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1. WSTĘP
„INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU
TYTUŁ PROJEKTU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE
NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ”.
WNIOSKODAWCA
Miasto i Gmina Niepołomice.
 Województwo Małopolskie
LOKALIZACJA
 Powiat Wielicki
PROJEKTU
 Gmina Niepołomice
 Miejscowości: Niepołomice, Podłęże, Staniątki
WARTOŚĆ PROJEKTU
22 059 196,83 zł
Koszty
kwalifikowane
22 059 196,83 zł
Udział własny
Co stanowi
Beneficjenta
20,00 %
4 411 839,37 zł wartości kosztów
w kosztach
ZASADY
kwalifikowanych
kwalifikowanych
FINANSOWANIA
Co stanowi
REALIZACJI PROJEKTU
dotacja rozwojowa 17 647 357,46 zł
80,00 %
z MRPO
wartości kosztów
kwalifikowanych
Koszty
0,00 zł
niekwalifikowane
Rozwój społeczno-gospodarczy Miasta i Gminy Niepołomice
oraz poprawa życia mieszkańców przez stworzenie
CEL OGÓLNY PROJEKTU
korzystnych warunków dla potencjalnych inwestorów do
lokalizacji nowych inwestycji.
• Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy
Niepołomice przez stworzenie nowych i poprawę
istniejących szlaków komunikacyjnych w strefie
gospodarczej.
• Poprawa dojazdu do istniejących przedsiębiorstw oraz
stworzenie dostępności drogowej do nowych terenów
inwestycyjnych w strefie gospodarczej.
• Zwiększenie napływu inwestycji do gminy.
CELE BEZPOŚREDNIE
• Stworzenie warunków do powstania nowych miejsc
pracy i nowych rodzajów działalności gospodarczej
alternatywnych dla rolnictwa.
• Poprawa
jakości
kapitału
ludzkiego,
przez
zaktywizowanie do zdobywania nowych umiejętności i
zawodów związanych z nowymi inwestycjami.
• Ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich w centrum
Niepołomic.
• Poprawa życia mieszkańców.
WYTWORZONE PRODUKTY
j.m.
2009
2012
Powierzchnia stworzonych/rozbudowanych stref
ha
0
123
aktywności gospodarczej, w tym strefy o charakterze
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parków technologicznych
OSIĄGNIĘTE REZULTATY
j.m.
2012
2016
Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie strefy
szt.
4
19
aktywności gospodarczej, w tym strefy o charakterze
parku technologicznego
Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku
szt.
572
2717
realizacji projektu
Poziom generowanych korzyści społecznych projektu
EKONOMICZNO-SPOŁECZNY
określony poprzez ekonomiczną zaktualizowaną
WPŁYW NA ROZWÓJ REGIONU
wartość netto (ENPV)wynosi:
579 638 386,41
WYKONALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PROJEKTU

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Beneficjentem
jest
jednostka
samorządu
terytorialnego - Miasto i Gmina Niepołomice, która
była inicjatorem i działając konsekwentnie przez
ostatnie 25 lat zbudowała na swoim terenie blisko
500-hektarową Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i
w której działa obecnie ok. 70 firm. Przez cały okres
ekspansji gospodarczej gminy Niepołomice zarząd,
najpierw obszaru gospodarczego a potem NSI,
pozostawał w rękach Urzędu Miasta i Gminy
Niepołomice i objęty był nadzorem Burmistrza.
Znacząca
część
inwestycji
komunalnych
realizowanych na rzecz NSI była współfinansowana
ze środków pomocowych: krajowych i UE, co
udowodnia wysoki poziom zdolności organizacyjnych
Beneficjenta, nie tylko do pozyskiwania inwestorów,
ale również do realizacji zadań inwestycyjnych, w
tym do przygotowania dokumentacji przetargowej,
nadzoru właścicielskiego nad inwestycją oraz jej
odbioru i przekazania do użytku. Stabilność
instytucjonalna Beneficjenta – samorządu gminnego
jest niekwestionowana i opiera się na dochodach
budżetowych.
Dla realizacji projektu zostanie powołana struktura
organizacyjna – Jednostka Realizująca Projekt, w
której skład wejdą:
• koordynator,
• podzespół do spraw obsługi prawnoorganizacyjnej,
• podzespół do spraw obsługi finansowej,
• podzespół do obsługi technicznej.
W JRP znajdą się osoby zatrudnione w Urzędzie
Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz inne osoby, w
zależności do potrzeb, posiadające doświadczenie w
realizacji wielu poprzednich projektów (w tym m.in.:
Phare, SAPARD, Bank Światowy, ZPORR, Funduszu
Spójności). W ramach struktury organizacyjnej
zostaną utworzone stanowiska do:
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•
•
•
•
•
•
•
•

koordynacji,
obsługi prawnej,
spraw biurowo – administracyjnych,
spraw finansowych (analiz i planowania),
spraw księgowych i rozliczeń,
spraw technicznych (analiz, planowania i
raportowania),
spraw technicznych (nadzoru i rozliczeń),
do spraw inżynieryjnych.

JRP prowadzić będzie sprawy organizacyjne,
odpowiadać za monitoring i sprawozdawczość, a
także utrzymywać bieżące kontakty z Instytucją
Zarządzającą. Przygotuje również wnioski o
płatność.
Za całość prac związanych z realizacją projektu
odpowiedzialny będzie Burmistrz Miasta i Gminy
Niepołomice a produkty projektu będą spełniać
kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej.
Wykonalność organizacyjną i sprawność działania na
etapie przedrealizacyjnym potwierdza fakt, iż Gmina
wykonała
wszelkie
działania
niezbędne
do
zapewnienia wykonalności projektu, w tym:
• opracowała dokumentację techniczną,
• przygotowała dokumentację dla uzyskania
decyzji udzielających zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej oraz zgłosiła remont
drogi,
• zabezpieczyła niezbędne środki w Budżecie
Gminy.
Tym samym należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jest
w pełni przygotowany do realizacji projektu.
TRWAŁOŚĆ ORGANIZACYJNA PODMIOTU
ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM PO JEGO ZAKOŃCZENIU

Po zakończeniu inwestycji wytworzony układ
drogowy pozostanie własnością Miasta i Gminy
Niepołomice. Za utrzymanie produktów projektu w
stanie niepogorszonym oraz ich konserwacje i
remonty odpowiedzialny będzie Referat Inwestycji
Drogowych i Melioracji, którego kierownik będzie
mieć do dyspozycji merytorycznych pracowników
urzędu
gminy.
Bieżące
utrzymanie
dróg
wykonywane będzie, na mocy długoterminowej
umowy, przez wykwalifikowaną firmę wybraną w
drodze przetargu. Środki na bieżące utrzymanie
infrastruktury oraz remonty okresowe i cząstkowe
będą corocznie określane w budżecie gminy na
drodze uchwały budżetowej. Taka forma zarządzania
zapewnia z jednej strony możliwość skutecznego i
szybkiego reagowania na powstające, czy też
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składane, zapotrzebowanie przez grupy docelowe, z
drugiej podmiot aplikujący o dotację posiada
odpowiedni poziom kontroli nad użytkowaniem
obiektu.
Za uzyskanie założonego poziomu rezultatów
odpowiedzialny
będzie
Wydział
Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie
funkcjonować w okresie długoterminowym i nie
zostaną wprowadzone żadne zmiany odnośnie jego
pierwotnego przeznaczenia. Żadne wartości nabyte
podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja
projektu będzie odbywać się zgodnie z zapisami
wniosku aplikacyjnego i umowy o refundację
kosztów.
Bezpośredni nadzór nad utrzymaniem i właściwym
wykorzystaniem
produktów
oraz
uzyskaniem
założonych wskaźników rezultatów projektu będzie
sprawowany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Niepołomice, co jest gwarantem trwałości Projektu,
zwłaszcza, że produkty projektu pozostaną
własnością Beneficjenta Projektu i nie zostaną
wydzierżawione lub sprzedane podmiotom i osobom
trzecim.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż Gmina
Niepołomice,
jako
jednostka
samorządu
terytorialnego, posiada wszelkie elementy natury
organizacyjnej i finansowej, które są niezbędne do
właściwego utrzymania projektu, należy uznać, iż
Beneficjent
posiada
zdolność
organizacyjną
umożliwiającą realizację projektu oraz jego
utrzymanie w okresie realizacji oraz minimum 5 lat
od momentu rozpoczęcia jego funkcjonowania.
TRWAŁOŚĆ I WYKONALNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU

Środki na realizację projektu zostały określone i
zabezpieczone w uchwale Nr LII/539/09 Rady
Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Niepołomice na rok 2009 - Wieloletni Program
Inwestycyjny, Nazwa projektu: „Infrastruktura dla
rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej
Strefy Inwestycyjnej”, co gwarantuje wykonalność
finansową projektu.
Trwałość finansowa projektu jest zagwarantowana
poprzez zapisy ustawy o samorządzie, która
zobowiązuje samorządy terytorialne do zarządzania
podległą sobie infrastrukturą drogową, w tym do jej
utrzymania i konserwacji. Odnośne kwoty będą

Magnus Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion, 30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6/201, tel/fax: (012) 632-25-08, magnusmedia@fire4.krakow.pl

8

STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu p.n.: INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ
STREFY INWESTYCYJNEJ

przewidziane w budżetach Gminy Niepołomice w
kolejnych latach eksploatacji Projektu.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie
funkcjonować w okresie długoterminowym i nie
zostaną wprowadzone żadne zmiany odnośnie jego
pierwotnego przeznaczenia. Żadne wartości nabyte
podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja
projektu będzie odbywać się zgodnie z zapisami
umowy o dofinansowanie w ramach MRPO.
TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
działa na mocy ustawy, która ogranicza możliwości
jej upadku lub likwidacji, a także jako jednostka
samorządu terytorialnego posiada wszelkie elementy
natury organizacyjnej i finansowej, które są
niezbędne do właściwego utrzymania dróg, co
gwarantuje utrzymanie trwałości projektu.
POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS
Projekt ma pozytywny
horyzontalne w zakresie:

wpływ

na

polityki

oraz niedyskryminację
we wszelkich jej przejawach, gdyż wytworzona
infrastruktura dostępna będzie dla każdego bez
względu na płeć, wyznanie, rasę, światopogląd,
niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, a
prowadzone poprzez nią działania w żadnym
zakresie
nie
będą
mieć
charakteru
dyskryminacyjnego wobec którejś z tych grup;
RÓWNOŚCI MĘŻCZYZN I KOBIET

RÓWNOŚCI
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

WPŁYW NA POLITYKI
HORYZONTALNE

PEŁNOSPRAWNYCH

I

z uwagi na wytworzoną
infrastrukturę, gwarantującą dostępność dla obu
tych grup na równych zasadach i korzystanie z niej
bez ograniczeń architektonicznych i formalnych.
RÓWNOŚCI OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH,

z uwagi na
fakt, iż realizacja projektu pozwala na wzmocnienie
gospodarcze obszarów wiejskich.
POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I
PROPAGOWANIA OCHRONY I POPRAWY JAKOŚCI
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Projekt ma pozytywny wpływ na polityki
horyzontalne w zakresie zrównoważonego rozwoju
oraz propagowania ochrony i poprawy jakości
środowiska naturalnego.
Realizacja inwestycji spowoduje poprawę jakości
otoczenia
przyrodniczego
przez
eliminacje
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szkodliwego oddziaływania istniejącego układu
drogowego w ramach NSI. Stąd też wykonanie
nowego układu drogowego w NSI wpłynie na:
•

stan gleby - pozytywnie, z uwagi na fakt, iż
skanalizowanie
i
odprowadzenie
do
wskazanych odbiorników wody z dróg, w
wyniku
poprawy
stanu
rowów
odwadniających, obniży niebezpieczeństwo
przenikania zanieczyszczonej wody do gleby
w sposób niekontrolowany i pogarszania
jakości biologicznej gleby w rejonach
oddziaływania dróg;

•

stan powietrza - pozytywnie, z uwagi na
fakt, iż poprawa nawierzchni drogi, usprawni
płynność i szybkość ruchu pojazdów, co
wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa, a w
konsekwencji zmniejszenie emisji spalin do
środowiska, natomiast zmniejszenie zużycia
pojazdów, wynikające z lepszego stanu dróg
pozwoli na obniżenie emisji niebezpiecznych
substancji do środowiska, ponadto ruch
ciężarowy zostanie odsunięty od centrum
Niepołomic, co wydatnie wpłynie na stan
powietrza w Niepołomicach;

•

stan flory i fauny – pozytywnie, co jest
związane z obniżeniem niebezpieczeństwa
zanieczyszczenia gleby niekontrolowanym
spustem wód z nawierzchni dróg oraz
obniżeniem emisyjności spalin w wyniku
poprawy jakości układu drogowego;

W FAZIE REALIZACYJNEJ przyjęto zmechanizowaną
technologię wykonania, ograniczającą znacząco
wpływ na środowisko. Nie naruszone zostaną
również istniejące tereny zielone.
FAZA EKSPLOATACJI nie będzie posiadać określonego
czasu trwania. Cechować się będzie minimalnym
oddziaływaniem na środowisko i w granicach
dopuszczalnych norm z zakresu ochrony środowiska.
Emisja hałasu i zanieczyszczeń nie będzie
przekraczać występującego wcześniej tła, ponieważ
nie ulegnie zmianie przeznaczenie i funkcja drogi.
Pyły i zanieczyszczenia absorbowane będą przez
rośliny znajdujące się w pasach zieleni.
Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, które stanowi, iż
całość inwestycji nie będzie mieć istotnego wpływu
na najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000.

Magnus Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion, 30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6/201, tel/fax: (012) 632-25-08, magnusmedia@fire4.krakow.pl

10

STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu p.n.: INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ
STREFY INWESTYCYJNEJ

Zarządzającym Niepołomicką Strefą Inwestycyjną
jest Miasto i Gmina Niepołomice.
Od momentu powołania NSI, Gmina:
1. od strony planistycznej przygotowała teren, Rada
Miejska w Niepołomicach podjęła Uchwałę Nr
V/37/07 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie
przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz Uchwałę Nr
XLI/581/05 z dnia 19 grudnia 2005 w sprawie
przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B”
obejmujący wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg,
Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i
Zakrzów.
2. od strony projektowej i prawnej: wykonała
komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do
realizacji
wszystkich
elementów
zamierzenia
budowlanego oraz uzyskała odpowiednie decyzje:
DROGA PO TORZE – UL. WIMMERA:
DOŚWIADCZENIE
ZARZĄDZAJĄCEGO STREFĄ
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

•

Projekt
budowlany
wykonany
przez
pracownię ARG Projektowanie Inwestycyjne
Andrzej i Renata Karpiel s.j.

•

Decyzja
o
środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa Drogi po Torze
– ulicy Wimmera i przebudowa skrzyżowania
DW 964 z ulicą Trawniki w Niepołomicach”,
znak ŚiR.7625-I-27/08/09 z dnia 14.07.2009
r.

•

Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Budowa Drogi po Torze
– ulicy Wimmera wraz z przebudową
skrzyżowania DW 964 z ulicą Trawniki w
Staniątkach i Niepołomicach”, wykonany
przez firmę EKO-LEX.

• Wniosek o wydanie ZRID został złożony
4.12.2009 r. Termin uzyskania z klauzulą
ostateczności – luty 2010
POŁUDNIOWA OBWODNICA NSI:

•

Projekt budowlany wykonany przez
pracownię ARG Projektowanie Inwestycyjne
Andrzej i Renata Karpiel s.j..

• Wniosek o wydanie ZRID został złożony
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4.12.2009 r. Termin uzyskania z klauzulą
ostateczności –marzec 2010.

• Operat wodno-prawny – procedura w toku.
• Raport o oddziaływaniu na środowisko w
trakcie opracowania.

•

Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Budowa południowej
obwodnicy strefy przemysłowej w
Niepołomicach i Podłężu”, wykonany przez
firmę EKO-LEX.

ZACHODNIA OBWODNICA NSI:

• dokumentację do zgłoszenia robót
budowlanych, wykonaną przez Referat
Strategii UMiG.
• zgłoszenie robót budowlanych złożone w
Starostwie Powiatowym w Wieliczce
7.01.2010 r. Termin prawnie skutecznego
zgłoszenia robót budowlanych – luty 2010.
TRASA ŚREDNICOWA NSI:

• dokumentację do zgłoszenia robót
budowlanych, wykonaną przez Referat
Strategii UMiG.
• zgłoszenie robót budowlanych złożone w
Starostwie Powiatowym w Wieliczce
7.01.2010 r. Termin prawnie skutecznego
zgłoszenia robót budowlanych – luty 2010.
UL. WODNA:

• dokumentację do zgłoszenia robót
budowlanych, wykonaną przez Referat
Strategii UMiG.
• zgłoszenie robót budowlanych złożone w
Starostwie Powiatowym w Wieliczce
7.01.2010 r. Termin prawnie skutecznego
zgłoszenia robót budowlanych – luty 2010.
3. wykonała ze środków własnych i obcych szereg
inwestycji w strefie oraz wokół niej, w tym:
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z WNIOSKOWANYM
PROJEKTEM NSI
1. "Rozwój

przedsiębiorczości

w
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inwestycyjnej Niepołomic" (Projekt PHARE SSG
2003). W ramach projektu na terenie strefy
inwestycyjnej zbudowana została infrastruktura
techniczna. O wartości 5,491 mln EURO, kwota
dofinansowania 4,062 mln EURO.
2. „Kanalizacja sanitarna zachodniej części gminy
Niepołomice sołectwo Podłęże etap 1"
(Program aktywizacji obszarów wiejskich).
Wartość zadania 1 758 554,70 zł, kwota
dofinansowania 457 224,00 zł z Banku
Światowego.
3. Zintegrowany System Zaopatrzenia w wodę i
odprowadzenia ścieków dla Miasta i Gminy
Niepołomice i wschodniej części gminy
Niepołomice” wniosek w ramach Funduszu
Spójności,
zaakceptowany
przez
Komisję
Europejską. Kwota zadania 96 305 000,00 zł
brutto, kwota dotacji 77 392 000zł.
POPRAWIAJĄCE OTOCZENIE NSI
4. "Odnowa centrum Niepołomic" Kwota zadania 4
113 587 zł, kwota dotacji - 1 871 137 zł.
Kontrakt Wojewódzki.
5. "Odnowa Zamku Królewskiego w Niepołomicach"
Umowa nr 32/GW z dnia 6 grudnia 2001. Kwota
zadania 2 511 200,00 zł , kwota dotacji z
budżetu Państwa 1 184 000,00 zł, kwota dotacji
z PFRON-u 99 185,64 zł, kwota dotacji z
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 244
200,00 zł, Kontrakt Wojewódzki.
6. „Adaptacja części Zamku Królewskiego w
Niepołomicach na centrum konferencyjne z
zapleczem hotelowym” (ZPORR). Kwota zadania:
8 098 690,62 zł brutto, kwota dotacji 4 373
271,00 zł.
Po zrealizowaniu projektu Niepołomicka Strefa
Inwestycyjna będzie w pełni (kompleksowo)
wyposażona we wszystkie infrastrukturalne elementy
niezbędne do lokalizacji podmiotów gospodarczych
w strefie oraz prowadzenia przez nie działalności:
1. Układ dróg wewnętrznych
DOCELOWA KOMPLEKSOWOŚĆ
• realizowany w ramach projektu;
FUNKCJONALNA STREFY
2. Energia elektryczna
Źródłem zasilania jest GPZ 110/SN Niepołomice.
Specjalnie na potrzeby Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej, zakład zlokalizował na jej terenie
Główny Punkt Zasilania, obsługujący klientów
przemysłowych w tym obszarze.
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3. Kanalizacja
Kanalizacja sanitarna ze zrzutem
oczyszczalni w Niepołomicach.

ścieków

do

4. Woda
Zaopatrzenie
Niepołomicach.

strefy

w

wodę

z

ZUW-2

w

5. Gaz
Podstawowe zaopatrzenie w gaz - gazociąg
średniego ciśnienia.
Od południa granicę strefy stanowi międzynarodowa
magistrala kolejowa wschód-zachód (relacja Tarnów
– Kraków), przez teren gminy przebiegają drogi
krajowe nr 4 i nr 75 oraz wojewódzka nr 964, z
którymi NSI skomunikowana jest ciągami dróg
DOSTĘPNOŚĆ
gminnych. Ponadto w budowie znajduje się
KOMUNIKACYJNA
autostrada A4, której węzeł usytuowany będzie w
Szarowie z podłączeniem NSI. Atutem Niepołomic
jest też bliskość portu lotniczego Kraków Balice,
który znajduje się w odległości 41 km, tj. 30 min
jazdy samochodem.
RODZAJ TERENU NA POTRZEBY Niepołomicka Strefa inwestycyjna zlokalizowana jest
STREFY AKTYWNOŚCI
na terenie nieużytków rolnych. Nie jest to obszar
GOSPODARCZEJ
poinwestycyjny ani powojskowy.
Projekt nie jest powiązany z sektorem naukowobadawczym, gdyż zgodnie z założeniami programu
dotyczy on realizacji infrastruktury w strefie
aktywności gospodarczej. Uznając, iż poziom wiedzy
ROZWÓJ SEKTORA
technicznej,
dotyczącej
realizacji
układów
BADAWCZO-NAUKOWEGO I
drogowych oraz infrastruktury sieciowej jest
INNOWACYJNOŚĆ REGIONU wystarczający na poziomie uprawnionego inżyniera
w
odpowiedniej
specjalności,
zaniechano
dodatkowych kosztownych opracowań, co należy
uznać za ekonomicznie prawidłowe.

STAN PRZYGOTOWANIA
PROJEKTU DO REALIZACJI

Beneficjent jest przygotowany do realizacji projektu,
z uwagi na fakt, iż:
• posiada uregulowany status prawny gruntu –
prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane jako właściciel gruntu i
zabudowań (poza 30% terenów pod budowę
południowej obwodnicy – wywłaszczenie w
ramach ZRID);
• w zakresie przebudowy skrzyżowania z DW
964 Beneficjent uzyskał od Zarządu dróg
Wojewódzkich zgodę na dysponowanie
działką
ewidencyjną
nr
78
(obręb
ewidencyjny
Staniątki,
jedn.
ewid.
Niepołomice),
stanowiącą
pas
drogi
wojewódzkiej nr 964. Tym samym uzyskał
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•
•

•

zgodę na zajęcie niezbędnej części ww.
działki dla realizacji inwestycji;
posiada projekty budowlane dla południowej
obwodnicy strefy w Niepołomicach i Podłężu
oraz dla Drogi po Torze - ul. Wimmera;
posiada przygotowaną przez Referat Strategii
UMiG koncepcję remontu ul. Podleskiej
(zachodnia obwodnica NSI), ul. Diesla (trasa
średnicowa) oraz ul. Wodnej;
ZRID – dla Południowej Obwodnicy NSI i
Drogi Po Torze -ul. Wimmera (wnioski
złożone 4.12.2009 r. Termin uzyskania z

klauzulą ostateczności – luty/marzec 2010).
•

•

zgłoszenie remontu dla zachodniej
obwodnicy NSI, ul. Wodnej oraz trasy
średnicowej (złożenie wniosku 7.01.20010 r.,
termin uzyskania z klauzulą ostateczności –
luty 2010);
uzyskał wymagane prawem decyzje związane
z ochroną środowiska:
o zaświadczenie
Regionalnej
Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia
23 września 2009r. znak: OP.MoK.6634893-09, o braku negatywnego wpływu na
obszary Natura 2000 dla inwestycji pn.
„Infrastruktura
dla
rozwoju
przedsiębiorczości
na
terenie
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej”,
o raport i decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji dla Drogi po
Torze-ul. Wimmera;
o raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Budowa południowej
obwodnicy
strefy
przemysłowej
w
Niepołomicach i Podłężu”, wykonany
przez firmę EKO-LEX, planowane jest
uzyskanie decyzji środowiskowej –
początek 2010 r.;
o decyzję Starosty Wielickiego znak:
OŚR.6223-2-48/08/09
z
dnia
9
października
2009r.,
orzekającą
o
udzieleniu pozwoleń wodno-prawnych na
szczególne korzystanie z wód oraz
wykonanie urządzeń wodnych na odcinku
planowanej
inwestycji
Południowej
obwodnicy;
o decyzję Starosty Wielickiego z dnia 9
października 2009 r., znak: OŚR.6223-248/08/09, udzielającą pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z
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wód - wprowadzenie do ziemi (rowu)
oczyszczonych
wód
opadowych
i
roztopowych pochodzących z odcinka
„Drogi po Torze – ul. Wimmera wraz z
przebudową
skrzyżowania
drogi
wojewódzkiej nr 964 z ul. Trawniki”.
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU

WNIOSKODAWCA
LOKALIZACJA
PROJEKTU

GENEZA PROJEKTU

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE
NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ
Gmina Niepołomice
• Województwo Małopolskie
• Powiat Wielicki
• Gmina Niepołomice
• Miejscowości: Niepołomice, Podłęże, Staniątki
Dynamiczny rozwój aktywności gospodarczej w gminie
Niepołomice, zapoczątkowany w latach 90-tych XX w
lokalizacją na obrzeżu miasta fabryki Coca-Coli i
kontynuowany w latach następnych stworzył specyficzną
GOSPODARCZĄ MODĘ NA NIEPOŁOMICE. Miasto i tereny
wiejskie wokół niego zlokalizowane, za przyczyną prężnie
działającego samorządu, zmieniły swoje oblicze,
dostosowując się do tempa zmian dyktowanego przez
pojawiające się kolejne podmioty gospodarcze. Powstanie
Krakowskiej Strefy Ekonomicznej i lokalizacja w niej
fabryki samochodów ciężarowych MAN na terenie gminy
Niepołomice wzmocniło wiarygodność Niepołomic jako
ośrodka nie tylko przyjaznego dla przedsiębiorców, ale
również aktywnego w poszukiwaniu nowych inwestorów.
Rozwój gospodarczy spowodował znaczną migrację
osiedleńczą do gminy, co przy równolegle wzrastającej
liczbie urodzeń spowodowało dość mocny rozwój
demograficzny obszaru, który wykazuje ciągle trend
wzrostowy. Stąd też, biorąc pod uwagę znikome szanse
na rozwój rolnictwa, wzmacnianie sektora przemysłowego
stało się jednym z najważniejszych wyzwań Gminy
Niepołomice. Znalazło ono swoje odzwierciedlenie we
wszystkich dokumentach strategicznych i planistycznourbanistycznych jedno- znacznie determinując kierunki
rozwoju gospodarczego obszaru. Praktycznym wymiarem
realizacji strategii rozwojowych jest wzmacnianie
obszarów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy
regionu, w tym w szczególności układów drogowych. Są
one jednym z podstawowych, obok posiadanej
infrastruktury medialnej, elementów warunkujących
prawidłowy rozwój gospodarczy i społeczny obszaru. Z
jednej strony bowiem tworzenie układów drogowych w
strefach
gospodarczych
powoduje
zwiększenie
atrakcyjności terenów przemysłowych, z drugiej zaś
odciąża obszary o zabudowie mieszkaniowej, pozwalając
im rozwijać się harmonijnie z poszanowaniem praw
mieszkańców.
Mając na względzie fakt wyczerpania się najbardziej
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atrakcyjnych terenów przemysłowych, znajdujących się w
obszarze istniejącego i wytworzonego w ostatnich latach
nowego układu drogowego, Gmina zdecydowała się
otworzyć dla inwestorów kolejne tereny Niepołomickiej
Strefy Przemysłowej zlokalizowane na jej południowym
krańcu. Obszary te, przyległe bezpośrednio do
Krakowskiej SEE, obejmują 180 ha gruntu, w tym 123 ha
przeznaczone w MPZP pod cele przemysłowe. Jedynym
ich mankamentem jest brak dostępności drogowej.
Istniejące drogi gruntowe w żadnej mierze nie pozwalają
na stworzenie prawidłowej oferty inwestycyjnej. W 2007
roku z tego powodu gmina przegrała konkurs „Grunt na
medal”, organizowany przez PAIiIZ i MARR. Dlatego też
zdecydowano się na utworzenie nowoczesnego i
przewidzianego dla ruchu ciężkiego układu drogowego
łączącego nowe tereny inwestycyjne z krajowym i
regionalnym układem drogowym, z wykorzystaniem
istniejących w strefie ciągów drogowych. W wyniku tej
operacji uzyskamy południowe i zachodnie obejście strefy,
które wykorzystywane będzie nie tylko dla użytkowników
nowej części NSI, ale również ułatwi dostępność dla
pozostałych, już zainwestowanych terenów. Obok
niewątpliwych korzyści ekonomicznych dla gminy i jej
mieszkańców zostanie poprawiony układ drogowy w całej
gminie i odciążone tereny mieszkaniowe oraz historyczne
centrum Niepołomic. Finansowym i ekonomicznym
efektem inwestycji będzie przy tym stworzenie możliwości
do lokalizacji ok. 20 nowych zakładów pracy i wytworzenia
ok. 3000 miejsc pracy.
Rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej pozwoli więc
na:
•

OGÓLNA DEFINICJA
ZAKRESU
RZECZOWEGO
PROJEKTU

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy
Niepołomice,
• stworzenie korzystnych warunków dla potencjalnych
inwestorów do lokalizacji nowych inwestycji,
• stworzenie warunków do powstania nowych miejsc
pracy i nowych rodzajów działalności gospodarczej
alternatywnych dla rolnictwa,
• poprawę
jakości
kapitału
ludzkiego,
przez
zaktywizowanie do zdobywania nowych umiejętności i
zawodów związanych z nowymi inwestycjami,
• zwiększenie ochrony mieszkalnej i zabytkowej części
miasta,
• ochronę zabytków, w tym zamku królewskiego w
Niepołomicach i otwarcie ich na turystów,
• poprawę życia mieszkańców.
Przedmiotem niniejszego projektu jest wybudowanie
infrastruktury komunikacyjnej dla Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej poprzez:
1. budowę południowej obwodnicy Niepołomickiej Strefy
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Inwestycyjnej - Staniątki – Podłęże;
2. budowę „Drogi po Torze” – ulicy Wimmera wraz z
przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z
ulicą Trawniki w Staniątkach i Niepołomicach;
3. budowa Zachodniej Obwodnicy NSI;
4. budowa Trasy Średnicowej (ul. Diesla).
5. remont ulicy Wodnej.
Istota projektu polega na budowie wewnętrznej
infrastruktury komunikacyjnej NSI w celu ułatwienia
dojazdu do terenów już zainwestowanych, otwarcia
nowych terenów inwestycyjnych oraz połączeniu
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z budowaną
autostradą A4. Łączna długość wytworzonych tras wynosi
6,6 km.
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW INWESTYCJI W OGÓLNEJ
WARTOŚCI PROJEKTU.
UDZIAŁ
ZADANIE
WARTOŚĆ
%
INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ
WARTOŚĆ ROBÓT NA TERENIE NSI, w tym:
Budowa południowej obwodnicy NSI
Budowa „Drogi po Torze” – ulicy Wimmera - 325 m
Stworzenie Zachodniej Obwodnicy NSI
Stworzenie Trasy Średnicowej NSI
Remont ul. Wodnej
Zakup nieruchomości gruntowej (poszerzenie drogi)
WARTOŚĆ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z
DOPROWADZENIEM INFRASTRUKTURY DO NSI –
drogi dojazdowe
„Droga po Torze – ul. Wimmera” - 1150 m

22 059 196,83 zł 100,00%
16 204 200,11 zł

73,46%

12 008 513,90 zł

54,44%

1 444 623,51 zł

6,55%

323 422,00 zł

1,47%

703 000,00 zł

3,19%

586 320,00 zł

2,66%

1 138 320,70 zł

5,16%

5110190,56

23,17%

5 110190,56

23,17%
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3. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO PROJEKTU
WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM KONTEKSTU DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH
3.1. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO PROJEKTU
Gmina Niepołomice położona jest w północnej części powiatu wielickiego.
Jest gminą miejsko–wiejską. Oprócz miasta Niepołomice, w skład gminy
wchodzi dwanaście sołectw: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki,
Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze,
Zakrzowiec i Zakrzów. Gmina rozciąga się na obszarze 96 km2 i jest
zamieszkiwana przez 23.112 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2008).
Wskaźnik zaludnienia jest wysoki i wynosi 240 osób na 1 km2 powierzchni.
Gmina posiada dogodne połączenia komunikacyjne - tutaj przecinają się szlaki
komunikacyjne:
•

z południa - droga krajowa numer 4 biegnąca od granicy z Ukrainą

z

Korczowej do Krakowa,
•

z północy na południe - droga krajowa numer 75 z Krakowa do Krynicy,

•

z zachodu na wschód - obecnie budowana, autostrada A4.

Niepołomice oddalone są od centrum Krakowa zaledwie o 25 kilometrów.

RYSUNEK 1. LOKALIZACJA PROJEKTU
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Obecnie Niepołomice to jedna z najprężniej rozwijających się gmin w Polsce.
Dzięki korzystnej lokalizacji, dobrej infrastrukturze i działaniom lokalnego
samorządu, stała się miejscem, w którym swoje inwestycje ulokowało ponad
dwadzieścia dużych firm, w tym między innymi Coca-Cola, MAN, Royal-Canin,
Nidec czy Oknoplast. Oprócz tego, na terenie gminy działa ponad 1300
mniejszych podmiotów gospodarczych.
Poniżej przedstawiono podstawowe parametry ludnościowe i obszarowe gminy
Niepołomice, umiejscawiając je w kontekście podobnych wskaźników dla
województwa małopolskiego i powiatu wielickiego.
TABELA 1. PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW OBSZAROWYCH GMINY NIEPOŁOMICE
W STOSUNKU DO POWIATU WIELICKIEGO I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO.
Powierzchnia
w km 2 stan w dniu
31.12.2008

Ludność
stan w dniu
31.12.2008

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
POWIAT WIELICKI
GMINA NIEPOŁOMICE
UDZIAŁ % GMINY NIEPOŁOMICE W

15 183
411
96

3 273 661
108 767
23 112

STOSUNKU DO POWIATU
WIELICKIEGO

23,3

21,2

PARAMETR

Gęstość
W tym kobiety zaludnienia
w%
(liczba osób na
km2)

51,6
51,3
51,8

216
264
240

Dane: GUS

3.1.1. DEMOGRAFIA
Powierzchniowo gmina Niepołomice zajmuje obszar 96 km2, co stanowi 23,3%
wielkości powiatu wielickiego. Ludność gminy stanowi 21,2% ogólnej liczy
ludności powiatu.
Pod względem demograficznym gmina charakteryzuje się stałym wzrostem
ludności, co uwidacznia poniższa tabela.
TABELA 2. DEMOGRAFIA GMINY NIEPOŁOMICE
PARAMETR
STAN LUDNOŚCI

J.m.
osoba

2001
21 346

2002
21 516

2003
21 647

2004
21 917

2005
22 094

2006
22 339

2007
22 753

2008
23 112
Dane: GUS
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Demografia Gminy Niepołomice
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20 500

20 000
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2008
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RYSUNEK 2. DEMOGRAFIA GMINY NIEPOŁOMICE

Pod względem kształtowania się liczby ludności w poszczególnych grupach
wiekowych widoczny jest wzrost ludności w wieku produkcyjnym, przy
malejącej liczbie dzieci i młodzieży do lat 17. Ludność w wieku produkcyjnym
stanowi 65% całego społeczeństwa gminy Niepołomice.
TABELA 3. STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY NIEPOŁOMICE
PARAMETR

J.m.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

LUDNOŚĆ W WIEKU
PRZEDPRODUKCYJNYM

osoba

5 496

5 365

5 209

5 089

4 951

4 852

4 851

4 850

osoba

12 698

12 987

13 294

13 635

13 967

14 292

14 650

14 958

osoba

3 152

3 164

3 144

3 193

3 176

3 195

3 252

3 304

(17 LAT I MNIEJ)
LUDNOŚĆ W WIEKU
PRODUKCYJNYM

LUDNOŚĆ W WIEKU
POPRODUKCYJNYM

Dane: GUS

Struktura ludności w Gminie Niepołomice
16 000

14 000

12 000

Osoba

10 000
ludność w wieku przedprodukcyjnym
8 000

ludność w wieku produkcyjnym
ludność w wieku poprodukcyjnym

6 000

4 000

2 000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Rok

RYSUNEK 3. PODZIAŁ LUDNOŚCI ZE WZGLĘDU NA GRUPY WIEKOWE
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Znaczną grupę stanowią ludzie młodzi w przedziale wiekowym 25 do 34 lata –
grupa ta stanowi 25% ogółu ludności gminy. Jest to zjawisko pozytywne, gdyż
są to ludzie, którzy stabilizują swoje życie zawodowe i zakładają rodziny, a
stworzony w miejscu zamieszkania rynek pracy pozwoli im na wzmacnianie
potencjału gospodarczego gminy Niepołomice.
Przyrost naturalny w Gminie Niepołomice od 2005 roku jest dodatni i kształtuje
się na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób rocznie.
TABELA 4. PRZYROST NATURALNY W GMINIE NIEPOŁOMICE
PARAMETR
PRZYROST NATURALNY

J.m.
osoba

2001
0

2002
2

2003
-23

2004
11

2005
10

2006
24

2007
46

2008
63
Dane: GUS

Przyrost naturalny w Gminie Niepołomice
70
60
50
40

Osoba

30
przyrost naturalny

20

Liniowy (przyrost nat uralny)

10
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-10
-20
-30

Rok

RYSUNEK 4. PRZYROST NATURALNY W GMINIE NIEPOŁOMICE

Równie korzystnie przedstawiają się dane dotyczące urodzeń w Gminie
Niepołomice, które kształtują się na poziomie powyżej 200 osób rocznie
TABELA 5. URODZENIA W GMINIE NIEPOŁOMICE
PARAMETR
LICZBA URODZEŃ

J.m.
osoba

2001
206

2002
191

2003
186

2004
179

2005
212

2006
217

2007
241

2008
258
Dane: GUS
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Urodzenia w Gminie Niepołomice
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RYSUNEK 5. URODZENIA W GMINIE NIEPOŁOMICE

Oraz bardzo wysokie, dodatnie saldo migracji, co wskazuje na znaczne
zainteresowanie gminą jako miejscem docelowego osiedlania się.
TABELA 6. SALDO MIGRACJI W GMINIE NIEPOŁOMICE
PARAMETR
SALDO MIGRACJI
WEWNĘTRZNYCH

SALDO MIGRACJI
ZAGRANICZNYCH

OGÓŁEM

J.m.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

osoba

150

178

187

173

212

242

395

284

osoba

-5

-6

-2

-5

-11

0

1

1

osoba

145

172

185

168

201

242

396

285
Dane: GUS

Saldo migracji w Gminie Niepołomice
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RYSUNEK 6. SALDO MIGRACJI W GMINIE NIEPOŁOMICE
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3.1.2. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA OBSZARU
Gmina Niepołomice rozwija swoją aktywność gospodarczą w oparciu o prężnie
rozwijające się strefy przemysłowe, które tworzą miejsca pracy dla osób nie
tylko z terenu Gminy Niepołomice, ale także z Krakowa, powiatu wielickiego,
bocheńskiego, a nawet - ze Śląska. Szczególnie aktywnie rozwija się podstrefa
niepołomicka Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 207,59
ha, w której zlokalizowali swoje zakłady m.in.: MAN Trucks Sp. z o.o., ACP
Polska Sp. z o.o., Meiller Polska Sp. z o.o. W kwietniu 2009 tereny podstrefy
rozszerzono o kolejne 25 ha gruntów. Stąd też dochody z tytułu podatku od
nieruchomości są istotnym źródłem zasilania budżetu gminy, przy czym
większość z nich pochodzi z terenów przemysłowych. Wokół SSE KPT znajdują
się tereny stanowiące Niepołomicką Strefę Inwestycyjną, w której działa m.in.:
fabryka Coca-Coli. Ogółem w strefach gospodarczych Gminy Niepołomice
funkcjonuje ponad 50 dużych firm, z czego dwie firmy odprowadzają do
budżetu gminy więcej niż milion złotych podatku od nieruchomości. Są to
wspomniane już: fabryka samochodów ciężarowych MAN oraz Coca-Cola.
Początek budowy potencjału gospodarczego gminy Niepołomice związany jest z
lokalizacją w 1992 r. na jej terenie fabryki Coca-Coli. Fakt, że tereny Niepołomic
zainteresowały tego inwestora spowodował pobudzenie działań związanych z
przygotowaniem w Niepołomicach terenów dla potencjalnych inwestorów. We
wrześniu 2005 roku na terenie Niepołomic utworzona została Specjalna Strefa
Ekonomiczna, która swym obszarem obejmowała ok. 140 ha terenów. Obszary
te były głównie nieużytkami rolnymi, a na ich terenie utworzono podstrefę
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Głównym inwestorem stał
się MAN (zakład produkujący samochody ciężarowe, docelowo wartość
inwestycji ok. 100 mln euro, a zatrudnienie znajdzie docelowo ok. 650 osób).
Działalność gospodarcza na terenie Niepołomic rozwijała się poprzez sprzedaż
kolejnych obszarów inwestycyjnych nowym przedsiębiorstwom. W lutym 2008
roku tereny aktywności gospodarczej w Niepołomicach rozszerzono o kolejne
obszary nie nadające się pod uprawę, przez co powierzchnia terenów
przeznaczonych pod inwestycje wzrosła do ok. 600 ha.
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Głównym dokumentem wyznaczającym politykę gminy w zakresie polityki
inwestycyjnej

jest

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Rozwoju

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Niepołomice, stanowiące
załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr IV/35/07 z dnia 9
stycznia 2007 roku. W dokumencie tym wyznaczono granice zagospodarowania
terenu

na

cele

produkcyjne

oraz

technologiczne.

Przewiduje

ono,

iż

największym terenem przeznaczonym pod inwestycje jest obszar Niepołomickiej
Strefy Inwestycyjnej - środkowozachodnia część Niepołomic, część Podłęża na
północ od toru kolejowego z Krakowa do Bochni, część Staniątek w widłach
dawnego toru kolejowego i drogi z Wieliczki do Niepołomic.
Oprócz Krakowskiej

Specjalnej

Strefy

Ekonomicznej

na

terenie

gminy

Niepołomice stworzone zostały mniejsze strefy:
•

Zachodnia Strefa Inwestycyjna w Ochmanowie - położona na
terenie miejscowości Ochmanów i Zakrzów. Jest to obszar o powierzchni
50 ha przeznaczony pod inwestycje w Gminie Niepołomice, ulokowany
wzdłuż drogi wojewódzkiej 964. Na terenie strefy zlokalizowane są firmy:
Oknoplast (producent okien), Ekofolo (przetwórcę tworzyw sztucznych)
oraz Zakłady Zieleniewskiego z Krakowa.

•

Wschodnia Strefa Inwestycyjna w Woli Batorskiej - położona na
terenie miejscowości Wola Batorska. Dawniej tereny te zajmował zakład
przemysłowy Igloopol Dębica. Na 20 hektarach funkcjonują firmy
Motoruch, Alfred Chmielnik Zdrój, Euro Carawan, Kamm, Bauelemente,
powstaje także fabryka opakowań. Strefa zlokalizowana jest blisko drogi
964.

Powyższe

tereny

oraz

obszary

wskazane

w

Miejscowym

Planie

Zagospodarowania Terenu stworzyły jednolity obszar przemysłowy o nazwie
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna. Została ona powołana Uchwałą nr
LII/540/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2009 r. w
sprawie nadania nazw obszarom stref aktywności gospodarczej w Gminie
Niepołomice dla obszaru aktywności gospodarczej w środkowozachodniej części
Niepołomic, części Podłęża oraz Staniątek. Wcześniej na określenie tego
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obszaru (głównie nieformalnie) wykorzystywano nazwy Niepołomicka Strefa
Przemysłowa lub Niepołomicka Strefa Ekonomiczna.
Liczbę podmiotów gospodarczych charakteryzuje stały wzrost, co przedstawia
poniższa tabela:
TABELA 7. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA GMINY NIEPOŁOMICE
PARAMETR
STAN LUDNOŚCI
PODMIOTY

J.m.
osoba

2001
21 346

2002
21 516

2003
21 647

2004
21 917

2005
22 094

2006
22 339

2007
22 753

2008
23 112

jed.gosp.

1 521

1 628

1 732

1 798

1 844

1 886

1 956

2 072

jed.gosp.

712

756

800

820

834

744

859

896

GOSPODARKI
NARODOWEJ
ZAREJESTROWANE W
REJESTRZE REGON
PODMIOTY
ZAREJESTROWANE
W REJESTRZE

REGON
NA 10 TYS. LUDN.
Dane: GUS

Na obszarze całej Gminy Niepołomice znajdują się 2072 jednostki gospodarcze,
a z roku na rok liczba podmiotów gospodarczych wzrasta. Pod względem
segmentacji, działających w gminie Niepołomice podmiotów gospodarczych
przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Znaczna jest
również liczba

spółek handlowych z kapitałem zagranicznym. Szczegółowa

segmentację podmiotów gospodarczych działających w gminie Niepołomice
przedstawia poniższe zestawienie.
Liczba poszczególnych podmiotów przedstawia się następująco:
1. Sektor publiczny - podmioty gospodarki narodowej ogółem – 45, w
tym:
•

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego - 32

2. Sektor prywatny - podmioty gospodarki ogółem – 2027, w tym:
•

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1616

•

spółki handlowe – 110

•

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego – 22

•

spółdzielnie – 3

•

fundacje – 4
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•

stowarzyszenia i organizacje społeczne – 71

Analizując podział, prowadzonych przez prywatne podmioty gospodarcze,
rodzajów działalności gospodarczej uwagę zwraca wysoki odsetek firm
działających w sferze produkcji przemysłowej.
TABELA 8. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA GMINY NIEPOŁOMICE
PARAMETR
ROLNICTWO,

J.m.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ŁOWIECTWO I

jed.gosp.

33

40

46

42

46

46

46

49

jed.gosp.

189

201

213

210

212

216

227

228

BUDOWNICTWO
jed.gosp.
HANDEL HURTOWY I
DETALICZNY ,

210

212

216

220

220

233

250

285

jed.gosp.

541

594

614

640

657

641

641

654

jed.gosp.

51

50

53

52

48

55

63

63

jed.gosp.

140

140

149

152

163

167

173

185

jed.gosp.

34

39

44

44

45

50

52

56

jed.gosp.

131

143

159

172

179

191

198

226

LEŚNICTWO

PRZETWÓRSTWO
PRZEMYSŁOWE

NAPRAWA
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI ORAZ
ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I
DOMOWEGO

HOTELE I
RESTAURACJE

TRANSPORT,
GOSPODARKA
MAGAZYNOWA I
ŁĄCZNOŚĆ

POŚREDNICTWO
FINANSOWE

OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI,
WYNAJEM I USŁUGI
ZWIĄZANE Z
PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Dane: GUS
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RYSUNEK 7. SEGMENTACJA PRYWATNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W GMINIE NIEPOŁOMICE

Powyższe dane wskazują na dość harmonijny rozwój wszystkich dziedzin
gospodarki, przy czym handel hurtowy i detaliczny jest reprezentowany
najmocniej, co jest zgodne z trendami dla innych terenów.
Nie mniej jednak, przy porównaniu poziomu aktywności gospodarczej określanej
liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 10.000 mieszkańców –
Niepołomice plasują się nieco niżej niż średnia Małopolska oraz znacznie niżej
niż średnia dla powiatu wielickiego. Z poniższej tabeli widać, iż w roku 2008 w
Małopolsce na 10.000 mieszkańców zarejestrowanych było 917 podmiotów
gospodarczych, w powiecie wielickim 925, w gminie Niepołomice 896, czyli
poniżej średniej dla województwa. Wyższe niż gmina Niepołomice wskaźniki
poziomu aktywności gospodarczych charakteryzują również gminę Wieliczka.
Należy przy tym zwrócić uwagę, iż prezentowany wskaźnik odnosi się jedynie do
liczby, a nie do wielkości funkcjonujących na danym obszarze podmiotów, co nie
jest pełnym obrazem aktywności ekonomicznej analizowanego obszaru.
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TABELA 9. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zestawienie
wskaźników
J.m.
2001 2002 2003 2004
aktywności
gospodarczej
podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
WOJEWÓDZTWO
jed.gosp.
859
885
886
MAŁOPOLSKIE
POWIAT WIELICKI
jed.gosp. 766
808
842
859
GMINA NIEPOŁOMICE
jed.gosp. 712
756
800
820
GMINA WIELICZKA
jed.gosp. 897
951
984
996
GMINA KŁAJ
jed.gosp. 629
639
669
685

2005

2006

2007

2008

887

885

896

917

869
834
1004
723

873
744
995
761

890
859
1003
799

925
896
1038
821
Dane: GUS

Pozytywnym zjawiskiem jest ciągły spadek bezrobocia, który przedstawia się
następująco:
TABELA 10. BEZROBOCIE W GMINIE NIEPOŁOMICE
J.m.
osoba

Ogółem

2001
-

2002
-

2003
1 101

2004
994

2005
807

2006
518

2007
449

2008
353
Dane: GUS

Bezrobocie w Gminie Niepołomice
1 200
1 000

Osoba

800
ogółem

600

Liniowy (ogółem)

400
200
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rok

RYSUNEK 8. BEZROBOCIE W GMINIE NIEPOŁOMICE
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3.2. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE, OBSZAROWE I GOSPODARCZE DETERMINUJĄCE
BIEŻĄCY ROZWÓJ OBSZARU GMINY NIEPOŁOMICE
3.2.1.UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE.
UWARUNKOWANIE 1: Wzrastająca liczba ludności ogółem.
UWARUNKOWANIE 2: Rosnąca liczba ludności gminy Niepołomice w wieku
produkcyjnym, zbliżająca się do 14 958, co stanowi 65%
ogółu ludności gminy.
UWARUNKOWANIE 3:Znaczny odsetek ludzi w wieku przedprodukcyjnym – ok.
20% całej populacji Miasta i Gminy Niepołomice.
UWARUNKOWANIE 4: Wysoki poziom migracji dodatniej.
UWARUNKOWANIE 5: Zadawalający poziom lokalnej edukacji implikujący dobry
poziom wykształcenia, w szczególności młodych ludzi.
UWARUNKOWANIE 6: Wysoka kultura pracy.
3.2.2.UWARUNKOWANIA OBSZAROWE.
UWARUNKOWANIE 1: Teren o charakterze podmiejskim (ok. 25 km do centrum
Krakowa).
UWARUNKOWANIE 2: Dobre skomunikowanie zarówno z Krakowem, jak i
wschodnią

częścią

kraju

poprzez

lokalizację

przy

autostradzie międzynarodowej A4.
UWARUNKOWANIE 3: Wysoki stopień dostępności infrastruktury komunalnej, w
tym mediów.
UWARUNKOWANIE 4: Przyjęty

Miejscowy

Przestrzennego

o

Plan
wyraźnych

Zagospodarowania
preferencjach

prorozwojowych.
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3.2.3.UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE.
UWARUNKOWANIE 1: Wysoka dynamika rozwoju gospodarczego opartego o
działające

w

gminie:

Krakowską

Specjalną

Strefę

Ekonomiczną oraz Niepołomicką Strefę Inwestycyjną.
UWARUNKOWANIE 2: Wytworzona bardzo nośna w Polsce i za granicą marka
Niepołomic jako miejsca przyjaznego inwestorom.
UWARUNKOWANIE 3: Tradycje ekspansywnego rozwoju gospodarczego.
UWARUNKOWANIE 4: Przygotowane tereny inwestycyjne, pozwalające, zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
na lokalizację zakładów przemysłowych.
UWARUNKOWANIE 5: Uzbrojenie terenu w niezbędne media.
UWARUNKOWANIE 6: Akceptacja

dalszego

rozwoju

gospodarczego

przez

mieszkańców gminy i wysokie zaangażowanie jej władz
samorządowych.
3.3. SPÓJNOŚĆ PROJEKTU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Niniejszy projekt jest spójny z następującymi dokumentami strategicznymi:
Cel 3. Budowa i modernizacja infrastruktury
technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski
NARODOWE STRATEGICZNE
RAMY ODNIESIENIA

Cel 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej
Cel 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i
wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich
Projekt realizuje cele strategii określone w:

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO NA LATA
2007-2013

Pole A - KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA
Obszar II - Gospodarka regionalnej szansy
II.4. Przyciąganie bezpośrednich inwestycji do
regionu
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W ramach programu przewiduje się w szczególności
następujące działania:
• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej
strategicznych
obszarów
inwestycyjnych.
Obszar III – „Infrastruktura dla rozwoju
regionalnego”
III.4. Kompleksowe zagospodarowanie stref
aktywności gospodarczej
Założenia programowe:
Infrastruktura charakterystyczna dla takich stref to:
• dogodny dojazd (połączenia komunikacyjne
z głównymi ciągami: drogowymi
wojewódzkimi, krajowymi – autostradą oraz
kolejowymi i lotniczymi),
• odpowiednio użyty, zwarty, dyspozycyjny
obszar,
• odpowiednia jakość terenu – oczyszczenie,
niwelacja itp.,
• odpowiednie warunki inwestowania,
prowadzenia działalności: ulgi w opłatach i
podatkach, cena dzierżawy gruntu/zakupu
gruntu itp.
III.1.
Rozwój
międzyregionalnych
i
wewnątrzregionalnych powiązań drogowych
Najważniejsze działania:
• budowa obwodnic miejscowości,
• powiązanie węzłów autostradowych i dróg
ekspresowych z istniejącą siecią,
• budowa i przebudowa dróg dojazdowych do
autostrad i dróg ekspresowych,
Elementy decydujące o rozwoju sieci drogowej w
Małopolsce,
w
zakresie
należącym
do województwa:
• nawiązanie do podstawowego układu
drogowego województwa małopolskiego
o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
– autostrada, drogi szybkiego ruchu, drogi
krajowe,
• integracja przestrzenna województwa –
powiązanie z głównymi ośrodkami, w tym z
Krakowskim Obszarem Metropolitarnym,
• wyniesienie ruchu tranzytowego z centrów
miejscowości – obejścia miejscowości.
Pole B - ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ
ŻYCIA
Obszar VII - Dziedzictwo i przestrzeń
regionalna
VII.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
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STRATEGIA ROZWOJU
POWIATU
WIELICKIEGO
NA LATA
2008-2013

STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU GMINY
NIEPOŁOMICE

Najważniejsze działania wynikające z
przygotowanych i zaakceptowanych społecznie
programów rewitalizacji:
• powstawanie i rozwój – inkubatorów
przedsiębiorczości, parków przemysłowych,
technologicznych, centrów zaawansowanych
technologii,
• poprawa infrastruktury komunikacyjnej,
• rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury
technicznej.
Obszar kluczowy:
I. Rozwój potencjału gospodarczego
Cel strategiczny: Atrakcyjna oferta inwestycyjna
Kierunki działań:
• Wspieranie
małej
i
średniej
przedsiębiorczości,
• Przygotowanie wraz z gminami powiatu
zintegrowanej,
atrakcyjnej
oferty
inwestycyjnej skierowanej do inwestorów
krajowych i zagranicznych.
Cel strategiczny: Promocja gospodarcza powiatu
Kierunki działań:
• Wspólna strategia jednostek samorządu
terytorialnego
dotycząca
wspierania
przedsiębiorczości,
• Wspieranie tworzenia stref aktywności
gospodarczej i stref przemysłowych na
terenie powiatu,
• Wzmacnianie
pozytywnego
wizerunku
powiatu na rynku inwestycyjnym.
Cel strategiczny: Rozwinięta infrastruktura drogowa
Kierunki działań:
• Wspieranie budowy obwodnic miejscowości,
• Budowa połączenia bezpośredniego stref
inwestycyjnych powiatu z autostradą A4,
Zadania priorytetowe:
• Budowa
infrastruktury
drogowej
ułatwiającej dojazd do stref przemysłowych
(wielickiej, niepołomickiej, krakowskiej).
Działania na lata 2001-2020
Obszar: GOSPODARKA
Cel szczegółowy: 4. Dobry stan dróg
• Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
na terenie gminy;
• Dobry dojazd do terenów przeznaczonych
pod budownictwo i inwestycje.
Obszar: SFERA SPOŁECZNA
Cel szczegółowy : 5. Niski wskaźnik bezrobocia …
• Ulgi podatkowe dla podmiotów tworzących
nowe miejsca pracy;
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•

•
•

Pomoc Urzędu dla nowotworzonych
podmiotów gospodarczych w pozyskiwaniu
pożyczek i dotacji na uruchomienie
działalności;
Przygotowanie infrastruktury technicznej;
Promocyjna sprzedaż działek pod inicjatywy
gospodarcze.
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4. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY I KIERUNKI INTERWENCJI
4.1. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY
Gmina Niepołomice, z uwagi na swoją lokalizację w bezpośredniej bliskości
Krakowa oraz budowanej autostrady A4, która połączy Kraków z Ukrainą, a
także poprzez swoje tradycje dobrej współpracy z inwestorami stała się marką o
wysokiej rozpoznawalności w Polsce i za granicą. Jest ona powszechnie
uznawana jako miejsce przyjazne i dogodne dla prowadzenia działalności
gospodarczej. Stąd też Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niepołomice
uznała teren gminy obszarem intensywnego rozwoju gospodarczego. Jej
praktyczna

realizacja

zainteresowaniem

jest

działających

przy
i

tym

skorelowana

ewentualnych

z

inwestorów,

potrzebami

i

dla których

najlepszą gwarancją potencjału gminy są zlokalizowane na jej terenie
przedsiębiorstwa.
Życie gospodarcze w Gminie Niepołomice koncentruje się głównie w trzech
strefach przemysłowych: Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej zajmującej obszar
około 500ha, Zachodniej Strefie Przemysłowej w Ochmanowie i Wschodniej
Strefie Przemysłowej w Woli Batorskiej. Na terenie Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjna (NSI) zostały zlokalizowane dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne.
W Krakowskiej SSE, zajmującej obszar ponad 150 hektarów znajduje się zakład
produkujący samochody ciężarowe firmy MAN. Na terenie drugiej strefy
ekonomicznej

powstaje

obecnie

fabryka

silniczków

elektrycznych

do

samochodów Nidec. W kwietniu 2009 roku rozszerzono podstrefę SSE o kolejne
tereny (ok. 25ha).
Główny trzon gospodarki Niepołomic stanowią duże zakłady produkcyjne,
stanowiące mieszankę kapitału polskiego i zagranicznego oraz działające często
w bardzo różnych od siebie branżach, w tym:
•

Coca-Cola - producent napojów gazowanych (USA – Grecja)

•

MAN - producent samochodów ciężarowych (Niemcy)

•

Staco - producent krat pomostowych (Holandia)
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•

Silgan White-Cap - producent zakrętek do napojów typu twist-off
(USA)

•

Oknoplast - producent okien (Polska)

•

Royal-Canin - producent karmy dla zwierząt (Francja)

•

Meiller Polska - produkcja i montaż wywrotek na ciężarówkach
(Niemcy)

•

Nidec - producent silniczków elektrycznych do samochodów (Japonia)

•

Elektro-Schubert

-

producent

i

importer

urządzeń

elektroenergetycznych (Austria)
•

Gellwe-Foodcare - producent napoju energetyzującego Tiger (Polska)

•

DHL Express - logistyka (Niemcy)

•

Hampol - hurtownia spożywcza (Polska)

•

Stastnik - producent wędlin (Niemcy)

•

Juka - producent urządzeń chłodniczych (Polska)

•

Marseille - producent wyrobów z tworzyw sztucznych (Polska)

•

Polynt - producent wyrobów z poliestrów i żywic (Włochy)

•

Elektrotermia - producent ogrzewaczy elektrycznych (Polska)

•

Pharma-C-Food - producent kosmetyków (Polska)

•

Ekofol - produkcja i recykling folii (Polska)

Jednocześnie w Niepołomicach rozwija się towarzyszący rynek niewielkich,
rodzinnych przedsiębiorstw gastronomicznych, handlowych, hotelarskich oraz
działających w branżach związanych ze sportem i rekreacją. Natomiast
całkowicie marginalną rolę spełnia rolnictwo i przetwórstwo rolne.
Reasumując - cechy charakterystyczne gospodarki w gminie to: oparcie
gospodarki na dużych przedsiębiorstwach, z silnymi rodzinnymi firmami (sklepy,
salony kosmetyczne itp.), brak szkodliwych producentów (bezzapachowe,
bezdymowe i nowoczesne technologie) oraz dywersyfikacja branż i kapitału1.
Powyższa charakterystyka obszaru oraz działająca w świecie marka Niepołomic
jednoznacznie determinuje strategiczny kierunek rozwoju gminy, polegający na
1

Na podstawie www.niepolomice.eu
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wzmacnianiu

istniejących

oraz

tworzeniu

nowych

obszarów

aktywności

gospodarczej, co jest nie tylko wykorzystywaniem koniunktury dla Niepołomic,
ale również budowaniem trwałego zaplecza dla rozwoju ekonomicznego gminy
Niepołomice i gmin sąsiednich. Biorąc pod uwagę wyspecyfikowane powyżej
uwarunkowania obszarowe, społeczne i gospodarcze, na które składają się:
wzrastająca liczba ludności gminy, brak alternatywnych źródeł dochodu, w tym
z

rolnictwa,

dobre

położenie

terenu

i

jego

dotychczasowy

potencjał

przemysłowy, a także wysoka marka i dostępność terenów o przeznaczeniu
przemysłowym i dobrym uzbrojeniu - jedynym poddawanym pod rozważanie
problemem rozwojowym powinien być dalszy rozwój gospodarczy poprzez
tworzenie nowych terenów inwestycyjnych i lokalizacja na nim nowych
zakładów przemysłowych.
Jednakże dalszy rozwój przestrzeni przemysłowej w Niepołomickiej Strefie
Inwestycyjnej napotyka na problemy głównie natury komunikacyjnej, które
związane są zarówno ze wzrostem aktywności gospodarczej zainwestowanych
już terenów, jak i terenów, które winny przejąć nowe inwestycje. Nie bez
znaczenia jest również uspokojenie ruchu w dzielnicach mieszkaniowych miasta,
których układy drogowe, z braku alternatywnych rozwiązań, zostały w naturalny
sposób włączone w sieć dróg dojazdowych do strefy i zlokalizowanych w niej
zakładów.
Stąd

można

wyspecyfikować

trzy

obszary,

które

hamują

rozwój

przedsiębiorczości w gminie Niepołomice:

OBSZAR I

OBSZAR II

OBSZAR III

DZIELNICE
MIESZKANIOWE
MIASTA NIEPOŁOMICE
I PRZYLEGŁYCH WSI

ZAGOSPODAROWANE
TERENY
NIEPOŁOMICKIEJ
STREFY
INWESTYCYJNEJ

NIEZAGOSPODAROWANE
TERENY
NIEPOŁOMICKIEJ
STREFY INWESTYCYJNEJ

•

Zbytnia koncentracja
ruchu w centrum
Niepołomic
(zagrożenie dla

•

Niedostateczna
dostępność wydłużony czas
dojazdu do

•

Brak możliwości
lokalizacji nowych
obiektów
przemysłowych.
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•

•

•

środowiska,
zanieczyszczenie
powietrza, zagrożenie
dla mieszkańców).
Utrudnienia w
dojeździe do nowych
osiedli
mieszkaniowych,
placówek
edukacyjnych i
zdrowotnych (szkoły
ulokowane przy
drogach są
niebezpieczne dla
pieszych, szybki wzrost
liczby mieszkań
powoduje wzrost
natężenia ruchu, co
jeszcze bardziej
utrudnia komunikację)
Negatywny wpływ
koncentracji ruchu w
okolicy terenów Natura
2000 oraz zabytków
architektonicznych w
Niepołomicach.
Długi czas przejazdu
(dla mieszkańców,
przejeżdżających przez
Niepołomice, a także
dla turystów, którzy
przemieszczają się
pomiędzy zabytkami
Niepołomic)

•
•

Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej, co
wpływa na rozwój
strefy oraz ilość
pracowników, którzy
mogą na czas dojechać
do pracy.
Niewystarczająca
komunikacja NSI z
regionem.
Brak dostępu do
terenów inwestycyjnych
wewnątrz strefy.

•

Ograniczanie aktywności
gospodarczej terenu.

W TYM
KONTEKŚCIE
KONIECZNE
JEST

REAKCJA 1: Budowa nowych ciągów

komunikacyjnych łączących NSI z

głównymi ciągami komunikacyjnymi regionu z ominięciem terenów
mieszkaniowych i ścisłego centrum Niepołomic;
REAKCJA 2: Wzmocnienie wewnętrznego układu drogowego w strefie;
REAKCJA 3: Stworzenie

nowych

układów

drogowych

pozwalających

na

otwarcie nowych terenów dla inwestorów.
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4.2. KIERUNKI INTERWENCJI
W rzeczywistości, przedstawione powyżej punkty należy potraktować łącznie
jako

kompleksowe

zadanie

polegające

na

wzmocnieniu

dostępu

komunikacyjnego do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Poniższy rysunek
wskazuje na stan zainwestowania i możliwe kierunki ekspansji.

RYSUNEK 9. NIEPOŁOMICKA STREFA INWESTYCYJNA

Przyjmując docelowy model Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej jako optymalny
pod względem dostępności dla wszystkich potencjalnych pracobiorców oraz
inwestorów z terenu gminy i spoza gminy, przeanalizowano konieczne kierunki
interwencji i określono zadanie docelowe:
Zapewnienie dostępności komunikacyjnej poprzez wzmocnienie infrastruktury
drogowej wewnątrz strefy oraz uzupełnienie sieci dróg dojazdowych.
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Analizę oparto na następujących przesłankach:
1. Konieczna

jest

przebudowa

istniejącej

i

budowa

nowej

sieci

komunikacyjnej dla zapewnienia dostępności obiektów zlokalizowanych
na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
budowane

drogi

będą

pełniły

funkcję

Przebudowane i

zasadniczego

ciągu

komunikacyjnego w rejonie obszaru gospodarczego. Zapewnią one
możliwość dojazdu transportu kołowego do wydzielonych działek,
zagospodarowanych na potrzeby produkcji, rzemiosła i magazynowania.
Przebudowa i budowa dróg gminnych w strefie zwiększy dostępność
komunikacyjną terenów przemysłowych, podniesie stan techniczny dróg,
poprawi warunki jazdy, zapewni bezpieczeństwo ruchu, wzmocni
bezpieczeństwo komunikacji pieszej poprzez budowę chodnika.
2. Równolegle, remont i budowa nowych dróg doprowadzi do poprawy
dostępności Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej do regionalnego i
krajowego układu komunikacyjnego, co jest niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu gospodarczego.
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5. LOGIKA INTERWENCJI
Biorąc pod uwagę następujące przesłanki:

WZROST LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY NIEPOŁOMICE, WYNIKAJĄCY Z
SUKCESYWNEGO ZWIĘKSZANIA SIĘ LICZBY URODZIN ORAZ ATRAKCYJNOŚCI
OSIEDLEŃCZEJ TERENU

MOCNE TRADYCJE GOSPODARCZE ZWIĄZANE Z ISTNIEJĄCYMI NA TERENIE
GMINY STREFAMI PRZEMYSŁOWYMI, W KTÓRYCH DZIAŁAJĄ 34 DUŻE FIRMY
(NA TERENIE MIASTA NIEPOŁOMICE), ZATRUDNIAJĄCE BLISKO 5000
PRACOWNIKÓW

POSIADANE WOLNE TERENY PRZEWIDZIANE W NIEPOŁOMICKIEJ STREFIE
INWESTYCYJNEJ POD LOKALIZACJE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KONIECZNOŚĆ UPORZĄDKOWANIA UKŁADU DROGOWEGO ZARÓWNO W
KONTEKŚCIE POPRAWY FUNKCJONOWANIA MIASTA, JAK RÓWNIEŻ
WZMOCNIENIA DOSTĘPU DROGOWEGO DO ISTNIEJĄCYCH I TWORZONYCH
OBSZARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

dokonano identyfikacji zapotrzebowania na rozwiązania drogowe zarówno w
samej strefie, jak i układu komunikującego strefę z głównymi ciągami
drogowymi regionu, wskazując konieczność realizacji 5 odcinków drogowych,
jako najwłaściwsze rozwiązanie, tak pod względem funkcjonalnym jak i
ekonomicznym. Jest to budowa obwodnic NSI - południowej i zachodniej oraz
przedłużenia ul. Wimmera, jako dojazdu do drogi wojewódzkiej 964, stworzenie
Trasy Średnicowej NSI, remont ul. Wodnej a także budowa bezpiecznych
skrzyżowań wraz z elementami infrastruktury technicznej. Zadanie obejmować
powinno więc realizację następujących odcinków drogowych:
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• Budowa „Drogi po Torze” – ulicy Wimmera wraz z przebudową
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z ul. Trawniki w Staniątkach i
Niepołomicach.
• Budowa południowej obwodnicy strefy inwestycyjnej Niepołomice Staniątki – Podłęże.
• Stworzenie zachodniej obwodnicy Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej –
remont ul. Podłęskiej.
• Stworzenie Trasy Średnicowej Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej –
remont ul. Diesla.
• Remont ul. Wodnej.
Uzasadnienie funkcjonalne wyboru zakresu interwencji pokazano na poniższym
rysunku.

RYSUNEK 10. ZAKRES INWESTYCJI

1. Planowana trasa Drogi Po Torze – ul. Wimmera przebiega przez
nieczynny tor kolejowy. Obecnie na przekroczeniu nasypu kolejowego z
ul.

Trawniki

pozostały

przyczółki

betonowe

starego

wiaduktu

kolejowego. Pozostałą część o długości 1,5 km stanowi nasyp kolejowy,
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z którego zdemontowane zostały w całości szyny kolejowe i częściowo
podkłady. Planowane jest rozebranie wykonanego z gliny nasypu
kolejowego, którego warstwę wierzchnią stanowi tłuczeń kamienny.
Wzdłuż niego, po obu stronach wykonane są rowy odwadniające.
Odcinek od ulicy Mokrej (ul. Wimmera) stanowi droga o nawierzchni
bitumicznej i przekroju poprzecznym 7,0 m szer. jezdni i obustronne
pobocza szerokości 2x1,75m. W odległości ok. 400m od skrzyżowania z
drogą wojewódzką wykonany jest przepust pod nasypem kolejowym na
potoku Drwinka. Po stronie północnej nasypu kolejowego jest budowane
osiedle domów jednorodzinnych „Żubr”. Droga wojewódzka nr 964
przebiega w

kierunku

zachód-wschód. W

miejscowości Staniątki

wykonano w ostatnim czasie pełnogabarytowy przejazd bezkolizyjny pod
linią kolejową. Ulica Trawniki włączona jest do drogi wojewódzkiej nr
964 w niewielkiej odległości od murków oporowych przejazdu pod linią
kolejową PKP. Na dalszym odcinku droga wojewódzka 964 stanowi
dojazd do zakładów Coca-Cola oraz DHL. Część drogi o długości 1150 m
znajduje się poza terenami Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i ta część
została uznana w projekcie jako droga dojazdowa do strefy (koszt jej
budowy wynosi niewiele ponad 23% kosztów kwalifikowanych projektu).
2. Teren przeznaczony pod budowę drogi obwodnicowej (Południowa
Obwodnica NSI) wokół strefy inwestycyjnej w Niepołomicach nie jest
zagospodarowany, wykorzystywany jest częściowo w celach rolniczych,
pozostała część jest nieużytkiem rolnym. Teren przecinają rowy
melioracyjne. Planowana droga przebiega przez teren, który z jednej
strony ogranicza ulica Wimmera, z drugiej zaś potok Podłężanka,
obejmujący pas o przebiegu ze wschodu na zachód, przylegający do
południowej

części

terenów

inwestycyjnych

fabryki

samochodów

ciężarowych MAN, Zakładów Miraculum i White Cap.
3. Ulica Podłęska (Zachodnia Obwodnica NSI) -

(droga dojazdowa do

fabryki Marseille oraz innych firm zlokalizowanych w jej pobliżu, m.in.
Scandia i Nycz), jest obecnie drogą asfaltową. Jej szerokość utrudnia
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jednak dojazd samochodów ciężarowych (utrudniony jest jednoczesny
ruch w dwóch kierunkach nawet dla samochodów osobowych). Obecny
dojazd do działek zajmowanych przez firmy realizowany jest od północy,
z wykorzystaniem ul. Grabskiej (droga powiatowa). Trasa prowadzi przez
teren

zabudowany

(zabudowa

zagrodowa

i

mieszkalnictwo

jednorodzinne), a przede wszystkim obok szkoły podstawowej w
Podgrabiu. Remont ulicy ma przede wszystkim na celu stworzenie
zachodniej obwodnicy Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, przez co
odciążenie ruchu przez ul. Grabską. Pozwoli to także na ograniczenie
ruchu w okolicach szkoły podstawowej, zwiększyć bezpieczeństwo dzieci
uczęszczających do niej, ograniczyć szkodliwy wpływ ruchu ciężarowego
na uczniów i mieszkańców oraz poprawić bezpieczeństwo dojazdu do
budynku szkoły. Projektowana trasa będzie drogą o szerokości 5,5 m, z
poboczami (szerokość 0,5m). Przewidziano nośność 80 kN/oś, która
pozwoli korzystać z niej samochodom ciężarowym bez zagrożenia
zniszczeniem nawierzchni jezdni. Planowany remont obejmie trasę o
długości 964 m.
4. Ulica Diesla (Trasa Średnicowa NSI) – przy drodze znajdują się obecnie:
fabryka MAN, firma Hampol (hurtownia spożywcza) oraz firma Cembet
(producenta betonu towarowego). Ulica Diesla jest drogą asfaltową,
której

szerokość

jest

niewystarczająca

samochodów ciężarowych.

dla

przeniesienia

Remont ma na celu,

ruchu

obok poprawy

dostępności do zlokalizowanych przy drodze zakładów, przede wszystkim
stworzenie Trasy Średnicowej dla NSI, dzięki której skrócony zostanie
czas przejazdu ze wschodnio-północnej do zachodnio-południowej części
strefy. W przyszłości, gdy Południowa obwodnica NSI zostanie połączona
z drogami głównymi przyśpieszonymi, pozwoli to na sprawny przejazd
przez strefę i dojazd do autostrady A4. Tym samym spowoduje to
rozłożenie ruchu na poszczególne drogi wewnątrz sterfy. Szerokość drogi
– 6 m. Długość – 475 m.
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5. Ulica Wodna – jest wewnętrzną drogą strefy przemysłowej, łączącą ul.
Wimmera z ul. Grabską, stanowiąc dojazd do firm: Gellwe, Nidec (teren
należący do fabryki Nidec wchodzi w skład SSE Krakowski Park
Technologiczny), Woodward, Foodcare, Balzatex, Elettrostandard i
Schubert oraz do terenów jeszcze nie zainwestowanych – ok. 12 ha. Na
początkowym etapie drogi (od ul. Grabskiej), na długości ok. 400 m
istnieje

podbudowana

jezdnia,

której

budowę

zatrzymano

na

przedostatniej warstwie nawierzchni – remont tego odcinka polegać
będzie na położeniu ostatniej warstwy asfaltu ścieralnego. Jezdnia ma
szerokość 6 m (z poszerzeniami do 7 m na łukach) oraz obustronne
pobocze o szerokości 0,75 m. Drugi odcinek o długości ok. 520 m to
nieprzystosowana do

ruchu

samochodów

ciężarowych

jezdnia o

nawierzchni żużlowej i szerokości od 4 – 5,5m, co nie jest wystarczające
dla sprawnego i płynnego ruchu. Aby przystosować ją do wymogów
obowiązujących dla tras z nasilonym ruchem ciężarowym konieczny jest
generalny remont jezdni, jej poszerzenie do 6 m, stworzenie pobocza i
położenie odpowiedniej nawierzchni o nośności 80 kN/oś. Remont ul.
Wodnej pozwoli na usprawnienie dojazdu do zlokalizowanych w jej
pobliżu firm, a przede wszystkim poprawi dostępność komunikacyjną 12
ha terenu NSI, na których ze względu na istniejący stan jezdni nie jest
możliwa zabudowa. Długość remontowanej trasy to 920m. Remont ul.
Wodnej

odciąży

bardzo

zakorkowane

w

godzinach

szczytu

i

niebezpieczne skrzyżowanie ul. Wimmera z ul. Grabską i ul. Płaszowską.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarach oznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej
Strefy Inwestycyjnej oraz Niepołomic obszar „B”.
W

ramach

projektu

powstanie

6,60

km

dróg

(wybudowanych

i

remontowanych), w którego skład wejdzie:
•

5,45 km dróg w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej,

•

1,15 km dróg dojazdowych do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
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RYSUNEK 11. PLANOWANY UKŁAD DRÓG W STREFIE I POZA STREFĄ

Obszary strefy, które staną się komunikacyjnie dostępne dzięki realizacji
projektu, zajmują obszar ok. 180 ha, w tym 123 ha zapisany w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako przemysłowy i obejmują tereny
głównie w południowo-zachodniej części Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
Realizacja inwestycji –

a więc stworzenie odpowiedniej infrastruktury

komunikacyjnej dla NSI, ułatwi dojazd do większości pozostałych terenów lub
też wpłynie na szybkość dojazdu do poszczególnych przedsiębiorstw.
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5.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I UWARUNKOWANIA TERENOWE
5.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI W KONTEKŚCIE REGIONALNYM

RYSUNEK 12. NIEPOŁOMICKA STREFA INWESTYCYJNA – LOKALIZACJA PROJEKTU.

Inwestycja zlokalizowana jest w strategicznej - centralnej części województwa
małopolskiego w odległości ok. 25 km. od granic Krakowa, z którym połączona
jest drogami: krajową nr 4 i 75 oraz wojewódzką nr 964 oraz szeregiem dróg
gminnych i miejskich, wzmacniając potencjał gospodarczy nie tylko gminy
Niepołomice, w której jest umiejscowiona, ale również Krakowa. Jednocześnie
wytworzony został synergiczny układ pozwalający na włączenie krakowskiego
rynku zbytu oraz potencjału intelektualnego krakowskich uczelni w obszar
współdziałania z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną, czego przykładem jest
zlokalizowana w NSI – Specjalna Strefa Ekonomiczna – Krakowski Park
Technologiczny.
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5.1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI W KONTEKŚCIE LOKALNYM
Objęta

niniejszym

projektem

inwestycja

zlokalizowana

jest

w

Gminie

Niepołomice, powiat wielicki, w obrębie jednostki ewidencyjnej Podłęże. W 75%
projektowane nowe i remontowane istniejące ciągi komunikacyjne leżą w
Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (granice NSI zaznaczono na rys. nr 10
kolorem żółtym).
Teren,

którego

dostępność

zapewni

realizacja

niniejszego

projektu

zlokalizowano w południowej części Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
Obecnie,

mimo

przemysłowych

zapisów

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego są to nieużytki rolne, porośniętym trawami i
zaroślami krzewów i drzew formy samoistnej, wyrosłe w terenie o wieloletnim
ugorowaniu gleby. Teren jest całkowicie płaski, niezabudowany i nie wymaga
dodatkowych nakładów związanych z ukształtowaniem terenu.

RYSUNEK 13. TEREN PLANOWANEJ PÓŁNOCNEJ OBWODNICY NSI

W pobliżu terenu zainwestowania (od strony północnej) znajdują się tereny
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - fabryka MAN i Nidec oraz obszary
zainwestowane przez firmy:
•

Marseille

•

Scandia

•

Nycz

•

Staco
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•

Juka

W części wschodniej i południowej znajdują się zabudowania należące do firm:
•

Coca-Cola

•

DHL

•

Cedrob

•

Silgan

Obszary komunikacyjnie niedostępne
RYSUNEK 14. DOSTĘPNOŚĆ TERENÓW NSI

5.1.3. DOZWOLONE FORMY ZABUDOWY TERENU
Obszary ujęte w niniejszym dokumencie jako możliwe, dzięki realizacji
nowoczesnych ciągów drogowych, do zainwestowania gospodarczego, należą
do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej i objęte są zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice. Zgodnie z zapisami
MPZP - 123 ha stanowią tereny przemysłowe. Pozostała część - 59 ha – to
tereny o przeznaczeniu rolniczym. Włączenie ich w obszar zainwestowania
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przemysłowego będzie możliwy po zmianie MPZP. Zakłada to uchwała Nr
LII/540/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21.09.2009 r. w sprawie:
nadania nazw obszarom stref aktywności gospodarczej w Gminie Niepołomice,
rezerwująca wspomniane tereny rolne jako przewidziane do zmiany sposobu
użytkowania w ramach kolejnego planu zagospodarowania. Jednak z uwagi na
zapisy programu działki o charakterze rolnym, mimo iż zlokalizowane są w NSI,
nie zostały uznane w niniejszym projekcie jako tereny inwestycyjne.
Poniższa mapa wskazuje na lokalizacje poszczególnych obszarów.

RYSUNEK 15. PRZEZNACZENIE TERENÓW ZGODNIE Z ZAPISAMI MPZP

CHARAKTERYSTYKA URBANISTYCZNA OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, przyjętego
uchwałą nr V/37/07 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 16 stycznia 2007r. w
sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, teren strefy uznany
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został za obszar, na którym funkcją wiodącą jest funkcja produkcyjno –
techniczna i produkcyjno – usługowa. Dla części Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej

(Podłęże)

wiążące

są

zapisy

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmujący
wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec
i Zakrzów, przyjętego uchwałą nr XLI/581/05 Rady Miejskiej w Niepołomicach z
dnia

19

grudnia

2005r.

w

sprawie

przyjęcia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmujący
wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec
i Zakrzów, w której teren strefy uznano za tereny produkcyjno-usługowe i
produkcyjno-techniczne.

RYSUNEK 16. OBSZAR PRZEWIDZIANY W MPZP JAKO NIEPOŁOMICKA STREFA INWESTYCYJNA

Na terenach produkcyjno-technicznych (ok. 26 ha) jako przeznaczenie
podstawowe ustala się tereny produkcyjno-techniczne, obejmujące prawo
lokalizacji:

zakładów

przemysłowych,

montowni,

składów

hurtowych,

przedsiębiorstw budowlanych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, baz i
zaplecza innych przedsiębiorstw. Jako przeznaczenie dopuszczalne lokalizuje się:
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•

zakłady produkcyjno-usługowe, obejmujące nieuciążliwą działalność i
rzemiosło produkcyjne;

•

zakłady usług komercyjnych (z wyłączeniem obiektów handlowych
branży spożywczej o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2) i
urządzenia obsługi;

•

zakłady przetwórstwa odpadów oraz inne urządzenia ograniczające
skażenie środowiska;

•

dojazdy i parkingi niewydzielone;

•

zieleń;

•

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędnej dla potrzeb
lokalnych.

Zapisami planu ustala się także warunki zagospodarowania terenu:
•

wskaźnik wykorzystania terenu dla tych terenów:
o powierzchnia zabudowy maksymalnie do 70% powierzchni działki
budowlanej;
o powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimalnie 15% pow.
działki bud.;
o intensywność zabudowy maksymalnie do 0,75;

•

dla nowo realizowanych obiektów nieprzekraczalna wysokość 15 m;

•

linia zabudowy od wyznaczonych w planie dróg lokalnych i dojazdowych
– 6 m od krawędzi jezdni;

•

możliwość

utrzymania

istniejącej

zabudowy

lub

zmiana

sposobu

użytkowania związana z wprowadzonym nowym przeznaczeniem terenu,
•

zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych.

Na terenach produkcyjno-usługowych (ok. 96 ha) jako przeznaczenie
podstawowe ustala się prawo lokalizacji zakładów rzemiosła produkcyjnego,
zakładów przemysłowych i przetwórstwa, baz transportowych i remontowych.
Jako przeznaczenie dopuszczalne lokalizuje się:
•

zakłady produkcyjno-techniczne,

•

magazyny i hurtownie,

•

zakłady materiałów budowlanych i zakłady gospodarki komunalnej,

Magnus Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion, 30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6/201, tel/fax: (012) 632-25-08, magnusmedia@fire4.krakow.pl

53

STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu p.n.: INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ
STREFY INWESTYCYJNEJ

•

dojazdy i parkingi niewydzielone,

•

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

•

tereny zieleni.

Jako warunki zagospodarowania terenu ustala się:
•

wskaźnik wykorzystania terenu dla tych terenów:
o powierzchnia zabudowy maksymalnie do 70% powierzchni działki
budowlanej;
o powierzchnia terenu biologicznie czynnego minimalnie 15% pow.
działki bud.;
o intensywność zabudowy maksymalnie do 0,75;

•

dla nowo realizowanych obiektów nieprzekraczalna wysokość 15 m;

•

możliwość

utrzymania

istniejącej

zabudowy

lub

zmiana

sposobu

użytkowania związana z wprowadzonym nowym przeznaczeniem terenu,
•

zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych;

•

zachowanie proporcji w ten sposób, aby powierzchnia przeznaczenia
dopuszczalnego

nie

przekraczała

50%

powierzchni

przeznaczenia

podstawowego, przy czym dopuszcza się lokalizację bez ograniczeń
proporcjonalnego udziału w stosunku do przeznaczenia podstawowego:
o zakładów działalności produkcyjno-technicznej;
o zakładów budowlanych i gospodarki komunalnej;
o usług komercyjnych (z wyłączeniem obiektów handlowych
branży spożywczej o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m2);
o zieleni izolacyjnej.
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RYSUNEK 17. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CHARAKTERYSTYKA TERENÓW OBJĘTYCH INTERWENCJĄ BEZPOŚREDNIĄ
Tereny, na których przewiduje się budowę lub remont dróg są w miejscowym
planie zagospodarowania przewidziane jako:
DROGA PO TORZE – UL. WIMMERA
•

tereny komunikacji drogowej – drogi zbiorcze, dla których ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, a szerokość jezdni min 5m.
POŁUDNIOWA OBWODNICA NSI

•

tereny komunikacji drogowej – drogi zbiorcze, dla których ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, a szerokość jezdni min 5m.
ZACHODNIA OBWODNICA NSI

•

tereny komunikacji drogowej – drogi lokalne, dla których ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających 12 m oraz szerokość jezdni min 6
m.
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TRASA ŚREDNICOWA NSI
•

tereny komunikacji drogowej - drogi lokalne, dla których ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających 12 m oraz szerokość jezdni min 6
m.
UL.

•

WODNA

tereny komunikacji drogowej - drogi lokalne, dla których ustala się
szerokość w liniach rozgraniczających 12 m oraz szerokość jezdni min 6
m.

5.1.4. STAN WYPOSAŻENIA TERENU W PODSTAWOWE MEDIA
Po zrealizowaniu projektu Niepołomicka Strefa Inwestycyjna będzie w pełni
(kompleksowo) wyposażona we wszystkie infrastrukturalne elementy niezbędne
do lokalizacji podmiotów gospodarczych w strefie oraz prowadzenia przez nie
działalności:
1. Układ dróg wewnętrznych
Realizowany w ramach projektu.
2. Energia elektryczna
Źródłem zasilania jest GPZ 110/SN Niepołomice. Specjalnie na potrzeby
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, zakład zlokalizował na jej terenie Główny
Punkt Zasilania, obsługujący klientów przemysłowych w tym obszarze.
3. Kanalizacja
Kanalizacja sanitarna ze zrzutem ścieków do oczyszczalni w Niepołomicach.
4. Woda
Zaopatrzenie strefy w wodę z ZUW-2 w Niepołomicach.
5. Gaz
Podstawowe zaopatrzenie w gaz - gazociąg średniego ciśnienia.
5.2. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA TERENU
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna skomunikowana jest z regionalnym układem
drogowym poprzez ul. Wimmera, która została wybudowana przez Gminę
Niepołomice po terenie dawnej linii kolejowej z Podłęża do Niepołomic.
Prowadzi ona bezpośrednio do drogi krajowej nr 75.
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Do strefy prowadzi także trasa przebiegająca przez ulice Płaszowską i Grabską
w Niepołomicach, które łączą NSI z drogą wojewódzką nr 964. Droga ta
pozwala na dojazd samochodów dostawczych do przedsiębiorstw z ominięciem
historycznego centrum miasta. Ulica Grabska (w granicach administracyjnych
Niepołomic) zaliczana jest do dróg powiatowych i stanowi główną drogę
przejazdową przez Niepołomicką Strefę Inwestycyjną. Dojazd do NSI z kierunku
południowo – zachodniego stanowi ul. Płaszowska, biegnąca przez centrum
miasta (w granicach administracyjnych Niepołomic także zaliczana do dróg
powiatowych).
Na dalszym odcinku droga wojewódzka nr 964 łączy się w okolicy Wieliczki z
drogą krajową nr 4, będącą częścią najdłuższej bezpośredniej trasy europejskiej
wschód-zachód oznaczonej symbolem E40.
W 2006 r. rozpoczęta została budowa autostrady A4, która połączy Kraków z
Tarnowem i dalej z przejściem granicznym na Ukrainę. Oddany w 2009 r. do
użytku odcinek Kraków – Szarów, przebiega w pobliżu NSI, jednak nie jest
jeszcze bezpośrednio skomunikowany z NSI. Stąd też dojazd do Niepołomickiej
Strefy Inwestycyjnej z autostrady A4 możliwy jest dwoma alternatywnymi
ciągami komunikacyjnymi biegnącymi drogami wojewódzkimi i krajowymi.
Dostępność NSI do autostrady A4 i drogi krajowej nr 4 przedstawiają poniższe
rysunki:
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RYSUNEK 18. DOJAZD DO STREFY PRZEZ DK 4 I DW 964 OD WĘZŁA WIELICZKA

RYSUNEK 19. DOJAZD DO STREFY PRZEZ DK75 OD WĘZŁA SZARÓW
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Wariant przejazdu od strony węzła w Szarowie powoduje konieczność przejazdu
przez centrum Niepołomic oraz w pobliżu terenów Puszczy Niepołomickiej.
Odległość od NSI do włączenia do autostrady A4 w Szarowie wynosi ok. 10km,
połączenie realizowane jest przez ulicę Grabską i:
•

ulicę Płaszowską, drogę wojewódzką nr 964 oraz drogę krajową nr 75,

•

ul. Wimmera oraz drogę krajową nr 75 (odległość od strefy do drogi
krajowej 75 wynosi ok. 4,5km).

Przy budowie planowanego połączenia Południowej obwodnicy NSi z drogami
głównymi przyśpieszonymi w Podłężu i Zakrzowie, odległość NSI od autostrady
A4 będzie wynosić ok. 2 km.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyraziła zgodę na budowę
połączenia Południowej obwodnicy NSI z drogami głównymi przyśpieszonymi,
na autostradzie A4 w miejscowościach Podłęże i Zakrzów (zgoda wyrażona w
piśmie: nr GDDKiA-BPI-1-lk-33/62/628/2008 z dnia 9 maja 2008 oraz nr
GDDKiA-BPI-1-lk-67/62/1222/2008 z dnia 24 lipca 2008).
Tym samym Niepołomicka Stefa Inwestycyjna, która została objęta niniejszym
projektem,

posiada

wielowariantowe

i

dostatecznie

drożne

połączenia

komunikacyjne z regionalnym i krajowym systemem dróg, pozwalające na
realizacje wszystkich rodzajów przewozów drogowych, bez konieczności
udrażniania, innych niż objętych projektem ciągów drogowych. Poniższy rysunek
potwierdza niniejszą tezę.
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RYSUNEK 20. POWIĄZANIE Z REGIONALNYM UKŁADEM DROGOWYM

Jednym z etapów stworzenia kompleksowej dostępności komunikacyjnej NSI
jest także zawarcie porozumienia pomiędzy gminami Kraków, Wieliczka i
Niepołomice w sprawie budowy połączenia Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej
oraz Wielickiej Strefy Inwestycyjnej z węzłem Christo-Botewa na drodze
ekspresowej S7. Porozumienie zawarte zostało w Krakowie, dnia 5.05.2009 i
dotyczy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej
węzeł Rybitwy (w ciągu drogi S7) z drogą powiatową nr 2039K”.
5.3. PRZYGOTOWANIE TERENU
Dla stworzenia podstaw do realizacji kompleksowego zainwestowania terenu
zostało podjętych szereg działań prawnych i logistycznych, gwarantujących
sprawną realizacje projektu i gwarantując uzyskanie jego rezultatów na
założonym poziomie, w tym:
1. Podjęcie przez Radę Miejską w Niepołomicach uchwały NR LII/540/09 z dnia
21 września 2009 r. w sprawie nadania nazw obszarom stref aktywności
gospodarczej w Gminie Niepołomice.
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2. Przyjęcie przez samorząd gminy „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Niepołomice” oraz "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego", w którym
zostały przewidziane środki na stworzenie infrastruktury dla rozwoju
przedsiębiorczości na terenie NSI.
3. Uchwalenie przez Radę Miejską w Niepołomicach uchwały nr V/37/07 z dnia
16

stycznia

2007

zagospodarowania

r.,

w

sprawie

przestrzennego

przyjęcia

Gminy

miejscowego

Niepołomice

na

planu
terenie

Niepołomickiej Strefy Przemysłowej oraz uchwały nr XLI/581/05 z dnia 19
grudnia 2005 w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B”.
4. Dokonano analizy terenów inwestycyjnych. Ok. 30% gruntów pod budowę
południowej obwodnicy NSI podlega wywłaszczeniu – grunty pozostają we
własności MAN, Małopolskich Parków Przemysłowych oraz kilku osób
prywatnych. Działanie to jest zgodne ze znowelizowaną specustawą o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. Nr 154z 2008 roku, poz.958), a brak zgody właściciela
nie ma znaczenia dla uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji
Drogowej (ZRID). Właściciele nieruchomości prywatnych uczestniczą w
procedurze wydawania decyzji środowiskowej i na jej etapie nie złożyli
żadnych uwag czy skarg.
5.4. ZASADY OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW
W

Niepołomicach

obowiązują

specjalne

zasady

traktowania

inwestora,

procedury administracyjne skracane są do niezbędnego minimum, a na każdym
etapie inwestycji specjalny zespół, reprezentujący Gminę Niepołomice służy
pomocą w rozwiązywaniu trudności.
5.5. ZAKRES INTERWENCJI OBJĘTEJ NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione potrzeby i możliwości ich realizacji
zakresem inwestycji objęto następujące zadania:
NAZWA ZADANIA

BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY STREFY INWESTYCYJNEJ W

Długość
drogi
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NIEPOŁOMICACH I PODŁĘŻU
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

2,766 km

Powierzchnia terenu dla wykonania planowanej drogi wynosi ok. 5,8 ha, przy
czym teren ten nie jest zagospodarowany, nie ma tam także zabudowy
mieszkaniowej w promieniu 100 m (wyjątkiem jest jedynie działka 141 obr.
Podłęże, na której znajduje się budynek mieszkalny wraz z budynkami
gospodarczymi). Projektowana droga ma początek na skrzyżowaniu z ul.
Wimmera, zaś koniec drogi zaplanowano w rejonie potoku Podłężanka. Teren
inwestycji będzie obejmować pas o przebiegu ze wschodu na zachód,
przylegający

do

południowej

części

terenów

inwestycyjnych

fabryki

samochodów ciężarowych MAN, Zakładów Miraculum i White Cap. Inwestycja
polegać będzie na połączeniu ulicy Wimmera z ul. Grabską oraz skrzyżowaniu
planowanej obwodnicy z ul. Wimmera. Południowa obwodnica strefy będzie
drogą dwupasmową, o szerokości odpowiedniej także dla ruchu samochodów
ciężarowych.
W ramach prac nad budową obwodnicy stworzony zostanie także system
odwadniający

trasę

(rowy,

przepusty,

kanalizacja

deszczowa).

Dla

bezpieczeństwa pojazdów korzystających z tej trasy wybudowane zostanie
trójwylotowe rondo na skrzyżowaniu ulicy Wimmera i planowanej drogi. Ze
względu na konieczność połączenia trasy z zakładami zlokalizowanymi w jej
najbliższym sąsiedztwie, wybudowany zostanie także zjazd publiczny do ul.
Trawniki i do fabryki MAN-a. Dla sprawnego dojazdu osób prywatnych na
działki przylegające do planowanej drogi, stworzonych zostanie 9 zjazdów
indywidualnych i jeden do przepompowni ścieków. Podczas prac budowlanych
zabezpieczone

oraz

w

razie

konieczności

przebudowane

będą

sieci

energetyczne, teletechniczne, wodociągowe w zakresie, w którym kolidują z
przeprowadzaną inwestycją.

NAZWA ZADANIA

BUDOWA „DROGI PO TORZE” – ULICA WIMMERA
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

Długość
drogi
1,475 km

Planowana inwestycja ma na celu wybudowanie Drogi po Torze – ulicy
Wimmera, jako przedłużenie istniejącej już ul. Wimmera, od skrzyżowania z ul.
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Mokrą do skrzyżowania ul. Wielickiej (drogi wojewódzkiej nr 964) z ulicą
Trawniki. Projektowany odcinek będzie mieć długość 1475 m i zakwalifikowany
będzie jako droga gminna. Na skrzyżowaniu ulicy Wielickiej, projektowanej
Drogi po Torze – ulicy Wimmera oraz ulicy Trawniki, ze względów
bezpieczeństwa

przewidziano

budowę

ronda

o

średnicy

zewnętrznej

wynoszącej φ36.00m, które spowoduje konieczność przebudowy ulicy Trawniki
oraz drogi wojewódzkiej nr 964 (ulica Wielicka), zmieniając ich przebieg w
stosunku do stanu istniejącego poprzez zmianę sposobu włączenia ul. Trawniki
do drogi wojewódzkiej 964. Projektowane rozwiązanie zakłada likwidację ulicy
Trawniki na odcinku ok.70m. i wprowadzenie jej na skrzyżowanie o ruchu
okrężnym. Spowoduje to łatwiejszą i bezpieczniejszą realizację wszystkich
relacji na skrzyżowaniu ulic Trawniki i drogi wojewódzkiej 964 oraz
nowoprojektowanego odcinka ul. Wimmera. Dla zapewnienia na rondzie
bezpieczeństwa pieszym, przełożony zostanie przystanek autobusowy na
bezpieczną dla podróżnych zatoczkę.
W pobliżu planowanej trasy położone są nowe osiedla mieszkaniowe (m.in.
osiedle „Żubr”). Z myślą o mieszkańcach tego osiedla powstanie wjazd, który
znacząco wpłynie na czas i bezpieczeństwo przejazdu do osiedla.
Ponadto przeprowadzone będą: rozbiórka nasypu kolejowego, przebudowa
rowów

odwadniających

oraz

zabezpieczenie

i/lub

przebudowa

sieci

energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych w zakresie, w którym
kolidują z przeprowadzaną inwestycją.

NAZWA ZADANIA

STWORZENIE ZACHODNIEJ OBWODNICY NIEPOŁOMICKIEJ STREFY
INWESTYCYJNEJ – REMONT UL. PODŁĘSKIEJ
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

Długość
drogi
0,964 km

Inwestycja ma na celu remont obecnej drogi asfaltowej, co spowoduje
powstanie zachodniej obwodnicy NSI. Projektowana trasa będzie drogą o
szerokości 5,5 m, z poboczem (szerokość 0,5m). Przewidziano nośność 80
kN/oś, która pozwoli korzystać z niej samochodom ciężarowym bez zagrożenia
zniszczeniem nawierzchni jezdni. Planowany remont obejmie trasę o długości
964 m. Przyjęte parametry pozwolą na bezpieczny i płynny przejazd
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samochodów ciężarowych.

NAZWA ZADANIA

Długość
drogi

STWORZENIE TRASY ŚREDNICOWEJ NIEPOŁOMICKIEJ STREFY
INWESTYCYJNEJ – REMONT UL. DIESLA
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

0,475 km

Inwestycja ma na celu remont obecnej drogi asfaltowej, co spowoduje
powstanie

Trasy

Średnicowej

NSI,

przecinającej

strefę

w

poprzek.

Projektowana trasa będzie drogą o szerokości 6 m. Przewidziano nośność 80
kN/oś, która pozwoli korzystać z niej samochodom ciężarowym bez zagrożenia
zniszczeniem nawierzchni jezdni. Planowany remont obejmie trasę o długości
475 m. Przyjęte parametry pozwolą na bezpieczny i płynny przejazd
samochodów ciężarowych.
NAZWA ZADANIA

Długość
drogi
0,920 km

REMONT UL. WODNEJ
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

Inwestycja ma na celu remont obecnej drogi asfaltowo-żużlowej, łączącej ul.
Grabską i ul. Wimmera. Projektowana trasa będzie jezdnią asfaltową, o
szerokości 6m (z poszerzeniami na łukach do 7m) i nośności 80 kN/oś, z
obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m. Wszystkie te parametry pozwolą
na płynne i sprawne korzystanie z drogi przez samochody ciężarowe, bez
zagrożenia utrudnień ruchu oraz zniszczenia nawierzchni. Planowany remont
obejmie trasę o długości 920 m (400 m – położenie warstwy ścieralnej asfaltu
na istniejącą podbudowę, 520 m – generalny remont jezdni żużlowej). Remont
drogi pozwoli na odciążenie bardzo zakorkowanego i niebezpiecznego
skrzyżowania ul. Grabskiej i ul. Płaszowskiej z ul. Wimmera. Stanowić będzie
także dojazd do firm istniejących i 12 ha terenów nie zainwestowanych.

5.6. OCZEKIWANE EFEKTY
5.6.1. OPERACYJNE
Efekty

operacyjne

projektu

przeanalizowano

na

poziomie

wpływu

poszczególnych, realizowanych w niniejszym projekcie, ciągów drogowych, jak i
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w układzie wpływu całego projektu na otoczenie i warunki życia oraz
gospodarowania w strefie oddziaływania projektu.
POŁUDNIOWA OBWODNICA STREFY INWESTYCYJNEJ W NIEPOŁOMICACH I PODŁĘŻU
W wyniku realizacji projektu, przede wszystkim, poprawi się dojazd do NSI, a
także komunikacja strefy z regionem. Przygotowana z myślą o samochodach
ciężarowych i TIR-ach droga, będzie bezpiecznym i komfortowym sposobem na
dostarczenie materiałów i surowców do produkcji, a także zapewni wywóz
gotowych produktów, bez uszkodzeń i opóźnień w dostawie, wynikających z
przeciążonych ruchem tras dojazdu do strefy. Planowana trasa będzie także
spełniała wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a zbudowane ronda pozwolą na
bezkolizyjne pokonanie skrzyżowań dróg, co w znaczący sposób wpłynie
zarówno na dostępność do firm, jak i komfort podróży. W przyszłości
południowa obwodnica będzie stanowić połączenie z autostradą A4.
Sprawna i funkcjonalna infrastruktura drogowa wewnątrz NSI pozwoli na
otwarcie nowych terenów dla inwestycji, a to w konsekwencji wpłynie na
wygenerowanie nowych miejsc pracy. Łatwy i szybki dojazd poprawi również
standardy pracy i także będzie jednym z czynników, wpływających na
punktualność pracowników.
DROGA PO TORZE – ULICA WIMMERA
W wyniku podjętych działań zostanie utworzona droga, która ułatwi dojazd do
drogi wojewódzkiej 964. Szybki dojazd samochodów dostawczych do głównej
trasy komunikacyjnej wpłynie na czas, koszty i bezpieczeństwo transportu,
zmniejszając koszty poniesione przez przedsiębiorstwa. Dogodny dojazd i
szybkie połączenie ze strefą wpłynie na atrakcyjność NSI wśród potencjalnych
inwestorów. Droga będzie stanowić przy tym obwodnicę Niepołomic, która
powinna zdjąć częściowo ruch z drogi wojewódzkiej 964, a to wpłynie na
poprawę ekosystemu Puszczy Niepołomickiej i wzmocnienie poszanowania
obszaru Natura 2000.
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Dodatkowym

efektem

będzie

rozładowanie

nadmiernego

ruchu

w

Niepołomicach, przez co zwiększy się zarówno bezpieczeństwo użytkowników
dróg, jak i dostępność do rozmaitych placówek publiczno-społecznych.
Ułatwiona zostanie również komunikacja z większymi miastami regionu, przez
co zwiększą się możliwości zatrudnienia osób spoza Niepołomic. Aspekt ten
wpłynie także na podniesienie atrakcyjności Niepołomic jako potencjalnego
miejsca

zamieszkania,

co

jeszcze

bardziej

pobudzi

deweloperów

do

inwestowania w nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Niepołomice.
Zmieni się także wizerunek Niepołomic, które pozbywając się ruchu ciężkiego z
centrum będą mogły korzystniej kształtować wizerunek miasta przyjaznego
środowisku.
ZACHODNIA OBWODNICA NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ

Stworzenie zachodniej obwodnicy Niepołomickiej Strefy Przemysłowej pozwoli
odciążyć ruch na ul. Grabskiej, przez co skróci się czas przejazdu ze strefy do ul.
Krakowskiej. Nastąpi przy tym ograniczenie ruchu w okolicach szkoły
podstawowej

w

Podgrabiu,

co

wpłynie

bezpośrednio

na

zwiększenie

bezpieczeństwo dzieci, ograniczy szkodliwy wpływ ruchu ciężarowego na
uczniów i mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo dojazdu do budynku
szkoły.

Zachodnia

obwodnica

Niepołomickiej

Strefy

Inwestycyjnej

jest

elementem kompleksowej infrastruktury drogowej wewnątrz NSI.
TRASA ŚREDNICOWA NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ

Stworzenie

Trasy

Średnicowej

NSI,

przecinającej

Niepołomicką

Strefę

Inwestycyjna pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z krańca północnego strefy
do Południowej Obwodnicy NSI. W związku z planowanym w przyszłości
połączeniem Południowej Obwodnicy z drogami głównymi przyśpieszonymi
(autostrada A4), przejazd przez Trasę Średnicową ułatwi i skróci dojazd ze
strefy do autostrady, przede wszystkim dla firm z północnej części strefy.
Ponadto ułatwi dojazd do terenów obejmujących ok. 24 ha gruntów i firm
zlokalizowanych przy ul. Diesla.
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UL.

WODNA

Remont ul. Wodnej spowoduje ułatwienie dojazdu do firm zlokalizowanych w jej
pobliżu, m.in. Gellwe, Nidec (teren należący do fabryki Nidec wchodzi w skład
SSE

Krakowski

Park

Technologiczny),

Woodward,

Foodcare,

Balzatex,

Elettrostandard oraz Schubert. Ponadto poprawiona zostanie dostępność
komunikacyjna terenów jeszcze nie zainwestowanych o powierzchni 12 ha
terenu NSI, na których ze względu na istniejący stan jezdni nie jest możliwa
zabudowa. Realizacja inwestycji odciąży bardzo zakorkowane w godzinach
szczytu i niebezpieczne skrzyżowanie ul. Wimmera z ul. Grabską i ul.
Płaszowską.
POPRAWA NIEPOŁOMICKIEGO UKŁADU TRANSPORTOWEGO
Projektowana inwestycja ta ma mocny udział w poprawie funkcjonowania
całego organizmu miejskiego gminy Niepołomice i części wsi zlokalizowanych
wokół stref przemysłowych. Grupą odbiorców projektu są bowiem, obok
przedsiębiorców, również mieszkańcy Miasta i Gminy Niepołomice, dla których
inwestycja poprawi się możliwość swobodnego przemieszczania się do pracy,
skrócony zostanie czas przejazdu, zwiększy się jego komfort. Przede wszystkim
jednak, projekt wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na drodze
(także poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum Niepołomic).
Zwiększy się przy tym dostępność dla pojazdów specjalnych, takim jak
pogotowie ratunkowe, gazowe, energetyczne, straż pożarna, policja i inne.
Obecnie bowiem ruch na terenie miasta zdominowany jest przez pojazdy
poruszające się do oraz ze strefy. Następuje mieszanie się strumieni pojazdów
lokalnych oraz zasilających NSI powodując znaczne utrudnienia w normalnym
funkcjonowaniu niepołomickiego organizmu miejskiego.
Utrudnienia w ruchu dotyczą zwłaszcza osób, na co dzień korzystających z
takich instytucji publicznych jak: szkoły, ośrodki zdrowia oraz urzędy. Na terenie
samych Niepołomic i Podłęża są to:
• placówki oświatowe
o 1 gimnazjum
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o 3 szkoły podstawowe
o 2 przedszkola
o 2 szkoły ponadpodstawowe
• placówki zdrowotne
o Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
o 2 przychodnie zdrowia
• urzędy
o Urząd Gminy
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
o Środowiskowy Dom Pomocy
o niepołomicki punkt Powiatowego Urzędu Pracy
• inne
o kościoły
o banki
o centrum handlowo-usługowe w zwartej zabudowie Niepołomic
Odrębną grupę pośrednich odbiorców projektu stanowią turyści. Koncentracja
ruchu turystycznego przypada na miesiące letnie. Samochody osobowe i
autobusy z turystami krajowymi i zagranicznymi poruszają się przede wszystkim
w okolicach Zamku Królewskiego w Niepołomicach, kościoła w Niepołomicach
oraz Klasztoru Benedyktynek w Staniątkach. Realizacja projektu pozwoli na
rozgęszczenie centrum miasta Niepołomice, w tym obszarów zabytkowych,
pozwalając na swobodniejsze korzystanie z nich przez turystów.
5.6.2. STRATEGICZNE
Oczekiwanymi efektami strategicznymi są:
•

Wzrost atrakcyjności gminy, jako miejsca dogodnego dla inwestycji
gospodarczych oraz miejsca tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego.

•

Wykorzystanie gospodarcze nieużytków o niskiej klasie bonitacji gruntów.

•

Zwiększenie liczby inwestorów w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej o
ok. 20 podmiotów,
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•

Wzrost przychodów gminy z tytułu podatku gruntowego oraz udziału w
części podatków od prowadzonej działalności gospodarczej.

•

Wykreowanie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym i regionalnym.

•

Zwiększenie liczby miejsc

pracy oferowanych przez potencjalnych

przedsiębiorców w NSI o prawie 2800 szt.
•

Zróżnicowanie

oferty

miejsc

pracy,

pozwalającej

na

zwiększenie

potencjału lokalnego i regionalnego rynku nie tylko pod względem ilości
nowych miejsc prac, ale również ich jakości.
•

Stworzenie lepszej dostępności do miejsc zatrudnienia dla mieszkańców
gminy Niepołomice.

•

Stworzenie

niezbędnej

infrastruktury

technicznej,

wpływającej

na

podniesienie poziomu gospodarczego, ekonomicznego i społecznego
gminy Niepołomice.
•

Wzrost gospodarczy powiatu wielickiego, poprawa szans rozwojowych
Małopolski na arenie krajowej, a także promocję regionu w kraju i za
granicą.

5.7. CEL OGÓLNY PROJEKTU
CEL OGÓLNY PROJEKTU

Rozwój społeczno-gospodarczy Miasta i Gminy Niepołomice oraz poprawa życia
mieszkańców przez stworzenie korzystnych warunków dla potencjalnych inwestorów do
lokalizacji nowych inwestycji.

5.8. CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU
CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU

•

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Niepołomice przez
stworzenie nowych i poprawę istniejących szlaków komunikacyjnych w strefie
gospodarczej.
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•

Poprawa dojazdu do istniejących przedsiębiorstw oraz stworzenie dostępności
drogowej do nowych terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej.

•

Zwiększenie napływu inwestycji do gminy.

•

Stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy i nowych rodzajów
działalności gospodarczej alternatywnych dla rolnictwa.

•

Poprawa jakości kapitału ludzkiego, przez zaktywizowanie do zdobywania nowych
umiejętności i zawodów związanych z nowymi inwestycjami.

•

Ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich w centrum Niepołomic.

•

Poprawa życia mieszkańców.

Cele powyższe realizują cel główny działania 4.3.b MRPO, którym jest
„Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu przez tworzenie korzystnych
warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji”.

5.9. PRODUKTY PROJEKTU
TABELA 11. WSKAŹNIK PRODUKTU
WSKAŹNIK PRODUKTU

j.m.

2009

2012

ha

0

123

2012

2016

szt.

4

19

szt.

572

2717

Powierzchnia stworzonych/rozbudowanych stref aktywności
gospodarczej, w tym strefy o charakterze parków
technologicznych

5.10. REZULTATY PROJEKTU
TABELA 12. WSKAŹNIKI REZULTATÓW PROJEKTU
WSKAŹNIK REZULTATU
j.m.

Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie
strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy o
charakterze parku technologicznego
Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku
realizacji projektu

Wskaźniki rezultatu w pełni realizują cele i są ich liczbowym urzeczywistnieniem.
5.11. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU
•

Wzrost atrakcyjności gminy, jako miejsca dogodnego dla inwestycji
gospodarczych oraz miejsca tworzenia dobrego klimatu inwestycyjnego.

•

Zwiększenie napływu inwestycji do gminy Niepołomice.
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•

Powstanie nowych miejsc pracy.

•

Wzrost przychodów gminy z tytułu podatków.

•

Poprawa warunków życia mieszkańców.

•

Wzrost gospodarczy obszaru powiatu wielickiego.

•

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu dla działalności gospodarczej i
biznesowej.

•

Poprawa szans rozwojowych Małopolski na arenie krajowej.

•

Promocja gospodarcza regionu w kraju i za granicą.

5.12. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI
Przedmiotowy projekt jest ściśle powiązany z projektami już zrealizowanymi
przez gminę Niepołomice:
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z WNIOSKOWANYM PROJEKTEM NSI
1. "Rozwój przedsiębiorczości w strefie inwestycyjnej Niepołomic" (Projekt PL
2003/004-379/05.17 PHARE SSG 2003). W ramach projektu na terenie strefy
inwestycyjnej zbudowana została infrastruktura techniczna taka jak: droga
gminna długości około 3 km, sieć kanalizacji sanitarnej długości około 6,5
km z dwoma przepompowniami, magistrala wodociągowa długości około 1,2
km, rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków zwiększenie
przepustowości o 2 100 m3/dobę -kwota zadania 5,491 mln EURO, kwota
dofinansowania 4,062 mln EURO.
2. „Kanalizacja sanitarna zachodniej części gminy Niepołomice sołectwo
Podłęże -

etap 1" (Program aktywizacji obszarów wiejskich C-46-0121).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej długości około 6,7 km z dwoma
przepompowniami - kwota zadania 1.758.554,70 zł, kwota dofinansowania
457.224,00 zł z Banku Światowego.
3. Zintegrowany System Zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla
Miasta i Gminy Niepołomice i wschodniej części gminy Niepołomice” wniosek
w ramach Funduszu Spójności, zaakceptowany przez Komisję Europejską.
Projekt

polega

na

wybudowaniu

98

km

kanalizacji

przepompowniami, 2 lokalnymi oczyszczalniami ścieków

wraz

52

oraz 17,8 km
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magistral wodociągowych oraz zmodernizowaniu ujęć wody i stacji
uzdatniania wody. Kwota zadania 96.305.000,00 zł brutto, kwota dotacji
77.392.000zł.
POPRAWIAJĄCE OTOCZENIE NSI
4. "Odnowa centrum Niepołomic" Kwota zadania 4 113 587 zł, kwota dotacji 1 871 137 zł Umowa nr 202/02 . Kontrakt Wojewódzki.
5. "Odnowa Zamku Królewskiego w Niepołomicach" Umowa nr 32/GW z dnia 6
grudnia

2001.

W

ramach

zadania

wykonano

prace

budowlane

i

rekonstrukcyjne w sali akustycznej, w zespole sal I-go piętra(8 sal), w
piwnicach

zamkowych

(6

pomieszczeń),

w

recepcji

muzeum

(4

pomieszczenia), rekonstrukcje tynków elewacji od strony płd, płn, wsch
(powierzchnia około 2 tys m2), wykonanie rekonstrukcji ogrodów włoskich
Królowej Bony, budowa windy) Kwota zadania 2 511 200,00 zł , kwota
dotacji z budżetu Państwa 1 184 000,00 zł, kwota dotacji z PFRON-u 99
185,64 zł, kwota dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 244
200,00 zł, Kontrakt Wojewódzki.
6. "Rozbudowa gimnazjum w Niepołomicach" Umowa nr 147/KO z dnia
30.11.2001. W ramach zadania powstało 5 dodatkowych sal lekcyjnych z
zapleczem rekreacyjnym, wyremontowano salę gimnastyczną wraz z jej
zapleczem

sanitarno-szatniowym)

Kwota zadania 673

743,41

kwota

dofinansowania 60 000,00 zl, Kontrakt Wojewódzki.
7. "Renowacja muru przydrożnego opactwa sióstr Benedyktynek w Staniątkach
wraz z otoczeniem" Umowa Nr 16645/743-060077/04 z dnia 04.06.2004.
Zadanie polegało na renowacji muru przydrożnego długości około 443 mb
oraz na budowie parkingu dla samochodów osobowych, placu zabaw dla
dzieci,

ścieżek

spacerowych

i

elementów

małej

architektury

oraz

oczyszczeniu stawu. Kwota zadania 259 714,43 zł, kwota dofinansowania
129 857,21 zł, SAPARD Działanie 4.3.
8. "Odnowa i renowacja kapliczek przydrożnych na terenie sołectw Gminy
Niepołomice" Umowa Nr 14849/743-060029/03 z dnia 07.05.2004 Zadanie
polegało

na

renowacji

16

zabytkowych

kapliczek

z

terenu

gminy
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Niepołomice. Kwota zadania 258 300,00 zł , kwota dofinansowania 129
150,00 zł, SAPARD Działanie 4.3.
9. „Budowa placów zabaw na terenie sołectw gminy Niepołomice” (Sektorowy
Program

Operacyjny

„

Restrukturyzacja

i

modernizacja

sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”). Umowa nr
VIII/459/SW/2376/05 z dnia 22 sierpnia 2005. Zadanie polegało na budowie
placów zabaw w 12 sołectwach gminy Niepołomice. Kwota zadania 522 379
zł, kwota dofinansowania 342 543 zł.
10. „Zagospodarowanie byłych

stawów

benedyktyńskich

w

centrum

wsi

Zakrzowiec na cele rekreacyjne” (Sektorowy Program Operacyjny „
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 – 2006”). Umowa nr VIII/460/SW/2377/05 z dnia
22 sierpnia 2005. Zadanie polegało na pracach ziemnych na byłych stawach
benedyktyńskich we wsi Zakrzowiec służących oczyszczeniu i formowaniu
stawów) Kwota zadania 309 999,99 zł, kwota dofinansowania 203 278 zł.
11. „Adaptacja części Zamku Królewskiego w Niepołomicach na centrum
konferencyjne z zapleczem hotelowym” (Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju regionalnego

wniosek zarejestrowany o nr Z/12/I/1.4/574/05).

Projekt polegał na adaptacji pomieszczeń poddasza Zamku królewskiego na
potrzeby centrum konferencyjnego z zapleczem hotelowym oraz salą
konferencyjną na 200 osób. Kwota zadania : 8 098 690,62 zł brutto, kwota
dotacji 4 373 271,00 zł.
Projekt jest także komplementarny z przedsięwzięciami podejmowanymi przez
inne podmioty:
12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Wieliczka – Niepołomice
– Szczurowa - inwestycja realizowana w ramach Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, zadanie pn.
„Inwestycje drogowo-mostowe”. W ramach tego zadania planuje się
modernizację drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina – Uście Solne (etap II).
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13. Przebudowa DK nr 75 na odcinku (Kraków) Niepołomice – Targowisko –
modernizacja trasy planowana na przyszły rok (opóźnienia ze względu na
przeciągającą się budowe autostrady A4), inwestycja GDDKiA.
14. Budowa autostrady A4 Wielicka – Szarów - iwestycja o wartości 839 328
570,79 złotych, finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego, będzie
zrealizowana w ciągu 24 miesięcy (28,5 miesięcy zgodnie z podpisanym
Aneksem).
15. Podmiejska krakowska kolej metropolitarna (Województwo Małopolskie) odcinek Kraków - Bochnia oraz obwodnicowa kolej krakowska – realizacja
komunikacji zbiorowej na terenie aglomeracji krakowskiej w oparciu o
transport szynowy-kolejowy i jego integracji z pozostałymi podsystemami
transportu, poprzez wspólny bilet.
16. EnChallenge Sustainable solutions for energy challenges in fast growing
communities, w ramach inicjatywy Concerto realizowanej bezpośrednio przez
komisję europejską. Koszt zadania 6 mln EUR (dofinansowanie 50%) –
partnerzy projektu: MAN, EkoSchubert, Bikol, Enion, IEO; realizacja 01.2010
– 12.2012.
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6. ANALIZA INSTYTUCJONALNA, TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
6.1 ANALIZA INSTYTUCJONALNA PROJEKTU
A.

Beneficjent
Miasto i Gmina Niepołomice

B.

Podmiot zarządzający
Miasto i Gmina Niepołomice

Forma prawna
Jednostka samorządu terytorialnego

6.2 TRWAŁOŚĆ I WYKONALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PROJEKTU
6.2.1. WYKONALNOŚĆ ORGANIZACYJNA PROJEKTU
Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego - Miasto i Gmina
Niepołomice, która była inicjatorem i działając konsekwentnie przez ostatnie 25
lat zbudowała na swoim terenie blisko 500-hektarową Niepołomicką Strefę
Inwestycyjną i w której działa obecnie ok. 70 firm. Przez cały okres ekspansji
gospodarczej gminy Niepołomice zarząd, najpierw obszaru gospodarczego a
potem NSI, pozostawał w rękach Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice i objęty
był

nadzorem

Burmistrza.

Znacząca

część

inwestycji

komunalnych

realizowanych na rzecz NSI była współfinansowana ze środków pomocowych:
krajowych i UE, co udowodnia wysoki poziom zdolności organizacyjnych
Beneficjenta, nie tylko do pozyskiwania inwestorów, ale również do realizacji
zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej,
nadzoru właścicielskiego nad inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do
użytku. Stabilność instytucjonalna Beneficjenta – samorządu gminnego jest
niekwestionowana i opiera się na dochodach budżetowych.
Dla realizacji projektu zostanie powołana struktura organizacyjna – Jednostka
Realizująca Projekt, w której skład wejdą:
•

koordynator,

•

podzespół do spraw obsługi prawno-organizacyjnej,

•

podzespół do spraw obsługi finansowej,

•

podzespół do obsługi technicznej.

Magnus Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion, 30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6/201, tel/fax: (012) 632-25-08, magnusmedia@fire4.krakow.pl

75

STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu p.n.: INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ
STREFY INWESTYCYJNEJ

W JRP znajdą się osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta i Gminy w
Niepołomicach oraz inne osoby, w zależności do potrzeb, posiadające
doświadczenie w realizacji wielu poprzednich projektów (w tym m.in.: Phare,
SAPARD, Bank Światowy, ZPORR, Funduszu Spójności). W ramach struktury
organizacyjnej zostaną utworzone stanowiska do:
•

koordynacji,

•

obsługi prawnej,

•

spraw biurowo – administracyjnych,

•

spraw finansowych (analiz i planowania),

•

spraw księgowych i rozliczeń,

•

spraw technicznych (analiz, planowania i raportowania),

•

spraw technicznych (nadzoru i rozliczeń),

•

do spraw inżynieryjnych.

JRP prowadzić będzie sprawy organizacyjne, odpowiadać za monitoring i
sprawozdawczość,

a

także

utrzymywać

bieżące

kontakty

z

Instytucją

Zarządzającą. Przygotuje również wnioski o płatność.
Za całość prac związanych z realizacją projektu odpowiedzialny będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Niepołomice a produkty projektu będą spełniać kryteria i normy
obowiązujące w Unii Europejskiej.
Wykonalność organizacyjną i sprawność działania na etapie przedrealizacyjnym
potwierdza fakt,

iż Gmina wykonała wszelkie działania niezbędne do

zapewnienia wykonalności projektu, w tym:
•

opracowała dokumentację techniczną,

•

przygotowała

dokumentację

dla

uzyskania

decyzji

udzielających

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zgłosiła remont drogi,
•

zabezpieczyła niezbędne środki w Budżecie Gminy.

Tym samym należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jest w pełni przygotowany do
realizacji projektu.
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6.2.2.TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Po zakończeniu inwestycji wytworzony układ drogowy pozostanie własnością
Miasta i Gminy Niepołomice. Za utrzymanie produktów projektu w stanie
niepogorszonym oraz ich konserwacje i remonty odpowiedzialny będzie Referat
Inwestycji Drogowych i Melioracji, którego kierownik będzie mieć do dyspozycji
merytorycznych

pracowników

urzędu

gminy.

Bieżące

utrzymanie

dróg

wykonywane będzie, na mocy długoterminowej umowy, przez wykwalifikowaną
firmę wybraną w drodze przetargu. Środki na bieżące utrzymanie infrastruktury
oraz remonty okresowe i cząstkowe będą corocznie określane w budżecie gminy
na drodze uchwały budżetowej. Taka forma zarządzania zapewnia z jednej
strony możliwość skutecznego i szybkiego reagowania na powstające, czy też
składane, zapotrzebowanie przez grupy docelowe, z drugiej podmiot aplikujący
o dotację posiada odpowiedni poziom kontroli nad użytkowaniem obiektu.
Za uzyskanie założonego poziomu rezultatów odpowiedzialny będzie Wydział
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie funkcjonować w okresie
długoterminowym i nie zostaną wprowadzone żadne zmiany odnośnie jego
pierwotnego przeznaczenia. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie
zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywać się zgodnie z zapisami
wniosku aplikacyjnego i umowy o refundację kosztów.
Bezpośredni nadzór nad utrzymaniem i właściwym wykorzystaniem produktów
oraz

uzyskaniem

założonych

wskaźników

rezultatów

projektu

będzie

sprawowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, co jest gwarantem
trwałości Projektu, zwłaszcza, że produkty projektu pozostaną własnością
Beneficjenta Projektu i nie zostaną wydzierżawione lub sprzedane podmiotom i
osobom trzecim.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż Gmina Niepołomice, jako jednostka
samorządu terytorialnego, posiada wszelkie elementy natury organizacyjnej i
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finansowej, które są niezbędne do właściwego utrzymania projektu, należy
uznać, iż Beneficjent posiada zdolność organizacyjną umożliwiającą realizację
projektu oraz jego utrzymanie w okresie realizacji oraz minimum 5 lat od
momentu rozpoczęcia jego funkcjonowania.
6.3 TRWAŁOŚĆ I WYKONALNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU
6.3.1. WYKONALNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU
Środki na realizację projektu zostały określone i zabezpieczone w uchwale Nr
LII/539/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2009 r. w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2009 Wieloletni Program Inwestycyjny – projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; Nazwa:
„Infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej”.
W poszczególnych latach realizacji inwestycji zapreliminowano na realizację
zadania

pn:

„Infrastruktura

dla

rozwoju

przedsiębiorczości

na

terenie

Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej”, następujące środki:
ROK
2010
2011

ROK
2009
2010
2011

TABELA 13. MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU W ŚWIETLE WPI
W tym:
Źródło finansowania
2 000 000,00
Środki własne Gminy Niepołomice
10 000 000,00
8 000 000,00
Dotacja unijna
2 400 000,00
Środki własne Gminy Niepołomice
12 000 000,00
9 600 000,00
Dotacja unijna
zł

TABELA 14. POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW WŁASNYCH
Zapotrzebowanie na
Zabezpieczenie środków
Poziom zabezpieczenia
środki własne [zł]
własnych w WPI [zł]
środków własnych [zł]
81 214,80
Pokryte
100%
2 000 000,00
2 000 000,00
100%
2 330 624,57
2 400 000,00
103%

Wobec powyższych zapisów wykonalność finansowa projektu jest w pełni
udowodniona.
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6.3.2. TRWAŁOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU
Trwałość finansowa projektu jest zagwarantowana poprzez zapisy ustawy o
samorządzie, która zobowiązuje samorządy terytorialne do zarządzania podległą
sobie infrastrukturą drogową, w tym do jej utrzymania i konserwacji. Odnośne
kwoty będą przewidziane w budżetach Gminy Niepołomice w kolejnych latach
eksploatacji Projektu.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie funkcjonować w okresie
długoterminowym i nie zostaną wprowadzone żadne zmiany odnośnie jego
pierwotnego przeznaczenia. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie
zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywać się zgodnie z zapisami
umowy o dofinansowanie w ramach MRPO.
6.4 ANALIZA WYKONALNOŚCI PRAWNEJ PROJEKTU
Wnioskodawca jest w pełni przygotowany do realizacji projektu, z uwagi na
fakt, iż posiada:
1

POŁUDNIOWA OBWODNICA NSI
KTÓRYCH PROJEKT MA BYĆ REALIZOWANY W 70% własność gminy, ok. 30% do
wywłaszczenia w ramach ZRID (grunty
MAN,
Małopolskich
Parków
Przemysłowych, kilka osób prywatnych)
– potrzebne do rozszerzenia pasa
drogowego.
DROGA PO TORZE – UL. WIMMERA
• Własność
Miasta
i
Gminy
Niepołomice.
• W
zakresie
przebudowy
skrzyżowania z DW 964 Beneficjent
uzyskał
od
Zarządu
dróg
Wojewódzkich
zgodę
na
dysponowanie działką ewidencyjną
nr 78 (obręb ewidencyjny Staniątki,
jedn.
ewid.
Niepołomice),
stanowiącą pas drogi wojewódzkiej
nr 964. Tym samym uzyskał zgodę
na zajęcie niezbędnej części w/w
działki dla realizacji inwestycji.
ZACHODNIA OBWODNICA NSI
Własność Gminy Niepołomice.
TRASA ŚREDNICOWA NSI
Własność Gminy Niepołomice.
STAN WŁASNOŚCI GRUNTÓW NA
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UL.

2

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z USTAWĄ PRAWO
BUDOWLANE – POSIADANIE DECYZJI
POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ZRID LUB
ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

WODNA
Własność Gminy Niepołomice.
POŁUDNIOWA OBWODNICA NSI
• Beneficjent posiada projekt
budowlany wykonany przez ARG,
• Wniosek o wydanie ZRID został
złożony 4.12.2009 r.,
• Termin uzyskania ZRID z klauzulą
ostateczności – luty 2010.
DROGA PO TORZE – UL. WIMMERA
• Beneficjent posiada projekt
budowlany wykonany przez ARG,
• Wniosek o wydanie ZRID został
złożony 4.12.2009 r.,
• Termin uzyskania ZRID z klauzulą
ostateczności – marzec 2010.
ZACHODNIA OBWODNICA NSI
• Beneficjent posiada dokumentację
do zgłoszenia robót budowlanych,
wykonaną przez Referat Strategii
UMiG,
• Zgłoszenie robót budowlanych
zostało złożone w Starostwie
Powiatowym w Wieliczce
7.01.2010r.,
• Termin uzyskania prawnie
skutecznego zgłoszenia robót
budowlanych –luty 2010.
TRASA ŚREDNICOWA NSI
• Beneficjent posiada dokumentację
do zgłoszenia robót budowlanych,
wykonaną przez Referat Strategii
UMiG,
• Zgłoszenie robót budowlanych
zostało złożone w Starostwie
Powiatowym w Wieliczce
7.01.2010r.,
• Termin uzyskania prawnie
skutecznego zgłoszenia robót
budowlanych –luty 2010.
UL. WODNA
• Beneficjent posiada dokumentację
do zgłoszenia robót budowlanych,
wykonaną przez Referat Strategii
UMiG,
• Zgłoszenie robót budowlanych
zostało złożone w Starostwie
Powiatowym w Wieliczce
7.01.2010r.,
• Termin uzyskania prawnie
skutecznego zgłoszenia robót
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3

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWEM
OCHRONY ŚRODOWISKA – POSIADANIE
DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA
REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

budowlanych –luty 2010.
POŁUDNIOWA OBWODNICA NSI
• Raport o oddziaływaniu na
środowisko przedsięwzięcia pn.
„Budowa południowej obwodnicy
strefy przemysłowej w
Niepołomicach i Podłężu”,
wykonany przez firmę EKO-LEX.
• Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia –
procedura w toku.
DROGA PO TORZE – UL. WIMMERA
• Beneficjent
posiada
Raport
o
oddziaływaniu
na
środowisko
przygotowany przez firmę „EKO-LEX”
z Tarnowa, zespół w składzie: mgr
R. Chliszcz, K. Derkacz i mgr K.
Gołąb, w którym stwierdzono, iż
realizacja
projektowanego
przedsięwzięcia nie będzie miała
wpływu na walory przyrodnicze
terenu, gdyż wykorzystuje już
zainwestowany
obszar
pod
komunikację, tj. zlikwidowaną linię
kolejową.
• Wnioskodawca posiada decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
pod nazwą „Budowa Drogi po Torzeulicy
Wimmera
i
przebudowa
skrzyżowania drogi wojewódzkiej
964
z
ulicą
Trawniki
w
Niepołomicach”, z dnia 14.07.2009r.,
wydaną przez Burmistrza Miasta i
Gminy Niepołomice, znak: ŚiR.7625I-27/08/09,
która
stała
się
ostateczna z dniem 12.08.2009 r.
ZACHODNIA OBWODNICA NSI
Remont drogi nie wymaga postępowania
środowiskowego.
TRASA ŚREDNICOWA NSI
Remont drogi nie wymaga postępowania
środowiskowego.
UL. WODNA
Remont drogi nie wymaga postępowania
środowiskowego.
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4

5

6

Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie
Regionalnej
Dyrekcji
Ochrony
Środowiska w Krakowie z dnia 23
września 2009r. znak: OP.MoK.6634893-09 iż inwestycja pn. „infrastruktura
dla rozwoju przedsiębiorczości na
terenie
Niepołomickiej
Strefy
Inwestycyjnej”,
nie
będzie
mieć
istotnego wpływu na najbliższy obszar
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000:
PLB
120002
„Puszcza
Niepołomicka”. W związku z tym,
przeprowadzenie oceny, o której mowa
w art. 6 ust 3 Dyrektywy 92/43/EWG,
nie zostało uznane za niezbędne.
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z USTAWĄ O
POŁUDNIOWA OBWODNICA NSI
OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD
Nie dotyczy
ZABYTKAMI – POSIADANIE DOKUMENTÓW DROGA PO TORZE – UL. WIMMERA
I POZWOLEŃ KONSERWATORSKICH
Nie dotyczy
ZACHODNIA OBWODNICA NSI
Nie dotyczy
TRASA ŚREDNICOWA NSI
Nie dotyczy
UL. WODNA
Nie dotyczy
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z USTAWĄ PRAWO POŁUDNIOWA OBWODNICA NSI
WODNE – POSIADANIE POZWOLENIA
Wnioskodawca posiada decyzję Starosty
WODNO-PRAWNEGO
Wielickiego znak: OŚR.6223-2-48/08/09
z dnia 9 października 2009r., orzekającą
o udzieleniu pozwoleń wodno-prawnych
na szczególne korzystanie z wód oraz
wykonanie urządzeń wodnych na
odcinku planowanej inwestycji.
ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z OBOWIĄZKIEM
OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000

DROGA PO TORZE – UL. WIMMERA
Wnioskodawca posiada decyzję Starosty
Wielickiego z dnia 9 października 2009
r.,
znak:
OŚR.6223-2-48/08/09,
udzielającą pozwoleń wodno-prawnych
na szczególne korzystanie z wód wprowadzenie
do
ziemi
(rowu)
oczyszczonych
wód
opadowych
i
roztopowych pochodzących z odcinka
„Drogi po Torze – ul. Wimmera wraz z
przebudową
skrzyżowania
drogi
wojewódzkiej nr 964 z ul. Trawniki”.
ZACHODNIA OBWODNICA NSI
Nie dotyczy
TRASA ŚREDNICOWA NSI
Nie dotyczy
UL. WODNA
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Nie dotyczy

6.5 PROMOCJA PROJEKTU
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia
2006 r. art. 8 i 9 Beneficjent poinformuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej
z EFRR na inwestycję objętą projektem. W ramach działań informacyjnopromocyjnych przy drodze będącej przedmiotem projektu, umieszczone zostaną
tablice informacyjne zawierające emblemat Unii Europejskiej (z zachowaniem
określonych norm graficznych), wskazanie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, z którego środków projekt otrzymał dotację rozwojową oraz tytuł
projektu i inne wymagane przepisami Rozporządzenia informacje.
Działania promocyjne i informacyjne rozpoczną się w chwili przyznania dotacji
rozwojowej na realizacje projektu i trwać będą przez cały okres realizacji
projektu.

Informacje

o

współfinansowaniu

inwestycji

ze

środków

wspólnotowych będą stałym elementem promocji projektu również po jego
zakończeniu i przyjęciu projektu do eksploatacji w postaci tablic pamiątkowych
oraz informacji internetowych.
Inne formy promocji (w tym: bieżące informacje o projekcie i o Niepołomickiej
Strefie Inwestycyjnej itp.) nie objęte kosztami w niniejszym projekcie, w tym
informacja na stronie internetowej Wnioskodawcy, zawierać będą dokładne
informacje o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach MRPO.
Promocja, ze względu na internetowy sposób przekazu będzie mieć szeroki
charakter.
Wszystkie materiały oraz dokumenty związane z realizacją projektu będą
oznaczone

w

odpowiedni

sposób,

z

podaniem

informacji

o

udziale

wspólnotowym w projekcie.
Środki na realizację działań promocyjnych w wysokości 30.000,00 zł zostały
zapreliminowane w ramach ogólnej kwoty projektu i w części wkładu własnego
zostały zapisane w budżecie Miasta i Gminy Niepołomice.

Magnus Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion, 30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6/201, tel/fax: (012) 632-25-08, magnusmedia@fire4.krakow.pl

83

STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu p.n.: INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ
STREFY INWESTYCYJNEJ

7. ANALIZA ODBIORCÓW PROJEKTU/ANALIZA POPYTU
Analizę popytu przeprowadzono dla obszaru całej Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej, uznając ją za jednolity organizm gospodarczy o tożsamych
podobnych uwarunkowaniach funkcjonalnych.
7.1 POPYT BIEŻĄCY
Popyt

bieżący

określa

poziom

rzeczywistego

zainteresowania

terenami

inwestycyjnymi pod budowę zakładów inwestycyjnych w NSI. Do tej pory na
terenie strefy w granicach miasta Niepołomice zainwestowały 34 firmy, które w
2008 roku zatrudniały 4873 osób, z czego większość to osoby dojeżdżające
codziennie do miejsca pracy.
TABELA 15. POPYT OBECNY WŚRÓD INWESTORÓW NSI
Dane na 2008 rok.
Inwestor
HMS
Silgan White Cap Polska
Oknoplast
Ciechanowskie Zakłady
Drobiarskie "Cedrob"
JUKA
Marseille
Ekofol
Probadex
POLENT
Wesem
Elektro-Schubert
Royal Canin
Zieleniewski
Erdal
Coca-Cola
MAN
Grupa Kolastyna SA
Olimar
Meiller Polska sp. Z o.o.
Eurofloor
Car Technology
Nycz Industries
Nidec
n-Vision

TIR/dziennie
5
20
25
24
5
3
1
20
5
4
4
0
110
180
6
25
0
0
5
24
2

dostawcze/dziennie

liczba osób
zatrudnionych
4
180
0
300
0
400

0
15
3
3
150

5
8
4
70
0
2

0
4
50
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0
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Ralpha
2
6
Gellwe
25
Teko
Scandia Cosmetics
3
30
Pharma-C-Food
1
5
Calamus Rotan
2
Elektrotermia
20
Madro Kraków
5
10
DHL Express
25
120
TPMS Polska
12
10
Hampol
10
50
Razem
573
549
Natężenie ruchu:
1146
1098
*przy założeniu, że co czwarta osoba przyjeżdża i wyjeżdża samochodem

200
100
70
57
200
45
100
50
70
70
4873
2436,5*
4680,5
4352,865

RAZEM
SDR

Reasumując, popyt bieżący dla NSI w obecnym kształcie wynosi:
TABELA 16. POPYT BIEŻĄCY DLA PROJEKTU

Liczba zakładów
Liczba miejsc pracy (deklarowana przez pracodawców)
Średniodobowe natężenie ruchu

Szt.
Szt.
Poj/dobę

34
4873
4353

Popyt bieżący dla budowy dróg, został określony na poziomie bezpośredniego
pomiaru ruchu, dokonanego zgodnie z metodologią opracowaną w dokumencie
Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i
mostowych dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, IBDiM, z lutego
2008.
Pierwszy pomiar związany z przygotowaną w 2008 r. analizą ruchu drogowego,
został dokonany w dniach 11 i 12 marca (wtorek, środa) w godzinach od 6.00
do 22.00 na przekroju ulicy Wimmera (obwodnicy miasta oraz głównej ulicy
wjazdowej do strefy) w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową (ulica
Płaszowska, ulica Grabska). Ruch miał charakter gospodarczy, a SDR wyniósł
8310.
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TABELA 17. ANALIZA RUCHU
KATEGORIE POJAZDÓW
Motocykle
Samochody osobowe
Samochody dostawcze
Samochody ciężarowe bez przyczep
Samochody ciężarowe z przyczepami
Autobusy
Ciągniki rolnicze
POJAZDY SAMOCHODOWE OGÓŁEM

na ulicy Wimmera
(marzec 2008)
16
0,19%
5841
70,29%
753
9,06%
529
6,37%
1121
13,49%
12
0,14%
38
0,46%
8310
100,00%

na ulicy Wielickiej
(lipiec 2008)
63
0,91%
5012
72,79%
725
10,53%
303
4,40%
768
11,15%
4
0,06%
11
0,16%
6886
100,00%

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, drugi pomiar został
przeprowadzony w dniach 2-3 (środa-czwartek) lipca 2008 roku w godzinach
6.00 – 22.00, na trasie nr 964 (ul. Wielicka) w punktach pomiarowych
zlokalizowanych tak, aby mierzona wielkość ruchu była miarodajna dla całego
odcinka drogi. Charakter ruchu – gospodarczy. SDR wyniósł 6886.
7.2 POPYT PRZYSZŁY
Popyt

przyszły

dla

usług

podstawowych

związany

jest

z

kategorią

przedsiębiorców i firm, które zdecydują się na zainwestowanie w południowej
części

NSI,

w

momencie,

gdy

zostanie

tam

stworzona

odpowiednia

infrastruktura drogowa. Strefa zajmuje łączną powierzchnię 498 ha, z których
200 ha jest trwale zabudowanych, a 50 ha zostało zakupionych przez
inwestorów. Do zagospodarowania pozostało ok. 250 ha wolnych terenów, przy
czym

budowa wewnętrznego

układu

dróg

w

NSI otworzy możliwość

zagospodarowania kolejnych 180 ha, w tym bez konieczności zmian zapisów w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 123 ha. Dla dalszych
obliczeń przyjęto 123 ha pozyskanego dla lokalizacji nowych zakładów terenu z
uwagi, iż posiadają odpowiednie zapisy MPZP i są do zagospodarowania
bezpośrednio po zrealizowaniu niniejszego projektu. Segmentację dostępnych
po realizacji inwestycji terenów wskazuje poniższa analiza graficzna.
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RYSUNEK 21. PLANOWANE ZWIĘKSZENIE OBSZARU INWESTYCYJNEGO W RAMACH NSI

Popyt przyszły określono w wyniku analizy możliwości realizacji inwestycji oraz
średniego zatrudnienia w innych strefach inwestycyjnych.
1. Pod względem liczby potencjalnych przedsiębiorstw, mogących lokalizować
swoje zakłady na terenie NSI, za podstawę oceny przyjęto dotychczasowy
średni poziom zainwestowania terenu przez przedsiębiorstwa działające w
ramach NSI, który wynosi 5,9 ha/przedsiębiorstwo. Tym samym, otwierając
dla potencjalnych inwestorów teren o wielkości 123 ha, należy poprzez
analogię przyjąć, iż w terenie tym możliwa jest lokalizacja 21 firm. Przy
zastosowaniu 10% wskaźnika błędu statystycznego przyjęto do dalszych
obliczeń liczbę 19 firm.
2. Dla ustalenia liczby zatrudnionych na uzyskanym w wyniku realizacji
nowych połączeń drogowych terenie NSI, przyjęto średnie zatrudnienie w
przedsiębiorstwie
zainwestowania,

tożsame
tj.:

143

z

parametrami

istniejącego

osoby/przedsiębiorstwo

średnio.

obszaru
Stąd

też

nowootwarty dla inwestowania obszar winien wygenerować 2717 nowych
miejsc pracy.
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3. Przyjmując parametry obciążenia ruchem jak dla wariantu bieżącego
obliczono SDR dla układu drogowego realizowanego w ramach niniejszego
projektu, wynoszące 2432 poj/dobę
TABELA 18. POPYT PRZYSZŁY DLA PROJEKTU

Liczba zakładów
Liczba miejsc pracy (deklarowana przez pracodawców)
Średniodobowe natężenie ruchu

Szt.
Szt.
Poj/dobę

19
2717
2432
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8. ANALIZA TECHNICZNA ORAZ TECHNOLOGICZNA INWESTYCJI
8.1 OPIS I UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
8.1.1. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych w ramach niniejszego projektu
obejmuje budowę infrastruktury komunikacyjnej dla Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej:
1. Budowa „Południowej obwodnicy Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej” –
Niepołomice - Staniątki – Podłęże.
2. Budowa „Drogi po Torze” – ulica Wimmera wraz z przebudową
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z ul. Trawniki w Staniątkach i
Niepołomicach
3. Stworzenie „Zachodniej Obwodnicy Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej”
– remont ul. Podłęskiej.
4. Stworzenie „Trasy Średnicowej Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej” –
remont ul. Diesla.
5. Remont ulicy Wodnej.
8.1.2. ZAKRES ROBÓT I ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I FUNKCJONALNE
BUDOWA „POŁUDNIOWEJ OBWODNICY NIEPOŁOMICKIEJ STREFY
INWESTYCYJNEJ – NIEPOŁOMICE - STANIĄTKI - PODŁĘŻE
A. ZAKRES INWESTYCJI
Zakresem

projektu

objęto

wykonanie

południowej

obwodnicy

strefy

inwestycyjnej w Niepołomicach i Podłężu.
Wykonane zostanie:
•

połączenie ulicy Wimmera z ul. Grabską,

•

skrzyżowanie planowanej obwodnicy z ul. Wimmera.

Zakresem rzeczowym objęto:
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•

budowę dwupasmowej drogi wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami

•

budowę ronda,

•

budowę zjazdów publicznych

•

budowę zjazdów indywidualnych

•

budowę placu nawrotowego

•

budowę dojazdu do przepompowni ścieków

•

wykonanie rowów odwadniających wzdłuż nasypu drogowego ulicy

•

wykonanie dwóch nowych przepustów pod planowaną drogą oraz
przedłużenie istniejącego

•

budowę przyłączy kanalizacyjnych

•

przebudowę i zabezpieczenie linii i sieci energetycznej, teletechnicznej,
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, polegające na przełożeniu sieci
biegnących wzdłuż planowanej drogi lub pod planowaną drogą poza
jezdnię obwodnicy, tak aby nie kolidowały z projektowaną trasą oraz
wykonaniu przejść poprzecznych przez jezdnię

•

zabezpieczenie sieci gazowej poprzez założenie rur ochronnych na
gazociągach

•

budowę wygrodzeń i barier energochłonnych zabezpieczających pojazdy
przed zjazdem ze skarpy.

•

budowę oświetlenia na projektowanym rondzie,

•

przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej,

•

usunięcie drzew kolidujących z ww. inwestycją.

B. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANEJ NAWIERZCHNI
•

Projektowana droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną i przekrój
poprzeczny szerokości

7,0m

z obustronnymi

poboczami

gruntowymi

szerokości 2x1,00m.
•

Konstrukcja nawierzchni projektowana jest na obciążenie ruchem kategorii
KR5 i dla grupy nośności podłoża G4.

•

Chodniki wykonane w rejonie projektowanego ronda będą zbudowane z płyt
betonowych.
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•

Na

projektowanej

drodze,

chodnikach

i

rondzie,

zostanie

ułożona

nawierzchnia, której szczegółowe warstwy przedstawia poniższa tabela:
TABELA 19. WARSTWY NAWIERZCHNI NA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH TRASY
ELEMENT TRASY

WARSTWA

JEZDNIA

warstwa ścieralna SMA - SMA wg PN-S-96025
warstwa wiążąca - beton asfaltowy 0/20 modyfikowany
odporny na odkształcenia trwałe wg PN-S-96025
warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy 0/25
modyfikowany odporny na odkształcenia trwałe wg PN-S96025
warstwa podbudowy pomocniczej - kruszywo 0/63
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102
warstwa mrozoodporna z żużla wielkopiecowego 80/150
klinowanego żużlem wielkopiecowym 31.5/63
w wypadku słabych gruntów - pogłębienie koryta i ułożenie
wzmocnienia z materaca z geowłókniny o wytrzymałości
Rm=300kN wypełnionego tłuczniem 0/63mm
RAZEM
betonowe płyty chodnikowe 50x50x7
podsypka piaskowo – cementowa
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie
RAZEM
beton cementowy, zbrojony siatką, B-40, ryflowany,
dyblowany, z dylatacjami z polimerem
chudy beton B-7.5
żużel wielkopiecowy kawałkowy 0 - 63 mm
podbudowa pomocnicza z żużla wielkopiecowego 80/120 mm z
klinowaniem żużlem 31,5-63 mm
w wypadku słabych gruntów - pogłębienie koryta i ułożenie
wzmocnienia z materaca z geowłókniny o wytrzymałości
Rm=300kN wypełnionego tłuczniem 0/63mm

50
139
7
4

RAZEM

130

CHODNIKI

PIERŚCIEŃ WOKÓŁ
RONDA

•

GRUBOŚĆ W CM

4
8

14
20
43

13
24
20
15
15
30

50

Do czasu wykonania kolejnego etapu projektowana droga zostanie „ślepo”
zakończona

w

km

2+762.41m

placem

nawrotowym

o

wymiarach

12.50x12.50m na działkach 9, 14 i 44/3 obr. Podłęże
C. RONDO
•

Na skrzyżowaniu projektowanej drogi i ul. Wimmera zaprojektowano małe,
trójwlotowe rondo o średnicy zewnętrznej 36,0m:
o dwa wloty na ulica Wimmera,
o trzeci na projektowanej obwodnicy

•

Wloty do ronda będą miały szerokość 3,50m, wylot szer. 4,5m.

•

Na rondzie zaprojektowano przejezdny betonowy pierścień szerokości 1.50m
oraz jezdnię szerokości 7.50m.
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•

Wloty są rozdzielone wysepkami azylu.

•

Wokół ronda zaprojektowano chodniki o szerokości 2,0m.

•

Wszystkie przejścia będą wykonane w poziomie nawierzchni jezdni.

•

Zakończenia wlotów ul. Wimmera będą na zakresach niwelety dowiązane do
stanu istniejącego.

D. PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY
W zakresie infrastruktury i uzbrojenia kolidującego z inwestycją tj.: sieci
wodociągowych,

sieci

teletechnicznych,

sieci

i

linii

elektrycznych,

sieci

gazowych, sieci kanalizacyjnych zostaną wykonane:
•

budowa kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego ronda, która
będzie przejmować wody opadowe z tarczy skrzyżowania, które następnie
po podczyszczeniu w separatorze będą kierowane do istniejącego rowu.
Projektowana kanalizacja

opadowa dla niniejszej inwestycji będzie miała

długość ok. 60m - Ø315 mm
•

przebudowa i zabezpieczenie linii i sieci energetycznej, teletechnicznej,
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, polegające na:
o przełożeniu sieci biegnących wzdłuż planowanej drogi lub pod
planowaną drogą poza jezdnię obwodnicy, tak aby nie kolidowały z
projektowaną trasą;
o

wykonaniu przejść poprzecznych przez jezdnię;

o przebudowaniu sieci energetycznej tak, aby zapewnić możliwość
zasilania oświetlenia ulicznego w rejonie ronda dla zwiększenia
bezpieczeństwa w okresach małej widoczności ( noc, pochmurne i
deszczowe dni);
o przebudowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Usług Komunalnych w
Niepołomicach sieci wodociągowej Ø315 oraz kanalizacji ściekowej
Ø160, biegnących pod planowaną drogą;
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o przebudowaniu sieci teletechnicznej biegnącej pod planowanym
rondem, wg wytycznych warunków technicznych wydanych przez
władającego tą siecią.
•

zabezpieczenie sieci gazowej polegające na założeniu rur ochronnych na
gazociągach przechodzących w poprzek projektowanej obwodnicy – Ø160PE,

•

budowa wygrodzeń i barier energochłonnych zabezpieczających pojazdy
przed zjazdem ze skarpy.

E. ODWODNIENIE DROGI I TERENU PRZYLEGAJĄCEGO
Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nadanie spadków poprzecznych
będzie realizowane przez rowy odwadniające zlokalizowane po obu stronach
projektowanej drogi:
•

Zostaną wykonane obustronne rowy o szerokości 0.5m w dnie i skarpach o
nachyleniu 1:1.5.

•

Na rowach przewiduje się budowę przepustów Ø50cm umożliwiających
dojazd do działek i pól zlokalizowanych przy projektowanej obwodnicy.

•

W km 1+640.00 zaprojektowano przepust przeprowadzający wody z
południowej strony obwodnicy na stronę północną do istniejącego rowu
melioracyjnego, z którego z uwagi na istniejące spadki podłużne w kierunku
północnym

zostaną

skierowane

do

aktualnie

działającego

systemu

melioracyjnego.
•

W

km

2+020.00

planuje wprowadzenie projektowanych

rowów

do

istniejącego rowu oraz przeprowadzenie wód z wykorzystaniem istniejącego
przepustu z południa na północ do działającego systemu melioracyjnego.
•

W obrębie ronda istniejący przepust Ø1500/1500 zostanie przedłużony poza
krawędzie projektowanych jezdni.

•

Dla

przeprowadzenia

projektowanych

rowów

lewego

i

prawego

zaprojektowano pod ulicą Grabską dwa przepusty.
Dla odwodnienia ronda wykonana będzie kanalizacja deszczowa:
•

Za pomocą studzienek wodościekowych zlokalizowanych na wlotach i jezdni
ronda

zgromadzona

woda

będzie

kierowana

do

projektowanego
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koalescencyjnego separatora ścieków umieszczonego na wyspie środkowej,
skąd po oczyszczeniu zostanie odprowadzona do istniejącego rowu
odwadniającego.
•

Planowany kanał deszczowy ø50cm będzie wykonany z rur betonowych
przeznaczonych do stosowania pod drogami.

•

Przykanaliki Ø200mm zaprojektowano jako betonowe z rur kielichowych
łączonych na uszczelki, lub PCV grubościennych klasy S, które można
stosować pod drogami.

F. ZJAZDY
W miejscach przejścia istniejących dróg gruntowych zaprojektowano zjazd
publiczny:
•

Na odcinku ok. 1750m projektowana droga przebiega wzdłuż granicy
terenu

fabryki

samochodów

ciężarowych

MAN,

do

których

zaprojektowano zjazd publiczny w km 1+130.00. Z uwagi na to, iż zjazd
ten zlokalizowany jest w rejonie połączenia projektowanej obwodnicy z
ul. Trawniki w km 1+130.00 zaprojektowano skrzyżowanie wyposażone
w pas lewoskrętu i prawoskrętu z obwodnicy do fabryki MAN-a oraz w
lewoskręt do ul. Trawniki.
W ramach obsługi komunikacyjnej terenów przylegających do planowanej
inwestycji zaprojektowano zjazdy indywidualne:
•

zjazd do przepompowni ścieków zlokalizowanej przy projektowanej
drodze na działkach nr 415/10 oraz 415/8 obr. Podłęże umożliwiający jej
bieżące utrzymanie,

•

zjazd na działkę 415/1 obr. Podłęże,

•

zjazd na istniejącą drogę na działce 522 obr. Podłęże,

•

zjazd na istniejącą drogę na działce 316 obr. Podłęże,

•

zjazd na działkę nr 141 obr. Podłęże,

•

dwa zjazdy na działkę nr 44/3 obr. Podłęże,

•

dwa zjazdy na działkę nr 9 obr. Podłęże.
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BUDOWA „DROGI PO TORZE” – ULICY WIMMERA WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 Z UL.
TRAWNIKI W STANIĄTKACH I NIEPOŁOMICACH

RYSUNEK 22. ULICA WIMMERA – STAN ISTNIEJĄCY

A. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje:
•

budowę drogi o długości 1475 m, wraz z chodnikiem i skrzyżowaniami

•

budowę ronda, kanalizacji deszczowej wokół niego oraz chodnika

•

zmianę sposobu włączenia ul. Trawniki do ul. Wielickiej (droga
wojewódzka 964), związana z likwidacją ulicy Trawniki na odcinku ok.70
m i wprowadzeniem jej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym

•

skierowanie na rondo ul. Wielickiej (droga wojewódzka 964), co
wymusza zmianę jej przebiegu

•

przedłużenie i wyposażenie w studnię kontrolną przepustu na rowie pod
ul. Trawniki oraz budowa przepustu na wjeździe na osiedle „Żubr”

•

budowę wjazdu do osiedla „Żubr”

•

poszerzenie wlotu ulic na rondo oraz skanalizowanie ich wyspą

•

rozebranie nasypu kolejowego, na miejscu którego powstanie trasa Drogi
pod torem – ul. Wielickiej

•

budowę przyłączy kanalizacyjnych
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•

przebudowę i zabezpieczenie linii i sieci energetycznej, teletechnicznej,
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, polegające na przełożeniu sieci
biegnących wzdłuż planowanej drogi lub pod planowaną drogą poza
jezdnię obwodnicy, tak aby nie kolidowały z projektowaną trasą oraz
wykonaniu przejść poprzecznych przez jezdnię

•

zabezpieczenie sieci gazowej poprzez założenie rur ochronnych na
gazociągach przechodzących w poprzek ul. Wimmera

•

budowę wygrodzeń i barier energochłonnych zabezpieczających pojazdy
przed zjazdem ze skarpy.

B. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANEJ NAWIERZCHNI
•

Przekrój jezdni w projektowanej drodze wynosi 7,00cm = 2x3,50m.

•

Długość trasy wynosi 1,475 km.

•

Zakończenie drogi będzie przy skrzyżowaniu z ulicą Mokrą.

•

Na projektowanej drodze zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna dla
ruchu KR5 grubości 26cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego 0/25. Zastosowany beton asfaltowy będzie modyfikowany i
odporny na odkształcenia trwałe. Pierścień wokół ronda będzie wykonany
jako betonowy z betonu cementowego B-40 ryflowanego, zbrojonego siatką,
dyblowanego, z dylatacjami z polimerem.

•

Wzdłuż projektowanej drogi planuje się wykonanie poboczy gruntowych.

•

Chodniki wykonane w rejonie projektowanego ronda będą zbudowane z
kostki betonowej.

•

Po rozebraniu nasypu kolejowego do poziomu niwelety projektowanej drogi
należy wykonać koryto drogi. Po wykorytowaniu sprawdzona zostanie
nośność podłoża dla ruchu KR5. W przypadku braku nośności proponuje się
przegłębienie koryta o 50cm i ułożenie wzmocnienia z materaca z
geowłókniną o wytrzymałości Rm= 300kN. Na tak przygotowanym podłożu
wykonana zostanie projektowana konstrukcja nawierzchni.

•

Chodniki wokół ronda będą oddzielone od jezdni krawężnikami 20/30
wibroprasowanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm i
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wspólnej ławie betonowej z betonu B15 z dwoma rzędami kostki 10x20x8
cm.
•

Między jezdnią ronda, a pierścieniem przejezdnym oraz między jezdnią
ronda, a opaską najazdową należy ułożyć krawężnik 20/25 kamienny na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm i ławie betonowej z betonu
B15 o odkryciu h=4cm. Pierścień zostanie oddzielony od wyspy również
krawężnikiem kamiennymi.

C. RONDO
•

Rondo ma średnicę wewnętrzną zieleńca 21m, pas najazdowy szerokości
1,5m, szerokość jezdni na obwiedni wynosi 6,0m. Razem średnica
zewnętrzna na rondzie wynosi 36,0m.

•

Zaprojektowano cztery wloty ronda:
o dwa wloty to droga wojewódzka 964,
o trzeci wlot ulica Wimmera,
o czwarty wlot ulica Trawniki.
Wloty do ronda będą miały szerokość 3,75m, wylot szer. 4,5m. Wloty są
rozdzielone azylowymi wysepkami szerokości zmiennej wahającej się od 3,0
do 1,5m. W miejscu przejścia szerokość wysepki wynosi 2,5m. Długość
wysepek wynosić będzie od 16,0 – 18,0m. Wlot w kierunku Niepołomic
będzie

poszerzony

o

dodatkowy

pas

dla

lokalizacji

przystanku

autobusowego, którego przedłużenie będzie stanowił pas wyłączania dla
dojazdu do DHL.
•

Wokół ronda zaprojektowano chodniki o szerokości 2,5m. Wszystkie
przejścia będą wykonane w poziomie nawierzchni jezdni.

•

Przy poszczególnych wlotach zaprojektowano łuki, na dojeździe do ronda
R=12,0m, oraz na wyjeździe R=12,0m.W celu umożliwienia płynnego zjazdu
z wlotu kierunek F na wylot kierunek C wprowadzono wybrukowanie dla
promienia R=10,0m. Dla relacji lewoskrętnej z terenu DHL na drogę
wojewódzką 964 zastosowano promień skrętu R=15.0m.

•

Na przejściach dla pieszych odkrycie krawężnika będzie wynosiło h=2cm.
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•

W rejonie ronda pozostawia się istn. figurkę kultu religijnego wraz z
otoczeniem.

•

Na dojściach zaprojektowano schody z uwagi na niżej położony cokół figurki.

•

Na dalszym odcinku projektowana droga o przekroju jezdni 7,00cm =
2x3,50m.

•

W rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką 964 ul. Krakowskiej droga w
planie załamuje się dwukrotnie. Zaprojektowano łuki poziome R=185m,
R=550m. Łuki zostały wyposażone w krzywe przejściowe długości 70,0m,
59,25m

Zakończenie drogi będzie przy skrzyżowaniu z ulicą Mokrą.
D. PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY
Planowana budowa Drogi po Torze spowoduje konieczność przebudowy i
zabezpieczenia

sieci

gazociągowej,

wodociągowej,

kanalizacji

ściekowej,

teletechnicznej i energetycznej. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest
również wykonanie oświetlenia projektowanego ronda.
•

Przebudowa

uzbrojenia

podziemnego

warunkami

technicznymi

zostanie

i uzgodnionymi

wykonana

zgodnie

z

przez odpowiednie zakłady

dokumentacjami technicznymi z uwzględnieniem zastosowania zalecanych
rodzajów materiałów.
•

Planowana jest przebudowa istniejącego wodociągu i wykonanie wodociągu
Ø225mm z rur PE.

•

Przejścia projektowanych oraz istniejących sieci ( gazociągowej ) pod
planowana droga zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi.

E. ODWODNIENIE DROGI I TERENU PRZYLEGAJĄCEGO
•

Wody opadowe z niniejszego

obszaru

będą kierowane do

rowów

odwadniających po wcześniejszym poczyszczeniu.
•

Zaprojektowano separator ścieków, który zapobiegnie przedostawaniu się do
środowiska

substancji

szkodliwych

oraz

studzienki

wodościekowe

z

osadnikami.
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•

Droga będzie odwadniana poprzez nadanie spadków poprzecznych do
obustronnych rowów, które odwadniały nasyp kolejowy.

•

W rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką 964 do odwodnienia ronda i
części dróg bezpośrednio przylegających będzie wykonana kanalizacja:
o zaprojektowano kanał ø315, do którego będą włączone studzienki
wodościekowe,
o wokół ronda na przylegających jezdniach zaprojektowano studzienki
wodościekowe ø50 z rusztami żeliwnymi i osadnikami głębokości
80cm.
o ścieki opadowe będą włączone do rowu przez separator zlokalizowany
w wyspie centralnej,
o pod wjazdem do wykonywanego osiedla „Żubr” będzie wykonany
przepust ø1200 długości 10,50m.

•

Obszar zawarty pomiędzy planowaną ulicą Wimmera, ulicą Trawniki i granicą
zewnętrzną rozbieranego nasypu kolejowego będzie odwadniany do rowów
zlokalizowanych przy drogach Trawniki i Wimmera.

•

Na dalszym odcinku pas drogowy będzie odwadniany do istniejących rowów
poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych. Przebudowywany
rów wzdłuż istniejącego nasypu będzie miał szerokość w dnie 1,5m. Dno
rowu będzie umocnione płytami ażurowymi. Spadki podłużne w rowie będą
wynosiły 0,2%, w przepuście 1% a w kanale 0,2%.

F. ROBOTY ZIEMNE
Grunt uzyskany z rozbiórki nasypu kolejowego będzie wykorzystany do
wbudowania w miejscu wskazanym przez Inwestora.
o Wielkość wykopu – 74696 m3.
o Wielkość nasypu – 6911 m3.
Całość ziemni z wykopu przeznaczona jest na odwóz.
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ZACHODNIA OBWODNICA NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ

RYSUNEK 23. TEREN PLANOWANEJ BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY NSI

Inwestycja ma na celu remont obecnej drogi asfaltowej (ul. Podłęska). Jej
modernizacja pozwoli na stworzenie zachodniej obwodnicy NSI.
Parametry planowanej trasy:
•

szerokości jezdni 5,5 m,

•

pobocze o szerokości 0,5m,

•

nośność 80 kN/oś.

Planowany remont obejmie trasę o długości 964 m. Przyjęte parametry pozwolą
na bezpieczny i płynny przejazd samochodów ciężarowych.
TRASA ŚREDNICOWA NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ
Inwestycja ma na celu remont obecnej drogi asfaltowej będącej obecnie drogą
dojazdową do fabryki MAN, hurtowni Hampol oraz fabryki Cembet, co
spowoduje powstanie trasy średnicowej Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
Parametry planowanej trasy:
•

szerokości jezdni 6 m,

•

nośność 80 kN/oś.

Planowany remont obejmie trasę o długości 475 m. Przyjęte parametry pozwolą
na bezpieczny i płynny przejazd samochodów ciężarowych.
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UL. WODNA
Inwestycja ma na celu remont obecnej drogi asfaltowej będącej obecnie drogą
dojazdową do fabryki Nidec, Gellwe, Woodward oraz Schubert. Droga stanowi
połączenie ul. Grabskiej i ul. Wimmera, przez co stałaby się także alternatywną
trasą przejazdu z północno-wschodniej części strefy do jej wnętrza. Ponadto
poprawi dostępność komunikacyjną 12 ha terenu NSI.
Parametry planowanej trasy:
•

szerokości jezdni 6 m,

•

szerokość obustronnego pobocza 0,75m,

•

nośność 80 kN/oś.

Planowany remont obejmie trasę o długości 920 m. Na początkowym etapie
drogi (od ul. Grabskiej), o długości ok. 400 m istnieje podbudowana jezdnia,
której budowę zatrzymano na przedostatniej warstwie nawierzchni – remont
tego odcinka polegać będzie na położeniu ostatniej warstwy asfaltu ścieralnego.
Jezdnia ma szerokość 6 m (z poszerzeniami do 7 m na łukach) oraz obustronne
pobocze o szerokości 0,75 m. Drugi odcinek o długości ok. 520 m to
nieprzystosowana do ruchu samochodów ciężarowych jezdnia o nawierzchni
żużlowej i szerokości od 4 – 5,5m, co nie jest wystarczające dla sprawnego i
płynnego ruchu oraz uniemożliwia zabudowę 12 ha wolnych terenów. Przyjęte
parametry pozwolą na bezpieczny i płynny przejazd samochodów ciężarowych.
8.2 ANALIZA POPRAWNOŚCI ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH
Prawidłowe zasilenie komunikacyjne jest jednym z warunków funkcjonowania
obszarów przemysłowych. W przypadku realizacji ciągów drogowych w
Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej mamy do czynienia z otwarciem nowych
terenów do zagospodarowania produkcyjnego.
Przewidziane do wykonania dróg, mających pełnić rolę obwodnicy technicznej i
dróg usprawniających poruszanie ssie wewnątrz NSI, zostały w swoim
rozwiązaniu konstrukcyjnym przewidziane, pod zwiększony ruch kołowy
samochodów o dużej nośności, co jest właściwym rozwiązaniem, biorąc pod
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uwagę przewidywany charakter ruchu – ruch samochodów ciężkich. Założono
konstrukcję drogi przenoszącą obciążenie min. 80 kN/oś, co jest parametrem
charakterystycznym dla dróg powiatowych, tym samym pozwalającym na ruch
samochodów ciężarowych.
Przy opracowywaniu przebiegu i konstrukcji drogi wzięto pod uwagę istniejące
uwarunkowania

ukształtowania

terenu,

jak

i

również,

istniejące

zagospodarowanie tego obszaru. W ramach przebudowy drogi dokonano
korekty przebiegu istniejącego połączenia z istniejącymi na tym terenie sieciami
podziemnymi infrastruktury technicznej. Zakres przebudowy i budowy oprócz
poprawy konstrukcji dróg był związany z poprawą, (zmianą) przebiegu
istniejących sieci podziemnych, stwarzających kolizję z przewidywanymi
robotami drogowymi. Przedmiotowe drogi w zakresie szerokości i niwelety
przyjęto o parametrach zgodnych z wymogami stawianymi drogom klas
wytrzymującym większe obciążenia pojazdów kołowych. Takie założenie da
szansę użytkownikom na wieloletnie bezawaryjne użytkowanie dróg i zmniejszy
koszty ponoszone na utrzymanie dróg w należytym stanie technicznym. Droga
odciążająca trasę przelotową na całym fragmencie przebiega po trasie
zlikwidowanego

i

rozebranego

nasypu

kolejowego,

która

będzie

w

projektowanej strukturze budowlanej spełniać warunki stawiane nowoczesnym
rozwiązaniom. Projektowany po istniejącym śladzie drogowym większy zakres
przebiegu drogi to teren nieużytków rolnych. W projekcie przewidziano
utrudnienia związane z kształtowaniem drogi bez wcześniejszych, nawet
prowizorycznych

zagęszczeń

powierzchniowych.

Przyjęty

układ

warstw

konstrukcyjnych drogi i jego grubość jest prawidłowa, pod obciążenia od
pojazdów mechanicznych jak i pod kątem odporu podłoża.
Pod względem skomunikowania terenu uzyskano przewidywany dostęp do
terenów niezainwestowanych, stanowiących nieużytki rolne, a jednocześnie
otwarto ten obszar na możliwości inwestycyjne.
W ramach opracowań towarzyszących przewidziano poprawę sieci podziemnych
zagospodarowania technicznego strefy, na obszarach styku z przebiegiem dróg,
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na zwiększone obciążenia kołowe pojazdów dojeżdżających do obszaru
przemysłowego Przewidziano usprawnienie transportu nie tylko na samym
obszarze nowego zainwestowania, ale także w strefie doprowadzającej
transport na teren Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
Wykonanie zgodnie z opracowaniem przebudowy i budowy dróg daje
wymaganą pewność pod względem konstrukcyjnym wykonywanych prac, że
uzyska się pełny efekt realizowanego zakresu inwestycji. Tworzenie nowej
podbudowy z warstwami szczelnymi nawierzchni z asfaltobetonu daje możliwość
starannego

wykonania przewidzianych

prac

i

koniecznych izolacji

oraz

możliwość kontroli wykonania tychże na każdym etapie prowadzonych prac.
Zabezpieczenie dojść i przejść dla osób postronnych zostało wprowadzone do
zakresu

opracowania i

jest ważnym

elementem

bezpieczeństwa etapu

prowadzonych prac budowlanych drogowych.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać zaproponowane w projekcie
rozwiązania techniczne za prawidłowe.
8.3 ANALIZA WARIANTOWA
Zastosowanie

wariantu

polegającego

na

niepodejmowaniu

realizacji

przedsięwzięcia wiązałoby się z zatrzymaniem rozwoju Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej

i

pozostawieniem

części

jej

obszaru

bez

możliwości

zainwestowania. Jednocześnie zostałaby utrzymana niewłaściwa struktura
komunikacyjna w NSI, powodująca uciążliwości, zarówno dla firm działających
w strefie, jak i dla mieszkańców Niepołomic narażonych na nadmierny ruch
samochodów ciężkich w terenach mieszkaniowych i w historycznym centrum
miasta. Nie zostałaby wykorzystana przy tym szansa poprawy skomunikowania
NSI z regionalnym układem drogowym, w tym z będącą w realizacji autostradą
Kraków – Tarnów. Takie rozwiązanie pozbawiłoby możliwości lepszego i
szybszego połączenia strefy z Krakowem, Ukrainą i tworzoną siecią autostrad,
umożliwiającą szybkie prowadzenie ruchu tranzytowego bez obciążenia dróg
lokalnych. Ma to szczególne znaczenie dla dróg lokalnych oraz zlokalizowanej

Magnus Media Pracownia Projektowa Piotr Jasion, 30-009 Kraków, ul. Friedleina 4-6/201, tel/fax: (012) 632-25-08, magnusmedia@fire4.krakow.pl

103

STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu p.n.: INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE NIEPOŁOMICKIEJ
STREFY INWESTYCYJNEJ

przy nich zabudowy mieszkalnej w Niepołomicach, Podłężu oraz Staniątkach, na
które rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz towarzyszący mu przyrost
ruchu ciężkiego mają działanie destrukcyjne.
Dla określenia wariantowych rozwiązań przeanalizowano dwa aspekty:
ASPEKT

Projekt dotyczy budowy drogowego układu dostępowego dla

LOKALIZACYJNY

istniejącej – południowej części Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.
Jest to więc projekt kierunkowy, który z założenia nie posiada
alternatywnych rozwiązań pod względem lokalizacyjnym.

ASPEKT

Biorąc pod uwagę fakt, iż mamy do czynienia z układem drogowym

TECHNOLOGICZNY

o jasno określonych, wymaganych, technologicznych parametrach
docelowych oraz mając na uwadze, iż w części projekt dotyczy
remontu

dróg

istniejących,

to

w

praktyce

poszukiwanie

alternatywnych rozwiązań technologicznych jest zdecydowanie
ograniczone.
Konstruowanie statyki nawierzchni drogowych nie daje wielu
możliwości dowolnego rozwiązania warstw. Istnieje konieczność
zastosowania podziału na warstwy konstrukcyjne i jednoznaczna
kolejność ich wprowadzania. Tylko w ramach tych warstw można
wprowadzać wykonanie ich z różnych materiałów. Proponowane
warianty rozwiązań różniłyby się tylko kosmetyką wykonania i
pogrubianiem warstw. Wadą takiego wariantowania rozwiązania jest
przede wszystkim zwiększanie kosztu realizacji zadania i rozciąganie
terminu

realizacji.

stanowiłoby

Wykonanie teoretycznych

zakłócenie

powiązań

układów warstw

sprawdzonych

wieloletnią

eksploatacją rozwiązań. Proponowane alternatywne rozwiązania
dopuszczalne pod

względem poprawności

statyki

drogi,

nie

spełniałyby założeń ze względu na swoje wady w tym szczególnym
przypadku

drogi,

spełniającej

jednoznaczną

funkcję

dojazdu

transportu kołowego ciężkiego do przewidywanych i istniejących
zakładów, o wzmożonym ruchu pojazdów, akceptacji zarządcy i
administratora drogi. Proponowane inne rozwiązania układu dróg z
nowocześnie

przestrzennie

rozwiązaną

konstrukcją

mogłaby

kolidować z istniejącym i przewidywanym charakterem ruchu
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kołowego w przewidzianym do inwestowania obszarze.
Biorąc pod uwagę powyższe, pod względem technologicznym nie
istnieją rozwiązania alternatywne, mogące w istotny sposób
wpłynąć

na funkcjonalność,

ekonomiczność

i cenę realizacji

projektu.

Przyjmując założenie, iż pod względem lokalizacyjnym oraz technologicznym w
praktyce omawianego projektu rozwiązania alternatywne nie są możliwe lub nie
gwarantują

utrzymania

właściwych

parametrów

technologicznych

lub

użytkowych przeanalizowano warianty: I - inwestycyjny, 0 – bezinwestycyjny
biorąc pod uwagę podstawowe parametry społeczne i finansowe.
TABELA 20. ANALIZA WARIANTOWA

LP

PARAMETR

1

POZIOM
AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ
TERENU

2

ZATRUDNIENIE

WARIANT 0
Jak
wykazano
powyżej,
Gmina Niepołomice swój
postęp gospodarczy związała
z rozwojem przemysłu w
ramach
powołanej
Niepołomickiej
Strefy
Inwestycyjnej. Zahamowanie
rozwoju
przygotowanych,
poprzez zapisy planistyczne
do zainwestowania terenów,
jest
wycofaniem
się
z
podjętej
ekspansji
gospodarczej i utratą marki
jaką uzyskały Niepołomice na
rynkach światowych. Należy
przy Tm pamiętać, iż siłą
stref
gospodarczych
jest
również
generowanie
przemysłu
i
usług
wspomagających
świadczonych
przez
niewielkie firmy zakładane
przez
lokalnych
przedsiębiorców. Stąd też
rozwój
strefy
oraz
jej
otoczenia jest działaniem jest
działaniem synergicznym.
Brak realizacji projektu to
rezygnacja
z
szansy
wzmocnienia
nie
tylko
lokalnego ale w przypadku
Niepołomic
również
regionalnego rynku pracy.

WARIANT I
Realizacja
założonego
projektu wzmacnia poziom
aktywności
gospodarczej
terenu poprzez uzyskanie
dostępu do 123 ha terenów
przeznaczonych
do
zainwestowania praktycznie
„od reki”. Nie ma bowiem
wymogów
dokonywania
przekształceń planistycznych
lub też infrastrukturalnych.
Efektem projektu jest więc
możliwość
lokalizacji
19
nowych zakładów pracy,
których
potencjał
gospodarczy
ma
szansę
wygenerować kolejne zakłady
w otoczeniu strefy i wpłynąć
na rozwój całej gminy.

Realizacja projektu pozwoli
na wytworzenie 2717 nowych
miejsc pracy bezpośrednio w
NSI oraz zapewne kolejne
kilkaset w przedsiębiorstwach
działających na rzecz strefy,
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Mówimy bowiem o ponad
3000 miejscach pracy w
samej strefie i jej otoczeniu,
których brak jest odczuwalny
na regionalnym rynku pracy.

3

PRZYSZŁOŚĆ
GOSPODARCZA
I SPOŁECZNA
REGIONU

Brak wsparcia dla projektu
jest działaniem obniżającym
w znaczący sposób poziom i
jakość przedsiębiorczości w
Małopolsce.
Jest
to
równocześnie rezygnacja z
szansy oparcia małopolskiej
gospodarki o nowoczesne
technologie i adekwatną do
nich organizacje procesu
produkcji oraz z szansy
wykształcenia nowych kadr,
które w przyszłości pojawią
się na rynku regionalnym.

co
przy
353
osobach
zarejestrowanych
jako
bezrobotni
pozwoli
na
otwarcie
niepołomickiego
rynku pracy również dla
mieszkańców innych gmin.
Należy przy tym zwrócić
uwagę na poziom kosztów,
które powinna ponieść gmina
dla wytworzenia 1 miejsca
pracy. Jest to kwota 8.119 zł,
która jest równa rocznemu
zasiłkowi dla bezrobotnych.
Niepołomicka Strefa
Inwestycyjna jest
przedsięwzięciem nie tylko o
charakterze lokalnym ale w
szczególności regionalnym.
Świadczy o tym ranga
przedsiębiorców, którzy
lokują swoje firmy w
Niepołomicach. Stąd też NSI
stała się gospodarczą
wizytówką Małopolski oraz
świadectwem jej otwartości
dla nowych inwestycji. Ranga
firm i poziom ich produkcji
jest związana również z
nowoczesnymi technologiami,
które są wdrażane w
przedsiębiorstwach
zlokalizowanych w
Niepołomicach, co przekłada
się bezpośrednio na poziom
innowacyjności gospodarki
Małopolski i będzie
kształtować jej wizerunek w
przyszłości.

9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Dla przeprowadzenia analizy oddziaływania na środowisko należy rozpatrzyć
dwa poniższe aspekty:
ASPEKT PRAWNY:
PRZEPROWADZONE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
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Część projektowanej inwestycji dotycząca budowy nowych dróg (ul. Wimmera
oraz Południowa Obwodnica NSI) jest wymieniona jako mogąca znacząco
oddziaływać na środowisko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2004
r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz 769 oraz z 2007 r. Nr 158, poz. 1105)
oraz Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r. - USTAWA z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko).
DROGA PO TORZE – UL. WIMMERA

•

Beneficjent posiada raport przygotowany przez firmę „EKO-LEX” z
Tarnowa, zespół w składzie: mgr R. Chliszcz, K. Derkacz i mgr K. Gołąb,
w którym stwierdzono, iż realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie
będzie miała wpływu na walory przyrodnicze terenu, gdyż wykorzystuje
już zainwestowany obszar pod komunikację, tj. zlikwidowaną linię
kolejową.

Ponadto

przeprowadzona

w

raporcie

analiza

wpływu

przedsięwzięcia na środowisko wykazała, że uciążliwość projektowanego
przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji będzie mieścić się w granicach
dopuszczalnych norm oraz, że w przypadku tego przedsięwzięcia nie ma
podstaw do rozważania transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia.
•

Wnioskodawca posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Drogi po Torzeulicy Wimmera i przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 964 z
ulicą Trawniki w Niepołomicach”, z dnia 14.07.2009r., wydaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, znak: ŚiR.7625-I-27/08/09. W
decyzji tej stwierdzono, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować
ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska, natomiast zakres prac i
technologia

nie

przyczynią

się

do

zagrożenia

zanieczyszczeniem
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środowiska naturalnego przy właściwej organizacji prac budowlanomontażowych, a także przy uwzględnieniu warunków wynikających z
przepisów ochrony środowiska.
POŁUDNIOWA OBWODNICA STREFY

•

Beneficjent posiada raport przygotowany przez firmę „EKO-LEX” z
Tarnowa, zespół w składzie: mgr R. Chliszcz, K. Derkacz i mgr K.
Śmiałek,

w

którym

stwierdzono, iż realizacja projektowanego

przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na walory przyrodnicze tego
terenu gdyż wykorzystuje istniejący pas drogowy. Realizacja oraz
późniejsze

funkcjonowanie

wykorzystywaniem

zasobów

przedsięwzięcia
środowiska

nie
oraz

wiąże
nie

się

z

występują

ponadnormatywne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poza
pasem drogowym.
•

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia – procedura w toku.
ZACHODNIA OBWODNICA NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ

Remont ulicy Podłęskiej, która stanowić będzie zachodnią obwodnicę strefy
inwestycyjnej nie wymaga postępowania środowiskowego, zgodnie z
zapisami Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz
Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Istniejąca już droga zostanie poszerzona i położona na niej zostanie nowa
nawierzchnia.
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TRASA ŚREDNICOWA NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ
Remont ulicy Diesla, która stanowić będzie trasę średnicową strefy
inwestycyjnej nie wymaga postępowania środowiskowego, zgodnie z
zapisami Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz
Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
UL. WODNA

Remont ulicy Wodnej nie wymaga postępowania środowiskowego, zgodnie z
zapisami Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz
Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
PRZEPROWADZONE
NATURA

POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE WPŁYWU INWESTYCJI NA OBSZARY

2000

Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Krakowie z dnia 23 września 2009r. znak: OP.MoK.6634-893-09 iż inwestycja
(cały zakres) pn. „Infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej”, nie będzie mieć istotnego wpływu na
najbliższy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: PLB 120002
„Puszcza Niepołomicka”. W związku z tym, przeprowadzenie oceny, o której
mowa w art. 6 ust 3 Dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.
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Reasumując, Wnioskodawca przeprowadził wymaganą przepisami
prawa procedurę oddziaływania na środowisko, w wyniku której nie
stwierdzono negatywnego oddziaływania projektu w jakimkolwiek z
obszarów objętych ochroną środowiskową.
ASPEKT REALIZACYJNY:
Projektowane przedsięwzięcia zaliczają się do inwestycji liniowych, których
realizacja spowodować może oddziaływanie na środowisko w różnych jego
komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia
inwestycji,

a

jego

charakter

jest

chwilowy,

o

niewielkim

natężeniu,

skoncentrowany wyłącznie wzdłuż trasy inwestycji. Dlatego też
W FAZIE REALIZACYJNEJ

przyjęto zmechanizowaną technologię wykonania robót

budowlanych i dowóz gotowych materiałów prefabrykowanych, mieszanek
mineralno-asfaltowych ze stacjonarnych wytwórni mas bitumicznych oraz
wykorzystanie rozściełaczy asfaltowych i mieszanek betonowych z wytwórni
betonów. W fazie realizacyjnej projektu planowane jest ograniczenie użycia
ciężkiego sprzętu budowlanego. Wyznaczone zostaną sztywne granice, których
nie można będzie przekraczać oraz drogi dojazdowe. Zachowane zostaną
istniejące tereny zielone.
W procesie inwestycyjnym inwestor i wszyscy inni uczestnicy tego procesu
zostali zobowiązani są do zachowania zasad ochrony środowiska. W trakcie
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji zastosowane zostaną
odpowiednie rozwiązania techniczne zabezpieczające środowisko.
Wpływ poszczególnych elementów inwestycji na środowisko w fazie realizacji
przedstawia poniższa tabela:

TABELA 21. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO W FAZIE REALIZACJI
ELEMENT ŚRODOWISKA
ZAPOTRZEBOWANIE NA
WODĘ
POWSTAWANIE
ŚCIEKÓW

WPŁYW/OCHRONA

Nie będzie występowało zapotrzebowanie na wodę.
Potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone w
przenośnych urządzeniach sanitarnych bądź na terenie baz ekip
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prowadzących budowę.

WODY PODZIEMNE

WODY
POWIERZCHNIOWE

POWIETRZE

HAŁAS

ODPADY

Nie będzie występowało oddziaływanie prac budowlanych na wody
podziemne, gdyż w obszarze projektowanej budowy wody podziemne
występują znacznie poniżej poziomu przewidywanych prac ziemnych.
Ze względu na projektowane prace budowlane w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki Drwinki istnieć może zagrożenie wód powierzchniowych
tej rzeki. Może ono być spowodowanie np. wypłukiwaniem podczas
opadów deszczu zanieczyszczeń powierzchni terenu spowodowanych
pracami budowlanymi Przy wykonywaniu prac związanych z realizacją
przedsięwzięcia będą przestrzegane następujące zalecenia:
• zakaz pozostawiania jakichkolwiek materiałów budowlanych oraz
odpadów
w
wykopach,
w
szczególności
odpadów
niebezpiecznych na terenie prac budowlanych prowadzonych w
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drwinki;
• zakaz tankowania maszyn budowlanych w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki Drwinki;
• zakaz stosowania maszyn budowlanych w złym stanie
technicznym.
Oddziaływanie powodowane będzie eksploatacją maszyn budowlanych i
środków transportu.
Z dokonanych obliczeń wynika, że w trakcie prowadzenia prac
budowlanych może wystąpić sytuacja przekroczenia dopuszczalnych
poziomów odniesienia dla dwutlenku azotu i węglowodorów
aromatycznych emitowanych podczas prac budowlanych. Zasięg tych
przekroczeń nie będzie większy niż 40 m od miejsca prowadzenia prac
ziemnych. Przekroczenia występować mogą w warunkach słabego
wiatru, stanie równowagi atmosfery stałej, czyli w warunkach
meteorologicznych występujących najczęściej o świcie i w czasie
intensywnych opadów atmosferycznych, kiedy prace budowlane nie są
najczęściej prowadzone. Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest
możliwa do zminimalizowania, poprzez środki organizacyjne,
zmniejszające jej wielkość oraz uciążliwość. Należy podkreślić, że
oddziaływanie w fazie realizacji jest chwilowe i skończy się całkowicie w
momencie zakończenia prac budowlanych przedsięwzięcia.
Charakter przedsięwzięcia sprawia, że w czasie jego realizacji będzie
występowało oddziaływanie akustyczne na środowisko. Podczas budowy
będą występować przede wszystkim ruchome źródła hałasu - maszyny
budowlane i transport, które postrzegane będą jako liniowe źródło
hałasu. Uciążliwość ta będzie miała charakter nieciągły, chwilowy i
całkowicie
skończy
się
z
chwilą
zakończenia
budowy.
Z uwagi na wymierny efekt ekologiczny w zakresie organizacji ruchu na
terenie miasta Niepołomice, co będzie skutkowało obniżeniem emisji
zanieczyszczeń komunikacyjnych i emisji hałasu w centrum miasta,
można dopuścić chwilowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów
hałasu na terenach mieszkalnych.
Wytwórcą odpadów powstających w czasie budowy będzie firma
wykonująca prace budowlane. Wytwórca odpadów będzie w pierwszej
kolejności podejmować działania mające na celu zapobieganie
powstawaniu odpadów. Powstałe odpady zostaną skierowane do
odzysku.
Unieszkodliwianie będzie mieć miejsce wówczas, gdy poddawanie
odpadów odzyskowi jest niemożliwe ze względów technologicznych lub
ekonomicznych, bądź ekologicznie nieuzasadnione.
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WALORY
PRZYRODNICZE

KOPALINY

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze
przeznaczonym pod realizację dróg kołowych. Analizowany obszar nie
posiada znaczących walorów przyrodniczych czy krajobrazowych.
Przedsięwzięcie nie będzie powodować w tym obszarze zakłócenia
walorów przyrodniczych i nie wkracza na tereny zadrzewione i leśne.
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać na złoża kopalin, gdyż jak
wynika z analizy danych geologicznych oraz planu zagospodarowania
przestrzennego, na trasie projektowanego przedsięwzięcia nie występują
złoża kopalin naturalnych, które wymagałyby ochrony.

ASPEKT EKSPLOATACYJNY
Poszczególne aspekty wpływu inwestycji na środowisko w fazie eksploatacji
przedstawia poniższa tabela:
TABELA 22. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI
ELEMENT
ŚRODOWISKA

WODY OPADOWE
I ROZTOPOWE

WPŁYW/OCHRONA

Odwodnienie powierzchni drogi będzie następowało do projektowanego
przy drodze rowu odwadniającego oraz rowu melioracyjnego. Droga będzie
odwadniana poprzez nadanie spadków poprzecznych do obustronnych
rowów, które odwadniały nasyp kolejowy. W rejonie skrzyżowania z DW
964 do odwodnienia ronda i części dróg bezpośrednio przylegających
będzie wykonana kanalizacja łącząca wylot kanału z odwodnienia wiaduktu
kolejowego do połączenia z rowem po stronie północnej nasypu
kolejowego. Obszar zawarty pomiędzy planowaną ulicą Wimmera, ulicą
Trawniki i granicą zewnętrzną rozbieranego nasypu kolejowego będzie
odwadniany do rowów zlokalizowanych przy drogach Trawniki i Wimmera.
Wody opadowe z dróg przed odprowadzeniem do kanalizacji zostaną
oczyszczone z nadmiaru zawiesiny i ewentualnych substancji
ropopochodnych
w
separatorze
zintegrowanym
z
osadnikiem.

POWIETRZE

HAŁAS

Poruszające się pojazdy po nowej drodze będą źródłem emisji
zanieczyszczeń do powietrza tj.: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku
węgla i węglowodorów. Droga stajnie się więc liniowym źródłem emisji
zanieczyszczeń. Emisja jest wynikiem energetycznego spalania paliw w
silnikach pojazdów.
Przekroczenia dopuszczalnych stężeń nie będą jednak występowały na
terenach zabudowy mieszkaniowej oraz terenach przewidzianych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice jako tereny
zabudowy wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego.
Pojazdy które będą się poruszały po projektowanej drodze w
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Niepołomicach, będą źródłem hałasu do środowiska. Cały odcinek
projektowanej drogi ze względu na poruszające się po nim pojazdy będzie
liniowym źródłem hałasu.
Eksploatacja nowej drogi o długości 1,475 km nie wpłynie jednak w sposób
niekorzystny na klimat akustyczny terenów położonych w sąsiedztwie. Nie
przewiduje się przekroczenia równoważnego dopuszczalnego poziomu
dźwięku na terenach chronionych akustycznie tj.:
• na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego
jako tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i zabudowy zagrodowej,
• na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego.

ODPADY

WALORY
PRZYRODNICZE

ZABYTKI

FAZA

Eksploatacja drogi wymagała będzie utrzymania jej w należytym stanie
technicznym gwarantującym bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników.
W związku z tym prowadzone będą prace związane z:
• zimowym utrzymaniem drogi,
• naprawami nawierzchni bitumicznej,
• uzupełnianiem oznakowania poziomego i pionowego,
• utrzymaniem kanalizacji deszczowej i jej urządzeń, studzienek, wylotu
kanalizacji opadowej oraz rowów przydrożnych.
W wyniku tych prac w fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały
odpady, które zaliczane są do odpadów innych niż niebezpieczne.
Przewiduje się, że obsługą serwisową separatora oraz osadnika będzie się
zajmowała wyspecjalizowana jednostka, która będzie świadczyła usługi
czyszczenia tych urządzeń.
Przedsięwzięcie jest projektowane w miejscu istniejącej linii kolejowej i nie
zmienia istniejącego oddziaływania na walory przyrodnicze, krajobrazowe
oraz istniejące zagospodarowanie terenu. Istniejący korpus kolejowy
zostanie dostosowany do niwelety projektowanej drogi poprzez jego
obniżenie.
Zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i w bezpośrednim zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują dobra kultury
wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie prawnej na mocy
przepisów
ustawy
o
ochronie
dóbr
kultury.
Dobra kultury wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie
prawnej na mocy przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury występują
natomiast w centrum Niepołomic oraz w centrum miejscowości Staniątki, a
realizacja inwestycji pozwoli na ich ochronę.

EKSPLOATACJI

nie będzie posiadać określonego czasu trwania. Cechować

się będzie minimalnym
dopuszczalnych norm

oddziaływaniem

z zakresu

na środowisko i w

ochrony środowiska.

granicach

Emisja hałasu

i

zanieczyszczeń nie będzie przekraczać występującego wcześniej tła, ponieważ
nie ulegnie zmianie przeznaczenie i funkcja terenu. Pyły i zanieczyszczenia
absorbowane będą przez rośliny znajdujące się w pasach zieleni.
Realizacja inwestycji spowoduje, mimo pewnego lokalnego i chwilowego
negatywnego

oddziaływania

na

środowisko,

poprawę

jakości

otoczenia

przyrodniczego przez eliminacje szkodliwego oddziaływania istniejącego układu
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drogowego w ramach NSI. Stąd też wykonanie nowego układu drogowego w
NSI wpłynie na:
• stan gleby

- pozytywnie, z uwagi na fakt, iż skanalizowanie i

odprowadzenie do wskazanych odbiorników wody z dróg, w wyniku
poprawy stanu

rowów odwadniających,

obniży niebezpieczeństwo

przenikania zanieczyszczonej wody do gleby w sposób niekontrolowany i
pogarszania jakości biologicznej gleby w rejonach oddziaływania dróg;
• stan powietrza - pozytywnie, z uwagi na fakt, iż poprawa nawierzchni
drogi, usprawni płynność i szybkość ruchu pojazdów, co wpływa na
zmniejszenie zużycia paliwa, a w konsekwencji zmniejszenie emisji spalin
do środowiska, natomiast

zmniejszenie zużycia pojazdów, wynikające z

lepszego stanu dróg pozwoli na obniżenie emisji niebezpiecznych
substancji do środowiska, ponadto ruch ciężarowy zostanie odsunięty od
centrum Niepołomic, co wydatnie wpłynie na stan powietrza w
Niepołomicach;
• stan flory i fauny – pozytywnie, co jest związane z obniżeniem
niebezpieczeństwa zanieczyszczenia gleby niekontrolowanym spustem
wód z nawierzchni dróg oraz obniżeniem emisyjności spalin w wyniku
poprawy jakości układu drogowego.
Przewidziano rozwiązania i urządzenia ograniczające negatywne oddziaływanie
oraz wyposażenie dróg w urządzenia zabezpieczające środowisko przed
zanieczyszczeniami.
ANALIZA

POWYŻSZA WSKAZUJE, IŻ PRZEWIDYWANY ZAKRES INWESTYCJI MA POZYTYWNE

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO I W ŻADNYM ASPEKCIE NIE NARUSZY JEGO INTEGRALNOŚCI.
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10. ANALIZA FINANSOWA
10.1. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ
1. W niniejszym projekcie nie występują przychody.
2. W projekcie nie jest generowany dochód ani zysk.
3. W projekcie nie występują zapasy, a zobowiązania jednostek samorządu
terytorialnego na koniec roku obrotowego muszą być wyrównane, nie
występują również należności.
4. Przyjęto założenia makroekonomiczne oparte na aktualnych prognozach.
5. Zastosowano horyzont czasowy - faza realizacji (wyrażona w latach) plus
25 lat eksploatacji projektu.
6. Zastosowano wartości brutto w PLN, z uwagi na fakt, iż Beneficjent nie
ma możliwości odzyskania podatku VAT.

10.2. WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA REALIZACJĘ
PROJEKTU

TABELA 23. PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
Lp. Nakłady/Okres projekcji
2009
2010
2011

RAZEM

Wydatki brutto
406 074,00 10 000 000,00 11 653 122,83 22 059 196,83
KOSZTY
PRZYGOTOWAWCZE
406 074,00
0,00
0,00
406 074,00
OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI
375 574,00
0,00
0,00
375 574,00
PROJEKTOWOA.1 KOSZTORYSOWEJ
OPRACOWANIE STUDIUM
A.2
30 500,00
0,00
0,00
30 500,00
WYKONALNOŚCI
KOSZTY REALIZACYJNE
0,00 9 895 000,00 11 419 390,67 21 314 390,67
BUDOWA DROGI PO
B.1
0,00 4 000 000,00 2 554 814,07
TORZE - UL. WIMMERA
6 554 814,07
BUDOWA POŁUDNIOWEJ
B.2
0,00 4 756 679,30 7 251 834,60
OBWODNICY NSI
12 008 513,90
STWORZENIE
B.3 ZACHODNIEJ OBWODNICY
0,00
0,00
323 422,00
NSI
323 422,00
STWORZENIE TRASY
0,00
B.4
0,00
703 000,00
ŚREDNICOWEJ NSI
703 000,00
B.5 REMONT ULICY WODNEJ
0,00
0,00
586 320,00
586 320,00
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ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
B.6 GRUNTOWEJ
(POSZERZENIE DROGI)
C. KOSZTY POZOSTAŁE
C.1 NADZÓR INWESTORSKI
C.2 PROMOCJA PROJEKTU
KOSZTY KWALIFIKOWANE
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

0,00

1 138 320,70

0,00

0,00
105 000,00
233 732,16
0,00
100 000,00
208 732,16
0,00
5 000,00
25 000,00
406 074,00 10 000 000,00 11 653 122,83
0,00
0,00
0,00

1 138 320,70
338 732,16
308 732,16
30 000,00
22 059 196,83
0,00

10.3. POZIOM PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH
TABELA 24. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH - NETTO
PLAN PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH PROJEKTU
Program sprzedaży
Przychody ze sprzedaży
Prognoza pozostałych przychodów

Nie występuje
Nie występuje

PLAN KOSZTÓW OPERACYJNYCH PROJEKTU
Zużycie materiałów i energii
Corocznie z wyjątkiem lat
212 256,00 zł remontowych
Utrzymanie bieżące
Usługi obce
2 303 928,00 zł Co 10 lat
Remont okresowy
1 804 968,00 zł Co 6 lat
Remont cząstkowy
Wynagrodzenia
- zł
Ubezpieczenia społeczne
- zł
Podatki
- zł
Pozostałe koszty rodzajowe
- zł

Koszty utrzymania dróg obliczono na podstawie „Instrukcją oceny efektywności
ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych” IBDiM, przyjmując
następujące parametry:

RODZAJ PRAC

REMONT OKRESOWY
REMONT CZĄSTKOWY
UTRZYMANIE BIEŻĄCE

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRAC

Co 10 lat
Co 6 lat
Corocznie z
wyjątkiem lat
remontowych

POWIERZCHNIA
2
DROGI [M ]

WARTOŚĆ
JEDNOSTKOWA
2
PRAC [ZŁ/M ]

WARTOŚĆ PRAC
[ZŁ]

39 600
39 600

58,18
45,58

2 303 928,00 zł
1 804 968,00 zł

39 600

5,36

212 256,00 zł
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10.4. MONTAŻ FINANSOWY
TABELA 25. MONTAŻ FINANSOWY
Nakłady/Okres projekcji
WARTOŚĆ PROJEKTU
KOSZTY KWALIFIKOWANE
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

2009
406 074,00
406 074,00
0,00

2010
2011
RAZEM
10 000 000,00 11 653 122,83 22 059 196,83
10 000 000,00 11 653 122,83 22 059 196,83
0,00
0,00
0,00

ŚRODKI Z DOTACJI
ROZWOJOWEJ UE
ŚRODKI WŁASNE

324 859,20
81 214,80

8 000 000,00
2 000 000,00

9 322 498,26
2 330 624,57

UDZIAŁ %
100,00%

17 647 357,46
4 411 839,37
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11. ANALIZA EKONOMICZNO - SPOŁECZNA
Dla określenia ekonomicznej opłacalności inwestycji dokonano analizy kosztów i
korzyści.
PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE ZAŁOŻENIA:
A. Grupa korzyści:
A.1. Przychody Gminy:
a. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
b. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
c. Podatek gruntowy,
d. Podatek od środków transportu.
A.2. Przychody społeczne
a. Przychody osobiste z tytułu zatrudnienia
B. Grupa kosztów
a. Koszty środowiska.

SPOSÓB OKREŚLENIA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH.

A.1.a. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
•

Udział Gminy w podatku dochodowym przyjęto na poziomie ustawowym
27,6%

•

Docelowe zatrudnienie – 2717 osób

•

Średnia miesięczna pensja brutto – 2.200 zł

•

Podatek dochodowy – 18%

•

Maksymalny parametr roczny – 3.563.487 zł

A.1.b. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.
•

Udział Gminy w podatku dochodowym przyjęto na poziomie ustawowym
5%

•

Liczba przedsiębiorców - 19

•

Średni roczny zysk firmy – 2.500.000
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•

Podatek dochodowy – 19%

•

Maksymalny parametr roczny – 451.250 zł

A.1.c. Przychody gminy z tytułu podatku gruntowego.
•

Wartość podatku określono na poziomie limitów zgodnie z art. 5 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 0,63 zł/m2

•

wielkość obszaru objętego opodatkowaniem – 123 ha.

•

Maksymalny parametr roczny – 774.900 zł

A.1.d. Przychody gminy z tytułu podatku od środków transportu.
•

wartość podatku określono na poziomie limitów ustawowych na poziomie
średnim 1.000 zł

•

docelowa liczba pojazdów zarejestrowanych w strefie 5 szt. x 19 firm =
95 szt.

•

Maksymalny parametr roczny – 95.000 zł

A.2.a. Przychody społeczne z tytułu wynagrodzenia.
•

Docelowe zatrudnienie – 2717 osób

•

Średnia pensja brutto – 2.200 zł

•

Średnia pensja netto – 1.600 zł

•

Maksymalny parametr roczny – 52.166.400 zł

B.a. Koszty środowiska.
•

Zakłada się, iż w wyniku zastosowanych technologii emisja trujących
substancji do atmosfery będzie znikoma i jej negatywne oddziaływanie
zostanie pominięte.

•

Do analizy przyjęto koszty środowiska związane z transportem towarów i
materiałów pojazdami samochodowymi.

•

Długość budowanych i remontowanych dróg – 6,6 km.

•

Jednostkowe koszty emisji toksycznych składników spalin określono
zgodnie z „Instrukcją oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć
drogowych

i

mostowych”

IBDiM.

Przyjęto

następujące

parametry
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obliczeniowe:
o Vpodr = 25 km/h
o Teren płaski
o Samochody ciężarowe z przyczepami
•

Jednostkowy koszt emisji toksycznych składników spalin wynosi 106,58
zł/1000 poj/km,

•

SDR = 2432 poj/dobę

•

Maksymalny parametr roczny:
[106,58x(2432x250)/1000]x6,6 = 427.684 zł

W wyliczeniach przyjęto okres dochodzenia do pełnego poziomu aktywności i
zdolności ekonomicznej strefy od roku 2012 – 2016. Progresje ustalono na
poziomie 20% rocznie dla wszystkich parametrów.

W wyniku przeprowadzonej analizy w załączniku Excel uzyskano następujące
parametry inwestycji pod względem oddziaływania społecznego:

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)
Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C)

578 986 259,87
0,8791
20,21
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12. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA
12.1 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
Dla określenia obszarów wrażliwych oraz z uwagi na charakter projektu
wytypowano

następujące

parametry,

które

mają

istotny

wpływ

jego

wykonalność finansową i trwałość mierzoną poziomem płynności finansowej:

1. Zmiana nakładów inwestycyjnych o +10%
2. Zmiana nakładów inwestycyjnych o +20%
3. Zmiana kosztów operacyjnych o +10%
4. Zmiana kosztów operacyjnych o +20%

RYSUNEK 24. ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
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W związku z powyższym należy stwierdzić, iż:
• INWESTYCJA

JEST WRAŻLIWA NA WZROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH.

Wzrost nakładów inwestycyjnych powoduje utratę płynności finansowej
inwestycji z uwagi na fakt, iż wielkości kosztów inwestycyjnych zostały na
sztywno związane z posiadanymi środkami na realizację zadania w
każdym roku, co jest charakterystyczne dla inwestycji realizowanych
przez samorządy terytorialne. W związku z tym wzrost wartości inwestycji
wymaga interwencji budżetu samorządu.
• INWESTYCJA

JEST WRAŻLIWA NA WZROST KOSZTÓW OPERACYJNYCH.

Wzrost

kosztów operacyjnych o 10% powoduje utratę płynności finansowej
inwestycji. W związku z tym wzrost kosztów eksploatacyjnych wymaga
interwencji budżetu samorządu.
Przeprowadzono również analizę trwałości projektu mierzoną wskaźnikami FNPV
oraz FRR.
TABELA 26. WPŁYW ZMIENNYCH KRYTYCZNYCH NA WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU - NPV
ZMIENNA
FNPV/C
FNPV/K
KRYTYCZNA
[-20%]
[+20%]
[-20%]
[+20%]
NAKŁADY INWESTYCYJNE -23 286 509,87 zł -31 095 884,90 zł
-10 791 509,83 zł
-12 353 384,83 zł
KOSZTY OPERACYJNE
-25 758 090,79 zł -28 624 303,98 zł
-10 139 340,73 zł
-13 005 553,92 zł

TABELA 27. WPŁYW ZMIENNYCH KRYTYCZNYCH NA WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU - IRR
ZMIENNA
FRR/C
FRR/K
KRYTYCZNA
[-20%]
[+20%]
[-20%]
[+20%]
NAKŁADY INWESTYCYJNE
-16%
-16%
-16%
-16%
KOSZTY OPERACYJNE
-15%
-18%
-14%
-18%
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12.2 ANALIZA JAKOŚCIOWA RYZYKA
Ryzyko/Zmiana
parametru
Wzrost nakładów
inwestycyjnych o
10%

Prawdopodobieństwo
Niskie

Projekt jest realizowany przez samorząd
terytorialny zgodnie z zasadami Ustawy o
zamówieniach publicznych, z czego wynika
fakt, iż nie ma możliwości wyboru oferenta,
który przedstawił ofertę wyższą niż
zabezpieczone w budżecie samorządu
środki. Tym samym nie dojdzie do realizacji
zadania,
którego
wartość
przekracza
możliwości finansowe samorządu. Na etapie
wykonawstwa
i
rozliczenia
projektu
samorząd
zabezpieczony
jest
przed
wzrostem kosztów realizacji inwestycji
umowami i karami umownymi, które
zabezpieczają interesy jednostki publicznej
przed wzrostem wynegocjowanych cen.

Wzrost kosztów
operacyjnych
o 20%

Średnie

Z uwagi na fakt, iż koszty eksploatacyjne
związane są z usługami obcymi istnieje
realne
niebezpieczeństwo
wzrostu
rynkowych cen usług, w tym energii i
pozostałych
mediów
oraz
remontów
bieżących i okresowych. W przypadku
omawianego
projektu
nie
występują
przychody, w związku z tym każdy wzrost
kosztów operacyjnych będzie powodować
utratę płynności finansowej projektu i
konieczność interwencji budżetu samorządu.

Komentarz
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13. WPŁYW NA POLITYKI HORYZONTALNE
POLITYKA
HORYZONTALNA
Równość szans

WPŁYW
pozytywny

UZASADNIENIE
Projekt ma pozytywny wpływ na polityki
horyzontalne w zakresie:
oraz
niedyskryminację
we
wszelkich
jej
przejawach, gdyż wytworzona infrastruktura
dostępna będzie dla każdego bez względu
na płeć, wyznanie, rasę, światopogląd,
niepełnosprawność,
wiek,
orientację
seksualną a prowadzone poprzez nią
działania w żadnym zakresie nie będą mieć
charakteru
dyskryminacyjnego
wobec
którejś z tych grup;
RÓWNOŚCI

MĘŻCZYZN

RÓWNOŚCI
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,

I

KOBIET

PEŁNOSPRAWNYCH

I

z uwagi na wytworzoną
infrastrukturę, gwarantującą dostępność dla
obu tych grup na równych zasadach i
korzystanie
z
niej
bez
ograniczeń
architektonicznych i formalnych.
RÓWNOŚCI OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH,

z
uwagi na fakt, iż realizacja projektu pozwala
na wzmocnienie gospodarcze obszarów
wiejskich.
Zrównoważony rozwój
- Wpływ projektu na
środowisko naturalne

pozytywny

Projekt ma pozytywny wpływ na polityki
horyzontalne w zakresie zrównoważonego
rozwoju oraz propagowania ochrony i
poprawy jakości środowiska naturalnego.
Realizacja inwestycji spowoduje poprawę
jakości otoczenia przyrodniczego przez
eliminacje
szkodliwego
oddziaływania
istniejącego układu drogowego w ramach
NSI. Stąd też wykonanie nowego układu
drogowego w NSI wpłynie na:
•

stan gleby - pozytywnie, z uwagi na
fakt,
iż
skanalizowanie
i
odprowadzenie
do
wskazanych
odbiorników wody z dróg, w wyniku
poprawy
stanu
rowów
odwadniających,
obniży
niebezpieczeństwo
przenikania
zanieczyszczonej wody do gleby w
sposób
niekontrolowany
i
pogarszania
jakości
biologicznej
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gleby
dróg;

w

rejonach

oddziaływania

•

stan powietrza
- pozytywnie, z
uwagi
na
fakt,
iż
poprawa
nawierzchni
drogi,
usprawni
płynność i szybkość ruchu pojazdów,
co wpływa na zmniejszenie zużycia
paliwa,
a
w
konsekwencji
zmniejszenie
emisji
spalin
do
środowiska, natomiast zmniejszenie
zużycia pojazdów, wynikające z
lepszego stanu dróg pozwoli na
obniżenie emisji niebezpiecznych
substancji do środowiska, ponadto
ruch ciężarowy zostanie odsunięty od
centrum Niepołomic, co wydatnie
wpłynie na stan powietrza w
Niepołomicach;

•

stan flory i fauny – pozytywnie, co
jest
związane
z
obniżeniem
niebezpieczeństwa zanieczyszczenia
gleby niekontrolowanym spustem
wód z nawierzchni dróg oraz
obniżeniem emisyjności spalin w
wyniku poprawy jakości układu
drogowego;

W
FAZIE
REALIZACYJNEJ
przyjęto
zmechanizowaną technologię wykonania,
ograniczającą
znacząco
wpływ
na
środowisko. Nie naruszone zostaną również
istniejące tereny zielone.
FAZA EKSPLOATACJI nie będzie posiadać
określonego czasu trwania. Cechować się
będzie minimalnym oddziaływaniem na
środowisko i w granicach dopuszczalnych
norm z zakresu ochrony środowiska. Emisja
hałasu i zanieczyszczeń nie będzie
przekraczać występującego wcześniej tła,
ponieważ nie ulegnie zmianie przeznaczenie
i funkcja drogi. Pyły i zanieczyszczenia
absorbowane będą przez rośliny znajdujące
się w pasach zieleni.
Wnioskodawca
uzyskał
zaświadczenie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
które stanowi, iż całość inwestycji nie będzie
mieć istotnego wpływu na najbliższy obszar
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
KRAKÓW, STYCZEŃ 2010
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