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Wstęp  

Strategia Rozwoju Gminy Wadowice 2021-2027 jest dokumentem strategicznym, który poprzez 

realizację wskazanych celów pozwoli zapewnić dynamiczny rozwój całej gminy. Przygotowanie tego 

rodzaju dokumentu nie jest obligatoryjne, jednakże jest on potrzebny do skutecznego zarządzania 

gminą oraz daje możliwość pozyskania środków na inwestycje. Strategia określa wizję i misję rozwoju 

gminy oraz cele i kierunki działań w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.  

Powstanie Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027 oparte jest na modelu 

partycypacyjno-eksperckim. Polega on na zaangażowaniu w proces tworzenia dokumentu nie tylko 

ekspertów, ale również mieszkańców gminy.  

Niniejszy dokument pełni istotne funkcje. Jedną z nich jest integracja i włączenie w proces tworzenia 

opracowania różnych grup interesariuszy. Poprzez prowadzone konsultacje (m.in. z mieszkańcami, 

radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego), poznanie ich 

potrzeb oraz sposobu, w jaki przedstawiają gminę Wadowice, możliwym będzie zaplanowanie 

kierunków działania, których realizacja wpłynie na rozwój społeczny oraz znacząco poprawi jakość życia 

mieszkańców. Oprócz tego, strategia rozwoju powinna wskazywać również kierunki rozwoju 

gospodarczego i przestrzennego. Drugą funkcją, jaką pełni strategia, jest możliwość wykorzystania jej 

jako podstawy do składania wniosków o dofinansowanie na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. 

Jest to również dokument, który ma za zadanie wspierać jednostki samorządu terytorialnego 

w zarządzaniu strategicznym oraz stanowić użyteczne narzędzie integrowania polityk, programów 

i sektorowych planów rozwojowych. 

Istotnym dla tworzenia niniejszej strategii jest uwzględnienie znowelizowanych przepisów, które 

dotyczą zmian w sposobie traktowania i definiowania strategii. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) wskazuje elementy, które powinny znaleźć 

się w dokumencie, jakim jest strategia rozwoju. Nowością, która pojawiła się i jest niezbędnym 

elementem, jest odniesienie i nawiązanie do obszarów strategicznej interwencji, przedstawionych 

w strategii rozwoju województwa. Jednoznacznie wskazuje to na wzrastającą rolę strategii rozwoju 

województwa małopolskiego w kontekście tworzenia niniejszej strategii.  

Strategia Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027 składa się z dwóch zasadniczych części. 

Pierwszą z nich jest część diagnostyczna, oparta na analizie danych zastanych, która pozwoliła na 

przedstawienie sytuacji w gminie oraz mocnych i słabych stron Wadowic. Drugi, kluczowy element 

stanowi część planistyczna, która identyfikuje kluczowe cele, kierunki i plany na poziomie 
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strategicznym i operacyjnym. Dopełnienie stanowi omówienie systemu wdrażania i monitoringu oraz 

ram finansowych i źródeł finansowania, które jest niezbędne do oceny możliwości realizacji strategii.  

I Uwarunkowania, kontekst i kluczowe ustalenia diagnostyczne  

1. Uwarunkowania prawne i metodyka opracowania strategii  

Podstawa prawna  

Podstawą prawną definiującą kształt i strukturę Strategii Rozwoju Gminy 

Wadowice na lata 2021-2027 jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.), która stanowi, że strategia rozwoju 

gminy zawiera wnioski z diagnozy oraz określa w szczególności: 

1. cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

2. kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 

3. oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki 

ich osiągnięcia; 

4. model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy; 

5. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w gminie; 

6. obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa 

w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań; 

7. obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz 

z zakresem planowanych działań; 

8. system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych; 

9. ramy finansowe i źródła finansowania. 

Niniejsza strategia zawiera powyższe obligatoryjne elementy. Opracowanie to uwzględnia kwestie 

społeczne oraz gospodarcze. Nowym elementem są natomiast komponenty przestrzenne, a co za tym 

idzie – model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Co więcej, zgodnie z Art. 10f. 1. ustawy: 

„Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu 

strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”. 

Ostatnim elementem, który wynika z nowelizacji ustawy, jest wymóg podjęcia działań konsultacyjnych 

z interesariuszami zewnętrznymi, którymi są m.in. sąsiednie gminy i ich związki, a także lokalni 

partnerzy. Oprócz tego, projekt przedstawiony zostaje zarządowi województwa w celu wydania opinii 

dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa przez zarząd 

województwa (Art. 10f. 1-3.).  
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Metodyka opracowania strategii  

Rodzaj 
czynności 

Opis 

Analiza desk 
reseach 

 

Pierwszym etapem powstania Strategii była analiza danych wtórnych 
tzw. zastanych. Analizie poddane zostały dostępne dokumenty diagnostyczne 
i planistyczne w wymiarze lokalnym i regionalnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem raportu o stanie gminy za 2019 rok, ogólnodostępnych 
opracowań, ekspertyz, gminnego programu rewitalizacji gminy Wadowice na 
lata 2016-2023 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Analizowano także dostępne zbiory danych 
statystycznych, które gromadzą: Bank Danych Lokalnych GUS, Urząd Miejski, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Komenda 
Powiatowa Policji w Wadowicach. Właściwa analiza desk research została 
przeprowadzona po wyselekcjonowaniu wiarygodnych, przydatnych z punktu 
widzenia strategii oraz rzetelnych informacji. Tego typu analiza stanowi 
podstawę do wypracowania wniosków na temat badanego obszaru. 

Badania 
ilościowe 

 

Badanie zostało przeprowadzone wśród mieszkańców w formie ankiety 
internetowej udostępnionej na stronie gminy Wadowice: 
https://wadowice.pl/czy-gmina-wadowice-jest-miejscem-dobrym-do-zycia. 
Badanie trwało od 25.03. do 08.04.2021 r., łącznie wzięło w nim udział 353 
respondentów. Celem badania było poznanie opinii mieszkańców o obecnej 
sytuacji w gminie oraz o zauważanych problemach i zadaniach rozwojowych. 
Mieszkańcy mieli również możliwość wskazania mocnych i słabych stron 
gminy. Strategie rozwoju to dokumenty silnie uspołecznione, głos 
mieszkańców jest istotny przy ich tworzeniu. Dzięki ankiecie 
przeprowadzonej, z uwagi na pandemię COVID-19, przez Internet, możliwe 
było poznanie rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności. 

Badania 
jakościowe 

 
 

Celem przeprowadzania badań jakościowych jest zebranie pogłębionych 
informacji na temat kondycji gminy oraz zachodzących procesów. Na potrzeby 
strategii przeprowadzano indywidualne wywiady pogłębione oraz warsztaty, 
które były moderowane przez ekspertów SWIG DELTA. PARTNER. Miały one 
na celu szczegółowe rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i możliwości 
odnoszących się do rozwoju lokalnego oraz nadanie poszczególnym zakresom 
działania określonych priorytetów (hierarchia potrzeb i celów). Ponadto 
przeprowadzono badania terenowe wśród analizowanej społeczności, 
polegające przede wszystkim na obserwacji i zbieraniu informacji dotyczących 
gminy i mieszkańców oraz interpretacji uzyskanych danych. 

Analiza 
SWOT 

 
 

Dzięki diagnozie jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególne elementy, 
które mogą przyczynić się i być wykorzystane do rozwoju gminy (mocne 
strony i szanse) albo stanowić mogą barierę i ograniczenia rozwojowe (słabe 
strony i zagrożenia). Analiza SWOT polega na usystematyzowaniu faktów, 
danych i informacji pozyskanych na potrzeby diagnozy oraz uzyskanych dzięki 
przeprowadzonym wcześniej badaniom. Zdiagnozowane potencjały jak 
również możliwe zagrożenia i ograniczenia traktowane są jako punkt wyjścia 
do sformułowania celów i kierunków rozwoju.  

https://wadowice.pl/czy-gmina-wadowice-jest-miejscem-dobrym-do-zycia/
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Opracowanie 
misji i wizji 

gminy 

 

Wizja to opis pożądanego stanu gminy w perspektywie długookresowej 
(za kilka lub kilkanaście lat). Misja natomiast określa generalny, ogólny 
kierunek działania, jest uzasadnieniem przyjęcia określonych celów 
strategicznych. Zapisy wypracowano w modelu partycypacyjno-eksperckim.  

Sformułowanie 
celów 

 

Wnioski, które wyciągnięte zostały na pierwszym etapie prac, są bazą 
do formułowania celów strategicznych oraz zaplanowania kierunków działań. 
Stanowią one odpowiedź na zidentyfikowane na etapie diagnostycznym 
problemy oraz są szansą na lepsze wykorzystanie potencjałów gminy. Cele 
strategiczne odnoszą się bezpośrednio do wypracowanej misji i wizji gminy 
Wadowice.  

Opracowanie 
modelu 

funkcjonalno-
przestrzennego  

 

Model jest ilustracją założeń strategii, przedstawia długookresową wizję 
rozwoju gminy, jest graficznym odzwierciedleniem przedstawianych 
w dokumencie treści. Prezentacja graficzna jest dopełnieniem i sprawia, że 
wizja i kierunki rozwoju są bardziej przystępne w odbiorze. Model przedstawia 
kluczowe elementy, które wpływają przede wszystkim na przestrzeń. 

Opracowanie 
części 

wdrożeniowej 

 

Część wdrożeniowa zawiera szczegółowe informacje na temat mechanizmów 
wdrażania, takich jak system realizacji strategii, monitoring, ewaluacja 
i aktualizacja. Zaplanowanie wspomnianych działań, ma na celu zapewnienie 
ciągłości i efektywności oraz podnoszenia jakości działań, zaplanowanych do 
realizacji. Oprócz tego strategia musi określać ramy finansowe i źródła 
finansowania, które ułatwiają ocenę możliwości jej realizacji.  
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2. Komplementarność z innymi dokumentami planistycznymi  

Rozdział odnosi się do przepisu „Art. 10f. 2. Projekt strategii rozwoju gminy opracowuje wójt oraz 

przedkłada go zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia 

ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w województwie określonych w strategii rozwoju województwa” zawartego w Ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) o samorządzie gminnym 

Zgodnie z powyższym zapisem prezentowany dokument wpisuje się w ustalenia nadrzędnych 

dokumentów planistycznych, szczególnie tych na poziomie krajowym i regionalnym. Poniżej 

wymieniono, zdefiniowano i wykazano komplementarność z najważniejszymi dokumentami 

z ww. poziomów. Punktem odniesienia dla niniejszej strategii są również, wskazane w kolejnym 

rozdziale, obszary strategicznej interwencji, które znajdują się w strategii rozwoju województwa. 

Istotne, oprócz dokumentów krajowych i regionalnych, jest również przedstawienie dokumentów 

lokalnych, które wpisują się w założenia planistyczne Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-

2027 i są w jej ramach koordynowane jako poszczególne polityki, plany na poziomie gminy.  

Przedmiotowe opracowanie jest zgodne m.in. z następującymi kluczowymi dokumentami:  

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR 

Została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. SOR jest aktualizacją średniookresowej 

strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym, kluczowym 

dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 – KSRR 2030 to podstawowy dokument 

strategiczny polityki regionalnej państwa. Znajdują się tam postanowienia SOR określone 

w filarze rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony 

 Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice  

 Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027 

 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023 

 

W związku z nowelizacją przepisów wzrasta rola strategii województwa, dlatego też istotne jest 

odwołanie się do konkretnych zapisów Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, 

ze względu na jej kluczowy charakter w wymiarze regionalnym i przełożenie na dostępność środków 

finansowych w ramach projektowanego Regionalnego Programu Operacyjnego.  
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We wspomnianej strategii wojewódzkiej, cel główny został zdefiniowany jako: Małopolska regionem 

zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym. 

Natomiast jej podstawę stanowi pięć obszarów, w ramach których przedstawione zostały cele 

szczegółowe oraz główne kierunki polityki rozwoju, są to: Małopolanie, Gospodarka, Klimat 

i Środowisko, Zarządzanie strategiczne rozwojem oraz Rozwój zrównoważony terytorialnie.  

Ponadto, istotna z punktu widzenia strategii rozwoju jest realizacja przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), w szczególności art. 315 i art. 326, wskazujące dokumenty 

planistyczne ważne w procesie gospodarowania wodami, które powinny zostać uwzględnione 

w strategiach rozwoju gminy. Niniejsze opracowanie uwzględnia dokumenty planistyczne, takie jak: 

plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

i mapy zagrożenia powodziowego, a także plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

Gmina Wadowice leży w obszarze dorzecza rzeki Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły, jednym 

z czterech regionów wodnych wyróżnionych na obszarze obejmującym dorzecze Wisły. 

Wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

brano ponadto pod uwagę ocenę stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Zgodnie z 

tym, celem środowiskowym dla JCWP rzecznych jest:  

 w zakresie stanu chemicznego – dobry stan chemiczny  

 w zakresie elementów hydromorfologicznych – dobry stan tych elementów  

Aby osiągnąć wskazane cele środowiskowe istotne jest umożliwianie swobodnej migracji organizmom 

wodnym, przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków. Z uwagi na to dla 

niektórych JCWP rzecznych, wskazano uszczegółowiony cel środowiskowy – „dobry stan lub potencjał 

ekologiczny” oraz „możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego”.  

 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe informacje na temat JCWP (jednolitych części wód 

powierzchniowych) i JCWPD (jednolitych części wód podziemnych) zlokalizowanych na terenie gminy 

Wadowice:



 

 
  

Tabela 1 Charakterystyka JCWP zlokalizowanych na terenie gminy Wadowice 

Kod JCWP Nazwa JCWP Typologia JCW Status Stan 

Cel środowiskowy Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 
Stan lub potencjał ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

RW20001221347549 Ponikiewka Potok fliszowy 
silnie zmieniona część 

wód  
dobry dobry potencjał ekologiczny dobry niezagrożona 

RW2000122134789 Kleczanka Potok fliszowy naturalna dobry dobry stan ekologiczny  dobry niezagrożona 

RW20001221356899 Cedron Potok fliszowy naturalna zły dobry stan ekologiczny  dobry zagrożona 

RW200014213477 
Skawa od zapory zb. 
Świnna Poręba do 

Kleczanki bez Kleczanki 
Mała rzeka fliszowa 

silnie zmieniona część 
wód  

dobry 

dobry stan ekologiczny,możliwość 
migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego - Skawa od 
Kleczanki do Zbiornika Świnna 

Poręba 

dobry zagrożona 

RW200015213499 
Skawa od Kleczanki bez 

Kleczanki do ujścia 
Średnia rzeka wyżynna – 

wschodnia 
naturalna dobry 

dobry stan ekologiczny, możliwość 
migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego - Skawa od 
ujścia do Kleczanki  

dobry zagrożona 

RW20001621353899 Brodawka 
Potok nizinny lessowy lub 

gliniasty 
naturalna zły dobry stan ekologiczny  dobry zagrożona 

RW200062134769 Choczenka 
Potok wyżynny węglanowy z 

substratem drobnoziarnistym na 
lessach i lessopodobnych 

silnie zmieniona część 
wód  

zły dobry potencjał ekologiczny  dobry zagrożona 

RW200062134796 Radoczanka 
Potok wyżynny węglanowy z 

substratem drobnoziarnistym na 
lessach i lessopodobnych 

naturalna dobry dobry stan ekologiczny  dobry niezagrożona 

RW20006213489 
Wieprzówka od 

Targaniczanki  bez 
Targaniczanki do ujścia 

Potok wyżynny węglanowy z 
substratem drobnoziarnistym na 

lessach i lessopodobnych 

silnie zmieniona część 
wód  

zły dobry potencjał ekologiczny  dobry zagrożona 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

Tabela 2 Charakterystyka JCWPD zlokalizowanych na terenie gminy Wadowice 

Numer JCWPD Ocena stanu 
Ocena stanu 
chemicznego 

Ocena stanu 
ilościowego 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 
Działanie Zakres 

PLGW2000159 dobry dobry dobry niezagrożona 
coroczne raportowanie pomiarów ilości 

eksploatowanych wód podziemnych 
przez właściciela/użytkownika ujęcia 

wykonanie rocznego raportu i badań z prowadzonych 
pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej jego studni  

z przekazaniem do organu właściwego do wydania 
pozwolenia 

PLGW2000160 dobry dobry dobry niezagrożona 
coroczne raportowanie pomiarów ilości 

eksploatowanych wód podziemnych 
przez właściciela/użytkownika ujęcia 

wykonanie rocznego raportu i badań z prowadzonych 
pomiarów dla każdego ujęcia w tym dla każdej jego studni  

z przekazaniem do organu właściwego do wydania 
pozwolenia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

https://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
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Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju 

Program wodno-środowiskowy kraju to jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie 

ochrony, zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami w Polsce. Opisywany dokument 

jest pierwszą aktualizacją opracowanego w 2008 r. Programu wodno-środowiskowego kraju. 

Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (aPWŚK) uwzględnia podział na poszczególne 

kategorie jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych. W Polsce 

wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy. Z punktu widzenia niniejszej Strategii, istotne będzie 

dorzecze Wisły, w którego obrębie znajduje się gmina Wadowice.  

Poniżej wskazano działania wyróżnione dla poszczególnych cieków zlokalizowanych na terenie gminy 

Wadowice: 

1. Ponikiewka: 

 regularny wywóz nieczystości płynnych; 

 weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni. 

2. Kleczanka: 

 opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia; 

 regularny wywóz nieczystości płynnych; 

 weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni. 

3. Cedron: 

 opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia; 

 regularny wywóz nieczystości płynnych. 

4. Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Kleczanki bez Kleczanki: 

 opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia; 

 regularny wywóz nieczystości płynnych; 

 przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej; 

 weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni. 

5. Skawa od Kleczanki bez Kleczanki do ujścia: 

 regularny wywóz nieczystości płynnych; 

 przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej; 

 weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni. 

6. Brodawka: 
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 budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków; 

 budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących; 

 kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników 

prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników 

prywatnych z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata; 

 regularny wywóz nieczystości płynnych; 

 monitoring badawczy wód. 

7. Choczenka: 

 budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wadowice; 

 kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników 

prywatnych i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników 

prywatnych z częstotliwością co najmniej raz na 3 lata; 

 modernizacja oczyszczalni ścieków Wadowice; 

 regularny wywóz nieczystości płynnych; 

 weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni. 

8. Radoczanka: 

 regularny wywóz nieczystości płynnych; 

 weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni. 

9. Wieprzówka od Targaniczanki bez Targaniczanki do ujścia: 

 opracowanie oceny jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia; 

 regularny wywóz nieczystości płynnych; 

 weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni. 
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Plan zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

Podstawą prawną dla planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym ich przeglądu i aktualizacji, 

są trzy dokumenty: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), 

 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 

roku w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2031). 

 

Cele zarządzania ryzykiem powodziowym, przedstawione w planie zarządzania ryzkiem powodziowym 

dla obszaru dorzecza Wisły: 

1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego. 

2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego. 

3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. 

 

Gmina Wadowice leży w obszarze problemowym, obejmującym teren zlewni Skawy (wraz 

z dopływami). W tym obszarze znajduje się sześć miejsc problemowych, które charakteryzują się 

szczególnie wysokim poziomem ryzyka i dla których w pierwszej kolejności proponowane będą 

działania ograniczające to ryzyko. Dla Wadowic jest to obszar rzeki Choczenka – Osiedle Obrońców 

Westerplatte. Zagrożenie powodziowe związane jest z wystąpieniem powodzi typu A11 – powodzi 

rzecznej, związanej z wezbraniem wód rzecznych, strumieni, kanałów, potoków górskich, jezior. 

 

Tabela 3 Działania wyodrębnione w planie 

Nazwa działania 
Numer i nazwa typu 

działania 
Numer i nazwa celu 

szczegółowego 
Numer i nazwa celu 

głównego 
Okres 

realizacji 
Przebudowa obwałowania 

potoku Kleczanka wał prawy 
w km 0+000 - 1+100, wał 

lewy w km 0+000 - 0+600 m. 
Wadowice, gm. Wadowice 

26. Zapewnienie 
funkcjonalności istniejącej 

infrastruktury 
przeciwpowodziowej  

1.1 Zapewnienie 
warunków ograniczających 
możliwość występowania 

powodzi 

1. Zahamowanie 
wzrostu ryzyka 
powodziowego 

2022-2027 

Wały rzeki Skawy wał lewy w 
km 0+000 - 8+100, wał prawy 
w km 0+000 - 2+300, 0+000 - 

1+000 w miejscowości: 
Tomice, Radocza, Wadowice, 
Roków, Jaroszowice, gminy: 

Tomice, Wadowice, 
pow. Wadowicki 

26. Zapewnienie 
funkcjonalności istniejącej 

infrastruktury 
przeciwpowodziowej 

1.1 Zapewnienie 
warunków ograniczających 
możliwość występowania 

powodzi 

1. Zahamowanie 
wzrostu ryzyka 
powodziowego 

2022-2025 

Remont stopni i zabudowy 
oraz lokalne zabezpieczenie 
brzegu potoku Choczenka 
w km 0+000-8+000 w m. 

31. Dostosowanie 
przepustowości koryta 
cieków lub kanałów do 

racjonalnego 

1.1 Zapewnienie 
warunków ograniczających 
możliwość występowania 

powodzi 

1. Zahamowanie 
wzrostu ryzyka 
powodziowego 

2021-2025 
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Nazwa działania 
Numer i nazwa typu 

działania 
Numer i nazwa celu 

szczegółowego 
Numer i nazwa celu 

głównego 
Okres 

realizacji 
Chocznia, Wadowice gm. 

Wadowice pow. wadowicki 
przeprowadzania wód 

powodziowych. 

Remont stopni i zabudowy 
oraz lokalne zabezpieczenie 
brzegu potoku Wieprzówka 

w km 0+000-25+400 
w m. Wieprz, Andrychów, 
Sułkowice gm. Wadowice, 

Andrychów pow. wadowicki 

31. Dostosowanie 
przepustowości koryta 
cieków lub kanałów do 

racjonalnego 
przeprowadzania wód 

powodziowych. 

1.1 Zapewnienie 
warunków ograniczających 
możliwość występowania 

powodzi 

1. Zahamowanie 
wzrostu ryzyka 
powodziowego 

2021-2027 

Koncepcja zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 

od rzeki Choczenka 
w km 1+650 - 1+800 oraz 

1+850 - 2+100 w 
msc. Wadowice, gm. 

Wadowice 

29. Budowa przebudowa 
wałów 

przeciwpowodziowych 

1.1 Zapewnienie 
warunków ograniczających 
możliwość występowania 

powodzi 

1. Zahamowanie 
wzrostu ryzyka 
powodziowego 

2022-2027 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

 

Rysunek 1 Mapa zagrożenia powodziowego w gminie Wadowice 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Plan przeciwdziałania skutkom suszy  

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) sporządzony został na podstawie art.183 – 185 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310,z późn.zm.). Susza, podobnie jak 

i powódź, jest jednym z dotkliwszych w skutkach zjawisk naturalnych, które oddziałują na środowisko, 

gospodarkę, a także na społeczeństwo. Głównym celem planu jest „przeciwdziałanie skutkom suszy”, 

natomiast do celów szczegółowych, zalicza się: 

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

na obszarach dorzeczy, 

 zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy, 

 edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy,  

 formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.  

Teren gminy Wadowice znajduje się na obszarze, który został zakwalifikowany w klasach zagrożenia 

suszą rolniczą do klasy I – słabo zagrożone, w klasach zagrożenia suszą hydrologiczną do klasy 

III – bardzo zagrożone, a w przypadku zagrożenia suszą hydrogeologiczną – klasa II – umiarkowane 

zagrożenie. Według klas łącznego zagrożenia suszą, obszar gminy Wadowice zaklasyfikowano 

do umiarkowanie zagrożonego suszą.  

Należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027 to dokument w pełni 

realizujący i wpisujący się w obowiązujące przepisy prawa. Dokument gwarantuje realizację spójnej 

polityki z poziomu lokalnego w ramach zarządzania rozwojem. Prezentowane opracowanie zostało 

sporządzone zgodnie z wszystkimi przytoczonymi dokumentami strategicznymi oraz aktami prawnymi, 

co zapewnia na etapie realizacji osiągnięcie efektu synergicznego. 
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3. OSI w strategii rozwoju województwa a zakres planowanych działań gminy  

Rozdział odnosi się do przepisu wskazującego, że strategia rozwoju gminy określa w szczególności 

„obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 

11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 

1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań (Art. 10e. 1. 6) Ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, zdefiniowano, że obszarami objętymi 

strategiczną interwencją w Małopolsce powinny być: 

a) Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

b) Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF), 

c) Obszar transformacji energetycznej – Małopolska Zachodnia, 

d) Gminy zmarginalizowane (w tym obszary zagrożone trwałą marginalizacją), 

e) Miejscowości uzdrowiskowe, 

f) Obszary prawnie chronione. 

Gmina Wadowice wpisuje się w OSI – Obszaru transformacji energetycznej oraz obszarów prawnie 

chronionych. Tereny zachodniej Małopolski, w szczególności podregion oświęcimski, w którego skład 

wchodzi powiat wadowicki, a tym samym gmina Wadowice, jest najbardziej zurbanizowaną częścią 

województwa. Istotnym wyzwaniem dla regionów przemysłowych jest przekształcenie gospodarki 

bazującej i zależnej gospodarczo od węgla, na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Wadowice 

z uwagi na położenie w podregionie oświęcimskim, którego gospodarka oparta jest w dużej mierze na 

działalności górniczej oraz zakładach związanych z przemysłem ciężkim, wpisuje się w kategorię 

mówiącą o obszarze transformacji energetycznej.  

Według ustaleń strategii rozwoju województwa małopolskiego, szczególnym wsparciem powinny 

zostać objęte obszary prawnie chronione. W części gminy Wadowice znajduje się Park Krajobrazowy 

Beskidu Małego wraz z otuliną. Niewielka część gminy pokryta jest również obszarem specjalnej 

ochrony (OSO) – Dolina Dolnej Skawy. Szczególna interwencja na poziomie województwa skierowana 

jest do gmin, na terenie których występują obszary cenne przyrodniczo, ponieważ obecność takich 

obszarów oraz konieczność ich ochrony stwarza bariery i ograniczenia wpływające na rozwój gminy. 

Z uwagi na występowanie w gminie Wadowice dwóch form ochrony przyrody, gmina wpisuje się 

we wskazany OSI.  
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Obszary strategicznej interwencji określone w 
strategii rozwoju województwa, o której mowa 
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), 
wraz z zakresem planowanych działań (Art. 
10e. 1. 6) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713, 1378). 

W projekcie Strategii Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030” gmina Wadowice została 
zdefiniowana jako:  

 Regionalne obszary strategicznej interwencji - 
Obszar transformacji energetycznej – 
Małopolska Zachodnia, 

 Regionalne obszary strategicznej interwencji - 
gmina,  na  terenie której zlokalizowany  jest 
obszar prawnie chroniony. 
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5. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

Rozdział odnosi się do przepisu wskazującego, że strategia rozwoju gminy określa w szczególności 

„model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy (Art. 10e. 1. 4) zawartego w Ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). 

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej przedstawia długookresową strategiczną wizję rozwoju 

gminy. Wynika on z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, zdiagnozowanych potrzeb 

i potencjału gminy z uwzględnieniem jej specyfiki i zróżnicowania.  

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Wadowice została przedstawiona za pomocą trzech map: 

map uwarunkowań, mapy funkcji terenu oraz modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

Mapa uwarunkowań jest analizą kluczowych uwarunkowań mających wpływ na kierunek rozwoju 

gminy. Przedstawia rozkład ludności w gminie, układ komunikacyjny, wybrane elementy infrastruktury 

technicznej, zasoby środowiska przyrodniczego, zasoby dziedzictwa historycznego i kulturowego, 

obszary wymagające ochrony oraz obszary występowania zagrożeń naturalnych. 

Mapa funkcji terenu przedstawia elementy struktury przestrzennej gminy obejmujące m. in. funkcje: 

mieszkaniową, usługową, przemysłową, rolniczą i przyrodniczą. 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej wskazuje ogólne kierunki rozwoju i zagospodarowania 

przestrzennego gminy, obszary problemowe oraz obszary z potencjałem rozwojowym o określonych 

funkcjach. Mapa ma charakter schematyczny i może przedstawiać projektowane kluczowe inwestycje, 

strefy aktywności gospodarczej, obszary doposażenia w infrastrukturę techniczną, obszary 

rewitalizacji. 

Głównym zadaniem modelu funkcjonalno-przestrzennego Wadowic jest wzmocnienie wewnętrznych 

funkcji gminy, zintegrowanie obszarów o różnych, często przeciwstawnych funkcjach, nadanie 

właściwych kierunków przekształceń poszczególnych sołectw: 

 potencjał usługowo-gospodarczy – wskazanie atrakcyjnych komunikacyjnie i infrastrukturalnie 

obszarów aktywności gospodarczej, 

 potencjał mieszkaniowy – kształtowanie zwartych terenów zurbanizowanych poprzez 

lokalizowanie terenów planowanej urbanizacji w pobliżu istniejącej, 

 potencjał przyrodniczo-rekreacyjny – rozwój bazy turystycznej, skierowany w szczególności na 

wypoczynek pobytowy i aktywną turystykę.
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6. Wnioski z diagnozy  

Rozdział odnosi się do przepisu wskazującego, że „Strategia rozwoju gminy zawiera 

wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz  

z 2020 r. poz. 1378)”, który znajduje się w Art. 10e. 3.  

 

Portret terytorialny Gminy Wadowice 

Demografia 

Analiza sytuacji demograficznej gminy Wadowice wskazuje na 2% spadek liczby ludności w ostatniej 

dekadzie. Liczba ludności spadła z 38 048 do 37 280. Wśród mieszkańców przeważały kobiety, ich udział 

wynosił 51,7%, natomiast odsetek mężczyzn kształtował się na poziomie 48,3%. Prognozy wskazują, 

że liczba ludności nadal będzie się zmniejszać, jednakże różnica będzie niewielka. W 2030 r. gminę 

Wadowice prawdopodobnie zamieszkiwać będzie 37 248 mieszkańców. W 2019 r. wskaźnik przyrostu 

naturalnego na 1000 mieszkańców wynosił 1,13, jego wartość zbliżona była do wartości wojewódzkiej 

(1,16). W 2020 r. widoczna była zdecydowana przewaga liczby zgonów nad urodzeniami, a przyrost 

naturalny w przeliczeniu na 1000 osób, wyniósł -3,4. Saldo migracji w 2020 r. w porównaniu do lat 

poprzednich było dodatnie, co oznacza, że więcej osób zameldowało się niż wymeldowało, co jest 

zjawiskiem pozytywnym. Pozytywnym zjawiskiem jest również utrzymujący się na podobnym poziomie 

(około 18,8%) w ostatnim pięcioleciu udział osób w wieku przedprodukcyjnym. W przypadku osób 

w wieku produkcyjnym, ich liczba zmniejszyła się z 62% do 59,9%. W gminie obserwowana jest 

tendencja związana ze starzeniem się społeczeństwa. Udział osób w wieku poprodukcyjnym 

na przestrzeni 2015-2019 wzrósł z 19,1% do 21,3%. Wartość ta jest wyższa niż wartość dla powiatu 

wadowickiego (19,2%) i województwa małopolskiego (20,4%).  

Edukacja i kultura 

Analiza wskazuje na wzrost zainteresowania wśród rodziców umieszczeniem dziecka w żłobku. 

W badanym pięcioleciu nastąpił wzrost liczby dzieci objętych opieką żłobkową z 0,5% do 3,2%. 

W gminie znajduje się 6 przedszkoli, w 2019 r. liczba dzieci w wieku przedszkolnym wynosiła 1 117, 

z czego 94,3% było objęte wychowaniem przedszkolnym. Dostępność miejsc w przedszkolach jest 

korzystna, co oznacza, że dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym (3-5 lat) na terenie gminy 

Wadowice jest przewidziane miejsce w przedszkolu. Wyniki egzaminu ósmoklasisty pokazują, 

że uczniowie szkół położonych w Wadowicach w 2020 r osiągnęli lepsze wyniki od średniej powiatowej. 

Współczynnik skolaryzacji netto w 2019 r. wynosił 97,92%, wzrósł o prawie 10% w stosunku do 2015 r., 

co jest zjawiskiem pozytywnym. Analiza wskazuje na spadek w udziale wydatków ogółem, budżetu 

przeznaczonego zarówno na cele związane z oświatą i wychowaniem (31%), jak i na kulturę i ochronę 
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dziedzictwa narodowego (1,9%). W analizowanym okresie, najwięcej imprez organizowanych przez 

ośrodki kultury odbyło się 2017 r., wtedy też liczba uczestników była najwyższa – 23 597, w 2019 r. 

było ich o niecałe 9 tysięcy mniej.  

Pomoc społeczna 

Na terenie gminy działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej własne i zlecone gminie. Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. 

ludności w latach 2015-2019 zmalała o blisko połowę (w 2019 r. wartość wskaźnika wyniosła 205). 

Dane te są korzystniejsze w porównaniu do powiatu wadowickiego i województwa małopolskiego. 

Zmniejszyła się również liczba rodzin objętych pomocą społeczną. Ich liczba spadła o blisko 14%, z 921 

w 2015 r. do 796 w 2020 r., co należy uznać za pozytywne zjawisko. W strukturze rodzin objętych 

pomocą w 2020 r. przeważały rodziny z dziećmi (22,2%), spadek o 15,2 pp w stosunku do 2015 r. 

W badanym okresie nastąpił wzrost objęcia wsparciem rodzin emerytów o około 1 pp. i rencistów, 

co wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Wśród najczęstszych powodów 

przyznania pomocy społecznej w gminie Wadowice w 2020 r. na pierwszym miejscu znalazła się 

długotrwała lub ciężka choroba, następnie niepełnosprawność i ubóstwo.  

Bezpieczeństwo 

W latach 2015-2020 poprawie uległy kwestie związane z bezpieczeństwem w gminie. W 2020 r. 

w gminie odnotowano o 86 mniej przestępstw kryminalnych niż w 2015 r. Zmianie uległa również liczba 

przestępstw gospodarczych – w 2020 r. odnotowano ich 228. W 2020 r. największa liczba przestępstw 

(364), to przestępstwa przeciwko mieniu. W przypadku zdarzeń drogowych, a konkretnie kolizji, 

ich liczba w porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się. Wskaźnik liczby kolizji w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców w 2020 r. wynosił 9,8 i był niższy w porównaniu do poprzednich pięciu lat.  

Przedsiębiorczość i rynek pracy 

W 2020 r. do rejestru REGON wpisanych było 4 907 podmiotów. W przeliczeniu na 1000 ludności 

wskaźnik wynosił 132, to o 13 więcej w porównaniu do 2015 r. W badanych latach 2015-2019 zauważa 

się rosnącą liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych. Ich liczba wzrosła z 304 do 380, jednakże 

w 2020 r. nowo zarejestrowanych podmiotów było mniej - 258. W przypadku jednostek wykreślonych 

z rejestru obserwowany jest spadek z 310 do 162 w 2020 r. co uznaje się za pozytywny stan rzeczy. 

W strukturze podmiotów blisko 1/4 to podmioty z sekcji G - handel hurtowy i detaliczny. Liczba osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności wzrosła w latach 2015-2019 

o około 7%, co wskazuje na wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy. Wskaźnik 

w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł 96 i był o 8 wyższy niż wartość dla powiatu i województwa. 

W gminie Wadowice zauważalne jest również pozytywne zjawisko związane ze wzrostem liczby 
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fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wskaźnik w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 

w okresie pięcioletnim wzrósł z 2,91 do 3,30 i jest nieco niższy w porównaniu do województwa (3,87), 

natomiast wyższy w porównaniu do wartości dla powiatu (2,82). W strukturze pracujących 55% 

stanowią kobiety, co wyróżnia gminę Wadowice na tle innych gmin w Polsce, których sytuacja 

społeczno-gospodarcza jest podobna do gminy Wadowice. Liczba bezrobotnych w gminie w latach 

2015-2019 zmalała o około 46%, z 1 136 osób w 2015 r. do 612 w 2019 r. Jednakże mimo obserwowanej 

tendencji spadkowej osób bezrobotnych w analizowanym pięcioleciu, sytuacja uległa pogorszeniu 

w 2020 r., w związku ze spowolnieniem gospodarki w wyniku pandemii COVID 19. Gmina odnotowała 

wzrost w liczbie bezrobotnych w porównaniu do 2019 r blisko o 50%. Według danych pozyskanych 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, na koniec 2020 r. liczba bezrobotnych wynosiła 917, 

w tym 53% stanowiły bezrobotne kobiety. Znaczącą grupę bezrobotnych (29,1%) stanowiły osoby 

w wieku 25-34 lat.  

Infrastruktura i ochrona środowiska 

Wydatki z budżetu miasta przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2018 r. 

stanowiły prawie 13% w wydatkach ogółem, obecnie ich udział wynosi 9,6%. Analiza wydatków 

z budżetu gminy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wskazuje, że największy udział 

przypada na realizację gospodarki odpadami komunalnymi. Od 2018 r. nastąpił wzrost wydatków 

budżetu miasta na gospodarkę odpadami komunalnymi – z około 5 mln do blisko 9 mln, co ma związek 

ze zmianami w prawie odpadowym i ustawą o odpadach. Na podstawie analizowanych danych można 

uznać, że Gmina Wadowice ma dostatecznie rozwiniętą sieć kanalizacyjno-wodociągową. Liczba osób 

korzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej rośnie. W przypadku wodociągów wynosi 84,3% 

(31 938 osób), natomiast w przypadku kanalizacji mniej, bo 69,3% (26 257 osób). Gmina powinna 

skupić się na rozbudowie infrastruktury kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, ponieważ niespełna 

połowa ludności tychże obszarów korzysta z kanalizacji.  

Finanse samorządowe 

Sytuacja budżetowa gminy w 2020 r. była korzystna, dochody były o 10 mln wyższe niż wydatki, co jest 

zjawiskiem pozytywnym. Ma to związek ze stopniowo wzrastającą kwotą dochodów gminy 

na 1 mieszkańca i rosnącym udziałem dotacji w strukturze źródeł dochodów. W strukturze dochodów 

gminy w 2020 r. dominują dochody własne (45,9%) oraz dotacje (38,6%). Wśród dochodów własnych 

gminy na pierwszym miejscu plasuje się podatek dochodowy od osób fizycznych – 35%, następnie 

podatek od nieruchomości – 19% i podatek dochodowy od osób prawnych – 6%. W ramach wydatków 

według działów klasyfikacji budżetowej, najwyższą pozycję stanowią koszty organizacji oświaty 

i wychowania, które stanowią 31% ogólnej kwoty wydatków, następnie rodzina (27%), transport 

i łączność (10%). 
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Wadowice w optyce przedsiębiorców 

Na potrzeby niniejszej strategii przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z przedsiębiorcami 

w celu poznania ich perspektywy dotyczącej rozwoju gminy, potrzeb oraz problemów, które dotyczą 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych w mieście. Wywiady prowadzono również po to, by poznać 

opinię przedsiębiorców o elementach współpracy miasta z przedsiębiorcami, które można byłoby 

poprawić. W trakcie opracowywania strategii przeprowadzono 6 wywiadów z przedsiębiorcami 

działającymi w branżach: turystycznej, ciepłowniczej, spożywczej, produkcyjnej oraz związanej 

z zaopatrzeniem w wodę, jej uzdatnianiem i oczyszczaniem. W większości były to firmy działające 

lokalnie i na terenie całej Polski, ale również w skali międzynarodowej.  

1. Wśród ocen gminy Wadowice jako miejsca zamieszkania, przeważają pozytywne opinie. 

Wadowice oceniane są jako spokojna gmina, dobre, bezpieczne (w szczególności obszary 

wiejskie gminy) miejsce do mieszkania. Wśród mocnych stron przedsiębiorcy wskazują przede 

wszystkim na bliskość miast takich jak: Oświęcim, Bielsko-Biała czy Kraków oraz bliskość Śląska, 

a także atrakcyjne położenie w Beskidach, które są miejscem rekreacji dla mieszkańców 

i turystów. Ponadto, oprócz Krakowa i Bielska-Białej, które przyciągają swoją ofertą kulturalno-

rozrywkową i handlową, respondenci wskazują również na miejscowości takie jak: Zator, 

Inwałd, które również dysponują ciekawą ofertą i atrakcjami. Przedsiębiorcy jako cechę 

charakterystyczną Wadowic wskazują na związek z osobą św. Jana Pawła II, na którym opiera 

się w dużej mierze atrakcyjność turystyczna gminy (jednakże przewidują, iż atrakcyjność 

ta z upływem czasu może się zmniejszać, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu 

przyciągnięcie turystów). Oprócz tego wskazują na łatwy dostęp do placówek handlowo-

usługowych, zadbane centrum oraz inwestycje w infrastrukturę (rozbudowa chodników 

i ścieżek rowerowych dla celów rekreacyjnych). Uważają również, że na terenie Wadowic 

stosunkowo łatwo jest znaleźć pracę z uwagi na zlokalizowane tutaj liczne zakłady pracy.  

2. Jako słabe strony związane z zamieszkiwaniem gminy przedsiębiorcy wskazują przede 

wszystkim na kwestie związane z infrastrukturą drogową i transportem. Brak obwodnicy 

i spowodowane tym korki utrudniające przemieszczanie się, dojazd mieszkańców do pracy, 

a także transport towarów wskazywane były jako jedna z najbardziej palących słabych stron 

do rozwiązania. Dodatkowo poprawie powinien ulec stan nawierzchni dróg, liczba ścieżek 

rowerowych, liczba miejsc parkingowych w centrum miasta, a także kwestia transportu 

osobowego z terenów wiejskich do miasta. Wskazywano również niewykorzystany potencjał 

transportu PKP, w szczególności dla strefy przemysłowej. Zmiany w tym zakresie, 

reaktywowanie połączeń kolejowych na trasie Kraków - Wadowice, uruchomienie programu 

lojalnościowego i biletów miesięcznych dla pracowników oraz inwestycja w infrastrukturę 
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transportu kolejowego spowodowałaby odciążenie centrum miasta i ograniczenie ruchu 

samochodowego. Obecnie jest bardzo mało połączeń kolejowych, a podróż z Krakowa 

do Wadowic zajmuje około 2 godziny. Także rozkład jazdy pociągów nie jest dostosowany 

do zmian pracy w zakładach zlokalizowanych w strefie przemysłowej Wadowic. Niedogodności 

związane z przemieszczaniem stanowią utrudnienie dla rozwoju gospodarczego, hamują 

inwestycje. Oprócz infrastruktury drogowej, przedsiębiorcy uważają za słabą stronę mało 

atrakcyjną ofertę kulturalno-rozrywkową kierowaną do mieszkańców (szczególnie do ludzi 

młodych, którzy po skończeniu edukacji wyjeżdżają z Wadowic), brak imprezy 

regionalnej/ponadregionalnej, która wyróżniałaby gminę na tle innych. Przedsiębiorcy skarżą 

się również na niewystarczającą liczbą placówek handlowych, brak galerii handlowych 

i markowych sklepów odzieżowych. Poprawie powinna ulec kwestia związana z ofertą 

i miejscami spędzania czasu po pracy, stworzeniem miejsc rekreacji. Według respondentów, 

gmina Wadowice posiada słabe zaplecze mieszkaniowe – mieszkań jest mało, a ich cena jest 

wysoka, dlatego osoby pochodzące z Wadowic lub pracujące w mieście często decydują się 

na zakup/wynajem mieszkania w Andrychowie (którego oferta mieszkaniowa jest bardziej 

przystępna, a ceny mieszkań niższe) i dojazd do pracy do Wadowic. Jako słabą stronę gminy 

Wadowice wskazywano również utrudniony dostęp do służby zdrowia, brak prywatnych sieci 

przychodni, brak żłobków na terenie gminy. Ponadto respondenci uważają, że Wadowice przez 

lata były niedofinansowane jeśli chodzi o rozwój i są zaniedbane pod względem inwestycyjnym 

i rozwojowym (niemniej, zdaniem rozmówców, ten aspekt dotyczy większości miast i gmin 

w Polsce o podobnym potencjale demograficzno-społecznym). 

3. W ocenie rozbieżności jakości życia w miejskiej i wiejskiej części gminy, przeważająca większość 

uważa, że nie ma dużych, zauważalnych różnic między tymi obszarami. Tereny wiejskie, 

podobnie jak w przypadku dużych miast, stanowią strefę podmiejską dla miasta Wadowice. 

Oferta usługowo-handlowa terenów wiejskich jest słabsza niż w miejskiej części, jednakże 

rozwija się. Zauważalne są również inwestycje w rozbudowę sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej. W przypadku terenów wiejskich lepiej oceniane jest zaplecze rekreacyjne 

w porównaniu do miasta, jednakże nie jest ono zagospodarowane. Jednakże przedsiębiorcy 

wskazują, że w miejskiej jak i wiejskiej części oferta kulturalno-rozrywkowa jest na niskim 

poziomie. W wiejskiej części gminy nie funkcjonuje rolnictwo, funkcja rolnicza została wyparta, 

przez co charakter przedmieść Wadowic jest jednoznacznie podmiejski. Wielu mieszkańców 

pracujących w Wadowicach lub pobliskich gminach/miastach, wyprowadza się na tereny 

wiejskie, ponieważ szukają spokojniejszego miejsca do zamieszkania poza ośrodkiem miejskim. 

Negatywnie oceniana jest komunikacja między terenami wiejskimi i miejskimi. Na tych 
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terenach kursują wyłącznie prywatne busy, częstotliwość kursów jest niewystarczająca, 

a jakość oferty jest niezadowalająca, a także niedostosowana do potrzeb mieszkańców.  

4. Wyzwanie dla Wadowic stanowi rozbudowa infrastruktury transportowej – ronda, parkingi, 

mosty, budowa obwodnicy – wszystko to przyczyni się do usprawnienia ruchu, odkorkowania 

miasta i ograniczenia ruchu tranzytowego. Istotne z punktu widzenia osób korzystających 

z transportu kolejowego do strefy przemysłowej w Wadowicach (Skawa, Maspex) jest budowa 

kładki nad torami, która ułatwi dostanie się do pracy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

na terenie stacji PKP. Według rozmówców, jakość placówek edukacyjnych i różnorodność 

kierunków kształcenia w gminie można ocenić wysoko. Problemem rozwojowym i wyzwaniem 

są negatywne procesy społeczne – starzenie się społeczeństwa, drenaż mózgów, który 

ma związek z brakiem miejsc pracy dla młodych osób oraz niedobór ofert spędzania czasu 

po pracy. W gminie, przez proces wyludniania się, brakuje kadry pracowniczej, a pracownicy 

(w szczególności kadra wykwalifikowana i managerska) często pozyskiwani są spoza terenu 

gminy z Krakowa i innych miast w Polsce. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być 

powstanie strefy ekonomicznej, ulgi dla przedsiębiorców, mniejsze podatki oraz pojawienie się 

dużego inwestora, który zapewni miejsca pracy dla miejscowej ludności. Jednakże do rozwoju 

i powstania strefy ekonomicznej konieczne są rozwiązania transportowe, które ułatwią 

i usprawnią przemieszczanie się. 

5. W Wadowicach przeważają duże zakłady pracy, natomiast mało jest tych z sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw czyli tzw. MŚP. Dla regionu najważniejszy pod względem rozwoju 

gospodarczego jest przemysł. Drobne przedsiębiorstwa powstaną przy okazji rozwoju 

przemysłu i turystyki, co wpłynie na dywersyfikację struktury lokalnej gospodarki. Szansę 

na rozwój w Wadowicach mają przede wszystkim hotele, lokale gastronomiczne, ponadto 

rozwijać mogłaby się również agroturystyka. 

6. Współpracę samorządu gminnego z przedsiębiorcami można ocenić pozytywnie. Władze 

cechuje otwartość, chęć pomocy i wsparcia oraz przychylność w stosunku do przedsiębiorców. 

Samorząd aktywnie działa w ramach pozyskiwania dotacji, jednakże powinien również 

wyznaczyć kierunki i partycypować w działaniach nakierowanych na rozwój. Problemy i trudna 

współpraca na tej płaszczyźnie poniekąd determinuje sytuację mieszkaniową Wadowic – 

mieszkań jest mało i są drogie. Konieczna jest również poprawa efektywności, szybkości 

i sprawności działań Urzędu Miejskiego. 

7. W trakcie wywiadów zostały poruszone kwestie dotyczące turystyki na obszarze gminy 

Wadowice. Według respondentów gmina w dużej mierze powinna opierać swój rozwój 

o posiadane zasoby turystyczne i potencjał, którym dysponuje, a który nie jest 
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wykorzystywany. Gminy ościenne posiadają bardzo konkurencyjną ofertę przyciągającą 

turystów, w przeciwieństwie do Wadowic. Z punktu widzenia mieszkańców gminy jest 

to korzystne, ponieważ mają gdzie się udać i spędzić wolny czas, jednakże brak rozrywek 

w gminie ogranicza rozwój turystyki. Potencjałem, który można byłoby wykorzystać, jest 

Jezioro Mucharskie. Jest to zaporowy zbiornik retencyjny na Skawie, nieopodal Wadowic, 

w gminie Mucharz. Jego zagospodarowanie znacząco zwiększyłoby atrakcyjność Wadowic jako 

miejsca turystycznego i wczasowego, jednakże do tego konieczne jest odpowiednie zaplecze. 

Rozbudowa zaplecza turystycznego, bazy noclegowej i gastronomicznej, powstanie placówek 

profilaktyczno-leczniczych (np. sanatorium ze SPA) pozwoliłyby na zatrzymanie turystów w 

Wadowicach na dłużej niż kilka godzin. Gmina powinna skupić się również na działaniach 

promocyjnych turystyki, a także wykorzystaniu swojego położenia w Beskidzie Małym i 

rozwoju turystyki górskiej oraz jej zaplecza w postaci ścieżek rowerowych, zagospodarowania 

szlaków czy utworzenia toru saneczkowego. Rozwój turystyki, przy wsparciu ze strony gminy, 

umożliwi rozwój mniejszych przedsiębiorstw oraz obiektów usługowo-handlowych. 

Dodatkowo miastu i gminie potrzebna jest impreza kulturalna, która stanowić będzie 

wizytówkę tego obszaru i przyciągać będzie turystów. Jako przykład rozwoju miasta i gminy, a 

także całego regionu dzięki imprezie o charakterze międzynarodowym wskazywano Tydzień 

Kultury Beskidzkiej organizowany m.in. w Wiśle. 

8. Według przedsiębiorców gmina ma niską pozycję konkurencyjną w regionie. W Wadowicach 

brakuje atrakcji i zaplecza turystycznego. Pozycję Wadowic dodatkowo osłabia oferta gmin 

ościennych (Energylandia, Park Dinozaurów, Park Miniatur). Wśród pomysłów 

na wykorzystanie związku św. Jana Pawła II z Wadowicami oraz zwiększenie konkurencyjności 

w regionie, pojawiają się np.: organizacja wycieczek śladami papieża Polaka, powstanie 

centrum św. Jana Pawła II czy prężnie działające muzeum. Zdaniem rozmówców, Wadowice 

mają potencjał do rozwoju, związany przede wszystkim z turystyką sakralną i pielgrzymkową 

oraz wykorzystaniem dziedzictwa św. Jana Pawła II.  

9. Wśród propozycji zmian, które powinny zajść w najbliższych kilku latach na terenie gminy, 

przedsiębiorcy wskazywali:  

 Rozwój infrastruktury drogowej, w szczególności budowę obwodnicy, która ograniczy 

korki w mieście, poprawi i ułatwi ruch transportowy z towarami. 

 Włączenie Wadowic w projekt Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, które pomogłoby 

w usprawnieniu ruchu transportowego, obniżeniu zanieczyszczeń w mieście, a także 

ułatwiłoby życie mieszkańcom oraz prowadzenie działalności gospodarczej. 
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 Rozbudowę ścieżek rowerowych, przede wszystkim w mieście, co umożliwiłoby 

mieszkańcom korzystanie z roweru lub innych alternatywnych środków transportu 

osobowego, co miałoby pozytywne przełożenie na natężenie ruchu, szczególnie 

w godzinach szczytu.  

 Wprowadzenie do miasta i na terenach wiejskich usług takich jak: rower miejski lub 

wynajem hulajnóg elektrycznych, co mogłoby stanowić alternatywę transportu 

osobowego dla mieszkańców, jak i atrakcję dla turystów.  

 Lobbing polityczny władz gminy, który może przyczynić się do wprowadzenia zmian 

w rozkładach PKP i wykorzystaniu tego potencjału, poprzez dostosowanie do potrzeb 

pracujących mieszkańców (dostosowanie do zmian w dużych zakładach 

zlokalizowanych w strefie przemysłowej miasta).  

 Rozbudowę bazy turystycznej (hotele, baza gastronomiczna, parkingi, w tym 

szczególnie dla autokarów, ale również toalety miejskie, których brakuje na terenie 

gminy) i wykorzystać potencjał związany z osobą św. Jana Pawła II oraz atrakcjami 

turystycznymi związanymi z kulturą żydowską (bliskość Krakowa i Oświęcimia byłaby 

korzystna dla tego typu działań) i położeniem w Beskidach (trasy rowerowe, szlaki 

turystyczne).  

 Stworzenie miejsca do organizacji imprez i eventów (amfiteatr, hala widowiskowo-

sportowa) wraz z odpowiednim zapleczem oraz kalendarzem stałych imprez, 

o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, które mogłyby stanowić wyróżnik dla miasta 

i całej gminy. Dodatkowo, na podstawie deklaracji respondentów, tego typu zaplecze 

do organizowania imprez masowych mogłoby być wykorzystywane do organizacji 

imprez przez duże zakłady pracy zlokalizowane w Wadowicach (narzekali na brak tego 

typu zaplecza, wskazywali jedynie obszar należący do zakładu Skawa, niemniej, ich 

zdaniem, jest tam utrudniony dostęp dla służb pomocniczych jak straż czy opieka 

ambulatoryjna).  

 Powstanie strefy ekonomicznej, zapewnienie ulg dla przedsiębiorców, ułatwienie 

i wsparcie podczas zakładania działalności gospodarczej czy zagospodarowanie 

pustostanów po nieistniejących zakładach i pozyskanie inwestorów wewnętrznych 

i zewnętrznych, przyczyniłoby się do rozwoju gminy.  

 Przedsięwzięcia związane z poprawą stanu środowiska, poprawą jakości powietrza, 

estetyki i wyglądu miasta Wadowice oraz pozyskaniem dotacji na modernizację 

infrastruktury technicznej – ciepłownictwo, woda, elektryczność (przestarzałe 

technologie, sprzęty, rury, przyłącza). 
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Plusy według przedsiębiorców Minusy według przedsiębiorców 

+ 
Spokojne, bezpieczne miejsce do 
zamieszkania 

Sytuacja na rynku 
mieszkaniowym –  

+ Położenie, lokalizacja 
Brak wykwalifikowanej kadry 

zamieszkującej gminę Wadowice –  

+ Zadbane centrum miasta 
Korki, stan infrastruktury 

drogowej –  

+ 
Atrakcyjność i potencjał 
turystyczny 

Bariery formalno-prawne 
i biurokratyczne –  

Wyzwania stojące przed gminą 

 
Wykorzystanie potencjału związanego z dziedzictwem św. Jana Pawła II 

 
Stworzenie atrakcyjnego rynku pracy, w szczególności dla osób młodych 

 
Dywersyfikacja struktury lokalnej gospodarki 

 
Stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców 

Propozycje działań 

Rozwój infrastruktury drogowej 
 

Rozbudowa bazy turystycznej 
 

Stworzenie miejsca do organizacji imprez masowych i eventów 
 

Powstanie strefy aktywności gospodarczej (SAG) 
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Wyniki badania mieszkańców 

1. Blisko 2/3 badanych dobrze ocenia swoje miejsce zamieszkania – gminę Wadowice, a tylko 

około 25% wypowiada się negatywnie na ten temat.  

2. Struktura odpowiedzi wskazywać może na atrakcyjność Wadowic i miejscowości wchodzących 

administracyjnie w skład gminy, a także przywiązanie i silne poczucie tożsamości lokalnej, gdyż 

ponad połowa ankietowanych (56,7%) w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby nadal 

zamieszkiwać teren gminy. Tylko co dziesiąty myśli o wyjeździe zagranicę. 7,6% mieszkańców 

gminy Wadowice myśli o przeniesieniu się w najbliższych 5 latach do Krakowa.  

3. W przypadku oceny elementów i oferty dostępnej w Wadowicach najlepiej oceniono 

dostępność szkół (84,4%) i miejsc usługowych i handlu (77,1%). Kluczowym wyzwaniem 

są kwestie związane z jakością powietrza (67,7% odpowiedzi negatywnych) oraz 

z dostępnością usług medycznych i liczbą ścieżek rowerowych. Najtrudniej respondentom było 

ocenić kwestie związane z ofertą kierowaną w stronę seniorów, co wynikać może z niskiego 

odsetka odpowiedzi osób, w stronę których oferta jest kierowana (odsetek respondentów 

w wieku 65+ wynosił tylko 1,1%). Wiele z ocenianych zmiennych ma zbliżony odsetek ocen 

pozytywnych i negatywnych co utrudnia jednoznaczne wskazanie i określenie, co stanowi 

wyzwanie dla władz gminy. Na pewno zmianie i poprawie powinna ulec, oprócz wcześniej 

wskazanych elementów, również oferta rynku pracy na terenie gminy, dostępność transportu 

publicznego oraz jakość oferty skierowanej do dzieci i młodzieży.  

4. Najczęstszym skojarzeniem z gminą Wadowice wskazywanym przez mieszkańców było 

określenie jej jako gminy bez potencjału/charakteru. Odpowiedź tę wskazało 18,7% 

ankietowanych. Pozostałe skojarzenia były bardziej pozytywne, 17% wskazało, że Wadowice 

to gmina o wysokim potencjale turystycznym, a 15,9%, że to spokojna gmina.  

5. Niewątpliwym atutem gminy jest jej lokalizacja, położenie geograficzne, które podkreśla ¼ 

ankietowanych. Oprócz tego, 18% wskazało na dziedzictwo św. Jana Pawła II, a 16,4% 

na atrakcyjność turystyczną. W związku z tym, a także z kojarzeniem gminy jako posiadającej 

wysoki potencjał turystyczny, warto, by gmina budowała wizerunek w oparciu o posiadane 

walory turystyczne. 

6. Jako słabe strony gminy Wadowice przeważająca liczba ankietowanych wskazała 

niezadowalający stan infrastruktury technicznej (18,7%), ale także na brak infrastruktury dla 

aktywnego spędzania czasu. Na brak atrakcyjnej pracy w gminie Wadowice wskazało 7,8%.  

7. W nawiązaniu do wskazanej słabej strony jaką jest brak pomysłu na kierunek rozwoju, 

48,4% ankietowanych zdecydowało, że gmina powinna stworzyć atrakcyjną ofertę spędzania 
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czasu wolnego (co może po części przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego i znacząco 

wpłynie na jakość życia mieszkańców gminy), a także rozwijać się w kierunku zapewnienia 

wsparcia przedsiębiorcom (39,1%). 

8. W przypadku działań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym czasie, mieszkańcy 

wskazywali na kwestie spędzania czasu wolnego. Wyzwanie stanowi przygotowanie oferty 

dotyczącej sfery czasu po pracy, a także wsparcie dla przedsiębiorców. Nie bez znaczenia 

pozostają kwestie związane z rozwojem terenów zielonych (8,8% odpowiedzi).  

9. W strukturze wieku respondentów przeważają osoby w wieku do 24 lat (blisko 30%), 

w tym osoby poniżej 18 lat stanowią 13,5%. Wysoki odsetek osób najmłodszych świadczy 

o ich zainteresowaniu rozwojem i sprawami dotyczącymi gminy, co jest zjawiskiem 

pozytywnym. W przypadku osób w wieku poprodukcyjnym, niski odsetek (1,1%) ma związek 

z formą prowadzonej ankiety (badanie internetowe) i obecnym problemem wykluczenia 

cyfrowego. 

10. Wśród respondentów najliczniejszą grupą były osoby pracujące, a także co związane jest 

ze strukturą wieku – blisko 26% odsetek stanowią osoby uczące się. Pozytywnym jest blisko 

8,9% odsetek osób prowadzących własną działalność, co wskazuje na aktywność 

i przedsiębiorczość mieszkańców gminy Wadowice. 
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7. Analiza SWOT  

Analiza SWOT rozumiana jako S (Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) – słabe strony, 

O (Opportunities) – szanse, T (Threats) – zagrożenia jest podstawowym narzędziem umożliwiającym 

diagnozowanie obecnej sytuacji danego podmiotu w kontekście planowania jego dalszego rozwoju. 

Jako główne zalety tej metody należy wskazać: 

 generowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagrożeń hamujących rozwój gminy, szczególnie 

w kontekście efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału, 

 diagnoza bliższego oraz dalszego otoczenia gminy, 

 określenie mocnych punktów oraz wskazania jej słabych stron pod kątem zasobów, 

 poznanie otoczenia konkurencyjnego. 
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 Miasto Wadowice –  
siedziba powiatu, centrum administracyjne 

 Położenie, lokalizacja, dostępność komunikacyjna 

 Dodatnie saldo migracji 

 Wzrost liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

 Aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy  
– w szczególności kobiet (stanowią 55% ogółu pracujących) 

 Dziedzictwo kulturowe miasta, dziedzictwo św. Jana Pawła II –  
potencjał rozwoju turystyki religijnej, kulturowej 

 Kapitał społeczny – tożsamość społeczna, przywiązanie 
mieszkańców do miejsca 

 Spadek liczby beneficjentów pomocy społecznej 

 Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych 

 Wzrost dochodów własnych gminy na 1 mieszkańca 

 Bogactwo terenów atrakcyjnych przyrodniczo  
– Beskid Mały, rzeka Skawa 

 Dostępność i wysoka jakość nauczania  
w placówkach edukacyjnych 

 Roztropne zarządzanie środkami publicznymi 
– niskie zadłużenie w latach poprzednich 

przy wysokim wskaźniku samofinansowania 
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 Spadek liczby mieszkańców 

 Starzenie się społeczeństwa  

 Deklarowany przez mieszkańców brak charakteru i potencjału 
rozwojowego gminy 

 Brak wystarczającej liczby ścieżek rowerowych 

 Niewystarczająca oferta pielgrzymkowo-turystyczna 

 Niewystraczająco rozwinięta baza noclegowo-turystyczna 

 Niezadowalający stan infrastruktury technicznej 

 Niska jakość powietrza 

 Niezadowalający stan dróg, korki 

 Niewykorzystany potencjał związany z koleją 

 Brak miejsca i zaplecza do organizacji  
imprez masowych i eventów 

 Niższy stopień skanalizowana obszarów wiejskich  
–  niecałe 49% mieszkańców korzysta z kanalizacji 

 Sytuacja na rynku mieszkaniowym – niezadowalająca  
liczba mieszkań, wysokie ceny zakupu/wynajmu 
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 Położenie w pobliżu aglomeracji krakowskiej i śląskiej 

 Budowa obwodnicy w granicach gminy 

 Skuteczność w pozyskiwaniu środków z UE  
i wzrost udziału dotacji w strukturze dochodów 

 Umacnianie pozycji gminy Wadowice  
na arenie krajowej i międzynarodowej. 

 Rozwój turystyki i przyciąganie turystów, bazując na 
potencjale Jeziora Mucharskiego  

 Włączenie Wadowic w projekt Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej 

 Niepewna sytuacja na rynku pracy, regres gospodarki 
spowodowany epidemią SARS-CoV-2 

 Ekstremalne zjawiska pogodowe 

 Brak skoordynowanych działań podmiotów mających wpływ 
na skalę ruchu turystycznego (agencje turystyczne w kraju 

i za granicą, biura pielgrzymkowe, Izby turystyczne, 
właściciele hoteli, ośrodków wypoczynkowych) 

 Konkurencyjna oferta rozrywkowo-rekreacyjna gmin 
ościennych (Zator, Inwałd) 

 Mniejsze inwestycje podmiotów zewnętrznych, z uwagi na 
brak strefy ekonomicznej 

 Niska atrakcyjność lokalnego rynku pracy i możliwości 
rozwoju zawodowego 

  

 

 

 
 

 

  

 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY WADOWICE 2021-2027 
 

 

 

WADOWICE. TU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO 37 

II Założenia planistyczne  

8. Wizja i misja rozwoju  

Wizja i misja w świetle przepisów to nieobligatoryjne elementy strategii rozwoju. W ramach 

dokumentu zdecydowano się na umieszczenie tych zapisów jako elementu, który z jednej strony 

wprowadza do poziomu planów strategicznych i operacyjnych, a z drugiej natomiast odnosi się do 

wyzwań stojących przed Gminą Wadowice i stojącej za nią idei przewodniej.  

 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale misja i wizja rozwoju Gminy Wadowice definiują horyzont 

strategiczny wyznaczony aspiracjami lokalnej społeczności i władz samorządowych. Misja i wizja 

zawierają ogólny obraz gminy w roku 2027 oraz wskazanie na wartości, które będą kluczowe dla 

podejmowanych przez samorząd interwencji i zmian. 

Misją samorządu Gminy Wadowice do roku 2027 jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju 

obszaru gminy poprzez inspirowanie i koordynację działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia 

i rozwijanie potencjału gospodarczego z troską o bezpieczeństwo i zachowanie walorów lokalnego 

dziedzictwa. Poniżej zaprezentowano treść misji.  

Misja rozwoju Gminy Wadowice  

 Gmina Wadowice miejscem dobrej pracy, 
przyjaznej przestrzeni, czystego ekosystemu 
i atrakcyjnych perspektyw rozwojowych dla 
wszystkich mieszkańców. 

Odbudowa i wzmocnienie pozycji 
konkurencyjnej Gminy Wadowice 
w województwie małopolskim. 

 

Misja rozwoju w strukturze całego opracowania stanowi cel nadrzędny, swoiste „credo” polityki 

rozwojowej samorządu lokalnego i wspólnoty lokalnej. W przytoczonym brzmieniu misja ma dwa 

wymiary. Po pierwsze odnosi się do wieloaspektowego poprawiania jakości życia w Gminie Wadowice, 

a po drugie wskazuje na konieczność maksymalizowania potencjałów, którymi dysponuje gmina. 

Co więcej proponowana polityka rozwoju bierze pod uwagę okoliczności zewnętrzne, takie jak 

chociażby poprawę skomunikowania Wadowic. Tym samym nadrzędny cel koncentruje się z jednej 
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strony na osiągnięciu dobrostanu i dobrobytu, a z drugiej natomiast na budowaniu rangi gminy jako 

ośrodka miejskiego oddziałującego na sąsiednie gminy.  

Wizja to komplementarny zapis w stosunku do misji. Samorząd Gminy Wadowice jako organizacja 

mieszkańców podejmuje wyzwanie nowego otwarcia w ramach aktywnego kreowania rozwoju 

i prowadzenia lokalnej polityki rozwojowej. Gmina Wadowice w 2027 roku będzie ośrodkiem 

wyróżniającym się jakością życia. Wizja w ramach niniejszej Strategii stanowi kierunek całkowicie 

nadrzędny w stosunku do całej struktury celów strategicznych. Funkcją wizji jest także aktywizacja 

i kreowanie przestrzeni dla współdziałania różnych środowisk, grup i organizacji, liderów 

samorządowych, społecznych, biznesowych. Wizja Wadowic ma jednoczyć wokół zawartych w niej idei 

– wyobrażenia tego, jaka będzie gmina w perspektywie roku 2027. Na wizję Gminy Wadowice składa 

się sekwencja kluczowych aspiracji rozwojowych, które są wyartykułowane poniżej. 

Wizja rozwoju Gminy Wadowice  

 Jako wspólnota wykorzystujemy posiadane 
potencjały. Aktywnie kreujemy miejskość 
Wadowic oraz zrównoważony rozwój terenów 
wiejskich. 

Rynek pracy dzięki przedsiębiorczości 
mieszkańców oraz inwestorom gwarantuje 
stabilne warunki pracy i wzrastającą 
atrakcyjność zatrudnienia.  

Wzrost dostępności komunikacyjnej otwiera 
nowe szanse rozwojowe dla mieszkańców 
i przedsiębiorców. 

Działania związane z ochroną środowiska zwiększą poziom adaptacji do zmian 
klimatycznych, pozwolą na budowanie gospodarki obiegu zamkniętego, zapewnią 
transformację energetyczną oraz znacząco poprawią jakość powietrza.  

Świadoma polityka rozwojowa Gminy Wadowice umożliwia pełne wykorzystanie 
walorów naturalnych i przestrzeni rekreacyjnych. 

Zabezpieczenie kwestii infrastrukturalnych i dostępności podstawowych usług 
publicznych pozwala na przejście do kolejnego etapu rozwoju Gminy Wadowice. 

 

Zaprezentowane w rozdziale misja i wizja stanowią pierwszy krok w procesie planowania 

strategicznego, którego logiczną i naturalną kontynuacją są konkretne cele strategiczne i kierunki 

działań szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach strategii.  
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9. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 

Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 3. 1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym zawartego w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 

713, 1378) o samorządzie gminnym. 

 

Wyznaczone w rozdziale cele strategiczne odwołują się do obligatoryjnych wymiarów stanowiących 

domeny planowania strategicznego, które przedstawiono na poniższej grafice.   

 

 

Na potrzeby zbudowania kompleksowej interwencji planistycznej sformułowano trzy cele strategiczne, 

które z jednej strony budują ramy dla logiki zaplanowanej strategii rozwoju, a z drugiej są przyczynkiem 

do rozpoczęcia wdrażania tematycznego scenariusza rozwoju. Mając na uwadze przejrzystość 

prezentowanych treści, każdy z celów został przypisany do konkretnego wymiaru interwencji. 

Gospodarczy Przestrzenny Społeczny 

Cel strategiczny 1. Cel strategiczny 2. Cel strategiczny 3. 

Silna gospodarka i atrakcyjny 
rynek pracy 

Budowanie nowego ładu 
przestrzennego 

i systematyczne rozwijanie 
infrastruktury 

Podnoszenie jakości 
świadczonych usług oraz 

wzmacnianie kapitału 
ludzkiego 

 

wymiar

gospodarczy

wymiar

przestrzenny

wymiar

społeczny
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Cel strategiczny 1.  
Silna gospodarka i atrakcyjny rynek pracy  

Sfera pracy zarobkowej to podstawowy element związany z życiem większości wadowiczan  
w wieku produkcyjnym. Kluczowe znaczenie ma tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz dywersyfikowanie struktury lokalnej gospodarki. Kreowanie 
atrakcyjności inwestycyjnej stanowi największe wyzwanie w tym obszarze. Jako ważne stymulanty 
traktuje się dostępność komunikacyjną oraz rozwijanie i wzmacnianie nowych i tradycyjnych branż 
gospodarki.  

Cel strategiczny 2.  
Budowanie nowego ładu przestrzennego i systematyczne rozwijanie infrastruktury 

Przestrzeń silnie wpływa na kapitał ludzki, w pewnym sensie wpływa na jego jakość. Należy 
podkreślić, że istotne znaczenie ma przede wszystkim ekosystem i zasoby środowiska naturalnego, 
jak również ład architektoniczny i urbanistyczny. Warto podkreślić, że poza wymiarem 
inwestycyjnym cel kierunkuje również optykę rozwojową na wyzwania miejskości Wadowic jako 
ważnego ośrodka wzrostu. 

Cel strategiczny 3. 
Podnoszenie jakości świadczonych usług oraz wzmacnianie kapitału ludzkiego 

Obszar społeczny koncentruje się na stronie usługowej i aktywności po pracy. Z jednej strony 
odnosi się do tradycyjnej roli samorządu wynikającej z przepisów ustawy o samorządzie gminnym 
(m.in. edukacja, pomoc społeczna), a z drugiej natomiast odnosi się do kreowania oferty spędzania 
czasu wolnego. Ważnym komponentem podejmowanych działań jest również strona obywatelska, 
sektor organizacji pozarządowych, które w pewnej części kanalizują energię wadowiczan. 
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10. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych  

Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 3. 2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 

strategicznych; zawartego w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)  

o samorządzie gminnym 

 

Plany operacyjne (konkretne i wyspecyfikowane kierunki działań wraz z uszczegółowieniem) 

w naturalny sposób wynikają z zarysowanych celów strategicznych opierających się na klasycznym 

trójdzielnym modelu budowania planu rozwojowego. Tę triadę tworzy praca, przestrzeń i mieszkaniec, 

który stoi w centrum podejmowanych działań. Warto tym samym odnieść się do wyznaczonych 

kierunków działań w formie kilku najważniejszych zasad horyzontalnych. 

10.1 Kontekst i uwarunkowania działań rozwojowych  

Przyjęte zasady horyzontalne wskazują na kluczowe wartości przyświecające opracowaniu planu 

strategicznego i operacyjnego. Ich rolą, poza porządkową, jest przede wszystkim zaprezentowanie 

odrębności i uwarunkowań Gminy Wadowice. 

 

 

 

Zrównoważony rozwój terytorialny Gminy Wadowice 

Strategia z pełną świadomością odpowiada na potrzeby miasta, jak również terenów wiejskich 
mając na celu wzmacnianie wspólnotowości wśród wszystkich mieszkańców gminy.  
Zrównoważony rozwój terytorialny nie stanowi kierunku marketingowego, natomiast będzie 
praktyczną zasadą wdrażania lokalnej polityki rozwojowej. 

Zrównowa-
żony rozwój 
terytorialny 

Gminy 
Wadowice 

Partnerstwo, 
partycypacja 
i współpraca 

Urealnienie 
planów 

rozwojowych 

Osadzenie 
rozwoju 

lokalnego w 
kontekście 

regionalnym 

Poszanowanie 
genius loci 
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Partnerstwo, partycypacja i współpraca 

Dokument został wypracowany w modelu partycypacyjno-eksperckim poszerzonym o badania 
społeczne oraz warsztaty strategiczne ze zróżnicowanymi środowiskami (młodzież, organizacje 
pozarządowe, sołtysi, radni, urzędnicy i mieszkańcy), zatem efektem tej pracy są konkretne 
postulaty wynikające z przeprowadzonych dyskusji. 

Urealnienie planów rozwojowych 

Strategia Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027 jest dokumentem, którego realizacja ma 
zapewnić dynamiczny rozwój całej gminy. Tym niemniej perspektywa roku 2027 wymaga 
ostrożnego planowania. Innymi słowy, przedstawiony plan operacyjny ma realizowalny, 
acz ambitny charakter. 
Należy podkreślić, że w ważnej części strategia jest zależna od środków zewnętrznych. 

Osadzenie rozwoju lokalnego w kontekście regionalnym 

Prezentowany dokument wprost wpisuje się w zapisy opracowań wyższego rzędu. W tym miejscu 
warto wskazać chociażby fakt, że Gmina Wadowice wpisuje się w OSI – Obszaru transformacji 
energetycznej oraz obszarów prawnie chronionych (wskazane w strategii regionalnej). Co więcej 
wyszczególnione kierunki działań odpowiadają również kierunkowi zmian wytyczanych na szczeblu 
centralnym. 

Poszanowanie genius loci 

Marka i rozpoznawalność Wadowic jest niekwestionowana, nie ma sobie równych w skali kraju. 
Mimo że strategia projektuje głównie rozwój społeczno-gospodarczy i infrastrukturalno-
przestrzenny, to należy odwołać się do dziedzictwa św. Jana Pawła II, które to dziedzictwo pod 
postacią wartości, przesłania oraz pedagogiki znacząco wpływa na wspólnotę lokalną.  

Warto podkreślić również znaczenie turystyki religijnej i pielgrzymkowej, nie zapominając 
jednocześnie o uniwersalizmie nauk i samej postaci najznamienitszego z wadowiczan – Karola 
Wojtyły. 
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10.2 Charakterystyka zaplanowanych działań  

W rozdziale znajduje się dziewięć kierunków działań wpisujących się we wcześniej wyodrębnione cele 

strategiczne. Każdy kierunek działania jest poprzedzony wstępem, a następnie zawiera katalog 

przedsięwzięć, projektów, zadań czy też wiązek projektowych.  

Całość interwencji została zbiorczo zaprezentowana w rozdziale 11. Opracowania w formie schematu 

strategicznego.  

 

Kierunek działania 1.  
Wzmacniamy atrakcyjność inwestycyjną oraz lokalny rynek pracy   

 Aktywne planowanie przestrzenne uwzględniające rozwój gospodarczy  
(tworzenie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) 

 Podjęcie działań na rzecz ożywienia gospodarczego centrum Wadowic i wykorzystania tradycyjnego 
handlowo-usługowego układu urbanistycznego miasta 

 Promocja terenów inwestycyjnych, przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej 

 Kreowanie nowych terenów inwestycyjnych i ich promocja 

 Rozwijanie profesjonalnego systemu obsługi inwestora 

 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 

 Współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców 

 Stworzenie katalogu ulg i zachęt inwestycyjnych dla wybranych branż gospodarczych 

 Promocja postawy przedsiębiorczej oraz samozatrudnienia 

 Promocja aktywności zawodowej (również osób starszych) 

 Wspieranie inicjatyw związanych z ekonomią społeczną i solidarną 

 Budowa powiązań międzysektorowych z przedsiębiorstwami, wspieranie inicjatyw klastrowych 

 Zbudowanie skoordynowanych mechanizmów w zakresie prowadzenia lobbingu na rzecz rozwoju 
gospodarczego miasta 

Gospodarka

W obrębie gospodarki samorząd może oddziaływać 
głównie poprzez tworzenie sprzyjających warunków 
do rozwoju przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki 

(m.in. poprzez prawo miejscowe i uchwalanie 
miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego). Ponadto należy podejmować 
działania ukierunkowane na tworzenie klimatu 

proinwestycyjnego, jak również profesjonalizację 
obsługi przedsiębiorców / inwestorów. 

Ważnym wyzwaniem jest również 
ożywienie gospodarcze szczególnie 

w odniesieniu do centrum Wadowic.
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Kierunek działania 2.  
Dywersyfikujemy lokalną gospodarkę turystyczną, wykorzystując posiadane potencjały   

 Aktywny marketing i promocja turystyczna Gminy Wadowice  

 Wypromowanie marki Wadowic jako destynacji turystycznej oraz silnego ośrodka 

gospodarczego   

 Wykorzystanie zasobów naturalnych i budowa potencjału dla rozwijania turystyki 

weekendowej o pobytowym charakterze  

 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej (m.in. toalety publiczne, miejsca 

odpoczynku dla grup turystycznych, mała architektura, znakowane szlaki i ścieżki)  

 Odświeżenie formuły turystyki związanej z św. Janem Pawłem II, dostosowanie jej do nowych 

okoliczności i potrzeb potencjalnych turystów 

 Wykorzystanie dziedzictwa św. Jana Pawła II i związanej z nim turystyki religijnej 

i pielgrzymkowej  

 Zbudowanie odrębnej strategii rozwoju turystyki w Gminie Wadowice  

 Rozwinięcie idei i produktu Szlaku Galicyjskiego w Wadowicach 

 Tworzenie nowych i rozwijanie istniejących produktów turystycznych 

 Wdrożenie pakietów turystycznych zbiorczo komercjalizujących dostępne produkty 

turystyczne w Wadowicach i okolicznych miejscowościach  

 Rozwijanie infrastruktury rowerowej i stworzenie spójnego systemu (sieci tras i szlaków 

rowerowych) 

 Zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie m.in. Jaroszowicka Góra (kładka, 

wieża) 

 Animowanie oferty rekreacyjnej wykorzystującej zasoby naturalne (kajaki, rowery) 

Rekreacja i turystyka 

Nie bez przyczyny powyższa fraza rozpoczyna 
się od rekreacji. Wynika to z faktu podporządkowania 

działań inwestycyjnych w tym obszarze potrzebom 
mieszkańców, a dopiero w dalszej kolejności turystom 

i gościom odwiedzającym gminę. 

Fundamentalne znaczenie ma próba ekonomicznego 
przełożenia marki Jana Pawła II na efekt turystyki 

pobytowej czyli wydłużenie przebywania osób na terenie 
gminy o nocleg. 

Ważnym aspektem są również ewidentne zasoby 
naturalne predystynowane do wykorzystania 
w ramach turystyki weekendowej i rodzinnej. 
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Kierunek działania 3.  
Budujemy wysoką jakość infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 

 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym  

 Modernizacje, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice poprzez wymianę opraw 

oświetleniowych na oprawy LED 

 Budowa /rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wadowice 

 Wzmacnianie systemu transportu publicznego  

 Podejmowanie działań na rzecz rozwijania transportu intermodalnego oraz niskoemisyjnego 

(publicznego oraz prywatnego) 

 Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice 

 Budowa ciągów pieszo-rowerowych / ścieżek rowerowych na terenie miasta Wadowice 

 Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych 

 Budowa drogi wraz z chodnikiem pomiędzy DK28 a Gorzeniem Górnym i Zawadką 

 Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza z dworcem PKS w Wadowicach 

 Rozbudowa drogi gminnej nr 470561K wraz z przebudową skrzyżowań  

 Budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu drogi krajowej numer 28 

 Budowa obiektów mostowych na terenie Gminy Wadowice 

 Przebudowa węzła komunikacyjnego PKP i PKS  

 Wdrażanie rozwiązań z zakresu Park&Ride 

  

Skomunikowanie

Presja inwestycyjna w obszarze drogownictwa 
jest naturalnym zjawiskiem silnie wpływającym 
na atrakcyjność inwestycyjną, osiedleńczą ale 
również na jakość życia osób zamieszkujących 

gminę. Uznaje się, że budowa Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej (BDI) może stać się nowym 

impulsem rozwojowym dla Wadowic również 
w obszarze gospodarki. 

Jednoznacznie skomunikowanie uznaje się za 
ważny czynnik wzmacniającym potencjał 

rozwojowy lokalnej gospodarki. 
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Kierunek działania 4.  
Chronimy środowisko naturalne, adaptujemy ekosystem do zmian klimatycznych    

 Ograniczanie emisyjności lokalnej gospodarki  

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków 

 Wdrażanie elementów gospodarki obiegu zamkniętego 

 Zwiększenie stopnia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 

 Poprawa czystości powietrza, niwelowanie smogu  

 Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne  

 Zachowanie bioróżnorodności 

 Działania na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców 

 Modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczej 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę oraz remont 

sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obszarów wiejskich i miejskich 

 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

 Realizacja wsparcia dla mieszkańców poprzez realizację parasolowych programów dotacyjnych  

w kontekście poprawy jakości powietrza  

 Działania lobbingowe i wspierające w zakresie poprawy standardów czystości rzeki Skawy  

 Ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego gminy Wadowice  

 Podejmowanie działań na rzecz transformacji energetycznej  

 Zapobieganie ubóstwu energetycznemu 

 

 

Czyste powietrze, czysty ekosystem 

67,7% mieszkańców Gminy Wadowice ocenia 
jakość powietrza jako złą. Należy w tym 

kontekście wzmocnić podejmowane działania 
na rzecz ochrony środowiska, poprawy jego 

jakości oraz wpisywania działań gminy w szeroki 
horyzont działań będących elementem polityki 

wspólnotowej Unii Europejskiej opisanej 
w ramach tzw. „green dealu”. 

Przeprowadzone badania społeczne wskazują 
że środowisko naturalne jest jednym 

z podstawowych elementów, 
w zakresie którego oczekiwana jest radykalna 

pozytywna zmiana. 
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Kierunek działania 5.  
Rozwijamy infrastrukturę techniczną i społeczną    

 Realizacja wiązki przedsięwzięć infrastrukturalnych wynikających z domeny „skomunikowanie”  

w ramach Kierunku działania 3. Budujemy wysoką jakość infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 

 Budowa, rozbudowa, modernizacja i remont infrastruktury edukacyjnej i oświatowej  

 Poprawa bazy żłobkowej  

 Budowa, rozbudowa, modernizacja i remont infrastruktury sportowej i rekreacyjnej  

 Doposażenie placówek oświatowych (m.in. w zakresie boisk i sal gimnastycznych) 

 Poprawa bazy świetlic wiejskich, domów ludowych i zaplecza socjalno-bytowego dla społeczności 

lokalnych na terenach wiejskich  

 Budowa, rozbudowa, modernizacja i remont infrastruktury kultury  

 Budowa, rozbudowa, modernizacja i remont infrastruktury społecznej oraz pomocy społecznej  

 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej  

 Rozwój infrastruktury czasu wolnego 

 Rozwijanie stref wypoczynkowych (place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca spotkań) 

 Zbudowanie spójnego systemu parkingowego, miejskiej polityki w tym zakresie (przede wszystkim 

zwiększenie rotacji dostępnych miejsc parkingowych i ograniczenie parkowania nieuporządkowanego) 

oraz inwentaryzacja potrzeb w tym obszarze na terenach wiejskich 

 Stworzenie nowoczesnej bazy coworkingowej dedykowanej organizacjom pozarządowym i startupom  

 Stworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

 Działania na rzecz wysokiej jakości zasobu komunalnego (zapewnianie adekwatnej liczby lokali 

komunalnych) 

 

 

 

Infrastruktura dla mieszkańca 

Działanie koncentruje się na 
realizacji katalogu działań 

inwestycyjnych związanych z 
katalogiem działań realizowanych 

przez samorząd lokalny Gminy 
Wadowice. 

Priorytetem jest nowoczesna 
infrastruktura publiczna 
dostosowana do potrzeb 
wszystkich mieszkańców. 
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Kierunek działania 6.  
Kreujemy dostępną i bezpieczną przestrzeń publiczną 

 Integracja planowania przestrzennego w ramach polityki rozwoju oraz dokonanie przeglądu 

kluczowych dokumentów w tym obszarze, takich jak Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice oraz uwzględnienie funkcji 

poszczególnych terenów 

 Prowadzenie skoordynowanych procesów rewitalizacyjnych na podstawie Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023 

 Wdrażanie zasad związanych z dostępnością na terenie gminy oraz standardami w tym 

zakresie  

 Rozwój systemu monitoringu wizyjnego i poprawa bezpieczeństwa publicznego  

 Wzmacnianie systemu zarządzania kryzysowego w gminie  

 Równomierne rozwijanie terenów rekreacyjnych, niwelowanie deficytów identyfikowanych 

na terenach wiejskich  

 Rozwijanie terenów zielonych i tworzenie stref aktywności  

 Wykorzystanie potencjału rzeki Skawy i jej nabrzeży jako przestrzeni rekreacyjnej 

i wypoczynkowej  

 Rozwijanie i realizacja projektu VeloSkawa  

 Wzmocnienie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz handlowo-usługowej  

 Uatrakcyjnianie przestrzeni publicznej, budowa tężni oraz miejsc grillowych i ogniskowych 

nad rzeką Skawą 

 Wybudowanie pumptracku i skateparku na terenie gminy 

Miejskość 

Wielowiekowa historia naznaczyła Wadowice 
również w jego tkance urbanistycznej przewidzianej 

m.in. do świadczenia funkcji handlowych i usługowych, 
także dzisiejsza ranga miasta i gminy odnosi się do 

potencjału jako ośrodka świadczącego usługi szerszemu 
gronu mieszkańców. W ramach aktualnych polityk 
miejskich to właśnie miejskość jest bardzo ważnym 

pojęciem ukierunkowanym na podnoszenie jakości życia 
oraz zakresu realizacji funkcji gospodarczych 

oraz przede wszystkim socjalizujących wspólnotę 
lokalną. Odbudowa potencjału miejskiego gminy 

Wadowice, szczególnie jej centrum to istotne wyzwanie 
rozwojowe. 
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Kierunek działania 7.  
Aktywizujemy społeczność lokalną, oferujemy atrakcyjne spędzanie czasu wolnego 

 Stworzenie kalendarza aktywności obejmującego różne grupy docelowe, integrującego 

wszystkie podmioty kreujące taką ofertę na terenie gminy  

 Kompleksowe zagospodarowanie czasu wolnego przede wszystkim w odniesieniu do 

seniorów oraz młodzieży poprzez zróżnicowane aktywności  

 Wspieranie działalności kulturalnej organizacji pozarządowych na terenie gminy m.in. takich 

jak OSP czy KGW  

 Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej i jej promocja wśród mieszkańców  

 Tworzenie i rozwijanie przestrzeni dla działalności artystycznej i kulturalnej  

 Tworzenie i rozwijanie przestrzeni aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji  

 Wspieranie działań na rzecz dziedzictwa kulturowego, uczestnictwa w kulturze 

i kultywowanie tradycji  

 Tworzenie warunków atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież 

i dorosłych  

 Utworzenia Areny Wadowice – kompleksowej oferty sportowo-rekreacyjnej 

 Poszerzenie dostępności i zakresu oferty związanej z ofertą pływalni  

 Stworzenia miejsca aktywności dla młodzieży (miejsce nauki / spotkań dedykowane 

bezpośrednio dla młodzieży i przez nią współzarządzane)  

 Outsourcing usług publicznych w zakresie animowania oferty spędzania czasu wolnego dla 

poszczególnych grup wadowiczan  

 Stworzenie markowej imprezy kulturalnej, która będzie cyklicznie organizowana i zostanie na 

trwałe wpisana w kalendarz imprez 

 

Wadowice po pracy (i/lub po szkole) oraz na weekend 

Opisana w poprzednim działaniu miejskość to 
głównie przestrzeń i jej zagospodarowanie, 
podnoszenie jej jakości. Warto natomiast 

odnieść się do oferty czasu wolnego, jest ona 
równie ważna jak tworzenie dla niej 

odpowiednich ram 
(infrastrukturalnych i projektowych). 

Warto podkreślić, że jakość takiej oferty stoi w 
centrum oczekiwań szczególnie młodszej części 

mieszkańców gminy, którzy stoją przed 
dokonaniem przyszłym wyborów związanych z 
miejscem pracy i zamieszkania w przyszłości. 
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Kierunek działania 8.  
Wzmacniamy kapitał społeczny mieszkańców i jego potencjał   

 Stworzenie zintegrowanego i szerokiego programu integracji wspólnoty lokalnej w momencie 

wejścia w sytuację postpandemiczną  

 Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) 

 Łączenie i sieciowanie organizacji w ramach COP, wykorzystanie ich potencjału, wsparcie 

współpracy NGO z Biznesem i JST  

 Wsparcie grup inicjatywnych 

 Rozwijanie wolontariatu i wspieranie rozwoju kapitału społecznego oraz więzi 

międzypokoleniowych 

 Wzmacnianie aktywności obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego  

 Wzmacnianie środowisk zinstytucjonalizowanych oraz grup nieformalnych  

 Wdrażaniem systemów SMART CITY 

 Rozwijanie poziomu informatyzacji i cyfryzacji gminy 

 Upowszechnienie możliwości korzystania z e-usług przez mieszkańców 

 Pogłębianie procesów konsultacyjnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik 

partycypacyjnych 

 Wykorzystanie mechanizmów demokracji bezpośredniej i kontroli obywatelskiej 

 

 

  

Wadowiczanie – wspólnota rodzin, jednostek, 
organizacji i grup formalnych / nieformalnych 

Dokonanie zmiany społecznej i funkcjonalnej w 
gminie Wadowice to swoiste kontinuum. Rozwój 

infrastrukturalny, zabezpieczenie rozwoju 
przestrzeni publicznych, a następnie 

zbudowanie zintegrowanej oferty to logicznie 
następujące po sobie kroki. W konsekwencji 
tych działań istotne jest wdrażanie polityk 
publicznych koordynujących działania w 

poszczególnych obszarach i przede wszystkim 
skorzystanie z potencjału obywatelskiego. 
Energia mieszkańców to kluczowy czynnik 
z punktu widzenia powodzenia ożywienie 

społeczno-ekonomicznego gminy Wadowice. 
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Kierunek działania 9.  
Podnosimy jakość i profesjonalizm świadczonych przez samorząd usług 

 Wdrażanie i rozwijanie polityki senioralnej w myśl zapisów „Strategii polityki senioralnej w Gminie 

Wadowice na lata 2020 – 2025”  

 Poszerzenie oferty senioralnej o punkt spotkań poza UTW, kawiarnie i kluby osiedlowe dla 

seniorów, możliwość wymiany doświadczeń, rozmowy o historii miasta i tworzenie wspólnoty  

 Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności do usług medycznych oraz ochrony 

zdrowia w szczególności do lekarzy specjalistów oraz usług rehabilitacyjnych  

 Rozwijanie (poprzez zakup gruntów pod inwestycję) i modernizacja istniejącego zasobu 

komunalnego, utworzenie miejskiej polityki mieszkaniowej  

 Partycypacyjne wypracowanie gminnej polityki młodzieżowej we współpracy z Młodzieżową Radą 

Miejską w Wadowicach 

 Włączenie młodzieży we współdecydowanie o gminie, zorganizowanie szkoły liderów, 

wychowanie młodych, aktywnych ludzi, którzy będą chcieli pracować na rzecz społeczności 

lokalnych i gminy  

 Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań z zakresu rozwijania elektromobilności w formie 

kompleksowego programu  

 Działania na rzecz dostosowania rynku pracy do szkół i odwrotnie 

 Wzmocnienie oferty żłobkowej dostępnej na terenie gminy  

 Działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w gminnych placówkach oświatowych  

 Rozwijanie działalności i oferty świadczonej przez Wadowickie Centrum Kultury 

 Wzmocnienie systemu pomocy społecznej i zasobów  

 Dzienny ośrodek pomocy, pomoc rehabilitacyjna itd., aktywizacja społeczna seniorów i osób 

z niepełnosprawnością 

 Dom seniora dla seniorów z ograniczonymi możliwościami, usługi opiekuńcze itd.  

 Dom dziennego pobytu  

 Noclegownia i ogrzewalnia dla bezdomnych 

Dostępność usług publicznych 

Usługi i polityki branżowe / sektorowe są 
ważnym elementem rozbudowującym w 

przyszłości treść strategii głównie w 
odniesieniu do konkretnych obszarów 
działalności. Profesjonalizacja działań 

w poszczególnych dziedzinach wymaga 
tworzenia odrębnych procedur i 

standardów. Niniejszy kierunek działania 
sygnalizuje kluczowe spośród 
identyfikowanych obszarów. 
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11. Schemat ilustrujący założenia planistyczne  

Gospodarczy Przestrzenny Społeczny 

Cel strategiczny 1. 
Silna gospodarka i atrakcyjny rynek 

pracy 

Cel strategiczny 2. 
Budowanie nowego ładu 

przestrzennego i systematyczne 
rozwijanie infrastruktury 

Cel strategiczny 3 
Podnoszenie jakości świadczonych 
usług oraz wzmacnianie kapitału 

ludzkiego 

Kierunek działania 1.  
Wzmacniamy atrakcyjność inwestycyjną oraz 

lokalny rynek pracy 

Kierunek działania 4.  
Chronimy środowisko naturalne, adaptujemy 

ekosystem do zmian klimatycznych 

Kierunek działania 7.  
Aktywizujemy społeczność lokalną, oferujemy 

atrakcyjne spędzanie czasu wolnego 

Kierunek działania 2.  
Dywersyfikujemy lokalną gospodarkę 
turystyczną wykorzystując posiadane 

potencjały 

Kierunek działania 5.  
Rozwijamy infrastrukturę techniczną i 

społeczną 

Kierunek działania 8.  
Wzmacniamy kapitał społeczny mieszkańców 

 i jego potencjał 

Kierunek działania 3.  
Budujemy wysoką jakość infrastruktury 

drogowej i komunikacyjnej 

Kierunek działania 6.  
Kreujemy dostępną i bezpieczną przestrzeń 

publiczną 

Kierunek działania 9.  
Podnosimy jakość i profesjonalizm 

świadczonych przez samorząd usług 
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12. Rezultaty planowanych działań  

Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 1. 3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia 

zawartego w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) o samorządzie gminnym. 

 
Rezultaty planowanych działań zostały opracowane w formie katalogu wskaźników przypisanych do każdego z planowanych działań. Rekomenduje się 
dokonywanie pomiarów wskaźników co trzy lata zgodnie z zapisami rozdziału 13. Realizacja, monitoring, ewaluacja i aktualizacja strategii. Analiza wskaźników 
pozwoli na ocenę skuteczności podejmowanych działań i zostanie poddana gruntownej analizie w ramach zaplanowanych procesów ewaluacji.  

L.p. 
kierunku 
działania 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 
wskaźnika (2019) 

Oczekiwany 
rezultat w 2027 

roku 
Źródło danych 

1. 
Wzmacniamy atrakcyjność inwestycyjną oraz lokalny 
rynek pracy   

Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 
1 014,83 zł wzrost BDL GUS 

2. 
Dywersyfikujemy lokalną gospodarkę wykorzystując 
posiadane potencjały   

Liczba turystycznych obiektów 
noclegowych w gminie 

5 wzrost BDL GUS 

3. 
Budujemy wysoką jakość infrastruktury drogowej i 
komunikacyjnej  

Liczba przystanków autobusowych 92 wzrost BDL GUS 

4. 
Chronimy środowisko naturalne, adaptujemy 
ekosystem do zmian klimatycznych    

Liczba korzystających z instalacji 
kanalizacyjnej 

69,3% wzrost BDL GUS 

5. Rozwijamy infrastrukturę techniczną i społeczną    
Centra kultury, domy i ośrodki kultury, 

kluby i świetlice na 10 tys. ludności 
0,3 wzrost BDL GUS 

6. Kreujemy dostępną i bezpieczną przestrzeń publiczną  
Powierzchnia przebudowanych 

przestrzeni publicznych 
0 wzrost Strona internetowa gminy 

7. 
Aktywizujemy społeczność lokalną, oferujemy 
atrakcyjne spędzanie czasu wolnego  

Liczba zorganizowanych imprez w gminie 95 wzrost BDL GUS 

8. 
Wzmacniamy kapitał społeczny mieszkańców i jego 
potencjał   

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne na 1000 mieszkańców 

3,3 wzrost BDL GUS 

9. 
Podnosimy jakość i profesjonalizm świadczonych 
przez samorząd usług 

Odsetek dzieci objętych opieką w 
żłobkach 

3,2 wzrost BDL GUS 
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III Wdrażanie  

13. Realizacja, monitoring, ewaluacja i aktualizacja strategii  

Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 1. 8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do 

sporządzania dokumentów zawartego w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 

1378) o samorządzie gminnym. 

 

Realizacja strategii  

 Przygotowanie projektu – Burmistrz Wadowic przy współpracy struktur Urzędu Miejskiego 
w Wadowicach, w uzgodnieniu z Radą Miejską (zmiany zapisów w dokumencie także w oparciu 
o uzasadnione propozycje i wnioski mieszkańców, organizacji społecznych 
oraz przedsiębiorców).  

 Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii – Burmistrz Wadowic przy współpracy struktur 
Urzędu Miejskiego w Wadowicach i instytucji samorządowych. 

 Nawiązywanie współpracy z partnerami dla realizacji działań i projektów wymagających 
zaangażowania innych organizacji i instytucji (administracji różnego szczebla, organizacji 
społecznych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu) oraz działania lobbingowe na rzecz 
strategicznych kierunków rozwoju w wymiarze ponadlokalnym – Burmistrz Wadowic.  

 Opracowanie rocznych i wieloletnich programów branżowych oraz inwestycyjnych, w ramach 
których będą realizowane założenia strategiczne – wyspecjalizowane komórki Urzędu 
Miejskiego w Wadowicach oraz inne instytucje samorządowe (jednostki organizacyjne). 

 Zatwierdzanie i zapewnienie finansowania dla rocznych oraz wieloletnich programów 
branżowych i inwestycyjnych, w ramach których będą realizowane cele strategiczne i kierunki 
działań – merytoryczne komórki Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Rada Miejska. 

 Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań wynikających z kierunków działań 
poprzez umieszczenie konkretnych zadań w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej – 
Skarbnik, Burmistrz Wadowic, Rada Miejska.  

 Przygotowanie wniosków o uzyskanie finansowania zewnętrznego dla projektów wynikających 
z założeń strategii – Burmistrz Wadowic, przy współpracy struktur Urzędu Miejskiego 
w Wadowicach wraz z jednostkami organizacyjnymi. 

 Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty – merytoryczne komórki Urzędu 
Miejskiego.  

Procedura monitorowania 

 Monitoring bieżący będzie realizowany raz na trzy lata. 

 Celem tej procedury jest uzyskanie kompletnej informacji dotyczącej rezultatów planowanych 

działań przyjętych do realizacji. 

 Monitoringowi podlega katalog wskaźników umieszczonych w rozdziale 12. Rezultaty 

planowanych działań. 

 Wynikiem corocznie prowadzonego monitoringu będzie zestawienie wskaźników 
dla poszczególnych kierunków działań, których realizacja została podjęta w ramach każdego 
z celów strategicznych zapisanych w Strategii. 
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Ewaluacja 

 Rekomenduje się przeprowadzenie dwóch przeglądów strategicznych w okresie obowiązywania 
strategii – w 2024 (ewaluacja on-going) i 2027 roku (ewaluacja ex-post). 

 Wynikiem przeprowadzenia przeglądu będzie szczegółowe sprawozdanie zawierające 
podsumowanie zestawień wyników uzyskanych w ramach monitoringu wraz z oceną poziomu 
realizacji poszczególnych celów strategicznych oraz kierunków działań. 

 Ewaluacje (szczególnie ta o charakterze on-going) ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób założenia i cele przekładane są na realne działania oraz wskazanie konieczności 
dokonania korekt (aktualizacji). 

 Raporty ewaluacyjne są prezentowane Radzie Miejskiej przez Burmistrza Wadowic wraz 
z rekomendacjami korekt, aktualizacji oraz uzupełnienia zawartości dokumentu. 

Aktualizacja dokumentu 

 Zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027 dokonywane będą uchwałą 
Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Wadowic.  

 Przed podjęciem uchwały wymagane jest wydanie stosownej opinii przez komisję branżową. 

 Ocena realizacji strategii na podstawie danych zawartych w raportach ewaluacyjnych zostanie 
dokonana w latach 2024 i 2027. Jej celem będzie porównanie założonych w strategii 
oddziaływań i efektów jej wdrażania z faktycznie osiągniętymi efektami. Na tej podstawie 
formułowane będą zalecenia w zakresie aktualizacji na kolejne lata wdrażania Strategii.  

 Decyzja o aktualizacji dokumentu dokonywana będzie przez Burmistrza Wadowic we 
współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Wadowicach, które 
przedstawią ją do przyjęcia Radzie Miejskiej w Wadowicach. 

Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

 Dokumenty wykonawcze powinny być napisane możliwie przejrzystym językiem, zrozumiałym 
dla osób niebędących specjalistami w danej dziedzinie.  

 Obowiązkowe jest oznakowanie dokumentu zgodne z obowiązującymi zasadami.  

 Przygotowanie dokumentu wykonawczego powinno zakończyć się w ciągu 12 miesięcy od jego 
zainicjowania.  

 Obowiązkowo każdy dokument wykonawczy powinien zostać poddany konsultacjom  

 W każdym dokumencie wykonawczym powinno znaleźć się co najmniej odniesienie do 
konkretnego celu strategicznego i kierunku działań niniejszej strategii.  

 Każdy dokument wykonawczy musi posiadać przypisaną komórkę organizacyjną jako wiodącą, 
odpowiadającą za całościową realizację oraz jej skutki. 

 

 

 

  



STRATEGIA ROZWOJU GMINY WADOWICE 2021-2027 
 

 

 

56  WADOWICE. TU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO 

14. Finansowanie strategii  

Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 1. 9) ramy finansowe i źródła finansowania zawartego 

w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) o samorządzie gminnym. 

 

W celu skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wadowice na lata 2021-2027, samorząd jako jej 

operator oraz inicjator będzie poszukiwał wszelkich dostępnych źródeł, narzędzi, metod i możliwości 

realizacji określonych celów, aby urzeczywistnić zaproponowaną w dokumencie wizję. Zasadnicze 

znaczenie dla sfinansowania Strategii ma przede wszystkim katalog środków publicznych, w tym:  

 środki własne gminy, 

 środki z budżetu województwa małopolskiego, 

 środki z budżetu Unii Europejskiej, 

 Krajowe Programy Operacyjne, 

 środki budżetu państwa, 

 inne środki publiczne.  

Ważnym elementem finansowania interwencji rozwojowych będą również środki prywatne, które 

mogą zostać wykorzystane do współfinansowania projektów realizowanych w ramach programów 

operacyjnych lub formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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Załącznik nr 1 Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Analiza danych zastanych  
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Gmina oczami mieszkańców 

Ponad połowa ankietowanych – 64%, wyraziła pozytywną opinię (suma odpowiedzi zdecydowanie tak 

i raczej tak) na temat tego, że gmina Wadowice jest dobrym miejscem do życia. Blisko ¼ natomiast 

oceniła ten aspekt negatywnie.  

Wykres 1 Czy uważa Pani / Pan, że Gmina Wadowice jest dobrym miejscem do życia? 

 
Źródło: badania własne, n=353. 

 

W przypadku odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca zamieszkania w perspektywie najbliższych 5 lat, 

56,7% mieszkańców chciałoby nadal zamieszkiwać Wadowice. Około 14% mieszkańców chciałoby 

mieszkać w województwie małopolskim, w tym 7,6% wybrałoby Kraków. O emigracji za granicę myśli 

natomiast niespełna 10%. 

Wykres 2 Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać? 

 
Źródło: badania własne, n=353. 

 

10,2%

53,8%

18,1%

7,1%

10,8%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

56,7%

6,5%

7,6%

5,9%

9,6%

13,6%
Tu gdzie mieszkam obecnie

W innej miejscowości
województwa małopolskiego

W Krakowie

W innej miejscowości w Polsce

Za granicą

Poza Wadowicami, ale jeszcze
nie wiem gdzie



STRATEGIA ROZWOJU GMINY WADOWICE 2021-2027 
 

 

 

WADOWICE. TU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO 65 

Wśród ocen elementów infrastruktury i oferty dostępnej na terenie gminy Wadowice najlepiej wypadły 

kwestie związane z dostępnością szkół (84,4%), miejsc usługowych i handlu (77,1%) oraz dostępnością 

lokali gastronomicznych (71,7%). Najgorzej oceniono aspekt środowiskowy związany z jakością 

powietrza – 67,7% odpowiedzi źle/bardzo źle, ale także z dostępnością usług medycznych (64,6%) 

i liczbą ścieżek rowerowych (64,6%). Odpowiedzi mieszkańców wskazują również na problem związany 

z rozwojem zawodowym i znalezieniem pracy na terenie gminy – blisko 59% negatywnych odpowiedzi. 

Wyzwaniem dla władz gminy będzie również poprawa jakości oferty i programów kierowanych 

do dzieci i młodzieży – ponad 52% ocenia ten element źle/bardzo źle, co jest szczególnie ważne z uwagi 

na ponad 13% odsetek osób w wieku poniżej 18 lat biorących udział w niniejszym badaniu. 

Najtrudniejsze w ocenie dla respondentów okazały się aspekty związane z jakością oferty i programów 

kierowanych do seniorów, 41,4% ankietowanych miało problem z oceną tego elementu. W przypadku 

oceny m.in. czystości na terenie gminy, oferty sportowej i rekreacyjnej czy bezpieczeństwa socjalnego, 

odsetek ocen pozytywnych był bardzo zbliżony do odsetka ocen negatywnych. Na podstawie takiej 

struktury odpowiedzi, trudno jest jednoznacznie zanalizować, co stanowi problem i wyzwanie dla 

gminy.  
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Wykres 3 Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Wadowice, proszę określić 
jak ocenia Pani / Pan ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii. 

 
Źródło: badania własne, n=353. 
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30,0%
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47,0%
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71,7%

77,1%
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58,9%

64,6%
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47,0%
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28,6%

55,5%

52,1%

32,3%

33,4%

41,9%

48,4%

49,0%

42,8%

33,4%

37,4%

43,3%

27,5%

28,9%

22,9%

37,7%

16,7%

31,7%

28,0%

24,4%

21,5%

22,7%

18,1%

11,6%

20,1%

10,8%

6,2%

26,3%

8,5%

31,2%

41,4%

13,3%

13,9%

32,0%

28,9%

19,0%

6,8%

4,0%

9,1%

17,0%

12,2%

4,8%

20,1%

18,1%

23,5%

6,8%

19,8%

4,2%

4,0%

7,1%

8,8%

5,7%

4,8%

4,0%

Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego na terenie gminy,
znalezienia pracy na terenie gminy)

Liczba ścieżek rowerowych

Jakość powietrza

Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców

Dostępność usług medycznych

Możliwość wynajmu/ zakupu mieszkania

Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów

Dostępność transportu publicznego

Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od
instytucji publicznej)

Dostępność żłobków i klubów dziecięcych

Zabezpieczenie gminy przed hałasem

Jakość dróg

Czystość na terenie gminy

Oferta sportowa i rekreacyjna

Jakość skomunikowania z większymi miastami

Oferta instytucji kultury

Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, 
miejsca zielone itp.

Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim

Zabezpieczenie gminy przed uciążliwościami zapachowymi (odór)

Jakość obsługi w jednostkach gminnych

Atrakcyjność turystyczna gminy

Dostępność przedszkoli

Stan techniczny chodników

Stan techniczny oświetlenia

Poczucie bezpieczeństwa

Odbiór odpadów komunalnych

Dostępność lokali gastronomicznych

Dostępność miejsc usługowych i handlu

Dostępność szkół

Bardzo dobrze/dobrze Źle/bardzo źle Trudno powiedzieć
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Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, który z zaproponowanych i możliwych kierunków rozwoju 

gminy będzie najkorzystniejszy. Według respondentów gmina powinna pójść w kierunku rozwoju 

atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego (48,4%) i kreowaniu gminy jako przyjaznej 

przedsiębiorcom (39,1%).  Gmina Wadowice powinna skupić się na dywersyfikacji prowadzonej 

działalności gospodarczej i wykorzystaniu dostępnych zasobów naturalnych. Równie istotne jest 

rozwijanie infrastruktury i oferty, tak ażeby beneficjentami tych działań byli przede wszystkim 

mieszkańcy, ale również goście i turyści. Zdecydowana większość, aż 92,1%, uważa, że najmniej 

korzystnym dla rozwoju gminy będzie kierunek związany z otwarciem się na nowych mieszkańców, 

co jest związane z suburbanizacją wewnętrzną oraz potencjalnymi nowymi dochodami podatkowymi 

gminy. Tak wysoki odsetek odpowiedzi może wskazywać na swoiste zamknięcie / brak otwartości 

społeczności lokalnej. 

Wykres 4 Z zaproponowanych poniżej możliwych kierunków rozwoju Gminy Wadowice proszę wybrać maksymalnie 2 kierunki, 
które jej władze powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju gminy: 

 
Źródło: badania własne, n=353. 

 

7,9%

11,9%

13,0%

17,6%

26,9%

38,2%

39,1%

48,4%

92,1%

88,1%

87,0%

82,4%

73,1%

61,8%

60,9%

51,6%

Gmina otwarta na nowych mieszańców

Rozwój w wolniejszym tempie, ale
zrównoważony

Gmina otwarta na turystów

Gmina bezpieczna

Gmina sprawna i funkcjonalna

Nowoczesna edukacja

Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego

tak nie
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Wśród najczęstszych skojarzeń mieszkańców z gminą Wadowice pojawiło się określenie gminy jako 

gminy bez potencjału/charakteru – 18,7%. Drugim najczęściej wskazywanym skojarzeniem było 

określanie jej jako gminy o wysokim potencjale turystycznym – 17,0%. Wysoki odsetek odpowiedzi 

dotyczył również skojarzeń takich jak: gmina spokojna (15,9%), ale także o przestarzałej infrastrukturze 

(12,2%), czy gmina ludzi średniej klasy (11,6%). Ponad 5% ankietowanych miało inne niż wskazane 

skojarzenie z gminą. Wśród własnych skojarzeń respondentów przeważały odpowiedzi, dotyczące 

tego, że gmina kojarzy się jedynie z osobą św. Jana Pawła II oraz że jest to gmina z niewykorzystanym 

potencjałem dla mieszkańców i turystów. 

Wykres 5 Proszę zaznaczyć to skojarzenie, które jako pierwsze przychodzi Pani/Panu do głowy, kiedy myśli Pani/Pan o Gminie 
Wadowice? 

 
Źródło: badania własne, n=353. 
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0,3%
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1,1%

1,4%

2,0%

2,5%

2,8%
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4,5%

5,4%

11,6%

12,2%

15,9%

17,0%

18,7%

Gmina z wysoką dostępnością usług publicznych

Nowoczesna gmina

Centrum inwestycji zagranicznych

Gmina ludzi bogatych

Gmina stawiająca na edukację

Gmina umożliwiająca rozwój zawodowy

Dziedzictwo związanej z Janem Pawłem II

Bezpieczna gmina

Gmina ludzi biednych

Atrakcyjna gmina pod względem możliwości
spędzania wolnego czasu, rozwoju

Inne skojarzenie, jakie?

Gmina ludzi średniej klasy

Gmina o przestarzałej infrastrukturze

Spokojna gmina

Gmina o wysokim potencjale turystycznym

Gmina bez potencjału/ charakteru
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Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie mocnych stron, atutów gminy, jak i obserwowanych 

słabych stron. ¼ respondentów wśród mocnych stron wymieniła położenie geograficzne i lokalizację 

gminy, 18% wskazało na dziedzictwo św. Jana Pawła II, a 16,4% na ogólnie pojętą atrakcyjność 

turystyczną. 

Wykres 6 Co Pani/Pana zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Gminy Wadowice? 

 
Źródło: badania własne, n=353. 
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Bezpieczeństwo

Infrastruktura drogowa

Czystość

Duża dostępność i wybór placówek edukacyjnych

Skomunikowanie z Krakowem

Dostępność miejsc usługowych, gastronomicznych
i handlu

Aktywni mieszkańcy

Spokojne miasto

Rozwój

Bliskość atrakcji w okolicy

Krajobraz

Miejsca wypoczynku, rekreacji

Atrakcyjność turystyczna

Dziedzictwo JP II

Lokalizacja, położenie geograficzne
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Największą słabą stroną według ankietowanych jest stan infrastruktury drogowej, na ten aspekt 

zwróciło uwagę blisko 14% respondentów. Niewątpliwie wyzwaniem i problemem w gminie jest 

również brak infrastruktury dla aktywnego spędzania czasu, czy brak atrakcyjnej pracy dla 

mieszkańców. 

Wykres 7 Co Pani/Pana zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Gminy Wadowice? 

Źródło: badania własne, n=353. 
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Brak bezpłatnych parkingów dla mieszkańców

Migracja młodych osób

Miejscowy brak kanalizacji

Brak dbałości o dziedzictwo Wadowic

Dostępność mieszkań

Niezagospodarowanie przestrzeni publicznej

Brak atrakcji dla turystów

Brak obwodnicy

Dostepność służby zdrowia

Brak chodników i oświetlenia

Brak ścieżek pieszo-rowerowych

Brak inwestycji w małych sołectwach

Brak strefy przemysłowej, ekonomicznej

Zanieczyszczenie powietrza, środowiska

Problem z komunikacją

Brak reakcji na głosy mieszkańców

Brak pomysłu na kierunek rozwoju gminy

Brak atrakcyjnej pracy

Brak infrastruktury dla aktywnego spedzania czasu
wolnego

Stan infrastruktury drogowej
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Zdaniem mieszkańców w najbliższym czasie należałoby podjąć działania związane z powstaniem 

i budową atrakcji czasu wolnego (12,1% odpowiedzi). Wymieniono także inwestycje w zakłady pracy, 

skierowanie wsparcia w stronę przedsiębiorców (9,6%) i rozwój terenów zielonych/rekreacyjnych 

(8,8%). Podobnie jak w poprzednim pytaniu, również tutaj pojawia się odpowiedź dotycząca 

nieodpowiedniego stanu infrastruktury drogowej i potrzeby poprawy w tym zakresie, na co zwraca 

uwagę 7,2% respondentów. 

 
Wykres 8 Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w Gminie Wadowice żyło się lepiej? 

 
Źródło: badania własne, n=353. 
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Zwiększenie ilości miejsc parkingowych

Przystosowanie miasta dla osob…

Wydarzenia kulturalne

Dbałość o środowisko

Ożywienie centrum miasta

Rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej

Poprawa stanu chodników i oświetlenia

Poprawa opieki medycznej

Doinwestowanie wiosek

Zmiana władz

Budowa centrum handlowego

Inwestycje komunikacyjne (transport)

Dialog z mieszkańcami

Poprawa jakości powietrza

Rozwój turystyki, miasta

Chronić miejsca pracy

Rozbudowa ścieżek rowerowych

Poprawa stanu infrastruktury drogowej

Poprawić warunki lokalowe, edukacyjne szkół,…

Rozwój terenów zielonych, rekreacyjnych

Inwestycje w zakłady pracy, wsparcie…

Atrakcje czasu wolnego
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W badaniu wzięło udział 353 mieszkańców, przewagę stanowiły kobiety z odsetkiem 58%. W strukturze 

wieku dominowały osoby w wieku 35-44, które stanowiły ponad 40% wszystkich respondentów. Drugą 

najliczniejszą grupą były osoby w wieku 18-24 lat, najmniej odpowiedzi otrzymano od osób w wieku 

poprodukcyjnym, zaledwie 1,1%. W przypadku struktury wykształcenia, najwięcej osób miało 

wykształcenie wyższe – 45,7% i średnie – 33%. Niecałe 7% to osoby, które posiadają wykształcenie 

zasadnicze zawodowe. W przypadku statusu na rynku pracy dominujące grupy stanowią osoby 

pracujące – 53,4% ankietowanych i osoby uczące się/studenci – 26,9%, a blisko 9% respondentów 

prowadzi własną działalność. Najmniej jest osób zajmujących się rolnictwem, zaledwie 0,3%. 

 

Zmienna Badanie mieszkańców 

Próba badawcza 353 osób 

Płeć  
58% - kobiety  
42% - mężczyźni  

Przedział wiekowy  

Do 18 – 13,5% 
18-24 – 16,1% 
25-34 – 12,1% 
35-44 – 42,0% 
45-54 – 11,5% 
55-64 - 3,7% 
65 i więcej – 1,1% 

Wykształcenie  

wyższe – 45,7% 
średnie – 33,0% 
zasadnicze zawodowe – 6,9% 
gimnazjalne / podstawowe – 14,4% 

Status na rynku pracy  

pracujący – 53,4% 
uczeń, student – 25,9% 
prowadzący działalność  8,9% 
emeryt, rencista – 1,4% 
bezrobotny – 1,7% 
nie pracuje, zajmuje się domem – 6,6% 
rolnik - 0,3% 
inne – 1,7% 
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Załącznik nr 2 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie Wadowice 

Rozdział odnosi się do przepisu Art. 10e. 3. 5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki zawartego w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 

o samorządzie gminnym. 

  

I Polityka przestrzenna w systemie polityk publicznych 

Polityka przestrzenna należy do sfery tzw. polityk publicznych, które rozumiane są jako sfera 

świadomych i zorganizowanych działań struktur państwa i społeczeństwa wokół problemów 

publicznych. Można wyróżnić wiele typów polityk publicznych. Dużą rolę odgrywa wśród nich polityka 

rozwoju, która jest polityką horyzontalną, strategiczną, z którą związane są inne polityki publiczne, 

m.in. polityka przestrzenna. 

Posługujemy się tu rozumieniem „polityk” dotyczącym nie samego sprawowania władzy, ale działań w 

oparciu o przyjęte reguły. Nie należy ich utożsamiać z polityką rozumianą jako rywalizacja polityków i 

partii politycznych, choć częściowo się z nią łączą, gdyż o realizacji takiej czy innej koncepcji polityki 

publicznej przesądzają politycy. O ile polityka w ogólnym znaczeniu zajmuje się przede wszystkim sferą 

idei, zdobywania władzy i instrumentów jej egzekucji, to polityka publiczna, jako sfera praktyczna  

– przede wszystkim zagadnieniami związanymi z urzeczywistnianiem idei, i bliska jest zarządzaniu 

publicznemu. 

Polityka w rozumieniu sprawowania władzy oparta jest na rywalizacji i konfliktach, natomiast polityka 

publiczna, aby była skuteczna, musi polegać na włączaniu i konsensusie. Skuteczność władzy wynika 

ze stopnia dominacji, zaś skuteczność polityk publicznych z zakresu współpracy. Obie sfery różnią 

się też horyzontem czasowym podejmowanych decyzji. Polityk sprawujący władzę musi na bieżąco 

reagować na gwałtownie zmieniającą się, złożoną rzeczywistość, natomiast polityki publiczne ze swej 

istoty muszą uwzględniać długookresowe trendy w określonych dziedzinach, w związku z czym 

posługują się długoterminowym horyzontem podejmowanych działań. 

Polityka przestrzenna spełnia wszystkie kryteria polityk publicznych. Jest to bowiem planowa 

działalność, polegająca na wykorzystywaniu znajomości dostępnych zasobów oraz praw rządzących 

kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni w celu najbardziej racjonalnego jej zagospodarowania. 

W ramach polityki przestrzennej władze publiczne ustalają cele i środki kształtowania 

zagospodarowania przestrzennego w określonych, zmiennych w czasie warunkach zewnętrznych 
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 – społecznych, ekonomicznych, technicznych, a także politycznych. Polityka przestrzenna zajmuje 

się określeniem celów, wraz ze sposobami ich osiągania, w zakresie użytkowania i przekształcania 

środowiska życia człowieka, a więc wykorzystywanego przez niego zajmowanego terytorium. Musi ona 

wpływać na działania podejmowane przez liczne podmioty, czynnie zmieniające kształt 

tego środowiska.  

Każdy z tych podmiotów kieruje się własnymi celami i motywami w swej ingerencji w terytorium, 

ogólniej mówiąc – przestrzeń. Tylko nieliczne z tych podmiotów mają świadomość bezpośrednich, 

a jeszcze rzadziej pośrednich, uwarunkowań i skutków swego działania. Wprawdzie wpływ każdego 

z nich na świat realny jest wycinkowy, ale ze względu na liczbę takich podmiotów sumaryczny efekt 

ich działania jest znaczący. W związku z pewną przypadkowością takich rozproszonych działań 

nie można mieć pewności, co do sumarycznego skutku, jaki za sobą przyniosą. Poprzez właściwą 

politykę przestrzenną władze mogą ograniczać potencjalny chaos, wynikający z tej przypadkowości. 

Obowiązek prowadzenia polityki przestrzennej zawarty jest w polskim prawie, wyznaczającym zakres 

formalnych kompetencji w tej sferze poszczególnych poziomów władzy. 

Udział komponentu przestrzennego w polityce rozwoju może być różny, a w Polsce ukształtowany 

został zasadniczo przed procesem transformacji systemowej i w ostatnich trzech dekadach przeszedł 

jedynie ograniczony proces dostosowawczy. Na skutek tego przestał być wystarczająco skuteczny, stąd 

wymaga reform, przewidzianych w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętej przez Radę 

Ministrów 14 lutego 2017 roku. Polegają one m.in. na integracji systemu programowania rozwoju 

z systemem planowania przestrzennego, co umożliwiłby pełniejsze uwzględnienie uwarunkowań 

i lepsze wykorzystanie lokalnych potencjałów rozwoju. 

W zależności od szczebla władzy publicznej rola poszczególnych komponentów procesu planowania 

rozwoju jest nieco inna. Komponent społeczno-gospodarczy dominuje na wyższych poziomach władzy 

(krajowym i regionalnym), natomiast komponent przestrzenny ma większe znaczenie na poziomie 

lokalnym (gmina). Powyższe założenia stały się podstawą ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących 

zasad prowadzenia polityki rozwoju w kierunku wyższego stopnia zintegrowania podsystemów 

społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a tym samym do zapewnienia skutecznej realizacji 

wyznaczonych celów rozwoju. Zintegrowane podejście uwzględniające gospodarowanie przestrzenią 

na poziomie gminy będzie ewoluować w stronę takich regulacji i sposobów zarządzania przestrzenią, 

które odpowiadają procesom gospodarczym i społecznym w dłuższej perspektywie. 
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II Instrumentacja polityki przestrzennej 

Wdrażanie polityk publicznych można ułożyć w tzw. drabinę interwencji: na najniższym szczeblu 

władze powstrzymują się od działania, a na najwyższym narzucają swoje rozwiązania, czyli eliminują 

wybór obywatelowi, tworząc szczególne zakazy i ograniczenia. Ale władze mogą działać także na rzecz 

zwiększania skali wyboru, które ma przed sobą obywatel, lub nakierowywać go na niedokonywanie 

określonych wyborów, utrudniając dostęp do niektórych możliwości, lub na dokonanie określonego 

wyboru czy zmianę przyzwyczajeń. Zakres instrumentów oddziaływania jest dość szeroki: najbardziej 

skuteczne mogą być bezpośrednie inwestycje publiczne, realizujące potrzeby społeczne, ale też istotnie 

wpływające na zachowania inwestycyjne. Także zwolnienia podatkowe, granty i dotacje, usprawnienia 

organizacyjne oraz działania edukacyjno-informacyjne pozwalają na włączanie i skłanianie 

do określonego działania podmioty, które nie podlegają bezpośrednio władzy. Istnieje też sfera 

prawno-regulacyjna, ale jej skuteczność jest w Polsce przeceniana. Lepiej jest udoskonalać sposoby 

zarządzania przestrzenią, głównie poprzez zwiększanie wiedzy i poprawę dostępu do informacji 

o problemach specyficznych obszarów, w których żyją obywatele i funkcjonuje gospodarka. Wszystko 

to winno sprzyjać większej dynamice wzrostu, co jest obecnie podstawowym kryterium oceny polityk 

publicznych.  

W dzisiejszych czasach przewagi konkurencyjne są krótkotrwałe ze względu na szybką dyfuzję 

innowacji do konkurentów o niższych kosztach pracy. Ważnym źródłem trwałych przewag 

konkurencyjnych staje się wysokiej jakości kapitał ludzki, mocno powiązany z wysokiej jakości 

przestrzenią miejską i społeczną. Dlatego też obserwuje się rosnące znaczenie zagospodarowania 

przestrzennego w obszarach zurbanizowanych, jako czynnika lokalizacji firm, które bazują na kapitale 

ludzkim, w tym na wiedzy i zaufaniu społecznym. Z tego też względu rola i znaczenie polityki 

przestrzennej w gospodarce wzrasta. Obejmuje ona dwa podstawowe komponenty: wewnętrzny 

i zewnętrzny. 

Komponent wewnętrzny polityki przestrzennej gminy dotyczy stosowania tych instrumentów 

wpływających na przekształcenia przestrzenne, które prawo przypisało samej gminie. Pozwalają one 

na dokonywanie skoordynowanych przekształceń struktury przestrzennej poprzez koordynację 

różnorodnych polityk gminnych w aspekcie przestrzennym (np. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, Strategia rozwoju gminy, Lokalne lub gminne programy 

rewitalizacji, czy też lokalne polityki środowiskowe lub społeczne). Twardym narzędziem może 

być również stanowienie prawa miejscowego (np. Plany zagospodarowania przestrzennego, uchwała 

krajobrazowa, Specjalne strefy rewitalizacji). Do tego dochodzą instrumenty ekonomiczne (programy, 

granty, subsydia), instrumenty społeczne (włączanie społecznościowe, partycypacja w kształtowaniu 
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przestrzeni, propagowanie pożądanych wzorców zachowań) oraz instrumenty informacyjne (edukacja, 

dostępność informacji przestrzennej). W większości instrumenty te są, zgodnie z prawem, inicjowane 

przez organy gminy i realizowane przez nią samą lub pod jej kontrolą. 

Komponent zewnętrzny polityki przestrzennej gminy dotyczy wywierania wpływu na stosowanie 

instrumentów oddziałujących na przekształcenia przestrzenne przez podmioty inne niż dana gmina, 

na przykład gminy sąsiednie, powiaty, obszary funkcjonalne czy metropolitalne, samorządowe 

województwo czy wręcz władze krajowe - sejm, rząd czy instytucje przez nie powołane, które 

odpowiadają za rozwój poszczególnych komponentów przestrzeni, na przykład sieci infrastruktury 

(kolei, dróg i autostrad, szlaków żeglownych, lotnisk) albo obszarów chronionych. Podmioty te co do 

zasady kierują się interesem społeczności szerszej niż gminna, ale sposób w jaki rozumieją interes tej 

szerszej społeczności oraz jego komponenty, kształtowany jest w określonym procesie politycznym, 

na który wpływ może mieć także pojedyncza gmina, jeśli dostrzeże swój interes i będzie umiała 

go odpowiednio promować. Rozstrzygnięcia w zakresie polityki przestrzennej podejmowane 

na szczeblu wyższym niż gminny muszą bowiem brać pod uwagę również interes mieszkańców 

tej gminy. 

Większa świadomość i zaangażowanie władz w obu wymienionych komponentach polityki 

przestrzennej mogą sprzyjać jej skuteczności, ale należy także liczyć w tym względzie na wzrost 

świadomości obywatelskiej. Zwiększanie wiedzy obywateli może spowodować wzrost poczucia 

identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz świadomości własnej siły sprawczej w procesie rozwoju  

– to wymarzona sytuacja dla wzrostu zaangażowania obywatelskiego i kapitałowego. Zwiększanie 

partycypacji obywatelskiej i zaangażowania lokalnego biznesu może stanowić skuteczną przeciwwagę 

dla ograniczoności instrumentów sprawowania władzy. 

III Rekomendacje dla polityki przestrzennej gminy Wadowice 

Przestrzeń gminy jest zróżnicowana pod względem społecznym, gospodarczym i przyrodniczym. Z tego 

powodu głównym wyzwaniem dla polityki przestrzennej jest prawidłowe rozpoznanie, klasyfikacja 

i uporządkowanie dostępnych zasobów przestrzeni, a następie umiejętne ich wykorzystanie w procesie 

rozwoju. Aby proces ten był efektywny, musi wynikać lub odpowiadać obecnym i przyszłym potrzebom 

lub realizować wypracowane kompleksowe wizje rozwoju. Rozpoznanie potrzeb oraz pojawiających 

się szans i możliwości ich zaspokojenia jest jednym z głównych komponentów polityki przestrzennej. 

Natomiast zaspokojenie rozpoznanych potrzeb lub realizacja przyjętych wizji najczęściej wiąże 

się z odpowiednim kształtowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru w powiązaniu z jego 

otoczeniem, czyli rozwoju jej poszczególnych węzłów i odpowiednich powiązań między nimi. Proces 
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ten toczy się w czterech wymiarach: lokalnym, ponadlokalnym, a w szczególnych przypadkach także 

regionalnym czy wręcz ponadregionalnym (np. krajowym).  

Wymiar lokalny 

W wymiarze lokalnym głównym wyzwaniem polityki przestrzennej jest odpowiednie kształtowanie 

struktury przestrzennej. Konieczne jest zapewnienie dostępności terenów pod rozwój różnych funkcji. 

Konieczne jest wytyczenie terenów mieszkaniowych wraz z towarzyszącymi im usługami, zwłaszcza 

pod zorganizowane/wspierane ze środków publicznych budownictwo mieszkaniowe. Pomimo 

wyróżniającego Wadowice wysokiego przyrostu ilości mieszkań, wciąż istnieją spore niezaspokojone 

potrzeby w tym zakresie. Nie mniej istotne jest zapewnienie dostępności terenów przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą – przemysłowo-składowych. Brak strefy ekonomicznej wpływa 

na niezadowalającą liczbę inwestycji podmiotów zewnętrznych, stąd korzystne byłoby wyznaczenie 

np. SAG lub parków przemysłowych.  

Przy kształtowaniu struktury przestrzennej należy dążyć do intensyfikacji zabudowy 

i zagospodarowania istniejących terenów zainwestowanych, a także rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych i niedoinwestowanych – czyli stosować zasadę recyklingu przestrzeni, to znaczy 

wykorzystania w pierwszej kolejności terenów opuszczonych lub zdegradowanych („brownfield”) 

zamiast wchodzenia na nowe, niezagospodarowane tereny („greenfield”). Wiąże się to również 

z kształtowaniem sieci ekologicznej miasta oraz wzmacnianiem korytarzy zapewniających ciągłość 

obszarów przyrodniczych, zapewnieniem właściwej jakości powietrza („przewietrzanie”), przy 

jednoczesnym wykorzystaniu dla celów rekreacyjnych i komunikacji pieszej. Spełnienie tego warunku 

wymaga wyłączenia wybranych terenów zielonych z urbanizacji.  

Osobnym zagadnieniem jest rozwój przestrzeni publicznych, społecznych i sąsiedzkich, przy czym 

należy podkreślić odrębność tych kategorii. Przestrzeń społeczna i sąsiedzka wiąże się z integracją 

społeczności poszczególnych wsi, a w ramach miasta - osiedli czy kwartałów zabudowy. Jest to 

powiązane z wysokim kapitałem społecznym Wadowic – tożsamością społeczną i przywiązaniem 

mieszkańców do miejsca. Natomiast przestrzeń publiczna powinna integrować całą wspólnotę gminną 

i jednocześnie być magnesem przyciągającym gości z zewnątrz, co oprócz znaczenia społecznego 

i kulturowego ma też swój wymiar gospodarczy. Konieczne jest umiejętne określenie programu 

użytkowego tych przestrzeni, zwłaszcza w obszarze śródmiejskimi. Nie jest to łatwe zadanie, a sytuacja 

post-pandemiczna prawdopodobnie pogłębi tę trudność, stąd będzie to jedno z najważniejszych 

wyzwań dla polityki przestrzennej. W przypadku Wadowic kluczowa jest ochrona dziedzictwa 

kulturowego miasta – dziedzictwa św. Jana Pawła II – które daje  potencjał rozwoju turystyki religijnej 

i kulturowej. Jednocześnie wskazane jest kierowanie się nowoczesnym paradygmatem miasta 
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przyjaznego ludziom i klimatowi, czyli tzw. „modelowi zielono-niebieskiemu”, a nie „szaremu” 

(określanego potocznie „betonozą”). Takie podejście pozwala lepiej zaspokoić społeczne potrzeby, 

przy mniejszych kosztach oraz ułatwia szersze zaangażowanie społeczne. 

Przeprowadzane konsekwentnie interwencje w system drogowy poprawiają  integrację przestrzenną 

gminy oraz ułatwiają poruszania się w niej. Jednym z najważniejszych zadań jest budowa obwodnicy 

w granicach gminy. Jednocześnie rozwój systemu komunikacyjnego powinien odpowiadać pojęciu 

„zrównoważonej mobilności”, wykraczającemu poza kategorię „zrównoważonego transportu”, co jest 

szczególnie istotne z punktu widzenia zadań, stawianych przed polityką przestrzenną. Zrównoważony 

transport obejmuje funkcjonowanie infrastruktury, co jest jednym z głównych zagadnień 

planistycznych - problematyka optymalizacji dostaw i sieci transportowych stała u źródeł gospodarki 

przestrzennej, jako dyscypliny wiedzy. Jednak, jak wykazała praktyka, samo zapewnienie podaży 

w zakresie infrastruktury transportu, nie rozwiązuje wszystkich współczesnych problemów 

funkcjonowania przestrzeni. Stałym zjawiskiem jest kongestia, czyli chroniczne zjawisko takiego 

natężenia ruchu, które przekracza przepustowość wykorzystywanej infrastruktury. Wzrost podaży 

poprzez modernizacje i usprawnienia sieci powodują reakcję w postaci zwiększonego popytu 

na głównych jej ciągach (kongestia pierwotna) jak i w miejscach, które były dotąd od niej wolne 

(kongestia wtórna), tworzą się „wąskie gardła”. Dlatego zadaniem polityki przestrzennej jest dziś 

również działanie po stronie popytu, czyli takie kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, 

aby w miarę możliwości racjonalizować i minimalizować zapotrzebowanie na wybrane elementy 

infrastruktury transportowej. Można to robić na różne sposoby, m.in. poprawiając strukturę 

przestrzeni i dywersyfikując środki transportu. Obowiązuje tu jednak tzw. paradoks Braessa – 

twierdzenie orzekające, że w pewnym modelu ruchu drogowego czasy podróży pojazdów mogą ulec 

wydłużeniu po dodaniu do sieci drogowej nowego połączenia. Przykłady potwierdzają bowiem, 

iż często inwestycje drogowe doprowadzają do pogorszenia warunków ruchu, ale też przez antytezę, 

gdy zamknięcie ulicy zwiększa płynność ruchu w jej okolicy. Z kolei twierdzenie Lewisa-Mogridge’a 

mówi, że poszerzanie dróg w miastach nie musi prowadzić do mniejszego ich zatłoczenia, ponieważ 

liczba samochodów korzystających z takiej drogi powiększa się tak, aby wypełnić dostępną przestrzeń. 

Nie zawsze więc zwiększenie liczby dróg oznacza poprawę sytuacji w transporcie. Doprowadzenie 

do równowagi może nastąpić tylko poprzez zbilansowanie na styku podaży i popytu. Takie działania 

określa się terminem „zrównoważonej mobilności”. Decydującą rolę mają tu inicjatywa oddolna miast 

- wiele z nich opracowało aktywne strategie w zakresie zrównoważonej mobilności stanowiącej 

alternatywę dla samochodów. Wymaga to koordynacji wielu działań, w takich dziedzinach 

jak planowanie przestrzenne, infrastruktura wraz z systemem opłat, prawo, normowanie, zarządzanie 
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ruchem, transport publiczny, architektura i urbanistyka, bezpieczeństwo oraz współpraca 

instytucjonalna.  

Jednym z kluczowych sposobów zaradzenie sytuacjom kryzysowym jest multimodalność. Polega 

na równoległym skoordynowanym zapewnieniu różnych środków i form transportu, umożliwiając 

użytkownikom wykorzystanie więcej niż jednego z nich, podróżowania na wiele sposobów, wieloma 

trasami. Istotą transportu multimodalnego jest bowiem przewóz osób lub towarów, przy użyciu 

większej liczby rodzajów transportu, z możliwością zmiany jednostki transportowej w trakcie podróży. 

Wymaga to zaprojektowania i wdrożenia spójnego zintegrowanego systemu transportowego 

z wieloma podsystemami. Wśród nich są podsystemy transportu pieszego i rowerowego, co jest 

swojego rodzaju nowością w przestrzeni miejskiej. Tradycyjnie bowiem uważano, że te formy 

transportu wykorzystują w zasadzie infrastrukturę dedykowaną pojazdom, a trasy rowerowe stanowią 

tylko rodzaj dodatkowej usługi (infrastruktury społecznej) w zakresie rekreacji i spędzania czasu 

wolnego. W obecnym rozumieniu jest inaczej – stanowią one odrębne podsystemy transportu, 

zintegrowane z innymi podsystemami.  

Wymiar ponadlokalny 

W wymiarze ponadlokalnym polityka przestrzenna Wadowic powinna wzmacniać rolę miasta jako 

centrum administracyjnego, ośrodka obsługi dla położonych wokół mniejszych miejscowości. Jest 

to tradycyjna funkcja miasta powiatowego, ale we współczesnym świecie może być wzmacniana, 

a jej granice poszerzane dzięki odpowiedniej polityce i działaniom władz, m.in. oferowaniu 

atrakcyjnych usług lub funkcji społecznych. W tym kontekście istotne jest zachowanie skali i charakteru 

a jednocześnie odrębności przestrzennej Wadowic i poszczególnych miejscowości, z jednoczesnym 

ukształtowaniem docelowej ich struktury urbanistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 

śródmieścia i centrum miasta Wadowic oraz z wyznaczeniem obszarów aktywności usługowej.  

Istotna jest budowa marki Wadowic jako ośrodka o ponadlokalnym oddziaływaniu - ośrodka 

gospodarczego, miejsca pracy i zaspokajania potrzeb mieszkańców ościennych gmin i miejscowości. 

Należy przy tym pamiętać o konkurencji ze strony innych ośrodków regionalnych oraz związanym z nią 

zagrożeniem potencjalną marginalizacją, utratą funkcji i pogarszaniem się sytuacji społeczno-

gospodarczej.  

W procesie harmonijnego rozwoju obszaru wskazany jest wielofunkcyjny rozwój przy zachowaniu 

walorów przyrodniczych i tradycyjnego krajobrazu rolniczego. Gminę charakteryzuje duże bogactwo 

terenów atrakcyjnych przyrodniczo (Beskid Mały, rzeka Skawa), które mogą być wykorzystane 

do rozwijania turystyki i przyciągania turystów. Nie mniej istotne jest wykorzystanie marki miasta 
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i poszerzanie oferty pielgrzymkowo-turystycznej, a co za tym idzie - bazy noclegowo-turystycznej oraz 

miejsc i zaplecza do organizacji imprez masowych i eventów. 

Wymiar regionalny 

W wymiarze regionalnym województwa małopolskiego Wadowice nie stanowią wiodącego ośrodka. 

Jednak położenie w pobliżu aglomeracji krakowskiej i śląskiej jest potencjałem, który dzięki włączeniu 

Wadowic w projekt Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Nie sposób przecenić znaczenia jej budowy  

– umożliwi bardziej dynamiczny rozwój Wadowic – to zagadnienie, które może istotnie wpłynąć 

na pozycję gminy w regionie. Polityka przestrzenna powinna prowadzić do integracji tej drogi 

z układem przestrzennym miasta i gminy (powiązania, zagospodarowanie terenów przyległych). 

Pojawią się nowe bodźce rozwoju gospodarczego oraz funkcji osadniczych, bo inwestycja ta będzie 

miała znaczący wpływ na atrakcyjność inwestycyjną gminy. Polityka przestrzenna gminy Wadowice 

powinna w najwyższym stopniu wykorzystać tę sytuację. Konsekwencje tego powiązania powinny 

stanowić pole rozważań w kształtowaniu polityki przestrzennej miasta, ale również polityki 

gospodarczej i osiedleńczej. 


