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1. WPROWADZENIE 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 - 2023 został przygotowany aby 

precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych  

w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

w gminie w celu dalszego przeznaczenia środków finansowych na działania w tym zakresie.   

Na potrzeby tworzenia niniejszego dokumentu przyjęto definicję rewitalizacji zamieszczoną  

w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Ministerstwa Rozwoju, która interpretuje rewitalizację jako kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 

rewitalizacji. 

Celem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja jest wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego wskazanych obszarów rewitalizacji poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, 

który zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz 

polepszy jakość życia mieszkańców.  

Niniejszy Gminny Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, 

który obejmuje działania w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej. Program został opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z 

dnia 9 października 2015 r.  

Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu składały się z trzech etapów: 

przygotowania, diagnozowania, projektowania. Podczas diagnozowania wykorzystano 

najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne dotyczące sytuacji Gminy Zawoja. 

Dołożono wszelkich starań, aby wytyczone cele i działania były spójne z dokumentami 

strategicznymi Gminy oraz z dokumentami wyższego rzędu. 

Prezentowany dokument został opracowany również w oparciu o przeprowadzoną 

partycypację społeczną, w ramach której odbyły się konsultacje społeczne prowadzone  

w różnych formach. W konsultacjach społecznych wzięło udział szerokie grono interesariuszy 

procesu rewitalizacji m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy, radni, mieszkańcy, przedsiębiorcy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Zawoja.  
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2. DEFINICJE KLUCZOWYCH POJĘĆ 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 

oraz Ustawą z 9 października 2015r. o rewitalizacji, rewitalizacja to kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 

rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań 

danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych)  

i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, 

organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego 

procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.1   

Przy określaniu obszarów, mających zostać objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, 

będą brane pod uwagę Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014 – 2020 oraz Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji, które w następujący sposób 

kwalifikują obszary zdegradowane, będące w stanie kryzysowym2: 

 Po pierwsze, stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane  

są negatywne zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom  

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa  

w życiu publicznym i kulturalnym; 

 Po drugie, z powyższymi wytycznymi musi występować przynajmniej jedno  

z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery: 

 Gospodarczej – niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw; 

 Środowiskowej - w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia,  

 Przestrzenno-funkcjonalnej – w zakresie niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub 

ich niska jakość, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

                                                      
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwo Rozwoju, 

Warszawa 2 sierpnia 2016 r., Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji 

2 Ibidem  
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funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 

terenów publicznych; 

 Technicznej – w zakresie m.in. degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 

3. METODOLOGIA PROCESU OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Metodologia procesu diagnozowania 

Metodologia, zastosowana w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, 

uwzględniła kluczową dla zapewnienia trafności i rzetelności prowadzonych działań 

badawczych zasadę triangulacji, rozumianą, jako różnorodność technik analizy  

i gromadzenia informacji. Pozwoliło to lepiej poznać i zrozumieć badane problemy oraz 

stworzyło możliwość dokonania odniesień i porównań. Powstał w ten sposób szerszy materiał 

badawczy do oceny i wnioskowania, a to pozwoliło na sporządzenie analizy możliwie 

obiektywnej, uwzględniającej punkty widzenia wielu różnych grup interesariuszy. 

Na poniższym diagramie przedstawiono proces opracowywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 
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Analiza danych zastanych 

Pierwszym elementem, który ma na celu określenie obszarów zdegradowanych jest analiza 

danych zastanych (desk research), która definiowana jest jako analiza dokumentów 

projektowych, prawnych, sprawozdań i innych materiałów źródłowych, która stanowić będzie 

bazę dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją dalszych etapów badania. 

Analizie poddane zostały dane dotyczące pięciu sfer: sfery społecznej, sfery gospodarczej, 

sfery środowiskowej, sfery przestrzenno-funkcjonalnej, sfery technicznej. Zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, dane te są 

wyznacznikami stanu kryzysowego i określają obszary zdegradowane. 

 

Analiza wskaźnikowa 

W celu określenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji opracowany został 

zestaw wskaźników, na który składały się zarówno wskaźniki ze sfery społecznej  

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji  

lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym) jak i z pozostałych sfer tj. sfery gospodarczej, sfery środowiskowej, sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz sfery technicznej. Należy zaznaczyć, iż analiza wskaźnikowa 

przeprowadzona została przy uwzględnieniu podziału Gminy Zawoja na sołectwa,  

co umożliwiło wytypowanie obszarów wymagających interwencji.  

 

Analiza kartograficzna 

Kolejnym etapem procesu była analiza kartograficzna, która jest metodą umożliwiającą 

analizę przestrzenną (np. na poziomie podregionów, województw), dzięki wykorzystaniu 

zobrazowań kartograficznych w postaci map. Ponadto metoda kartograficzna pozwala na 

prezentowanie zjawisk w przestrzeni za pomocą diagramów, których rozmiary są odmienne 

dla poszczególnych wielkości zjawiska. W niniejszym opracowaniu analiza kartograficzna 

przeprowadzona została na poziomie sołectw Gminy Zawoja, co umożliwiło na precyzyjne  

i jednoznaczne wskazanie obszarów, które należy poddać interwencji. 

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji mapa została 

przygotowana w skali co najmniej 1:5000 i przedstawia granice obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji. 
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Syntetyczny wskaźnik Perkala 

Syntetyczny wskaźnik Perkala - jedna z metod porządkowania liniowego. Metoda ta 

charakteryzuje  

się układaniem obiektów w kolejności, co pozwala porównywać badane obiekty  

i hierarchizować je względem siebie. Syntetyczny wskaźnik Perkala daje możliwość zestawiania 

każdego pojedynczego miernika przy jednoczesnym otrzymaniu całościowego wskaźnika 

oceny społeczno-gospodarczej. Zastosowanie syntetycznego wskaźnika Perkala  

w niniejszym opracowaniu umożliwiło na obiektywne porównywanie obszarów przestrzennych 

(sołectw) i sfer problemowych podlegających diagnozie, a tym samym precyzyjne i 

jednoznaczne wskazanie obszarów wymagających interwencji.  

Wyższa wartość wskaźnika syntetycznego obrazuje stan kryzysowy  

w jednostce ewidencyjnej - sołectwie. 

Obliczenie syntetycznego wskaźnika Perkala, poprzedzone zostało standaryzacją. Wskaźniki 

uzyskane w trakcie pierwszej fazy tworzenia diagnozy (dane pozyskane od 

instytucji/organizacji) poddane zostały procesom standaryzacyjnym, które należą do jednego 

z rodzajów normalizacji. Zabieg ten na zmiennych statystycznych pozwala na osiągnięcie 

optymalnego uporządkowania oraz zmniejszenia zróżnicowania w danym obszarze. W 

procesie standaryzacji danych użyto następujących wzorów: 

Standaryzacja dla stymulant – wskaźniki, dla których wyższa wartość oznacza obszar 

zdegradowany 

𝑧𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 ,       (𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑗 = 1, … , 𝑚) 

Stymulacja dla destymulant – wskaźniki, dla których niższa wartość oznacza obszar 

zdegradowany 

𝑧𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) −  𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 ,       (𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑗 = 1, … , 𝑚) 

𝒛𝒊𝒋 – wartość zestandaryzowana cechy j dla sołectwa i, 

𝑿𝒊𝒋 – wartość cechy j w badanej jednostce przestrzennej i,  
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Na podstawie zestandaryzowanych danych możliwe było obliczenie syntetycznych 

wskaźników w każdym z badanych obszarów. Poniżej zaprezentowano wzór na wskaźnik 

syntetyczny Perkala: 

𝑃𝑖 =  
1

𝑚
 ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

𝑷𝒊 – wskaźnik Perkala dla i – tego obszaru, 

tijzij – wartość zestandaryzowanej cechy j dla jednostki przestrzennej i, 

m – liczba cech wchodzących w skład wskaźnika syntetycznego, 

j   – numer wskaźnika w i – tej jednostce przestrzennej. 

 

Badanie sondażowe 

W trakcie opracowywania Programu Rewitalizacji przeprowadzono badania sondażowe przy 

wykorzystaniu techniki CATI oraz techniki CAWI. Badanie zrealizowane techniką CATI 

przeprowadzone zostało przez ankieterów, którzy łączą się telefonicznie z wybranymi do 

badania respondentami i przeprowadzają z nimi wywiad kwestionariuszowy. Ankieter 

odczytywał pytania z przygotowanego programu i notował w nim uzyskiwane odpowiedzi.  

Ponadto w trakcie badania wykorzystaną technikę CAWI, w której pytania kwestionariuszowe 

pobierane są ze strony internetowej organizatora badania  

i przekazywane za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się 

respondent wraz z komputerem podłączonym do Internetu. Zastosowanie dwóch technik 

badawczych umożliwiło przeprowadzenie jak największej ilości wywiadów 

kwestionariuszowych.   

Głównym celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie obszarów zdegradowanych  

i obszarów rewitalizacji. Ponadto w trakcie badań określono kluczowe działania/projekty, które 

powinny znaleźć się w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zawoja. Łącznie przebadano 

100 interesariuszy procesu rewitalizacji, w szczególności mieszkańców każdego  

z sołectw.  

 

Delimitacja obszarów zdegradowanych 

Delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano przy uwzględnieniu podziału terytorialnego 

Gminy Zawoja na sołectwa. W poniższej tabeli zaprezentowano listę sołectw - jednostek 

ewidencyjnych wraz z liczbą mieszkańców 
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Tabela 1. Charakterystyka badanych sołectw. 

Lp. Sołectwo 
Liczba  

mieszkańców 

1 Skawica Centrum   2160 

2 Skawica Sucha Góra 475 

3 Zawoja Górna 1405 

4 Zawoja Centrum 2136 

5 Zawoja Przysłop 307 

6 Zawoja Dolna 1243 

7 Zawoja Mosorne 886 

8 Zawoja Wełcza 552 

 Gmina Zawoja 9164 
  

 

Na potrzeby opracowania diagnozy gminy Zawoja, przygotowano zestaw 21 wskaźników, 

które podzielano na pięć sfer.  Pierwszą sferą są zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, 

przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom 

uczestnictwa w życiu społecznym (12 wskaźników). Ponadto zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie rewitalizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, w ramach opracowania 

wzięty pod uwagę będzie także sferę gospodarczą, sferę środowiskową, sferę przestrzenno-

funkcjonalną, sferę techniczną (łącznie 9 wskaźników). 

 

Rysunek 1. Podział sfer 

 

SFERA 
SPOŁECZNA

SFERA 
GOSPODARCZA

SFERA 
ŚRODOWISKOWA

SFERA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA

SFERA TECHNICZNA



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja 

 

   10 

Dla każdej z pięciu sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej) wartościami referencyjnymi dla poszczególnych wskaźników były średnie 

wartości obliczone dla Gminy Zawoja. Zastosowanie takiego zabiegu metodologicznego 

pozwala przyjąć, iż odchylenie wartości wskaźników obliczanych dla poszczególnych sołectw 

od ogólnych wartości referencyjnych, świadczyć może  

o występowaniu w tych jednostkach negatywnych zjawisk.  

Tabela 2. Lista wskaźników. 

SFERA SPOŁECZNA 

1 Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

3 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

4 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu choroby w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

5 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców  

6 
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców  

7 
Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców  

8 Liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

9 Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów z języka polskiego  

10 
Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów z języka 

angielskiego  

11 Frekwencja wyborcza w II turze wyborów Prezydenckich w 2015 roku  

12 Liczba wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

SFERA GOSPODARCZA 

13 
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru CEIDG w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

14 Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [tona] 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

15 
Liczba budynków, które posiadają przyłącze wodociągowe w stosunku do łącznej 

liczby budynków 

16 Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności  

17 Szacunkowa wartość szkód spowodowanych powodzią w przeliczeniu 

18 Liczba przystanków w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

SFERA TECHNICZNA 

19 
Szacowana długość dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100 

mieszkańców  

20 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

21 Liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców  
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Delimitacja obszarów rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji wyznaczony został na obszarach, na których zdiagnozowano stan 

kryzysowy  

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących  

z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z czterech sfer (gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej). Ponadto w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji 

uwzględniono znaczenie obszaru dla rozwoju lokalnego. 

Wyznaczenie obszarów rewitalizacji oparte zostało na analizie danych zastanych, analizie 

wskaźnikowej oraz na badaniach ilościowych zrealizowanych techniką CATI/CAWI wśród 

mieszkańców Gminy. Zastosowanie różnych metod badawczych pozwoliło uzupełnić 

informacje zdobyte jedną metodą – innymi. Sytuacja taka jest korzystna z punktu widzenia 

weryfikacji i pogłębienia danych. Powstał w ten sposób szerszy materiał do oceny  

i wnioskowania, a to pozwoliło na sporządzenie analizy możliwie obiektywnej, uwzględniającej 

punkty widzenia wielu różnych grup zainteresowanych rewitalizacją. 

 

Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

propozycje rozwiązań dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, 

które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje służą uzyskaniu 

opinii, stanowisk, propozycji, itp. od instytucji i osób, których będą dotyczyć  

w sposób bezpośredni lub pośredni skutki proponowanych przez administrację działań. Szeroki 

zestaw informacji pozyskanych w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz 

przedstawicielami podmiotów związanych z gminą, stanowiły podstawę dla wyznaczania 

celów i zakresu działań tworzących kompleksowy program rewitalizacji na potrzeby lokalnej 

społeczności Gminy.  

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy, ale 

także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały możliwość 

zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczały się tylko 

do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących 

Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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W trakcie procesu opracowywania dokumentu konsultacje społeczne przeprowadzane są 

dwukrotnie. Pierwsze konsultacje dotyczą wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz 

obszarów rewitalizacji. Natomiast w trakcie drugich konsultacji opiniowany jest Projekt 

Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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4. DIAGNOZA 

Analiza danych zastanych - ogólna charakterystyka gminy Zawoja 

Gmina Zawoja położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego. Pod 

względem administracyjnym gmina przynależy do powiatu suskiego. W ramy administracyjne 

gminy wchodzą wyłącznie wsie Skawica oraz Zawoja, przez co gmina ma status gminy 

wiejskiej. Gminę podzielono na osiem sołectw z 194 przysiółkami: 

• Skawica Centrum,  

• Skawica Sucha Góra, 

• Zawoja Górna, 

• Zawoja Centrum,  

• Zawoja Przysłop,  

• Zawoja Dolna,  

• Zawoja Mosorne,  

• Zawoja Wełcza. 

Siedzibą Rady Gminy jest wieś Zawoja, która uważana jest za największą terytorialnie wieś w 

Polsce. Główną cechą gminy jest położenie geograficzne w Beskidzie Żywieckim, w dolinie 

rzeki Skawicy, u północnych podnóży masywu Babiej Góry (1725 m n.p.m.) oraz pomiędzy 

pasmami Policy i Jałowieckim. Dzięki położeniu, gmina cechuje się wysokimi walorami 

przyrodniczymi, które chronione są w ramach Babiogórskiego Parku Narodowego o statusie 

Rezerwatu Biosfery. Został on włączony do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery w programie 

prowadzonym przez UNESCO. Gmina Zawoja od południa graniczy ze Słowacją oraz wchodzi 

w skład Euroregionu Beskidy. Oprócz walorów przyrodniczych, na terenie gminy znajduje się 

szereg zabytków wpisanych do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Należą 

do nich między innymi:   

• Drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Klemensa z 1888 roku, 

• Budynek nadleśnictwa z 1878, 

• Kapliczka pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z drugiej połowy XVII.3 

Całkowita powierzchnia gminy Zawoja to 12878 hektarów, z czego 98 hektarów znajduje się 

po wodami powierzchownymi płynącymi. Gmina Zawoja zajmuje 18,8% powierzchni powiatu 

suskiego. W porównaniu z innymi gminami wchodzącymi w skład powiatu suskiego, gmina 

Zawoja jest największą gminą w powiecie pod względem zajmowanej powierzchni 

geodezyjnej.   

                                                      
3 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31 marca 2016 r. Narodowy instytut 

Dziedzictwa. [Dostęp online:http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/ 

zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2031.03.2016/MAL-rej.pdf] 
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W 2014 roku największy udział w powierzchni lądowej gminy miały grunty o charakterze 

gruntów leśnych, zakrzewionych oraz zadrzewionych. W ten sposób użytkowanych było 65,8% 

powierzchni gminy. Użytki rolne w 2014 roku zajmowały 31,5% powierzchni gminy, natomiast 

grunty zabudowane i zurbanizowane zajmowały 2,2%. 

Rysunek 2. Kierunki wykorzystania powierzchni lądowej jednostki terytorialnej. Stan na dzień 

31.12.2014. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  

W 2014 roku gminę Zawoja zamieszkiwały 9072 osoby, czyli 10,8% ludności powiatu suskiego. 

Największą liczbę ludności gminy Zawoja zanotowano w 2010 roku, kiedy to zameldowane  

w gminie były 9122 osoby. Jest to wzrost o 139 osób w porównaniu z rokiem 2009, w którym 

wskaźnik ten był najniższy w analizowanym okresie czasu. Od 2010 roku rejestruje się spadek 

ludności na terenie gminy. Jedyny, niewielki, bo czteroosobowy wzrost, zanotowano w 2012 

roku. W powiecie suskim rejestruje się odwrotną sytuację, gdzie od 2010 roku notuje się niewielki 

wzrost mieszkańców.   

Rysunek 3. Liczba ludności w gminie Zawoja w latach 2009-2014. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  
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Ze względu na dużą powierzchnię oraz znaczną ilość terenów górzystych, gmina Zawoja 

charakteryzuje się stosunkowo niską gęstością zaludnienia. W 2014 roku gęstość zaludnienia w 

gminie wynosiła 70 osób na 1 km2 . Natomiast w powiecie suskim gęstość zaludniania w 2013 i 

2014 roku wyniosła 123 osoby na km2 , zaś w podregionie - 130 osób na km2 . W analizowanym 

okresie czasu, tj. 2009-2014, wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie, powiecie oraz podregionie 

pozostawał na porównywalnych poziomach do wcześniej przytoczonych.  

Rysunek 4. Gęstość zaludnienia [liczba ludności na 1 km2]. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Od 2010 roku na terenie gminy Zawoja notuje się wyłącznie ujemne saldo migracji 

wewnętrznych. Najniższy poziom salda migracji wewnętrznych dla gminy Zawoja zanotowano 

w 2012 roku.  Zarejestrowano wówczas 72 wymeldowania, przy jedynie 57 zameldowaniach, 

przez co wskaźnik salda migracji wewnętrznych wyniósł -15. W 2014 roku zarejestrowano 56 

zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 65 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji 

wewnętrznych wynosi dla gminy Zawoja -9. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z 

zagranicy, przy czym nie zarejestrowano żadnego wymeldowania za granicę, co daje saldo 

migracji 3. Saldo migracji zagranicznych wyłącznie w 2012 roku wskazało ujemny poziom. W 

tym roku za granicę wymeldowało się 7 osób, zaś z zagranicy zameldowały się 3 osoby przez 

co saldo migracji zagranicznych wyniosło -4. W innych latach analizowanego okresu wskaźnik 

migracji zagranicznych pozostawał dodatni. 
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Rysunek 5. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych gmina Zawoja. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Sfera społeczna 

W analizowanym okresie czasu, na terenie gminy Zawoja oraz na terenie powiatu suskiego 

rejestrowano ciągły wzrost liczby osób bezrobotnych. Wyłącznie w 2014 roku zauważono 

znaczny spadek osób zarejestrowanych jako osoby pozostające bez zatrudnienia. W roku 2014 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej zarejestrowanych było 359 mieszkańców 

gminy, czyli o 106 osób mniej aniżeli w 2013 roku. W 2009 roku w gminie zarejestrowano 

najmniejszą liczbę osób bezrobotnych, z kolei ich największą liczbę odnotowano w roku 2013.  

Od 2009 do 2013 roku liczba osób bezrobotnych w gminie  wzrosła o 129 osób, zaś w powiecie 

suskim o 993 osoby.   

Rysunek 6. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w PUP. Stan na dzień 31.12 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Odzwierciedleniem stanu liczby osób bezrobotnych jest stopa bezrobocia rejestrowanego, 

czyli udział osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej ekonomicznie w danej jednostce 
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administracyjnej. Pomiędzy 2009 a 2014 rokiem, najwyższą, szacowaną stopę bezrobocia 

rejestrowanego w gminie, jak i w powiecie suskim, zanotowano w 2013 roku. W tym czasie 

wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego w gminie Zawoja wyniósł14,6%, natomiast  

w powiecie suskim - 12,6%. Najniższą szacowaną stopę bezrobocia w gminie zanotowano  

w 2009 roku, kiedy to wskaźnik ten wynosił 10,2%, natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego 

na poziomie powiatu wynosiła 9,8%. W 2014 roku zanotowano jedyny  

w analizowanym czasie spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. W porównaniu z rokiem 

2013, w 2014 roku szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie spadła z poziomu 

14,6% do 11,5%, natomiast w powiecie suskim stopa bezrobocia rejestrowanego spadła  

z 12,6% do poziomu 10%.  

Rysunek 7. Stopa bezrobocia rejestrowanego. Stan na dzień 31.12 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  

W gminie Zawoja, jak i powiecie suskim, od 2009 roku notuje się ciągły spadek rodzin 

otrzymujących świadczenia rodzinne na dzieci. Od 2009 do 2013 roku liczba rodzin 

otrzymujących świadczenia rodzinne w gminie Zawoja spadła z 644 do 575 rodzin, czyli o 73 

rodziny mniej. Jednorazowo w 2014 roku nastąpił nieznaczny wzrost wskaźnika o 4 rodziny. 

Podobną sytuację zanotowano na poziomie powiatu suskiego. Od 2009 do 2014 roku notuje 

się ciągły spadek liczby rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne na dzieci - w tym czasie 

liczba ta spadła o 1206 rodzin. W analizowanym okresie czasu najmniejszy udział rodzin 

pochodzących z obszaru gminy Zawoja w ogólnej liczbie rodzin z powiatu suskiego 

otrzymujących świadczenia rodzinne na dzieci wystąpił w 2009 roku (11,9%). W 2014 roku 

zanotowano największy udział rodzin z terenu gminy w ogóle rodzin otrzymujących 

świadczenia na dzieci w powiecie suskim, wtedy 13,6% rodzin otrzymujących świadczenia 

rodzinne z powiatu suskiego zamieszkiwało gminę Zawoja.   
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Rysunek 8. Liczba rodzin otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Największą liczbę gospodarstw domowych z gminy Zawoja korzystających z pomocy 

społecznej zanotowano w 2009 roku. W tym okresie 308 gospodarstw z terenu gminy korzystało 

z pomocy społecznej, z czego 240 gospodarstw posiadało dochody poniżej wyznaczonego 

progu dochodowego, zaś 68 miało dochody powyżej progu dochodowego. Najmniejszą 

liczbę gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w gminie Zawoja 

zanotowano w 2010 roku. W porównaniu z rokiem 2009, aż 51 gospodarstw mniej otrzymywało 

pomoc z zakresu działań pomocy społecznej, z czego 40 gospodarstw miało dochody poniżej 

progu dochodowego, a 11 posiadało dochody powyżej ustalonego progu dochodowego. 

W następnych latach analizowanego okresu czasu notowano jedynie wzrost liczby 

gospodarstw korzystających z pomocy społecznej. 

Rysunek 9. Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w gminie 

Zawoja. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W 2009 oraz 2010 roku w każdym z gospodarstw korzystających z pomocy społecznej średnio 

mieszkały 3,4 osoby. W 2009 roku w 308 gospodarstwach mieszkało 1050 osób, zaś w 2010 roku 
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w 257 gospodarstwach korzystających z pomocy społecznej zameldowane były 894 osoby. 

Najmniejszą średnią osób zameldowanych w gospodarstwach domowych otrzymujących 

pomoc społeczną zanotowano w 2013 roku, kiedy to na jedno gospodarstwo korzystające z 

pomocy społecznej mieszkały 3 osoby. W tym roku w 275 gospodarstwach mieszkało 847 osób.  

Rysunek 10. Liczba osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej 

w gminie Zawoja. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W 2011 roku odnotowano największą liczbę wypadków drogowych przypadających na każde 

10 tysięcy ludności. W tym roku wskaźnik liczby wypadków wynosił 94/100 tysięcy ludności. W 

roku 2012 zanotowano już znacznie niższy poziom tego wskaźnika. W powiecie suskim w 2012 

roku zanotowano 54,8 wypadków na każde 10 tysięcy ludności. Najniższy wskaźnik 

odnotowano w 2014 roku, kiedy to na każde 10 tysięcy ludności wydarzyło się 53,5 wypadków 

drogowych. Na poziomie podregionu nowotarskiego od 2011 roku notuje się spadek 

wypadków drogowych. Jedynie w 2013 roku wskaźnik ten był wyższy od analogicznego 

wskaźnika z roku poprzedniego o 3 jednostki. 
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Rysunek 11. Liczba wypadków drogowych na 10 tys. ludności. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W 2014 roku na każde 1000 mieszkańców powiatu suskiego stwierdzono 11,7 przestępstw 

zakończonych w postępowaniach przygotowawczych. W porównaniu z rokiem 2013 było to 

o 1,5 jednostki mniej.  Na poziomie podregionu nowotarskiego od 2011 do 2014 roku notuje się 

ciągły spadek stwierdzanych przestępstw w postępowaniach przygotowawczych.  

Rysunek 12. Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych (1000 mieszkańców). Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W 2011 roku zanotowano największą liczbę dzieci uczęszczających do placówek wychowania 

przedszkolnego z gminy Zawoja. W tym roku na każde tysiąc dzieci w wieku od 3 do 5 lat do 

placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 497 dzieci. W roku następnym tj. 2012 

zanotowano znaczny spadek liczby dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego (o 92). 

Dopiero zbliżony poziom tego wskaźnika dla gminy Zawoja zarejestrowano w 2014 roku, kiedy 

to do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 491 dzieci na każdy tysiąc dzieci w 
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wieku od 3 do 5 lat. Najniższy wskaźnik tego typu dla gminy Zawoja odnotowano w 2009 roku. 

W tym roku na każdy tysiąc dzieci w wieku 3-5 lat tylko 256 dzieci było przyjętych do placówek 

wychowania przedszkolnego. 

Rysunek 13. Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. Dzieci w wieku 

3-5 lat. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W gminie Zawoja w 2014 roku funkcjonowało 6 szkół podstawowych. Liczba ta nie uległa 

zmianie w analizowanym okresie czasu. Szkoły podstawowe z gminy Zawoja stanowią 14% 

wszystkich szkół z powiatu suskiego. W 2014 roku do szkół podstawowych w gminie Zawoja 

uczęszczało 682 dzieci - było to 12,1% uczniów szkół podstawowych z całego terenu powiatu 

suskiego.  Najmniej uczniów w szkołach podstawowych z terenu gminy Zawoja notowano w 

2013 roku. W tym roku do szkół podstawowych w gminie uczęszczało 650 uczniów. Liczba ta 

stanowiła 12% wszystkich uczniów z powiatu suskiego. 

Rysunek 14. Liczba uczniów w szkołach podstawowych. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W 2009, 2011 oraz 2012 roku zanotowano ponad stuprocentowy wskaźnik skolaryzacji brutto 

dla szkół podstawowych w gminie Zawoja. W latach 2010, 2013 oraz 2014 wskaźnik ten 
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utrzymywał się na poziomie około 97%. W powiecie suskim najniższy wskaźnik skolaryzacji brutto 

zanotowano w 2014 roku, natomiast najwyższy w 2009 roku. 

Rysunek 15. Wskaźnik skolaryzacji brutto: szkoły podstawowe. Stan na dzień 31.12.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W 2009 roku wskaźnik skolaryzacji brutto dla gimnazjum w gminie Zawoja osiągnął ponad 

stuprocentowy wynik. W latach następnych wskaźnik ten ulegał systematycznemu spadkowi. 

Najmniejszy poziom wskaźnika skolaryzacji brutto zanotowano w 2013 roku, gdy wyniósł 95,2%. 

W roku następnym poziom ten wyższy był tylko o 0,7%. W powiecie suskim wskaźnik skolaryzacji 

brutto od 2009 roku ulegał regularnemu zmniejszeniu. W powiecie suskim w 2009 roku wskaźnik 

skolaryzacji brutto wynosił 98,3%, natomiast w 2014 roku - 95,1%. 

Rysunek 16. Wskaźnik skolaryzacji brutto: gimnazja. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W analizowanym okresie czasu notowało się stały wzrost liczby fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych średnio przypadających na każde 1000 mieszkańców. W 2009 roku 

na każdych 1000 mieszkańców gminy funkcjonowały średnio 2 podmioty gospodarki 

narodowej o charakterze fundacji, stowarzyszenia lub organizacji społecznej. Największą 

średnią liczbę fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na każdy 1000 mieszkańców 

zanotowano w 2014 roku, gdy wartość wyniosła 2,5. Mniejszą dynamikę wzrostu tego 

wskaźnika widać na poziomie powiatu suskiego. W 2009 roku liczba fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych przypadających na każde 1000 mieszkańców wynosiła 1,9, zaś w 

2014 roku 2,3.  

Rysunek 17. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców. Stan na 

dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 

 

Sfera gospodarcza 

W analizowanym okresie zanotowano trwały wzrost liczby zarejestrowanych Podmiotów 

Gospodarki Narodowej w gminie Zawoja, jak i w powiecie suskim. Od 2009 do 2014 roku liczba 

zarejestrowanych podmiotów w gminie Zawoja wzrosła o 79 podmiotów zarejestrowanych w 

rejestrze REGON, natomiast na poziomie powiatu liczba ta wzrosła o 465 podmiotów.  W 2014, 

jak i w latach wcześniejszych, udział podmiotów z gminy Zawoja  

w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów w powiecie suskim wynosił około 10%.  
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Rysunek 18. Liczba zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Stan na dzień 31.12 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W gminie Zawoja, jak i w powiecie suskim dominują Podmioty gospodarki narodowej 

zatrudniające do dziewięciu pracowników. W 2009 roku, jak i w latach następnych, tylko około 

3% podmiotów z gminy Zawoja zatrudniało od 10 do 49 pracowników.  Do roku 2010 na terenie 

gminy funkcjonowały 2 podmioty gospodarki narodowej zatrudniające od 50 do 249 osób. W 

roku następnym wskaźnik ten obniżył się do jednego podmiotu, gdy w 2012 roku nie 

zanotowano już podmiotu o takiej klasie wielkości. 

Rysunek 19. Liczba podmiotów wg klas wielkości w gminie Zawoja Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W gminie Zawoja ponad połowa zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów prowadzi 

działalność sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (2007) jako pozostała 

działalność. Od 2009 roku notuje się ciągły wzrost podmiotów zajmujących się działalnością 

związaną z przemysłem oraz budownictwem oraz pozostałą działalnością, natomiast od 2011 

roku widać spadek liczby podmiotów prowadzących działalność w zakresie rolnictwa 

łowiectwa, leśnictwa i rybactwa. Największą zanotowaną liczbę podmiotów związanych z 
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działalnością rolniczą w analizowanym okresie czasu stwierdzono w 2010 roku. Podmioty o 

wspomnianej działalności stanowiły 7,3% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w gminie 

Zawoja.  W 2014 roku w gminie istniało 45 podmiotów prowadzących swoją działalność w 

zakresie rolnictwa, rybactwa, łowiectwa czy leśnictwa, z kolei podmiotów związanych z 

przemysłem i budownictwem zarejestrowanych było 313, natomiast pozostałą działalnością 

zajmowało się 448 podmiotów.  

Rysunek 20. Liczba Podmiotów Gospodarki Narodowej  w gminie Zawoja, podział ze względu 

na rodzaj działalności wg klasyfikacji PKD 2007. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów w gminie Zawoja zanotowano w 2011 roku - 76 

podmiotów. W 2011 roku zarejestrowano również najwięcej, bo 6 podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Najwięcej podmiotów 

związanych z przemysłem i budownictwem zarejestrowano w 2010 roku. 

Rysunek 21. Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w gminie Zawoja, wg grup sekcji PKD 

2007. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Sfera środowiskowa 

W 2014 roku w gminie Zawoja istniały 2 biologiczne oczyszczalnie ścieków, co stanowi 20% 

wszystkich oczyszczalni na terenie powiatu suskiego4. Pomimo stałej liczby oczyszczalni 

komunalnych w gminie Zawoja zauważalna jest poprawa dostępności do oczyszczalni, przez 

co następuje wzrost liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w gminie Zawoja. 

Najmniej osób korzystających z oczyszczalni ścieków zanotowano w 2009 roku, bowiem z 

oczyszczalni ścieków korzystało wtedy 1118 osób. Największą liczbę, bo 1310 osób 

zanotowano w 2014 roku.  

Rysunek 22. Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

W analizowanym okresie czasu zauważalny był znaczny wzrost zużycia wody na jednego 

mieszkańca gminy. Od 2009 do 2012 roku liczba m3  zużytej wody na jednego mieszkańca 

gminy wzrosła blisko trzykrotnie. W 2014 roku zanotowano najwyższą ilość zużytej wody. Na 

poziomie powiatu wskaźnik zużycia wody na jednego mieszkańca od 2009 do 2014 roku 

zostaje na zbliżonych wartościach. 

Rysunek 23. Zużycie wody na 1 mieszkańca [w m3]. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 

                                                      
4 Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny. 
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Od 2009 roku widać niewielki wzrost liczby osób korzystających z instalacji wodociągowej w 

gminie Zawoja. Pod koniec 2014 roku 25,1% ludności gminy miało dostęp do instalacji 

wodociągowej, natomiast w 2009  roku odsetek ten wyniósł 32,8%. Na poziomie powiatu 

suskiego w 2014 roku 37,9% ludności powiatu miało stały dostęp do instalacji wodociągowej. 

Od 2009 roku liczba ta wzrosła o 4 punkty procentowe.  

Rysunek 24. Liczba osób korzystających z instalacji wodociągowych w ogólnej liczbie ludności. 

Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

W 2014 roku 12,4% ludności gminy Zawoja miało przyłączenie do instalacji kanalizacyjnych.  

W porównaniu z rokiem 2009 jest to więcej o 3,6%. Stały wzrost wskaźnika liczby osób 

korzystających z instalacji kanalizacyjnych zanotowano na terenie powiatu suskiego. W 2009 

roku z kanalizacji w powiecie korzystało 24,3% ludności, natomiast w 2014 roku wartość ta 

wzrosła do 30,6%. 

Rysunek 25. Liczba osób korzystających z instalacji kanalizacyjnych w ogólnej liczbie ludności. 

Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W analizowanym okresie czasu 2615,35 hektarów, czyli  20,3% powierzchni całej gminy Zawoja 

stanowiły obszary prawnie chronione.  Obszary chronione w powiecie suskim stanowiły 28,9% 

powierzchni, natomiast w podregionie nowotarskim wskaźnik udziału obszarów prawnie 

chronionych w ogólnej powierzchni jednostki wynosił 73,8%.  

Rysunek 26. Udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni jednostek 

terytorialnych. Stan na 31.12.2014. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Wśród obszarów prawnie chronionych na terenie gminy Zawoja, aż 97,8% stanowi Babiogórski 

Park Narodowy, natomiast 2,2% stanowią rezerwaty przyrody. Według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2014 roku znajduje się 14 pomników przyrody. 

Pomniki przyrody w gminie Zawoja stanowią 27,5% wszystkich pomników na terenie powiatu 

suskiego. Należy także dodać, iż w 2015 roku na terenie gminy utworzono zespół przyrodniczo 

krajobrazowy Dolina Skawica. Głównym celem zespołu jest ochrona cennych fragmentów 

krajobrazu naturalnego i kulturowego. 

Rysunek 27. Udział obszarów prawnie chronionych w gminie Zawoja ze względu na rodzaj. Stan 

na dzień 31.12.2014. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Sfera techniczna 

W okresie od 2012 do 2014 roku wydano w gminie Zawoja łącznie 110 pozwoleń na budowę. 

W 2012 roku – 39, w 2013 roku 32, natomiast w 2014 roku wydano ich 39. Najwięcej decyzji  

o pozwoleniu na budowę budynków innych niż nowa zabudowa mieszkaniowa wydano 

 w 2014 roku, kiedy to tego typu dokumentów wydano 21, natomiast najmniej, bo 13, 
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pozwoleń wydano w 2012 roku. Decyzji o pozwoleniu na budowę dla nowej zabudowy 

mieszkalnej najwięcej wydano w 2012 roku – 26, najmniej zaś w 2013 roku – 16.  

Tabela 3. Liczba wydanych pozwoleń na budowę przez gminę Zawoja. Stan na dzień 

31.12.2014. 

Wydane pozwolenia na budowę 2012 2013 2014 

Liczba pozwoleń na budowę 39 32 39 

Wydane pozwolenia na budowę dla budynków innych niż 

nowa zabudowa mieszkaniowa 
13 16 21 

Wydane pozwolenia na budowę dla nowej zabudowy 

mieszkalnej 
26 16 18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

W analizowanym okresie czasu tj. od 2009 do 2014 roku, najwięcej nowych budynków 

oddanych do użytkowania zanotowano w 2012 roku. W tym roku łącznie do użytku oddano 

66 nowych budynków (w tym 63 budynki mieszkalne oraz 3 budynki o innym przeznaczeniu). 

Najmniejszą liczbę nowych budynków oddanych do użytkowania w gminie Zawoja 

stwierdzono w 2014 roku, kiedy to ogółem do użytku oddano 24 budynki (18 mieszkalnych oraz 

6 niemieszkalnych). 

Rysunek 28. Liczba nowych budynków oddanych do użytkowania w gminie Zawoja. Stan na 

dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Banku Danych Lokalnych GUS 

W 2014 roku w gminie Zawoja było 2161 budynków mieszkalnych z 2404 udostępnionymi 

mieszkaniami. Najwięcej budynków mieszkalnych w gminie zanotowano w 2010 roku – 2767, 

natomiast najmniej w 2011 roku – 2036. Po znacznym spadku liczby budynków mieszkalnych w 

2011 roku, w latach następnych notowano ciągły wzrost liczby tego typu zabudowy. 

Najmniejszą liczbę mieszkań w gminie Zawoja zanotowano w 2010 roku – 2238, natomiast 

najwięcej mieszkań zanotowano zaś w 2009 roku – 2775.  
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Rysunek 29. Liczba budynków mieszkalnych w gminie Zawoja. Stan na dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Banku Danych Lokalnych GUS 

 

Analiza wskaźnikowa 

Sfera społeczna 

Analiza sfery społecznej stanowi fundamentalną część opisu badanej zbiorowości 

pozwalającą na diagnozę obecnego stanu i prognozowanie oraz planowanie przyszłych 

zmian. Największym potencjałem rozwojowym danego obszaru jest jego kapitał ludzki. 

Dlatego też w prezentowanej diagnozie skupiono uwagę na analizie społecznych obszarów 

takich jak: bezrobocie, ubóstwo, problemy społeczne, bezpieczeństwo, demografia, 

edukacja, aktywność społeczna. Wymienione kategorie tworzą katalog podstawowej wiedzy 

na temat wybranej zbiorowości, pozwalają także na identyfikację problemów z jakimi 

potencjalnie może borykać się badana społeczność. 

Tabela prezentuje dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców. Wartość referencyjna wyniosła 3,263. Wyższe wartości odnotowano w trzech 

sołectwach, były nimi następujące jednostki: Skawica Centrum, Zawoja Centrum, Zawoja 

Wełcza. 
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Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców – stymulanta. (Dane 

z 31.12.2015 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   3,981 

2 
Skawica Sucha 

Góra 
1,684 

3 Zawoja Górna 2,562 

4 Zawoja Centrum 3,511 

5 Zawoja Przysłop 3,257 

6 Zawoja Dolna 3,057 

7 Zawoja Mosorne 3,047 

8 Zawoja Wełcza 3,442 

 gmina Zawoja 3,263 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

 

W tabeli poniżej została zaprezentowana liczba osób długotrwale bezrobotnych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości aniżeli wartość referencyjna odnotowano 

w czterech sołectwach. Były nimi następujące jednostki ewidencyjne: Zawoja Górna, Zawoja 

Centrum, Zawoja Przysłop, Zawoja Wełcza. 

Tabela 5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców – 

stymulanta. (Dane z 31.12.2015 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   1,296 

2 
Skawica Sucha 

Góra 
0,211 

3 Zawoja Górna 1,566 

4 Zawoja Centrum 1,732 

5 Zawoja Przysłop 2,280 

6 Zawoja Dolna 1,046 

7 Zawoja Mosorne 1,354 

8 Zawoja Wełcza 1,812 

 gmina Zawoja 1,419 
 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Najwyższe wartości wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców zaobserwowano w sołectwach: 

Skawica Sucha Góra, Zawoja Przysłop, Zawoja Dolna. Wysoka wartość wskaźnika świadczy,  
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iż największy odsetek mieszkańców tych sołectw korzysta z pomocy społecznej w przeliczeniu 

na 100 osób. 

Tabela 6. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

- stymulanta. (Dane z 31.12.2015 r.)  

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   5,602 

2 
Skawica Sucha 

Góra 
13,684 

3 Zawoja Górna 5,409 

4 Zawoja Centrum 5,852 

5 Zawoja Przysłop 11,401 

6 Zawoja Dolna 6,999 

7 Zawoja Mosorne 4,853 

8 Zawoja Wełcza 6,159 

 gmina Zawoja 6,395 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Najwyższe wartości wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców zaobserwowano w sołectwach: 

Skawica Sucha Góra, Zawoja Centrum, Zawoja Przysłop, Zawoja Wełcza. 

Tabela 7. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu choroby w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców – stymulanta. (Dane z 31.12.2015 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,509 

2 
Skawica Sucha 

Góra 
1,895 

3 Zawoja Górna 0,498 

4 Zawoja Centrum 0,655 

5 Zawoja Przysłop 1,303 

6 Zawoja Dolna 0,483 

7 Zawoja Mosorne 0,451 

8 Zawoja Wełcza 0,906 

 gmina Zawoja 0,655 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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Poniższa tabela zawiera dane na temat liczby osób korzystających z pomocy społecznej  

z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości niż wartość 

referencyjna dla gminy Zawoja (0,469) odnotowano w czterech sołectwach: Skawica 

Centrum, Zawoja Górna, Zawoja Przysłop, Zawoja Wełcza. 

Tabela 8. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z 31.12.2015 r.)  

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,509 

2 
Skawica Sucha 

Góra 
0,421 

3 Zawoja Górna 0,498 

4 Zawoja Centrum 0,468 

5 Zawoja Przysłop 0,651 

6 Zawoja Dolna 0,322 

7 Zawoja Mosorne 0,451 

8 Zawoja Wełcza 0,543 

 gmina Zawoja 0,469 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Tabela zawiera informacje dotyczące liczby osób niepełnosprawnych korzystających  

z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najwyższe wartości wskaźnika 

odnotowano w sołectwach: Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra.  

Tabela 9. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców – stymulanta. (Dane z 31.12.2015 r.)  

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   1,343 

2 
Skawica Sucha 

Góra 
1,263 

3 Zawoja Górna 0,641 

4 Zawoja Centrum 0,843 

5 Zawoja Przysłop 0,326 

6 Zawoja Dolna 0,644 

7 Zawoja Mosorne 0,677 

8 Zawoja Wełcza 0,362 

 gmina Zawoja 0,862 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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Tabela poniżej prezentuje liczbę osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska 

karta” w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano  

w sołectwach Skawica Centrum oraz Zawoja Mosorne. Oznacza to, że w tych sołectwach 

występuje największa liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

w przeliczeniu na 100 osób. 

Tabela 10. Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z 31.12.2015 r.)  

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,417 

2 Skawica Sucha Góra 0,000 

3 Zawoja Górna 0,071 

4 Zawoja Centrum 0,047 

5 Zawoja Przysłop 0,000 

6 Zawoja Dolna 0,161 

7 Zawoja Mosorne 0,226 

8 Zawoja Wełcza 0,000 

 gmina Zawoja 0,164 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące liczby przestępstw w przeliczeniu na 100 

mieszkańców. Wyższe wartości wskaźnika zanotowano dla sołectw: Skawica Centrum, 

Skawica Sucha Góra, co świadczy o występowaniu tam większej liczby przestępstw  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców, aniżeli średnia wartość dla gminy Zawoja. Ze względu na 

brak szczegółowych danych w podziale na sołectwa, wartości dla sołectw w miejscowości 

Skawica oraz Zawoja są identyczne. 

Tabela 11. Liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z 

 2015 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,873 

2 Skawica Sucha Góra 0,873 

3 Zawoja Górna 0,812 

4 Zawoja Centrum 0,812 

5 Zawoja Przysłop 0,812 

6 Zawoja Dolna 0,812 

7 Zawoja Mosorne 0,812 

8 Zawoja Wełcza 0,812 

 gmina Zawoja 0,829 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Policji 
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Tabela zawiera dane na temat zdawalności egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników 

uczniów z języka polskiego. Wyniki poniżej wartości referencyjnej równej 63,8% uzyskały 

następujące sołectwa: Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra. 

Tabela 12. Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów z języka polskiego 

– destymulanta. (Dane z 2015 roku)  

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   58,9% 

2 Skawica Sucha Góra 58,9% 

3 Zawoja Górna 68,3% 

4 Zawoja Centrum 63,7% 

5 Zawoja Przysłop 68,3% 

6 Zawoja Dolna 68,3% 

7 Zawoja Mosorne 68,3% 

8 Zawoja Wełcza 68,3% 

 gmina Zawoja 63,8% 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

Tabela prezentuje informacje na temat zdawalności egzaminu gimnazjalnego – średnia 

wyników uczniów z języka angielskiego (poziom podstawowy). Średnie wyniki egzaminu 

poniżej wartości referencyjnej odnotowano w trzech sołectwach, były nimi następujące 

jednostki: Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra, Zawoja Centrum. 

Tabela 13. Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów z języka 

angielskiego (poziom podstawowy) - destymulanta. (Dane z 2015 roku) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   61,9% 

2 Skawica Sucha Góra 61,9% 

3 Zawoja Górna 73,2% 

4 Zawoja Centrum 67,6% 

5 Zawoja Przysłop 73,2% 

6 Zawoja Dolna 73,2% 

7 Zawoja Mosorne 73,2% 

8 Zawoja Wełcza 73,2% 

 gmina Zawoja 68,5% 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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W ramach analizy sfery społecznej wzięto także pod uwagę zaangażowanie lokalnej 

społeczności w życie publiczne. Najlepszym wskaźnikiem aktywności społecznej jest 

frekwencja w wyborach. Analizie poddano frekwencję w II turze wyborów Prezydenckich  

w 2015 roku.  Biorąc pod uwagę wartość dla gminy Zawoja – 55,12% obszarami, które  

w mniejszym stopniu angażują się w życie publiczne są następujące sołectwa: Skawica Sucha 

Góra, Skawica Centrum, Zawoja Przysłop, Zawoja Mosorne. 

Tabela 14. Frekwencja wyborcza w II turze wyborów Prezydenckich w 2015 roku - 

destymulanta. (Dane z 2015 roku)  

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   51,80% 

2 Skawica Sucha Góra 48,46% 

3 Zawoja Górna 56,87% 

4 Zawoja Centrum 61,49% 

5 Zawoja Przysłop 53,91% 

6 Zawoja Dolna 55,96% 

7 Zawoja Mosorne 54,18% 

8 Zawoja Wełcza 58,37% 

 gmina Zawoja 55,12% 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 

Podczas diagnozy analizie poddano także dane dotyczące liczby wydarzeń kulturalnych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Niższe wartości wskaźnika, które świadczą o mniejszej 

liczbie wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców, odnotowano  

w następujących sołectwach: Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra, Zawoja Przysłop, 

Zawoja Dolna, Zawoja Mosorne. 

Tabela 15. Liczba wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. 

(Dane z 2015 r.)  

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,370 

2 Skawica Sucha Góra 0,632 

3 Zawoja Górna 0,712 

4 Zawoja Centrum 1,592 

5 Zawoja Przysłop 0,000 

6 Zawoja Dolna 0,000 

7 Zawoja Mosorne 0,339 

8 Zawoja Wełcza 0,725 

 gmina Zawoja 0,677 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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Podsumowanie - sfera społeczna 

Do analizy sfery społecznej wykorzystano następujące wskaźniki: liczba osób bezrobotnych, 

liczba osób długotrwale bezrobotnych, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, 

liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu choroby, liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu, liczba osób niepełnosprawnych 

korzystających z pomocy społecznej, liczba osób objętych pomocą w ramach procedury 

„niebieska karta”, liczba przestępstw, zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników 

uczniów z języka polskiego oraz z języka angielskiego, frekwencja wyborcza w II turze wyborów 

prezydenckich w 2015 roku, liczba wydarzeń kulturalnych.  

W kolejnej tabeli zaprezentowano wartości poszczególnych wskaźników oraz wartość 

wskaźnika syntetycznego Perkala z uwzględnieniem podziału gminny Zawoja na sołectwa. 

Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że sołectwami, w 

których występuje stan kryzysowy w sferze społecznej są następujące jednostki: Skawica 

Centrum, Skawica Sucha Góra, Zawoja Przysłop. 

Tabela 16.  Wskaźnik syntetyczny Perkala - sfera społeczna. 

Lp

. 
Sołectwo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Wsk. 

syntety

czny 

Liczba 

wsk. 

Odbiegaj

ących od 

średniej 

1 Skawica Centrum   1,000 0,525 0,085 0,040 0,569 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,744 0,767 8,730 9 

2 
Skawica Sucha 

Góra 
0,000 0,000 1,000 1,000 0,301 0,922 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,603 7,826 8 

3 Zawoja Górna 0,382 0,655 0,063 0,032 0,535 0,310 0,171 0,000 0,000 0,000 0,355 0,553 3,055 2 

4 Zawoja Centrum 0,795 0,735 0,113 0,141 0,444 0,508 0,112 0,000 0,489 0,496 0,000 0,000 3,833 4 

5 Zawoja Przysłop 0,685 1,000 0,741 0,590 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,581 1,000 5,597 6 

6 Zawoja Dolna 0,598 0,404 0,243 0,022 0,000 0,313 0,386 0,000 0,000 0,000 0,425 1,000 3,391 2 

7 Zawoja Mosorne 0,593 0,553 0,000 0,000 0,393 0,346 0,542 0,000 0,000 0,000 0,561 0,787 3,775 3 

8 Zawoja Wełcza 0,765 0,774 0,148 0,315 0,672 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240 0,545 3,494 4 

 

Tabela 17. Lista wskaźników - sfera społeczna. 

Lp. Wskaźnik 

1 Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

3 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

4 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu choroby w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

5 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100 

mieszkańców  

6 
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców  

7 
Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” w przeliczeniu na 100 

mieszkańców  
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Lp. Wskaźnik 

8 Liczba przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

9 Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów z języka polskiego  

10 Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów z języka angielskiego  

11 Frekwencja wyborcza w II turze wyborów Prezydenckich w 2015 roku  

12 Liczba wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

 

Sfera gospodarcza 

Monitoring potencjału rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i analiza sytuacji zastanej jest 

niezwykle ważne w kontekście planowanych działań w ramach procesu rewitalizacji. Analizie 

poddany zostanie obszar przedsiębiorczości gminy Zawoja. Siłą rozwojową każdej 

miejscowości jest jej kondycja ekonomiczno-gospodarcza. Wyznaczenie obszarów 

stanowiących o problematycznym charakterze gminy pozwoli na dokonanie zmian, aby  

w przyszłości ograniczyć bariery rozwojowe tej gminy. Skuteczne zaplanowanie przemian  

w lokalnej gospodarce, zwiększy jej konkurencyjność i atrakcyjność dla pracowników oraz 

potencjalnych inwestorów.  

Podczas diagnozy sfery gospodarczej w gminie Zawoja wzięto pod uwagę liczbę 

przedsiębiorstw wpisanych do rejestru CEIDG5. Wskaźnik ten obrazuje, w których obszarach 

gminy skoncentrowana jest największa liczba przedsiębiorstw wpisanych do rejestru  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W pięciu sołectwach odnotowano wartości wskaźnika 

poniżej średniej dla gminy Zawoja, były nimi następujące jednostki ewidencyjne: Skawica 

Centrum, Zawoja Górna, Zawoja Centrum, Zawoja Przysłop, Zawoja Mosorne. Oznacza to,  

iż w tych sołectwach funkcjonuje mniej przedsiębiorstw widniejących w rejestrze CEIDG niż 

wartość referencyjna, która wyniosła 4,911.  

                                                      
5 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, 

będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie 

teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. 
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Tabela 18. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru CEIDG w przeliczeniu na 

100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 01.06.2016 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   4,676 

2 Skawica Sucha Góra 6,526 

3 Zawoja Górna 4,698 

4 Zawoja Centrum 4,635 

5 Zawoja Przysłop 3,583 

6 Zawoja Dolna 5,953 

7 Zawoja Mosorne 4,515 

8 Zawoja Wełcza 5,072 

 gmina Zawoja 4,911 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

Sfera środowiskowa 

Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera 

środowiskowa. Analiza tego obszaru pozwoli na określenie kondycji środowiskowej gminy 

Zawoja. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji środowiskowej, gdyż ma 

ona wpływ na jakość życia mieszkańców gminy oraz stanowi o atrakcyjności i potencjale 

danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji środowiska w gminie staje się niezwykle 

potrzebne w celu wyznaczenia obszarów kryzysowych wymagających działań 

interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji.  

Sfera środowiskowa w gminie zdiagnozowana została także na podstawie wskaźnika 

nagromadzenia wyrobów zawierających azbest w tonach w przeliczeniu na 100 

mieszkańców. Wartość referencyjna wyniosła 3,980. Wyższe wartości odnotowano w trzech 

sołectwach, były nimi następujące jednostki: Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra, Zawoja 

Mosorne. 



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja 

 

   40 

Tabela 19. Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [tona] - stymulanta. 

(Dane z 2015 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   4,731 

2 Skawica Sucha Góra 4,952 

3 Zawoja Górna 2,804 

4 Zawoja Centrum 3,605 

5 Zawoja Przysłop 3,614 

6 Zawoja Dolna 2,862 

7 Zawoja Mosorne 6,121 

8 Zawoja Wełcza 3,928 

 gmina Zawoja 3,980 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą także warunki przestrzenno-

funkcjonalne, mogą one stać się przyczynkiem do przyciągania nowych mieszkańców lub 

potencjalnych inwestorów. Określenie obszarów problemowych w tym zakresie dotyczyć 

będzie następujących kategorii: uwarunkowania przestrzenne, budownictwo.  

W tabeli zaprezentowano dane dotyczące liczby budynków, które posiadają przyłącze 

wodociągowe w stosunku do łącznej liczby budynków. W pięciu sołectwach: Skawina 

Centrum, Skawina Sucha Góra, Zawoja Dolna, Zawoja Mosorne, Zawoja Wełcza w ogólnie nie 

ma sieci wodociągowej, natomiast w sołectwie Zawoja Przysłop wartość wskaźnika jest 

mniejsza niż wartość referencyjna. 
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Tabela 20. Liczba budynków, które posiadają przyłącze wodociągowe w stosunku do łącznej 

liczby budynków - destymulanta. (Dane z 16.06.2016 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,000 

2 Skawica Sucha Góra 0,000 

3 Zawoja Górna 0,501 

4 Zawoja Centrum 0,529 

5 Zawoja Przysłop 0,154 

6 Zawoja Dolna 0,000 

7 Zawoja Mosorne 0,070 

8 Zawoja Wełcza 0,000 

 gmina Zawoja 0,215 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące liczby budynków, które posiadają czynne przyłącze 

kanalizacyjne w stosunku do łącznej liczby budynków. Jedynie w dwóch sołectwach znajdują 

się budynki z przyłączami kanalizacyjnymi, są nimi następujące jednostki przestrzenne: Zawoja 

Górna, Zawoja Centrum (wskaźnik poniżej wartości referencyjnej). W pozostałych sołectwach 

żaden budynek nie ma przyłącza kanalizacyjnego. 

Tabela 21. Liczba budynków, które posiadają przyłącze kanalizacyjne w stosunku do łącznej 

liczby budynków - destymulanta. (Dane z 16.06.2016 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,000 

2 Skawica Sucha Góra 0,000 

3 Zawoja Górna 0,688 

4 Zawoja Centrum 0,116 

5 Zawoja Przysłop 0,000 

6 Zawoja Dolna 0,000 

7 Zawoja Mosorne 0,000 

8 Zawoja Wełcza 0,000 

 gmina Zawoja 0,140 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące szacunkowej wartości szkód wywołanych 

powodzią w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości niż średnia wartość wskaźnika 
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dla gminy Zawoja odnotowano w następujących sołectwach: Zawoja Górna, Zawoja 

Centrum, Zawoja Wełcza. Należy również znaczyć, iż w 2014 roku w trzech sołectwach nie 

odnotowano żadnych strat. 

Tabela 22. Szacunkowa wartość szkód spowodowanych powodzią w przeliczeniu na 100 

mieszkańców – stymulanta. (Dane z 2014 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   3379,6 

2 Skawica Sucha Góra 0,0 

3 Zawoja Górna 5879,0 

4 Zawoja Centrum 12500,0 

5 Zawoja Przysłop 0,0 

6 Zawoja Dolna 0,0 

7 Zawoja Mosorne 4288,9 

8 Zawoja Wełcza 15652,2 

 gmina Zawoja 5969,0 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

Podczas analizy sfery przestrzenno-funkcjonalne wzięto także pod uwagę liczbę przystanków 

przypadających na 100 mieszkańców. W przypadku czterech sołectw wartość wskaźnika była 

mniejsza niż wartość referencyjna, która wyniosła 0,851. Do tych obszarów zaliczyć należy 

następujące sołectwa: Skawica Centrum, Zawoja Centrum, Zawoja Dolna, Zawoja Mosorne. 

Tabela 23. Liczba przystanków w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 

11.05.2016 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,463 

2 Skawica Sucha Góra 2,105 

3 Zawoja Górna 1,139 

4 Zawoja Centrum 0,749 

5 Zawoja Przysłop 1,303 

6 Zawoja Dolna 0,483 

7 Zawoja Mosorne 0,451 

8 Zawoja Wełcza 2,174 

 gmina Zawoja 0,851 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

Sfera techniczna 

Badany aspekt sfery technicznej, czyli infrastruktura techniczna gminy Zawoja umożliwi 

diagnozę jakości życia mieszkańców oraz precyzyjnie wskaże obszary problemowe z jakimi 
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boryka się gmina w tym zakresie. Badane wskaźniki świadczą o poziomie rozwoju 

technicznego gminy.  

Dane zawarte w tabeli poniżej dotyczą szacowanej długości dróg wymagających remontu  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości aniżeli średnia dla gminy Zawoja 

odnotowano w ponad połowie sołectw. Do jednostek, które cechują się ponadprzeciętną 

długością dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100 mieszkańców zaliczyć należy: 

Zawoję Górną, Zawoję Centrum, Zawoję Przysłop, Zawoję Mosorne, Zawoję Wełcza.  

Tabela 24. Szacowana długość dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100 

mieszkańców – stymulanta. (Dane z 11.05.2016 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   179,4 

2 Skawica Sucha Góra 388,4 

3 Zawoja Górna 504,2 

4 Zawoja Centrum 512,4 

5 Zawoja Przysłop 1454,4 

6 Zawoja Dolna 328,6 

7 Zawoja Mosorne 883,9 

8 Zawoja Wełcza 851,4 

 gmina Zawoja 489,2 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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Tabela zawiera informacje na temat liczby wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 

100 mieszkańców. Niższe wartości niż średnia dla gminy Zawoja (0,393) odnotowano  

w trzech sołectwach: Skawica Centrum, Zawoja Górna, Zawoja Wełcza.  

Tabela 25. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców - 

destymulanta. (Dane z 01.04.2016 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,324 

2 Skawica Sucha Góra 0,421 

3 Zawoja Górna 0,214 

4 Zawoja Centrum 0,421 

5 Zawoja Przysłop 0,977 

6 Zawoja Dolna 0,483 

7 Zawoja Mosorne 0,564 

8 Zawoja Wełcza 0,181 

 gmina Zawoja 0,393 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 

 

Tabela prezentuje dane dotyczące liczby zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

nieruchomych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Tylko w dwóch sołectwach znajdują się 

zabytki są to następujące jednostki przestrzenne: Zawoja Górna, Zawoja Centrum. 

Tabela 26. Liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków w przeliczeniu na 100 

mieszkańców – destymulanta. (Dane z 30.04.2016 r.) 

Lp. Sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

1 Skawica Centrum   0,000 

2 Skawica Sucha Góra 0,000 

3 Zawoja Górna 0,285 

4 Zawoja Centrum 0,140 

5 Zawoja Przysłop 0,000 

6 Zawoja Dolna 0,000 

7 Zawoja Mosorne 0,000 

8 Zawoja Wełcza 0,000 

 gmina Zawoja 0,076 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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Podsumowanie – pozostałe sfery 

Do analizy pozostałych sfer tj. sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej wykorzystano następujące wskaźniki: liczba podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru CEIDG, wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest 

[tona], liczba budynków, które posiadają przyłącze wodociągowe, liczba budynków, które 

posiadają przyłącze kanalizacyjne, szacunkowa wartość szkód spowodowanych powodzią, 

liczba przystanków, szacowana długość dróg wymagających remontu, liczba wydanych 

pozwoleń na budowę, liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 

W kolejnej tabeli zaprezentowano wartości poszczególnych wskaźników oraz wartość 

wskaźnika syntetycznego Perkala w ramach sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej z uwzględnieniem podziału gminny Zawoja na sołectwa. Biorąc 

pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że w każdym z sołectw 

występuje przynajmniej jeden problem ze sfery gospodarczej i/lub środowiskowej i/lub 

przestrzenno-funkcjonalnej i/lub technicznej. 

Tabela 27. Tabela 16.  Wskaźnik syntetyczny Perkala – pozostałe sfery. 

Lp. Sołectwo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Wsk. 

syntetyczny 

Liczba wsk. 

Odbiegających 

od średniej 

1 Skawica Centrum   0,629 0,581 1,000 1,000 0,216 0,993 0,000 1,000 0,820 6,239 7 

2 Skawica Sucha Góra 0,000 0,647 1,000 1,000 0,000 0,040 0,164 1,000 0,699 4,549 4 

3 Zawoja Górna 0,621 0,000 0,051 0,000 0,376 0,601 0,255 0,000 0,959 2,864 3 

4 Zawoja Centrum 0,643 0,241 0,000 0,831 0,799 0,827 0,261 0,507 0,698 4,807 5 

5 Zawoja Przysłop 1,000 0,244 0,709 1,000 0,000 0,506 1,000 1,000 0,000 5,459 5 

6 Zawoja Dolna 0,195 0,018 1,000 1,000 0,000 0,982 0,117 1,000 0,621 4,933 4 

7 Zawoja Mosorne 0,683 1,000 0,868 1,000 0,274 1,000 0,553 1,000 0,519 6,898 7 

8 Zawoja Wełcza 0,494 0,339 1,000 1,000 1,000 0,000 0,527 1,000 1,000 6,360 6 
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Tabela 28. Lista wskaźników - pozostałe sfery. 

Lp. Wskaźnik 

1 
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru CEIDG w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

2 Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest 

3 
Liczba budynków, które posiadają przyłącze wodociągowe w stosunku do łącznej liczby 

budynków 

4 Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności  

5 Szacunkowa wartość szkód spowodowanych powodzią w przeliczeniu 

6 Liczba przystanków w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

7 Szacowana długość dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

8 Liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

9 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
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Badania sondażowe 

Głównym celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie obszarów zdegradowanych  

i obszarów rewitalizacji, w celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Zawoja. Badanie zostało przeprowadzone techniką CATI/CAWI i objęto nim 100 mieszkańcach 

gminy. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią uzupełnienie wcześniej przeprowadzonej 

diagnozy, opracowanej na podstawie danych zastanych.  

Ogólna charakterystyka respondentów 

Badaniem objętych zostało łącznie 100 respondentów. Ponad połowę ankietowanych  

(tj. 65%) stanowiły kobiety.  

Rysunek 30. Struktura respondentów ze względu na płeć [N=100] 

 

Dokonując analizy wieku respondentów dostrzega się, iż najliczniejsze grupy badanych były 

reprezentowane przez osoby w wieku od 46 do 60 lat (42%) oraz osoby w wieku od 31 do 45 

lat (27%).     

Rysunek 31. Struktura respondentów ze względu na wiek [N=100] 

 

Uwzględniając poziom wykształcenia respondentów, należy zauważyć, iż w strukturze 

ankietowanych największy odsetek stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem średnim 

(47%) bądź wyższym (27%).  

65%

35%
Kobieta

Mężczyzna

13%

27%

42%

18%
Do 30 lat

Od 31 do 45 lat

Od 46 do 60 lat

Powyżej 60 lat
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Rysunek 32. Struktura respondentów ze względu na wykształcenie [N=100] 

 

 

W badanej zbiorowości najwięcej mieszkańców pochodziło z Zawoi Górnej (35%), natomiast 

najmniej liczną grupę stanowili mieszkańcy: Skawica Sucha Góra oraz Zawoja Przysłop.  

Tabela 29. Struktura respondentów ze względu na miejsce zamieszkania [N=100] 

Sołectwo % 

Skawica Centrum 10,0% 

Skawica Sucha Góra 4,0% 

Zawoja Centrum 13,0% 

Zawoja Dolna 10,0% 

Zawoja Górna 35,0% 

Zawoja Mosorne 8,0% 

Zawoja Przysłop 4,0% 

Zawoja Wełcza 14,0% 

Odmowa odpowiedzi 2,0% 

 

 

Identyfikacja obszarów rewitalizacji 

W toku badania poproszono o wskazanie obszarów, które zdaniem ankietowanych powinny 

zostać poddane rewitalizacji. Ankietowani najczęściej wskazywali na Zawoję Górną, takiej 

odpowiedzi udzieliło 33% badanych. Następnie wskazywano Zawoję Centrum (16%) oraz 

Zawoję Wełcza (11%).  

Tabela 30. Obszary, które zdaniem respondentów powinny zostać poddane rewitalizacji 

[N=100] 

Sołectwo % 

Skawica Centrum 5,0% 

Skawica Sucha Góra 4,0% 

Zawoja Centrum 16,0% 

Zawoja Dolna 8,0% 

Zawoja Górna 33,0% 

Zawoja Mosorne 10,0% 

8%

47%27%

18%
Podstawowe

Średnie

Wyższe

Zawodowe
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Zawoja Przysłop 5,0% 

Zawoja Wełcza 11,0% 

Nie wiem 8,0% 

 

Badanych poproszono także, aby określili swój związek ze wskazanym obszarem. Ankietowani 

najczęściej odpowiadali, że jest to ich miejsce zamieszkania (85%). 9,0% respondentów 

wskazało, że jest to ich miejsce pracy, a 5,0% - miejsce wypoczynku.  

Tabela 31. Związek respondentów z danym obszarem [N=100] 

Wyszczególnienie % 

Miejsce zamieszkania 85,0% 

Miejsce pracy 9,0% 

Miejsce wypoczynku 5,0% 

Inne 1,0% 

 

Obszary problemowe  

Najważniejszym problemem społecznym, jaki respondenci dostrzegają na wskazanym przez 

siebie obszarze jest niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.), 

takiej odpowiedzi udzieliło 49,0% badanych. Ankietowani nierzadko wskazywali także na 

występowanie problemów takich jak: niewystarczająca oferta kulturalna (47,0%) oraz 

migracja mieszkańców (47,0%). Natomiast niespełna 40% respondentów wskazało na problem 

bezrobocia w wybranym obszarze do rewitalizacji. Najrzadziej badani wskazywali na ubóstwo 

(6,0%). 

Tabela 32. Najważniejsze problemy społeczne, jakie w opinii respondentów występują na 

wskazanym przez nich obszarze [N=100] 

Problemy społeczne % 

Bezrobocie 39,0% 

Ubóstwo 6,0% 

Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania) 22,0% 

Przemoc w rodzinie 2,0% 

Migracja mieszkańców 47,0% 

Wandalizm, przestępczość 11,0% 

Niski poziom edukacji 2,0% 

Niski poziom integracji społecznej 16,0% 

Brak poczucia bezpieczeństwa 11,0% 

Niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, 

wychowawczej, opieki medycznej, pomocy społecznej) 

23,0% 

Niewystarczająca oferta kulturalna 47,0% 

Niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.) 49,0% 

Inne 13,0% 
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Kolejnym obszarem poddanym analizie były problemy gospodarcze. Największym 

problemem dla mieszkańców jest brak lub niewystarczająca promocja regionu, aż 65,0% osób 

wskazało tą odpowiedź. Następnym najczęściej wskazywanym problemem gospodarczym 

był brak nowych inwestycji (51,0%). Respondenci zwrócili także uwagę na niski poziom 

przedsiębiorczości (23,0%).  

Tabela 33. Najważniejsze problemy gospodarcze, jakie w opinii respondentów występują na 

wskazanym przez nich obszarze [N=100] 

Problemy gospodarcze % 

Niski poziom przedsiębiorczości 23,0% 

Brak wystarczającej ilości miejsc pracy 39,0% 

Zła kondycja lokalnych przedsiębiorstw 7,0% 

Brak nowych inwestycji 51,0% 

Słaby rozwój handlu i usług 18,0% 

Brak wsparcia w tworzeniu własnej działalności gospodarczej 18,0% 

Brak lub niewystarczająca promocja regionu 56,0% 

Inne 8,0% 

 

W następnej kolejności zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy środowiskowe. 

Głównym problemem okazało się niewystarczające wykorzystanie walorów i zasobów 

naturalnych, takiej odpowiedzi udzieliło 42,0% badanych. Respondenci wskazywali również na 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego (39,0%). Wśród odpowiedzi inne najczęściej 

sygnalizowano brak koszów na śmieci oraz zbyt dużą ilość nieposprzątanych odpadów.  

Tabela 34. Najważniejsze problemy środowiskowe, jakie w opinii respondentów występują na 

wskazanym przez nich obszarze [N=100] 

Problemy środowiskowe % 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego 39,0% 

Niewystarczające zarządzanie gospodarką odpadów komunalnych 23,0% 

Zły stan estetyczny otoczenia 18,0% 

Niewystarczające wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych 42,0% 

Inne 24,0% 

 

W toku badania zdiagnozowane zostały także najważniejsze problemy przestrzenno-

funkcjonalne. Do 3 najczęściej wskazywanych odpowiedzi zalicza się: zły/niewystarczający 

stan sieci kanalizacyjnej (62,0%), niewystarczającą ilość miejsc parkingowych (33,0%) oraz 

niewystarczający dostęp do komunikacji zbiorowej (25,0%). Wśród odpowiedzi inne, 

respondenci najczęściej wskazywali na brak dostępu do Internetu lub jego słaby zasięg.  
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Tabela 35. Najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne, jakie w opinii respondentów 

występują na wskazanym przez nich obszarze [N=100] 

Problemy przestrzenno-funkcjonalne % 

Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych 33,0% 

Niewystarczający dostęp do komunikacji zbiorowej 25,0% 

Niewystarczający dostęp do obiektów handlowych i usługowych 13,0% 

Zły/niewystarczający stan sieci kanalizacyjnej 62,0% 

Zły/niewystarczający stan sieci wodociągowej 18,0% 

Zły/niewystarczający stan sieci elektrycznej 3,0% 

Inne 15,0% 

 

W obszarze dotyczącym problemów technicznych, większość badanych (69,0%) wskazała na 

zły/niewystarczający stan infrastruktury drogowej. 14,0% ankietowanych uważa, że stan 

techniczny obiektów użyteczności publicznej jest w złym bądź niewystarczającym stanie.  

 

Tabela 36. Najważniejsze problemy techniczne, jakie w opinii respondentów występują na 

wskazanym przez nich obszarze [N=100] 

Problemy techniczne % 

Zły/niewystarczający stan techniczny obiektów użyteczności publicznej 14,0% 

Zły stan estetyczny budynków mieszkalnych 5,0% 

Zły stan zabytków 5,0% 

Zły/niewystarczający stan infrastruktury drogowej 69,0% 

Inne 19,0% 

 

Propozycje działań rewitalizacyjnych 

W toku badania respondentów poproszono o wskazanie, jakie działania inwestycyjne 

nalałoby ich zdaniem podjąć podczas rewitalizacji, aby zniwelować występowanie 

negatywnych zjawisk.  Najczęściej wskazywane odpowiedzi to: rozwój/promocja turystyki (46 

wskazań), remont dróg (23 wskazania), budowa basenu (26 wskazań). respondenci 

podkreślali, iż należałoby wybudować basen termalny. Równie ważny okazał się rozwój 

infrastruktury przestrzenno-funkcjonalnej. Mieszkańcy wskazywali najczęściej na konieczność 

budowy placów zabaw oraz koszy na śmieci.  W tabeli zaprezentowano wykaz odpowiedzi 

respondentów, przy których odnotowano min. 3 wskazania.  

Tabela 37. Działania inwestycyjne, jakie zdaniem respondentów należałoby podjąć, aby 

zniwelować występowanie negatywnych zjawisk 

Wyszczególnienie  N 

rozwój/promocja turystyki 46 

budowa basenu 26 

remont dróg 23 

rozwój kanalizacji 17 

rozwój infrastruktury przestrzenno-funkcjonalnej 15 
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Wyszczególnienie  N 

remont chodników 11 

budowa ścieżek rowerowych 9 

rozwój przedsiębiorczości 4 

budowa parkingów 4 

modernizacja budynków 3 

prace przy rzece (regulacja, budowa deptaku itp.) 3 

poprawa komunikacji zbiorowej 3 

 

W następnej kolejności, respondenci wskazali swoje propozycje działań w sferze społecznej, 

kulturalnej i gospodarczej. Do najczęściej wskazywanych odpowiedzi zaliczono: 

rozwój/promocję turystyki  

(41 wskazań), organizację imprez kulturalnych (35 wskazań) oraz budowę basenu (6 wskazań). 

Należy zwrócić uwagę, iż respondenci podkreślali konieczność promocji turystyki oraz 

przyciągania do Zawoi turystów poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej zarówno w 

sezonie letnim, jak i zimowym. Szczegółowy wykaz odpowiedzi, przy których odnotowano min. 

3 wskazania, zaprezentowano w poniższej tabeli.  

Tabela 38. Działania w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej, jakie w opinii 

respondentów należałoby podjąć podczas procesu rewitalizacji, aby zniwelować 

występowanie negatywnych zjawisk 

Wyszczególnienie  N 

rozwój/promocja turystyki 41 

organizacja imprez kulturalnych 35 

budowa basenu 6 

zajęcia dla dzieci i młodzieży 5 

budowa miejsca spotkań  5 

zajęcia dla dzieci i młodzieży 3 

budowa kina 3 

 

Potencjały 

Na zakończenie badania respondenci zostali poproszeni o wskazanie potencjału, jaki widzą 

we wskazanym przez siebie obszarze wymagającym rewitalizacji. Aż 62,0% ankietowanych 

uznała, że największy potencjał stanowi turystyka. Dla 32,0% badanych to stan środowiska 

naturalnego jest mocną stroną wskazanego obszaru, a także oferta sportowo-rekreacyjna 

(place zabaw, boiska itp.), takiej odpowiedzi udzieliło 28,0% badanych. 

Tabela 39. Potencjały Gminy Zawoja 

Potencjał % 

Kapitał ludzki 9,0% 

Bezpieczeństwo 12,0% 

Edukacja 9,0% 

Poziom integracji społecznej 3,0% 
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Potencjał % 

Dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, wychowawczej, opieki 

medycznej, pomocy społecznej) 

2,0% 

Oferta kulturalna 16,0% 

Oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.) 28,0% 

Turystyka 62,0% 

Przedsiębiorczość 10,0% 

Stan środowiska naturalnego 32,0% 

Infrastruktura komunalna (inf. wodno-kanalizacyjna, inf. elektryczna, inf. 

gazowa) 

2,0% 

Dostęp do usług handlowych i usługowych 11,0% 

Transport (drogi, komunikacja zbiorowa) 6,0% 

Inne 8,0% 

  

Podsumowanie 

W toku badania zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy, które w opinii badanych 

występują na wskazanych przez nich obszarach. Do najczęściej wskazywanych problemów 

zaliczono: 

 problemy społeczne, takie jak: niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna (place 

zabaw, boiska itp.), niewystarczająca oferta kulturalna, migracja mieszkańców, 

 problemy gospodarcze, takie jak: brak lub niewystarczająca promocja regionu, brak 

nowych inwestycji,  

 problemy środowiskowe, takie jak: niewystarczające wykorzystanie walorów i zasobów 

naturalnych, zanieczyszczenie środowiska naturalnego,   

 problemy przestrzenno-funkcjonalne, takie jak: zły/niewystarczający stan sieci 

kanalizacyjnej , niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, niewystarczający dostęp 

do komunikacji zbiorowej,  

 problemy techniczne, takie jak: zły/niewystarczający stan infrastruktury drogowej, 

zły/niewystarczający stan techniczny obiektów użyteczności publicznej. 

W toku badania respondenci wskazali także propozycje działań inwestycyjnych, jakie ich 

zdaniem należałoby podąć podczas rewitalizacji, aby zniwelować występowanie 

negatywnych zjawisk. Najczęściej wskazywane odpowiedzi to:  rozwój/promocja turystyki, 

remont dróg, budowa basenu. Dla respondentów największy potencjał rozwoju stanowi w 

Zawoi turystyka.  
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5. OBSZARY ZDEGRADOWANE 

Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do 

których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski 

poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 

oraz kulturalnym. Co więcej obszar zdegradowany cechuje się co najmniej jednym 

negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej. 

Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej analizy 

wskaźnikowej w pięciu sferach, podczas której wykorzystano syntetyczny wskaźnik Perkala. 

Wyższą wartość wskaźnika syntetycznego Perkala, należy interpretować jako obszar, na 

którym skoncentrowane są negatywne zjawiska.  

Obszarami zdegradowanymi w gminie Zawoja są następujące jednostki urbanistyczne: 

sołectwo Skawica Centrum, sołectwo Skawica Sucha Góra, sołectwo Zawoja Przysłop. W 

poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie wskaźników syntetycznych w sferze społecznej 

oraz w pozostałych sferach, a także liczba wskaźników powyżej średniej dla gminy Zawoja. 

 

Tabela 40. Obszary zdegradowane. 

Lp. Sołectwo 

Sfera społeczna Pozostałe sfery 

Wartość 

wskaźnika 

syntetycznego 

Liczba 

wskaźników 

powyżej 

średniej  

dla gminy 

Zawoja 

Wartość 

wskaźnika 

syntetycznego 

Liczba 

wskaźników 

powyżej 

średniej dla 

gminy Zawoja 

1 Skawica Centrum   8,730 10 6,239 7 

2 Skawica Sucha Góra 7,826 9 4,549 4 

3 Zawoja Górna 3,055 2 2,864 3 

4 Zawoja Centrum 3,833 4 4,807 5 

5 Zawoja Przysłop 5,597 6 5,459 5 

6 Zawoja Dolna 3,391 2 4,933 4 

7 Zawoja Mosorne 3,775 3 6,898 7 

8 Zawoja Wełcza 3,494 4 6,360 6 
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Mapa 1. Obszary zdegradowane. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawnie katastru ze strony http://zawoja.e-mapa.net/ 
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6. OBSZARY REWITALIZACJI 

Zaprezentowana diagnoza posłużyła do wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz 

obszarów rewitalizacji w gminie Zawoja, które mają zostać objęte Gminnym Programem 

Rewitalizacji. Obszar rewitalizacji stanowi element obszaru zdegradowanego. Cechuje się on 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz gospodarczej lub 

środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Ponadto obszar rewitalizacji ma 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. 

Obszary zdegradowane w gminie Zawoja zamieszkuje 32,10% mieszkańców. Odsetek  

ten przekracza maksymalną wartość, jakie zawarte są w Ustawie z dnia 9 października 2015 

roku o rewitalizacji. Według Ustawy obszar rewitalizacyjny nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. 

Wskutek tego obszary zdegradowane zostały ograniczone. Nastąpiło to na podstawie analizy 

desk research, analizy wskaźnikowej oraz badań zrealizowanych techniką CATI wśród 

mieszkańców gminy Zawoja. Opierając się na wyżej wymienionych metodach podjęto 

decyzję odnośnie wyboru jednostek przestrzennych, które objęte zostaną obszarem 

rewitalizacji.  

W trakcie konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji mieszkańcy sołectwa Zawoja Centrum: przysiółki Smyraki, Swalisko, 

Kaselówka, Łazy oraz sołectwa Przysłop złożyli wnioski wraz z uzasadnieniem, w których wnosili 

o poszerzenie obszaru rewitalizacji o w/w tereny. Po przeanalizowaniu formularzy oraz 

konsultacjach wewnątrz Urzędu Gminy postanowiono poszerzyć obszar rewitalizacji  

o wskazane obszary. Głównym powodem stworzenia dodatkowego podobszaru były niższe 

wartości niż średnie dla Gminy Zawoja, zarówno w sferze społecznej jak i w pozostałych sferach 

(Zawoja Przysłop – obszar zdegradowany). Ponadto w ramach złożonych formularzy, 

interesariusze procesu rewitalizacji wskazywali na powiązanie przysiółków Smyraki, Swalisko, 

Kaselówka, Łazy pod względem problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzennych oraz technicznych do sołectwa Zawoja Przysłop (bezpośrednie sąsiedztwo). W 

związku z powyższym obszar rewitalizacji został powiększony o podobszar położony na 

obszarze sołectwa Zawoja Centrum oraz sołectwa Zawoja Przysłop. W trakcie delimitacji 

wyznaczono dwa podobszary rewitalizacji, które położone są na terenie trzech sołectw. 

Powierzchnia obszaru rewitalizacji w gminie Zawoja wynosi 168,86 ha (1,31% powierzchni 

gminy Zawoja) i zamieszkiwany jest przez 2507 osób (27,36% mieszkańców gminy Zawoja).  
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Tabela 41. Podobszary rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji Powierzchnia  Odsetek Liczba mieszkańców  Odsetek 

Podobszar I 61,11 ha 0,47% 2160 osób 23,57% 

Podobszar II 107,75 ha 0,84% 347 osób 3,79% 

Obszar rewitalizacji  168,86 ha 1,31% 2507 osób 27,36% 

 

6.1. Podobszar I - Skawica Centrum  

W poniższej tabeli zaprezentowano potencjały podobszaru rewitalizacji oraz negatywne 

zjawiska występujące w podobszarze I – Skawica Centrum. Opracowane zostały one  

w oparciu o analizę wskaźnikową oraz opinie mieszkańców gminy. 

Tabela 42. Podobszar rewitalizacji I - Skawica Centrum: potencjały/negatywne zjawiska. 

 Potencjały Negatywne zjawiska 

S
p

o
łe

c
zn

e
 

- kapitał ludzki 

- dostęp do usług handlowych i 

usługowych 

 

- bezrobocie 

 

- duża liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej 

 

- bezpieczeństwo 

 

- niski poziom edukacji 

 

- niska aktywność obywatelska (niski 

udział w wyborach) 

 

- niewielka liczba wydarzeń 

kulturalnych 

G
o

sp
o

d
a

rc
ze

, 

śr
o

d
o

w
is

k
o

w
e

, 

p
rz

e
st

rz
e

n
n

o
-f

u
n

k
c

jo
n

a
ln

e
, 

te
c

h
n

ic
zn

e
 

- turystyka 

 

- stan środowiska naturalnego 

 

- dostępność transportowa 

- niski poziom przedsiębiorczości 

 

- nagromadzenie wyrobów  

zawierających azbest 

 

- brak sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej, 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawnie katastru ze strony http://zawoja.e-mapa.net/ 

Mapa 2. Podobszar I - Skawica Centrum.. 
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6.2. Podobszar II - Zawoja Przysłop/Zawoja Centrum 

W poniższej tabeli zaprezentowano potencjały podobszaru rewitalizacji oraz negatywne 

zjawiska występujące w podobszarze II – Zawoja Przysłop/Zawoja Centrum. Opracowane 

zostały one w oparciu o analizę wskaźnikową oraz opinie mieszkańców gminy. 

 

Tabela 43. Podobszar rewitalizacji I - Skawica Centrum: potencjały/negatywne zjawiska. 

 Potencjały Negatywne zjawiska 

S
p

o
łe

c
zn

e
 

- kapitał ludzki 

 

- bezpieczeństwo 

 

- poziom edukacji 

- dostęp do usług handlowych i 

usługowych 

 

- bezrobocie długotrwałe 

 

- duża liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej 

 

- niska aktywność obywatelska (niski 

udział w wyborach) 

 

- niewielka liczba wydarzeń 

kulturalnych 

G
o

sp
o

d
a

rc
ze

, 

śr
o

d
o

w
is

k
o

w
e

, 

p
rz

e
st

rz
e

n
n

o
-f

u
n

k
c

jo
n

a
ln

e
, 

te
c

h
n

ic
zn

e
 

- turystyka 

 

- stan środowiska naturalnego 

 

 

- niski poziom przedsiębiorczości 

 

- brak sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej, 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawnie katastru ze strony http://zawoja.e-mapa.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Podobszar II - Zawoja Przysłop/Zawoja Centrum 

http://zawoja.e-mapa.net/
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7. OPIS WIZJI STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

 

Realizacja działań przedstawionych w Gminnym Programie Rewitalizacji przyczyni się do 

wyprowadzenia ze stanu kryzysowego zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki.   

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

 

Na obszarach poddanych rewitalizacji wzrośnie poziom społecznej integracji, oraz poczucia 

przynależności do miejsca zamieszkania. Zdecydowanej poprawie ulegnie standard życia 

mieszkańców, dzięki wieloaspektowej rewitalizacji przestrzeni publicznej, ograniczeniu 

bezrobocia i wynikającego z niego ubóstwa. Powstała strefa rozwojowo-kulturalna umożliwi 

mieszkańcom gminy zarówno pełną integrację jak i dostęp do rozwoju kulturalnego. 

Zwiększenie aspektu związanego z rozpropagowaniem regionu w województwie przyczyni się 

wprost proporcjonalnie do wzrostu atrakcyjności obszaru do rozwoju przedsiębiorczości a tym 

samym zmniejszenia bezrobocia i ubóstwa z nim związanego . Przywrócenie warunków dla 

aktywizacji gospodarczej obszaru również przełoży się na stabilizację mieszkańców sytuacji na 

rynku pracy i wyraźnemu ograniczeniu zjawiska bezrobocia. 

Zostanie rozwiązany problem związany z brakiem dostępu do kanalizacji i sieci wodociągowej. 

Remonty i stałe utrzymanie sieci wodociągowej oraz rozwój sieci kanalizacyjnej na obszarze 

rewitalizacji doprowadzi do lepszej jakości życia mieszkańców  

i wpłynie na lepszy rozwój regionu. Dzięki prowadzonym modernizacjom infrastruktury 

drogowej i komunalnej poprawi się nie tylko aspekt techniczny i wizualny terenu ale wpłynie 

również na lepszy rozwój turystyki.  

Na obszarze rewitalizowanym znacząco poprawiła się jakość życia. Wskutek tego obszar stał 

się atrakcyjny pod względem zamieszkania i inwestowania  

Wizję tę pozwolą zrealizować cele główne i szczegółowe rewitalizacji opisane w niniejszym 

dokumencie. Powyższa wizja jest uzależniona od realizacji zakresu działań w planowanym 

okresie interwencji. 

Gmina Zawoja to obszar, który został uzdrowiony społecznie, przestrzennie  

jak i gospodarczo. Obszar rozwija się harmonijnie, posiada bogatą ofertę  

rekreacyjną i kulturalną, zapewnia mieszkańcom możliwość rozwoju,  

integrację i wysoką jakość życia. 
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8. CELE REWITALIZACJI I  KIERUNKI DZIAŁAŃ  

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja zostały wyznaczone podstawowe 

cele i kierunki działań zmierzające do ograniczenia i eliminacji negatywnych zjawisk 

wynikających ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb. 

Przy określeniu celów i działań kierowano się przeprowadzoną diagnozą problemów 

występujących na terenie Gminy, w oparciu o doświadczenie i wiedzę specjalistyczną,  

a także kierując się wynikami konsultacji społecznych. Tym samym wyznaczone cele  

i działania są komplementarne z problemami  występującymi na obszarze Gminy Zawoja. 

W Gminny Programie Rewitalizacji Gminy Zawoja wyznaczono trzy główne cele.  

 

 

Cel główny Cele szczegółowe Kierunki działań 

1. Poprawa 

warunków 

życia 

mieszkańców 

gminy Zawoja 

 

1.1       Poprawa bezpieczeństwa 

lokalnej społeczności. 

1.2       Wspieranie integracji i 

aktywności mieszkańców oraz 

wsparcie procesu eliminacji zjawisk 

patologicznych wśród lokalnej 

społeczności. 

1.3 Rozwijanie  zainteresowań  i  

wspieranie  pasji  dzieci  i  młodzieży,  

w  tym  szczególnie z  rodzin 

dotkniętych  problemem  ubóstwa  i  

bezradności  w  sprawach  

opiekuńczo-wychowawczych  

1.4 Kształtowanie postaw 

prospołecznych i pro lokalnych wśród 

 Powstanie nowych i modernizacja 

istniejących przestrzeni 

publicznych, które mają tworzyć 

atrakcyjny klimat pod względem 

rekreacji i spędzania wolnego 

czasu dla mieszkańców objętych 

działaniami. 

 Poprawa stanu drobnej 

infrastruktury przestrzeni publicznej 

oraz stanu technicznego terenów 

zielonych i placów zabaw 

 Prowadzenie działań 

zmierzających do ograniczenia 

zanieczyszczeń pochodzących z 

niskiej emisji m.in.: wsparcie dla 

Cel główny1

• Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawoja

Cel główny 2

• Zintegrowana oraz aktywna społecznie i zawodowo 
społeczność Gminy Zawoja

Cel główny 3

• Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb społeczno-
gospodarczych przestrzeń publiczna i półpubliczna
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Cel główny Cele szczegółowe Kierunki działań 

dzieci i młodzieży oraz społeczności 

dorosłej 

1.5 Poprawa jakości środowiska 

naturalnego poprzez bezpośrednie 

wsparcie mieszkańców w eliminacji 

niekorzystnych zjawisk 

środowiskowych 

 

termomodernizacji budynków 

mieszkalnych i publicznych, 

wsparcie proekologicznych 

rozwiązań w strefie ogrzewania 

 Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych do 2023 roku 

poprzez modernizację budynków 

mieszkalnych oraz użyteczności 

publicznej 

2. 

Zintegrowana 

oraz aktywna 

społecznie i 

zawodowo 

społeczność 

Gminy Zawoja 

2.1 Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia. 

2.2 Zwiększenie możliwości rozwoju 

małych przedsiębiorstw poprzez 

wprowadzenie systemu zachęt 

2.3 Podnoszenie dostępności do usług 

edukacyjnych.  

2.4 Przyciąganie dużych 

przedsiębiorców umożliwiających 

zwiększenie liczby miejsc pracy w 

regionie 

2.5 Zwiększenie aktywności 

zawodowej mieszkańców gminy 

 szkolenia z zakresu podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych (kursy 

doszkalające np.:– spawalnictwo, 

wózki widłowe) 

 kursy z ekonomii społecznej, z 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, programowania  

i grafiki komputerowej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, kursy 

językowe dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

3. Atrakcyjna i 

dostosowana 

do potrzeb 

społeczno-

gospodarczych 

przestrzeń 

publiczna i 

półpubliczna 

3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, 

sportowej i turystycznej. 

3.2 Podnoszenie atrakcyjności 

osadniczej i inwestycyjnej gminy 

poprzez rozbudowę infrastruktury 

społecznej, kulturalnej i sportowej. 

3.3 Ożywienie gospodarcze 

rewitalizowanych obszarów. 

3.4 Poprawa dostępu do komunikacji 

zbiorowej 

3.5 Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury technicznej 

 Budowa nowych terenów 

rekreacyjno-spacerowych 

 Budowa ścieżek rowerowych 

 rozbudowa i modernizacja  

infrastruktury przystankowej  

 budowa nowych miejsc 

parkingowych 

 Poprawa stanu zniszczonych i 

zdegradowanych dróg oraz 

ciągów komunikacyjnych 

 modernizacja i rozbudowa sieci 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja ujmuje działania, które przyczyniają się do 

osiągnięcia założonych celów w sposób kompleksowy. Efekty planowanych działań będą 

widoczne w strefie społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i 

środowiskowej.  
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9. ZGODNOŚĆ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI OKREŚLAJĄCYMI 

KIERUNKI ROZWOJU GMINY 

 

Gminny program rewitalizacji gminy Zawoja jako jeden z ważniejszych dokumentów 

określających kierunki rozwoju Gminy oraz wprowadzania zmian w obszarach problemowych 

został opracowany w powiązaniu z obowiązującymi w Gminie dokumentami strategicznymi.  

Program jest spójny ze strategicznymi dokumentami kraju, województwa małopolskiego oraz 

Gminy Zawoja. 

W celu szczegółowego określenia założeń oraz celów Gminnego Programu Rewitalizacji 

przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych obowiązujących. Analizie poddano 

następujące dokumenty: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Zawoja na lata 2005-2025 

 Plan rozwoju lokalnego Gminy Zawoja na lata 2005-2006 z perspektywą na 2007-2013, 

 Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Zawoja, 

 Plan odnowy miejscowości Zawoja na lata 2009-2017 

 Plan odnowy miejscowości Skawica na lata 2009-2017 

 Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011- 2020, 

 Krajową Politykę Miejską 2023, 

 Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. 

Cele główne Programu zostały powiązane z celami w innych dokumentach na zasadzie 

podobieństwa i zbieżności.  

Cel główny 1: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawoja dokonano powiązania 

z celami zawartymi w: Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Zawoja na lata 2005-2025, 

Planie rozwoju lokalnego Gminy Zawoja na lata 2005-2006 z perspektywą na lata 2007-2013, 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawoja, 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego 2011-2020, Krajowej Polityce Miejskiej 2023. Powiązane cele dotyczą poprawy 

jakości życia społeczności lokalnej m.in. poprzez ochronę środowiska, poprawę 

bezpieczeństwa publicznego, zatem są zbieżne z założeniami celu głównego nr 1. 
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Cel główny 2: Zintegrowana oraz aktywna społecznie i zawodowo społeczność Gminy Zawoja 

powiązano z celami zawartymi w dokumentach: Strategia zrównoważonego rozwoju gminy 

Zawoja na lata 2005-2025, Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2013 , Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020, 

Krajowa Polityka Miejska 2023. Wymienione cele dotyczą sposobów przeciwdziałania skutkom 

bezrobocia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych, rozwoju  

i wzrostu zatrudnienia, konkurencyjności, a także podniesienia poziomu edukacji, zatem są 

zbieżne z założeniami celu głównego nr 2. 

Cel główny 3: Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna powiązano z celami zawartymi w dokumentach: Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawoja, Miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, Strategia zrównoważonego rozwoju gminy 

Zawoja na lata 2005-2025, Plan odnowy miejscowości Zawoja na lata 2009-2017, Plan odnowy 

miejscowości Skawica na lata 2009-2017, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 

2011-2020, Krajowa Polityka Miejska 2023. Cele wymienione w tych dokumentach dotyczą 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, zatem są zbieżne z celem strategicznym 

3. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zawoja 

Na terenie Gminy Zawoja obowiązuje 15 planów zagospodarowania Przestrzennego: 

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część 

wsi sołectwa Skawica Centrum zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Zawoja z dnia 

31.08.2006r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 871 z dnia 2 

grudnia 2006r.), 

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część 

sołectwa Zawoja Przysłop zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Zawoja z dnia 22 

września 2006r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr844 z dnia 28 

.11.2006r.), 

3. częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zawoja w zakresie działek nr 5714/38, 5714/126 położonych w Zawoi, zatwierdzona 

uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 27 marca 2003r. (ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 121 z dnia 19 maja 2003r.), 

4. częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zawoja w sołectwie Skawica Centrum, zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z 

dnia 30 stycznia 2003r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 57 z 

dnia 25 marca 2003r.), 

5. częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zawoja w sołectwie Zawoja Górna, zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z 

dnia 30 stycznia 2003r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 57 z 

dnia 25. 03. 2003r.), 
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6. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Zawoja Górna – Policzne zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z 

dnia 30 grudnia 2003r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 42 z 

dnia 04 .03.2003r.),  

7. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Zawoja Mosorne zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 29 

sierpnia 2002r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 218 z dnia 

08.10.2002r.),  

8. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Skawica Centrum zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 

27.06.2002r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 162 z dnia 21 

sierpnia 2002r.), 

9. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Zawoja Centrum zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 

27.06.2002r.. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 162 z dnia 21 

sierpnia 2002r.), 

10. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Skawica Sucha Góra, zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 

16.05.2002r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 162 z dnia 21 

sierpnia 2002r.), 

11. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Zawoja Dolna zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 

16.05.2002r.. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 162 z dnia 21 

sierpnia 2002r.), 

12. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Zawoja Wełcza zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 

16.05.2002r..(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 162 z dnia 21 

sierpnia 2002r.), 

13. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Zawoja Przysłop zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 

16.05.2002r.. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 162 z dnia 21 

sierpnia 2002r.),  

14. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja w 

sołectwie Zawoja Górna zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Zawoi z dnia 

16.05.2002r.. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 162 z dnia 21 

sierpnia 2002r.), 

15. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja 

zatwierdzona uchwałą Nr XXIX/156/2000 Rady Gminy w Zawoi z dnia 20.07.2000r. 

(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 78 z dnia 2 października 

2000r.) 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja nie przewiduje wprowadzenia zmian  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Zawoja na lata 2005-2025 

Poniżej zestawiono powiązanie celów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja  

ze Strategią zrównoważonego rozwoju Gminy Zawoja na lata 2005-2025. Wyznaczone cele  

w Programie są spójne zarówno z celami operacyjnymi jak i strategicznymi omawianej 

Strategii. Cel 1 Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawoja jest spójny z celami 
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strategicznymi związanymi z poprą bezpieczeństwa, rozwojem kultury oraz budowaniem 

perspektyw dla rozwoju dzieci i młodzieży. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Zawoja 

Strategia zrównoważonego rozwoju 

gminy Zawoja na lata 2005-2025 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

Gminy Zawoja 

Cel strategiczny1: „Poprawa stanu 

bezpieczeństwa w Gminie” 

Cel strategiczny3:”Kultura jako środek 

rozwoju społeczności lokalnej i 

kształtowania tożsamości lokalnej oraz 

regionalnej.” 

Cel strategiczny 4:”Budowanie 

perspektyw dla dzieci, młodzieży i 

mieszkańców Gminy” 

 

Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja 

Cel operacyjny 8: 1. ”Gmina  przyjazna 

dla małej i średniej przedsiębiorczości”, 2. 

”Zapewnienie efektywnego rozwoju 

gospodarczego” 

 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna 

Cel strategiczny 6: ”Aktywizacja sportowa 

mieszkańców Gminy.” 

Cel strategiczny 1. ”Wprowadzanie 

nowoczesnych technologii i rozwiązań w 

dziedzinie    infrastruktury”.        

Cel strategiczny 2. ”Modernizacja 

infrastruktury gminnej pod względem 

funkcjonalnym i estetycznym”.  

Cel strategiczny 3. ”Zapewnienie ładu 

przestrzennego i rozwoju 

zrównoważonego ekologicznie” 

 

Plan rozwoju lokalnego Gminy Zawoja na lata 2005-2006 z perspektywą na 2007-2013, 

W poniższej tabeli przedstawiono powiązanie celów Programu z Planem rozwoju lokalnego 

Gminy Zawoja. Cele Programu są spójne głównie z zadaniami realizowanymi w ramach Planu 
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rozwoju tj. termomodernizacja budynków oraz budowa rozbudowa dróg lokalnych, budowa 

sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa chodników. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Zawoja 

Plan rozwoju lokalnego Gminy Zawoja na 

lata 2005-2006 z perspektywą na 2007-

2013, 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

Gminy Zawoja 

2.Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej 

 

Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja 

- 

 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy wraz z budową lokalnych 

oczyszczalni ścieków  na terenie gminy 

3.Modernizacja i rozbudowa sieci dróg 

gminnych 

5. Budowa chodników wzdłuż drogi 

wojewódzkiej 

6. Budowa chodników wzdłuż drogi 

powiatowej 

7. Budowa sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Zawoja 

 

 

Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

W poniższej tabeli przedstawiono powiązanie celów Programu z Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwoju problemów Alkoholowych. Cele Programu są spójne głównie w zakresie 

wsparcia zatrudnienia oraz edukacji i profilaktyki przeciwdziałaniu problemom alkoholowym. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Zawoja 

Gminy Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2013., 
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Poprawa warunków życia mieszkańców 

Gminy Zawoja 

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego 

poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej 

Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja 

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego 

poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej 

3) Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 

także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych. 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna 

- 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 

W poniższej tabeli przedstawiono powiązanie celów Programu z Gminnym Programem 

Przeciwdziałania Narkomanii. Cele Programu są spójne głównie w zakresie celu  Zintegrowana 

oraz aktywna społecznie i zawodowo społeczność Gminy Zawoja poprzez prowadzenie 

wsparcia rodzinom dotkniętym problemem narkomani. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Zawoja 

Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2013. 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

Gminy Zawoja 
- 
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Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja 

1. Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych 

uzależnieniem. 

2. Udzielenie rodzinom, w których 

występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna 

- 

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawoja, 

W poniższej tabeli przedstawiono powiązanie celów Programu ze Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawoja. Cele Programu są spójne 

głównie w zakresie celu  Zintegrowana oraz aktywna społecznie i zawodowo społeczność 

Gminy Zawoja poprzez prowadzenie wsparcia rodzinom dotkniętym problemem narkomani. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Zawoja 

Zmiana Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Zawoja, 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

Gminy Zawoja 

Cel strategiczny: Budowa perspektyw dla 

rozwoju turystyki i poprawy środowiska 

naturalnego Gminy Zawoja” 

Cel strategiczny: ”Zapewnienie ładu 

przestrzennego i rozwoju 

zrównoważonego ekologicznie” 

 

Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja 

Cel strategiczny:  ”Aktywizacja sportowa 

mieszkańców Gminy.” 

 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna 

Cel strategiczny: ”Modernizacja 

infrastruktury gminnej pod względem 

funkcjonalnym i estetycznym”. 
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Plan odnowy miejscowości Zawoja na lata 2009-2017 oraz Plan odnowy miejscowości Skawica 

na lata 2009-2017 

Cele zawarte w Programie są spójne z planami rozwoju miejscowości Zawoja oraz Skawica 

głównie w zakresie rozwoju przestrzeni Gminy oraz rozbudowy i przebudowy infrastruktury. Cele 

są spójne w zakresie celu nr 1 Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zawoja oraz celu 

nr 3 Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i 

półpublicznej 

Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011- 2020, 

W poniższej tabeli przedstawiono powiązanie celów Programu ze Strategią rozwoju 

Województwa Małopolskiego . Wszystkie cele programu są spójne z celami Strategii Rozwoju 

Województwa.  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy 

Zawoja 

Strategię Rozwoju Województwa 

Małopolskiego 2011- 2020 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

Gminy Zawoja 

Cel szczegółowy 3.3 Zwiększenie 

dostępności transportowej obszarów o 

najniższej dostępności w regionie 

Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja 

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój kapitału 

intelektualnego 

Cel szczegółowy 1.2 Budowa 

infrastruktury regionu wiedzy 

Cel szczegółowy 1.4 Rozwój kształcenia 

zawodowego i wspieranie zatrudnienia 

Cel 4: Rozwój kształcenia zawodowego i 

wspieranie zatrudnienia 

Cel szczegółowy 5: Wzmacnianie i 

promocja przedsiębiorczości 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna 

Cel szczegółowy 2.2 Zrównoważony 

rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja 

usług czasu wolnego 

Cel szczegółowy 5.3: Funkcjonalne 

zarządzanie przestrzenią na poziomie 

lokalnym 
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Krajową Politykę Miejską 2023, 

W poniższej tabeli przedstawiono powiązanie celów z krajową polityką miejską. Cele Programu 

są spójne z Krajową Polityką Miejską. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja Krajowa Polityka Miejska 2023 

Poprawa warunków życia mieszkańców 

Gminy Zawoja 

Cel szczegółowy 2: Wspieranie 

zrównoważonego rozwoju ośrodków 

miejskich, w tym przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom 

niekontrolowanej suburbanizacji 

(miasto zwarte i zrównoważone) 

Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja 

Cel szczegółowy 4: Poprawa 

konkurencyjności i zdolności 

głównych ośrodków miejskich do 

kreowania rozwoju, wzrostu i 

zatrudnienia (miasto konkurencyjne) 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna 

Cel szczegółowy 3: Odbudowa 

zdolności do rozwoju poprzez 

rewitalizację zdegradowanych 

społecznie, ekonomicznie i fizycznie 

obszarów miejskich (miasto spójne) 

 

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. 

Warto także nadmienić, iż wskazane cele strategiczne GPR są tożsame z celem głównym 

Narodowego Planu Rewitalizacji, którego założeniem jest: poprawa warunków rozwoju 

obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym  

i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla 

prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście 

do prowadzenia takich działań. 

Możliwość powiązania celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji z innymi 

celami określonymi w dokumentach strategicznych sprawia, że prezentowany dokument ma 

charakter kompleksowy, a realizowane w jego ramach działania można traktować w szerszej 

perspektywie znaczeniowej.  
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10. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH   

Lista planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych- Lista A 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Zawoja na lata 2017 - 2023. W odniesieniu do indykatywnych ram finansowych, we wszystkich projektach zakłada się finansowanie z 

wkładu własnego i/lub kredytu oraz środków europejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

Tabela 44. Lista planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia 

Wskazanie 

podmiotów 

realizujących 

projekt 

Zakres zadania Lokalizacja  

Szacowana wartość 

projektu (PLN) z 

podaniem potencjalnych 

źródeł finansowania wg 

następującego katalogu 

środków: krajowe środki 

publiczne, EFRR, EFS, FS, 

środki prywatne, środki z 

innych źródeł 

Prognozowane rezultaty 
Sposoby oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów 

rewitalizacji prognozowanych rezultatów 

1 

„Uporządkowanie 

gospodarki 

wodnokanalizacyjnej na 

terenie Gminy Zawoja                           

– Etap I” nr POIS.02.03.00-

00-0012/16 

PGKIB 

ZAWOJA 

Budowa kanalizacji w 

miejscowości Skawic, 

zaprojektuj - wybuduj 

w części 

miejscowości Zawoja 

Skawica, 

Zawoja 
ok 30 mln, FS 19 mln 18 km sieci kanalizacyjnej 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie budowy 

kanalizacji. Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia 

celu głównego Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i półpubliczna. 

Celu szczegółowego 3.5. Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury technicznej 

2 
BGT - budowa górskich 

ścieżek rowerowych 

Gmina 

Zawoja 

budowa ok 20 km 

ścieżek rowerowych 
Zawoja ok 2 mln EFRR 0,85 mln 20 km ścieżek rowerowych 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie budowy ścieżek 

rowerowych. Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia 

celu głównego Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i półprywatna. 

Celu szczegółowego 3.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, 

sportowej i turystycznej. 

3 

Głęboka kompleksowa 

termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

Gmina 

Zawoja 

termomodernizacja 

budynku szkoły w 

Skawicy Centrum i w 

Zawoi Wilcznej. Zakres 

prac obejmuje : 

Zawoja, 

Skawica 

ok. 3,5 mln. RPOWM- 

EFRR 60% 

Ograniczenie zużycia energii 

elektrycznej oraz cieplnej w 

budynkach oświatowych. 

Podniesienie jakości 

świadczonych usług, 

poprawa warunków 

estetycznych  

i funkcjonalnych. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach oświatowych. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu 

głównego Poprawa warunków życia mieszkańców gminy 

Zawoja. Celu szczegółowego 1.5. Poprawa jakości środowiska 

naturalnego poprzez bezpośrednie wsparcie mieszkańców w 

eliminacji niekorzystnych zjawisk środowiskowych 

4 

Budowa infrastruktury 

rekreacyjnej w Gminie 

Zawoja. 

Gmina 

Zawoja 

Budowa boisk w 

Zawoi Centrum, 

Zawoi Wilcznej 

Zawoja 1,8 mln. EFRR 67,5% 

Stworzenie przestrzeni do 

rozwijania pasji 

 i zainteresowań dzieci 

 i młodzieży. Przestrzeń do 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie budowy boiska 

sportowego. Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia 

celu głównego Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno- gospodarczych przestrzeń publiczna i półpubliczna. 
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rekreacji oraz uprawiania 

sportów 

Celu szczegółowego 3.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, 

sportowej i turystycznej. 

5 
Budowa placu zabaw w 

Zawoi Mosorne 

Gmina 

Zawoja 

Zakres prac obejmuje 

budowę na terenie 

Zawoi placu zabaw 

ok 200 m². 

Zawoja 50 000 zł PROW ok 60% 

Miejsce w którym rodzice 

wraz z dzieci mają możliwość 

zabawy rozwijania 

umiejętności wśród 

najmłodszych.  Najwięcej 

miejsca w życiu dziecka 

powinny zajmować zabawy i 

gry ruchowe, gdyż mają one 

najbardziej kompleksowy na 

nie wpływ. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie budowy placu 

zabaw. Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu 

głównego Poprawa warunków życia mieszkańców gminy 

Zawoja. Celu szczegółowego 1.3. Rozwijanie zainteresowań i 

wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z rodzin 

dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych. Ponadto działanie pozwoli 

również zrealizować cel główny Atrakcyjna i dostosowana do 

potrzeb społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i 

półpubliczna- cel szczegółowy 3.1. Rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. 

6 
Budowa Placu zabaw 

Zawoi Dolnej 

Gmina 

Zawoja 

Zakres prac obejmuje 

budowę na terenie 

Zawoi placu zabaw 

ok 200 m². 

Zawoja 251 000 zł PROW 60% 

Miejsce w którym rodzice 

wraz z dzieci mają możliwość 

zabawy rozwijania 

umiejętności wśród 

najmłodszych.  Najwięcej 

miejsca w życiu dziecka 

powinny zajmować zabawy i 

gry ruchowe, gdyż mają one 

najbardziej kompleksowy na 

nie wpływ. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie budowy tras 

turystycznych. Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia 

celu głównego  Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i półpubliczna- 

cel szczegółowy 3.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, 

sportowej i turystycznej. 
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Lista planowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych- Lista B 

 

L.p. 

Nazwa 

przedsięwzi

ęcia 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Zakres zadania 
Lokalizacj

a  

Szacowana 

wartość projektu 

(PLN)  

Źródła 

finansowania 

Prognozowane rezultaty 
Sposoby oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów 

rewitalizacji prognozowanych rezultatów 

1 

„Uporządko

wanie 

gospodarki 

wodnokana

lizacyjnej na 

terenie 

Gminy 

Zawoja                           

– Etap II” 

PGKIB ZAWOJA 
Budowa i modernizacja kanalizacji w 

części miejscowości Zawoja 
Zawoja ok. 4 mln FS- 85% 

Poprawa jakości życia mieszkańców, 

poprawa dostępności do sieci 

kanalizacyjnej, działanie wpłynie na 

poprawę jakości środowiska 

naturalnego 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie budowy 

kanalizacji. Realizacja działania przyczyni się do 

osiągnięcia celu głównego Atrakcyjna i dostosowana do 

potrzeb społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i 

półpubliczna. Celu szczegółowego 3.5. Modernizacja i 

rozbudowa infrastruktury technicznej. Oraz cel główny 

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Zawoja, 

celu szczegółowego 1.5. Poprawa jakości środowiska 

naturalnego poprzez bezpośrednie wsparcie 

mieszkańców w eliminacji niekorzystnych zjawisk 

środowiskowych 

2 

„Uporządko

wanie 

gospodarki 

wodnokana

lizacyjnej na 

terenie 

Gminy 

Zawoja                           

– Etap III” 

PGKIB ZAWOJA 
Budowa  kanalizacji w części 

miejscowości Zawoja ( Mosorne) 
Zawoja ok. 4 mln. FS 85% 

Poprawa jakości życia mieszkańców, 

poprawa dostępności do sieci 

kanalizacyjnej, działanie wpłynie na 

poprawę jakości środowiska 

naturalnego 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie budowy 

kanalizacji. Realizacja działania przyczyni się do 

osiągnięcia celu głównego Atrakcyjna i dostosowana do 

potrzeb społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i 

półpubliczna. Celu szczegółowego 3.5. Modernizacja i 

rozbudowa infrastruktury technicznej. Oraz cel główny 

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Zawoja, 

celu szczegółowego 1.5. Poprawa jakości środowiska 

naturalnego poprzez bezpośrednie wsparcie 

mieszkańców w eliminacji niekorzystnych zjawisk 

środowiskowych 

3 

Budowa 

tras 

turystycznyc

h 

Gmina Zawoja 
Zakres prac obejmuje budowę tras 

turystycznych 

Skawica, 

Zawoja 

Na etapie 

zgłoszenia 

projektu, nie ma 

sporządzonego 

kosztorysu 

projektu. 

Realizacja działania będzie 

wspierała podjęte przez gminę 

działania związane z rozwojem 

turystyki. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie budowy 

placu zabaw. Realizacja działania przyczyni się do 

osiągnięcia celu głównego Poprawa warunków życia 

mieszkańców gminy Zawoja. Celu szczegółowego 1.3. 

Rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i 

młodzieży, w tym szczególnie z rodzin dotkniętych 

problemem ubóstwa i bezradności w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych. Ponadto działanie 

pozwoli również zrealizować cel główny Atrakcyjna i 

dostosowana do potrzeb społeczno-gospodarczych 

przestrzeń publiczna i półpubliczna- cel szczegółowy 3.1. 

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. 

4 

Remont 

budynku 

Ośrodków 

zdrowia w 

Skawicy 

Gmina Zawoja 

Przebudowa i nadbudowa dachu 

na budynku Ośrodka Zdrowa w 

Skawicy 

Skawica 

ok 200 000zł( 

źródło 

finansowania ze 

środków UE)-85% 

Ograniczenie zużycia energii 

elektrycznej oraz cieplnej w ośrodku 

zdrowia. Podniesienie jakości 

świadczonych usług, poprawa 

warunków estetycznych i 

funkcjonalnych. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie prac 

termomodernizacyjnych w budynku ośrodka zdrowia. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu 

głównego Poprawa warunków życia mieszkańców gminy 

Zawoja. Celu szczegółowego 1.5. Poprawa jakości 
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środowiska naturalnego poprzez bezpośrednie wsparcie 

mieszkańców w eliminacji niekorzystnych zjawisk 

środowiskowych 

5 

Remont 

budynków 

Ośrodków 

zdrowia w 

Zawoi 

Gmina Zawoja 

Przebudowa i nadbudowa dachu 

na budynku Ośrodka Zdrowa w 

Zawoi 

Zawoja 

ok 200 000zł( 

źródło 

finansowania ze 

środków UE)-85% 

Ograniczenie zużycia energii 

elektrycznej oraz cieplnej w ośrodku 

zdrowia. Podniesienie jakości 

świadczonych usług, poprawa 

warunków estetycznych i 

funkcjonalnych. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie prac 

termomodernizacyjnych w budynku ośrodka zdrowia. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu 

głównego Poprawa warunków życia mieszkańców gminy 

Zawoja. Celu szczegółowego 1.5. Poprawa jakości 

środowiska naturalnego poprzez bezpośrednie wsparcie 

mieszkańców w eliminacji niekorzystnych zjawisk 

środowiskowych 

6 

Rozbudowa 

szkoły w 

Skawicy 

Gmina Zawoja 

Przebudowa i rozbudowa Zespołu 

Szkół w Skawicy w zakresie sal 

dydaktycznych 

Skawica, 
ok.2 mln, Budżet 

Państwa /EFRR 

Realizacja działania przyczyni się do 

rozszerzenia oferty edukacyjnej. 

Stworzenie pracowni- w której dzieci i 

młodzież będą mogły w spokoju 

odrobić lekcje. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

dokumentacja potwierdzająca zakończenie prac 

związanych z rozbudową szkoły. Realizacja działania 

przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Zintegrowana 

oraz aktywna społecznie i zawodowo społeczność Gminy 

Zawoja. Celu szczegółowego 2.3. Podnoszenie 

dostępności do usług edukacyjnych. 

i przedszkola II oddziałowego, 

budowa zbiornika na nieczystości 

ciekłe 

oraz przebudowa sieci 

wodociągowej w zakresie budowy 

hydrantów 

7 
Klucz do 

Sukcesu II 
Gmina Zawoja 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów z 

Zespołu szkół w Skawicy Centrum 

Skawica, 

Zawoja 

ok. 700 tys. EFS 95 

% 

Dodatkowe zajęcia które są 

skierowane do uczniów Zespołu 

Szkół, mają na celu rozwijaniu 

zainteresowań, podniesieniu 

umiejętności. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie ilość 

uczniów która skorzystała z dodatkowych zajęć. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu 

głównego Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja. Celu 

szczegółowego 2.3. Podnoszenie dostępności do usług 

edukacyjnych. 

8 

Centrum 

Ucznia 

Zdolnego 

Gmina Zawoja 
Dodatkowe zajęcia dla uczniów 

zdolnych 

Zawoja, 

Skawica 
ok 400 tys. EFS 95% 

Dodatkowe zajęcia które są 

skierowane do uczniów szczególnie 

uzdolnionych, mają na celu 

pielęgnowanie zdolności i 

umiejętności. 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

zakończenie prac remontowych. Realizacja działania 

przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Atrakcyjna i 

dostosowania do potrzeb społeczno- gospodarczych 

przestrzeń publiczna i półpubliczna. Celu szczegółowego 

3.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i 

turystycznej. 

9 

Edukacja z 

zakresu 

rozrywki 

elektroniczn

ej 

Stowarzyszenie 

‘’ Lux Noctis ‘’ 

Projekt obejmuje następujące 

obszary: 

Skawica, 

Noctis ‘’ 

40 000 

zł(Dofinansowanie 

od Gminy Zawoja 

ze środków na 

organizację 

pożytku 

publicznego. 

Zwrot 1% podatku 

na organizację 

pożytku 

publicznego. 

Sponsorzy.) 

Projekt w znaczący sposób wypłynie 

na poziom jakości życia 

mieszkańców regionu. Poprzez 

organizacje zawodów o charakterze 

E-Sportowym, mieszkańcy otrzymają 

możliwość miłego spędzenia 

wolnego czasu w duchu rywalizacji o 

atrakcyjne nagrody. Wydarzenie to 

ma na celu stworzenie mikro 

społeczności osób o podobnych 

zainteresowaniach i przeciwdziałać 

wykluczeniu społecznemu. Osoby 

biorące udział w spotkaniach oraz 

kursach które obejmuje projekt, 

zostaną nieodpłatnie przeszkolone z 

zakresu podstaw korzystania z 

komputera. Umiejętności nabyte w 

ten sposób mogą w znaczący 

sposób pomóc np. w znalezieniu 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

liczba osób która skorzystała z wydarzenia. Realizacja 

działania przyczyni się do osiągnięcia celu głównego  

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb społeczno-

gospodarczych przestrzeń publiczna i półpubliczna- cel 

szczegółowy 3.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, 

sportowej i turystycznej. 

I Cykliczne organizowanie zawodów  

Zawoja E-Sport Challenge. 

I Edukację dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych z zakresu Elektronicznej 

rozrywki. 

I Organizację spotkań z zakresu 

zagadnienia ’’ Bezpieczny Internet ‘’ 

dla dzieci oraz rodziców. 

I Organizację spotkań z zakresu 

zagadnienia ’’ Restrykcyjnie wobec 

gier ’’ dla dzieci, młodzieży oraz 

rodziców. 

I Promocję regionu w szczególności 

gminy Zawoja za pomocą środków 

masowego przekazu ( Internet , 

portal YouTube , portal Facebook , 

portal Sucha 24.pl ,  HITBOX i inne ). 
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I Organizację spotkań, szkoleń z 

zakresu zagadnienia   ‘’ 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu’’ dla osób nie 

potrafiących korzystać z komputera ( 

szczególnie osób starszych ). 

pracy.  Uświadomienie mieszkańców  

o zagrożeniach związanych z 

korzystaniem z komputera oraz 

Internetu, znacząco wpłynie na ich 

poziom bezpieczeństwa. Program 

ten jest skierowany szczególnie do 

dzieci z rodzicami oraz osób 

starszych. Organizacja spotkań z 

zagadnienia ‘’ restrykcyjnie wobec 

gier’’  pozwoli uświadomić osoby 

dorosłe o obowiązku sprawdzania 

zawartości gier i programów przed 

ich zakupem. W ten sposób dzieci 

będą korzystać z zawartości 

odpowiedniej dla ich prawidłowego 

rozwoju. Promowanie nowych 

technologii pozwoli na szybszy rozwój 

elektroniczny regionu. Program 

pozwoli wprowadzić nasz region w 

nową epokę cyfrowej rozrywki i 

sportu elektronicznego. 

I Promowanie nowych technologii 

związanych z elektroniczną rozrywką. 

10 

Rewitalizacj

a 

zdegradow

anej 

przestrzeni 

starej szkoły 

w przysiółku 

Zawoja 

Smyraki na 

potrzeby 

pensjonatu 

górskiego. 

Krzysztof 

Gabruk, 

Krzysztof 

Wilczyński 

Celem przedsięwzięcia jest 

rewitalizacja zdegradowanej 

przestrzeni starej szkoły w przysiółku 

Zawoja Smyraki zmierzająca do: 

Skawica, 

Wilczyński 
2 mln złotych 

Odnowa budynku starej szkoły w 

przysiółku Zawoja Smyraki na 

potrzeby pensjonatu górskiego 

oferującego: 

Ocenę wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie ilośc 

uczniów uzdolnionych, którzy skorzystali z dodatkowych 

zajęć. Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia 

celu głównego Zintegrowana oraz aktywna społecznie i 

zawodowo społeczność Gminy Zawoja. Celu 

szczegółowego 2.3. Podnoszenie dostępności do usług 

edukacyjnych oraz cel szczegółowy 2.1. Przeciwdziałanie 

skutkom bezrobocia. Działanie ponadto wpłynie na 

realizację celu głównego 3- Atrakcyjna i dostosowana do 

potrzeb społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i 

półpubliczna- cel szczegółowy 3.3. Ożywienie 

gospodarcze rewitalizowanych obszarów. 

a) realizacji celu biznesowego w 

postaci stworzenia pensjonatu 

górskiego, oraz 

ok. 50 miejsc noclegowych, 

b) oddziaływania na następujące 

negatywne zjawiska społeczne 

zdiagnozowane na obszarze 

rewitalizacji i 

usługi gastronomiczne dla gości 

pensjonatu górskiego, przestrzeń 

baru/kawiarni dostępnej dla 

okolicznych mieszkańców i turystów 

poruszających się pobliskimi szlakami 

współwystępujące w bezpośrednim 

sąsiedztwie lokalizacji 

przedsięwzięcia: bezrobocie i niski 

poziom przedsiębiorczości, 

przestępczość i niski poziom 

bezpieczeństwa, niski poziom 

kapitału społecznego, 

niewystarczający poziom 

uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

turystycznymi, 

11 

„z małej 

szkoły na 

Przysłopiu w 

wielki świat” 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

Zrównoważone

go Rozwoju 

„Przysłop” 

Działania mają na celu zachowanie i 

rozwój szkoły podstawowej w Zawoi 

Przysłop. 

Skawica, 

Przysłop” 

500 000 zł w 2017 

roku i dalej 

utrzymanie (400 

000 zł/roku ) 

Finansowanie: 

Gmina Zawoja, 

Gmina Stryszawa, 

dotacje 

pozarządowe, 1% 

z PIT, wkład 

własny rodziców, 

dochody z usług 

Szkoła przyjazna dziecku i 

wychodząca na oczekiwania 

rodziców oraz społeczności lokalnej. 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

zakończenie prac remontowych w budynku szkoły. 

Późniejsza ocena projektu, dotyczyć będzie liczby 

uczniów które korzystają z oferty edukacyjnej szkoły. 

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego: 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb społeczno-

gospodarczych przestrzeń publiczna i półpubliczna. Celu 

szczegółowego 3.2. Podnoszenie atrakcyjności osadniczej 

i inwestycyjnej gminy poprzez rozbudowę infrastruktury 

społecznej, kulturalnej i sportowej. Ponadto działanie 

pozwoli zrealizować cel główny nr 2 Zintegrowana oraz 

aktywna społecznie i zawodowo społeczność Gminy 

Znalezienie instytucji lub osoby 

prywatnej, która będzie prowadzić 

szkołę. 

Unikniecie zagrożeń związanych z 

dowożeniem dzieci do szkoły 

(wypadki, dyskomfort i potencjalne 

choroby powodowane 

niesprzyjającymi warunkami 

pogodowymi). 

Remont szkoły (dach, instalacja CO, 

podłogi) 

Zwiększy się bezpieczeństwo dziecka 

w drodze i ze szkoły. Dziecko ma 

blisko do szkoły. 
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Dostosowanie do wynajmowania 

szkoły na noclegi (pokoje gościnne i 

schronisko turystyczne). 

turystyczno-

szkoleniowych, 

kapitał prywatny, 

subwencja 

oświatowa 

Istnienie szkoły jest ważnym 

czynnikiem rozwój lokalnego -  

zwiększenie inicjatyw społeczeństwa. 

Zawoja- cel szczegółowy 2.3. Podnoszenie dostępności 

do usług edukacyjnych. 

Wprowadzanie innowacyjnych 

metod nauczania, doposażenie 

szkoły w niezbędny sprzęt. 

Budowa nowych domów – stanowi 

perspektywy na to, że szkoła nigdy 

nie będzie pusta. 

Wprowadzenie nowych 

przedmiotów: gry logiczne, 

podstawy programowania – 

kodowanie, przedsiębiorczość, 

edukacja regionalna,kształtowanie 

kompetencji umiejętności uczenia się 

i pracy w grupie. 

Promocja Gminy Zawoja poprzez 

działalność turystyczną i edukacyjną 

szkoły. 

  
Indywidualne podejście do dziecka 

w procesie nauczania. 

  

Skuteczne rozwiązywanie 

problemów wychowawczych oraz 

efektywne działania profilaktyczne, 

gdyż uczniowie nie są anonimowi. 

  
Uniknięcie zagrożeń jakie czekają 

dzieci w dużej szkole. 

  

Uruchomienie przedszkola czynnego 

od 7.00 do 16.00 – niezbędne dla 

rodziców pracujących. 

  
Zachowanie charakteru katolickiego 

szkoły. 

  

Wprowadzenie działań 

edukacyjnych opartych na modelu 

wsparcia ucznia zdolnego i słabego. 

  

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez organizowanie zajęć poza 

szkołą w ośrodkach miejskich i 

naukowych. 

  
Będzie to miejsce organizacji imprez 

lokalnych. 

  
Potencjalnie może wygenerować 

nowe miejsca pracy. 

12 

Remont 

budynku 

Babiogórski

ego 

Centrum 

Kultury wraz 

z adaptacją 

poddasz 

Babiogóskie 

Centrum Kultury 

Remont budynku jest koniecznym 

przedsięwzięciem dla rozwoju 

instytucji oraz budowania programu 

instutucji skierowanego do wszystkich 

grup społecznych. Remont będzie 

miał na celu dostosowanie budynku 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, stworzenie sal 

warsztatowych wyposażonych w 

odpowiedni sprzęt dla animatorów, 

przebudowę sali widowiskowej, 

rozbudowę przestrzeni 

magazynowej, remont holu, 

stworzenie odpowiedniego 

oświetlenia oraz remont przestrzeni 

biurowej. 

Zawoja 

Centrum 

w zależności od 

zakresu 500 000 - 1 

000 000 

stworzenie wspólnej przestrzeni dla 

lokalnej społeczności;  poprawa 

dostępu do kultury; dostosowanie 

przestrzeni domu kultury do oferty 

działań z uwzględnieniem wszystkich 

grup wiekowych oraz potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Będzie to także 

nowoczesna przestrzeń dla działań 

ngo-sów z gminy i innych podmiotów 

zainteresowanych działaniami w 

obszarze szeroko pojmowanego 

rozwoju społecznego 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

zakończenie prac remontowych w budynku szkoły. 

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego: 

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Zawoja. 

Celu szczegółowego 1.4. Kształtowanie postaw 

prospołecznych i pro lokalnych wśród dzieci i młodzieży 

oraz społeczności dorosłej. 
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Priorytetem jest stworzenie przestrzeni 

warsztatowej - dwóch sal, które 

będą wykorzystywane zarówno przez 

animatorów i pracowników 

Babiogórskiego Centrum Kultury jak i  

Gminnej Biblioteki Publicznej. Jedna z 

sal będzie także służyć jako czytelnia. 

Należy zaznaczyć, że największy 

potencjał do stworzenia jednej z sal 

warsztatowych ma przestrzeń 

poddasza budynku. 

13 

Wzrost 

świadomoś

ci  w 

zakresie 

zagrożeń 

społecznyc

h – 

uzależnienia 

ad 

alkoholu, 

środków 

psychoakty

wnych oraz 

cyberprzem

ocy 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Zawoi 

wzrost świadomości wśród dzieci i 

młodzieży w zakresie skutków 

uzależnień, 

Skawica 

Centrum 

150.000( lata 

relacji 2017 - 2020) 

zwiększy świadomość dzieci i 

młodzieży, co przełoży się na 

zmniejszenie osób używających 

alkohol 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

liczba osób które skorzystały z działania. Projekt przyczyni 

się do realizacji celu głównego: Poprawa warunków życia 

mieszkańców gminy Zawoja. Celu szczegółowego 1.2. 

Wspieranie integracji i aktywności mieszkańców oraz 

wsparcie procesu eliminacji zjawisk patologicznych wśród 

lokalnej społeczności oraz 1.3. Rozwijanie zainteresowań i 

wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z 

rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

-  działania edukacyjne – 

profilaktyczne w zakresie alkoholu i 

substancji psychoaktywnych, 

-edukacja rodziców co przełoży się 

na wzrost kompetencji opiekuńczo – 

wychowawczych 

- realizacja programów 

profilaktycznych, 

-wzrost dostępu do specjalistów z 

zakresu terapii uzależnień co 

zapewni dostęp do specjalistów, 

którzy będą pracować z osobami 

uzależnionymi i ich rodzinami. 

- konkurs plastyczny na plakat 

promujący cel projektowy, 
  

- edukacja rodziców w zakresie 

uwrażliwienia ich na problemy 

związane z używaniem alkoholu i 

substancji psychoaktywnych – 

pogadanki, warsztaty edukacyjne 

  

- uruchomienie Punktu Wsparcia dla 

dzieci i młodzieży w zakresie pomocy 

psychologiczna - pedagogicznej 

  

14 

Organizacja 

czasu 

wolnego 

dla dzieci i 

młodzieży 

zagrożonej 

wykluczenie

m 

społecznym 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Zawoi 

organizacja czasu wolnego dzieci i 

młodzieży w ferie zimowe oraz 

wakacje 

Skawica 

Centrum 

300000(Środki 

unijne/środki 

własne) 

Organizacja czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym przyczyni 

się do: 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

liczba osób które skorzystały z działania. Projekt przyczyni 

się do realizacji celu głównego: Poprawa warunków życia 

mieszkańców gminy Zawoja. Celu szczegółowego 1.2. 

Wspieranie integracji i aktywności mieszkańców oraz 

wsparcie procesu eliminacji zjawisk patologicznych wśród 

lokalnej społeczności oraz 1.3. Rozwijanie zainteresowań i 

wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym szczególnie z 

rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

Klub 

Odlotowych 

mam 

- organizacja zajęć sportowych – 

siatkówka, piłka ręczna, 
• Uspołecznienia dzieci i młodzieży 

Świetlica 

Środowiskowa/Ś

wietlica Wiejska 

- organizacja zajęć fotograficznych z 

wyjściami w plener 

• Wzrostu poziomu edukacji wśród  

dzieci i młodzieży 

  - kurs tańca nowoczesnego • Wyrównaniu braków edukacyjnych 

  
- kółka tematyczne ( matematyczne, 

przyrodnicze) 

• Poprawy komunikacji wśród dzieci i 

młodzieży 

  

- organizacja pomocy koleżeńskiej w 

postaci pomocy w nauce dla dzieci 

z przedmiotów szkolnych 

• Pobudzenie aktywności wśród 

dzieci i młodzieży 

  - kółko teatralne   

  - zajęcia socjoterapeutyczne   

  - wyjazd na wypoczynek nad morze   
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15 

„Kryzys 

szansą 

rozwoju” 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Zawoi 

Główny celem  projektu będzie: 

Gmina 

Zawoja 
150000(2017-2020) 

zmniejszenie zjawiska przemocy 

domowej 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

liczba osób które skorzystały z działania. Projekt przyczyni 

się do realizacji celu głównego: Poprawa warunków życia 

mieszkańców gminy Zawoja. Celu szczegółowego 1.2. 

Wspieranie integracji i aktywności mieszkańców oraz 

wsparcie procesu eliminacji zjawisk patologicznych wśród 

lokalnej społeczności. 

 „Wsparcie emocjonalne i 

aktywizacja kobiet 

doświadczających przemocy  na 

terenie Skawic 

- aktywizacja społeczna 

uczestniczek projektu 

Cele szczegółowe: 
- aktywizacja zawodowa 

uczestniczek projektu 

• Zwiększenie świadomości i wiedzy 

na temat zjawiska przemocy i jej 

skutków wśród uczestniczek projektu. 

- wzrost kompetencji społecznych 

uczestniczek projektu 

• Wyposażenie uczestniczek projektu 

w wiedzę z zakresu rozpoznawania 

zachowań przemocowych                           

i mechanizmów w nich 

występujących. 

  

• Nabycie przez beneficjentki 

projektu umiejętności uczenie się 

sposobów radzenia sobie z 

sytuacjami,                 w których 

dochodzi do przemocy. 

  

• Zdobycie przez uczestniczki 

projektu wiedzy na temat zasobów 

instytucjonalnych znajdujących się 

na terenie Gminy Zawoja oraz 

Powiatu Suskiego, gdzie będą mogły 

uzyskać pomoc i wsparcie w związku 

z doświadczaniem przemocy 

domowej. 

  

• Nabycie przez uczestniczki projektu 

wiedzy o możliwości leczenia 

choroby alkoholowej i innych 

uzależnień oraz o syndromie 

współuzależnienia. 

  

• Aktywizacja zawodowa oraz 

zwiększenie umiejętności 

poszukiwania pracy przez 

uczestniczki projektu socjalnego oraz 

odkrycie przez nich własnego 

potencjału zawodowego – doradca 

zawodowy, kursy doszkalające 

  

• Podniesienie umiejętności i 

kompetencji wychowawczych u 

uczestniczek projektu w stosunku do 

dzieci oraz wzmocnienie ich 

świadomości co do roli pełnionej w 

rodzinie. 

  

• Propagowanie form spędzania 

czasu wolnego z rodziną z dala od 

przemocy poprzez organizacje 

festynu połączonego z Dniem 

Dziecka dla rodzin na terenie wsi 

Skawica 
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• Nabycie przez uczestniczki projektu 

umiejętności racjonalnego 

gospodarowania budżetem 

domowym – trening ekonomiczny 

(warsztaty) 

  

16 
Dom 

Pielgrzyma 

Klasztor 

Karmelitów 

Bosych 

Rozbudowa, nadbudowa oraz 

przebudowa Domu Pielgrzyma przy 

Klasztorze Karmelitów Bosych w 

Zawoi-Zakamień, budowa zbiornika 

przeciwpożarowego, drogi 

pożarowej i placu manewrowego- 

obręb Zawoja 

Zawoja 

Zakamień

, dz. Gr. 

Nr 9156/2 

1500000( RPOWM, 

środki własne) 

Budowa zaplecza turystycznego 

przyczyni się do utworzenia nowych 

miejsc pracy przede wszystkim dla 

obsługi gości. Pobudzi lokalną 

produkcję żywności. Zatrudnienie 

znajdą przewodnicy turystyczni, 

specjaliści od zdrowego żywienia, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, psycholodzy i 

psychoterapeuci. 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

zakończenie prac remontowo budowlanych. Projekt 

przyczyni się do realizacji celu głównego: Atrakcyjna i 

dostosowana do potrzeb społeczno-gospodarczych 

przestrzeń publiczna i półpubliczna. Celu szczegółowego: 

3.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i 

turystycznej. 3.2. Podnoszenie atrakcyjności osadniczej i 

inwestycyjnej gminy poprzez rozbudowę infrastruktury 

społecznej, kulturalnej i sportowej. 3.3. Ożywienie 

gospodarcze rewitalizowanych obszarów 

17 

Rekreacja 

na 

powietrzu 

Mieszkaniec 

Projekt polega na zakupie i montażu 

od kilku do kilkunastu urządzeń 

sortowych w ramach istniejącego 

miejsca, biwakowego w Skawicy-

Suchej Górze. Wzrastająca 

świadomość mieszkańców 

względem poprawy kondycji 

fizycznej, zagospodarowania czasu 

wolnego w sposób aktywny. 

Stworzenie miejsca do ćwiczeń i 

rekreacji. 

  

uzależnione od 

cykliczności 

spotkań 

Stworzenie miejsca spotkań przy 

rekreacji ruchowej. Integracja 

mieszkańców dbanie o kondycję 

fizyczną mieszkańców i turystów 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

zakończenie prac remontowo budowlanych. Projekt 

przyczyni się do realizacji celu głównego: Atrakcyjna i 

dostosowana do potrzeb społeczno-gospodarczych 

przestrzeń publiczna i półpubliczna. Celu szczegółowego: 

3.1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i 

turystycznej. 

18 
Ostatnia 

wycieczka 

Rzymskokatolick

a Parafia p.w. 

Matki Bożej 

Częstochowskiej 

w Skawicy 

Upamiętnienie ostatniej wycieczki z 

poprawą infrastruktury/ poszerzenie 

drogi dojazdowej, parking dla 

niepełnosprawnych, WC, ogrodzenia 

z symbolami papieskimi, itp., 

wykonanie tablic edukacyjnych na 

szlaku kardynała Wojtyły, aplikacji 

multimedialnej na telefon. 

Skawica 
200 000zł( 2016-

2018) 

Potrzebę prawdziwego autorytetu, 

który wskazuje jak chronić przyrodę i 

szanować dziedzictwo kulturowe. 

Poprawa infrastruktury w otoczeniu 

Kościoła i pl. Św. Jana Pawła II. Do 

Gminy Zawoja będą przybywać 

turyści, podążając szlakiem 

najbardziej znanego Polaka na 

świecie. 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

zakończenie prac montażowych tablic. Projekt przyczyni 

się do realizacji celu głównego: Atrakcyjna i 

dostosowana do potrzeb społeczno-gospodarczych 

przestrzeń publiczna i półpubliczna. Celu szczegółowego: 

3.2. Podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej 

społecznej, kulturalnej i sportowej, celu 3.4. Poprawa 

dostępu do komunikacji zbiorowej oraz celu 3.5. 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktura technicznej. 

19 

Przy 

herbatce- 

spotkanie w 

klubie 

seniora 

Świetlica wiejska 

w Skawicy 

Centrum 

Zorganizowanie cyklu 

kilkumiesięcznych spotkań, 

warsztatów dla seniorów. 

Proponowanie zajęcia: pokazy 

filmów, warsztaty kulinarne, ręczne 

robótki na różne okazje, zajęcia 

sportowe w plenerze, wyjazdy, 

wycieczki mające na celu integrację 

seniorów i docelowo powstanie 

klubu seniorów, którzy w przyszłości 

będą aktywizować lokalną 

społeczność 

Świetlica 

wiejska w 

Skawicy 

Centrum 

uzależnione od 

cykliczności 

spotkań( koszty 

jakie mogą 

pojawić się 

wynikają z 

użytkowania 

danego obiektu, 

zakupu 

herbat/kaw) 

aktywizacja i powstanie grupy, które 

spotykać się będą razem , 

organizacja wspólnych wydarzeń, 

spotkań w miejscowości, zachęta do 

"wyjścia z domu" 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

liczba zorganizowanych spotkań. Projekt przyczyni się do 

realizacji celu głównego: Poprawa warunków życia 

mieszkańców gminy Zawoja. Celu szczegółowego 1.4. 

Kształtowanie postaw prospołecznych i pro lokalnych 

wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności dorosłej. 

20 

Ścieżka 

edukacyjna 

do 

wodospadu 

Sołtys-Radna 

Opisanie ścieki dojścia do 

Wodospadu na Masornym Potoku z 

mapą. Stworzenie ścieżki 

edukacyjno-widokowej 

Zawoja 

Masorne 

na obecnym 

etapie, brak jest 

sporządzonego 

kosztorysu. 

Działanie przyczyni się do poprawy 

informacji dostarczanych 

mieszkańcom/turystom 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

postawienie informatora który będzie zawierał niezbędne 

informacje. Projekt przyczyni się do realizacji celu 

głównego: Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb 

społeczno-gospodarczych przestrzeń publiczna i 

półpubliczna. Celu szczegółowego: 3.1. Rozwój 

infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i turystycznej. 
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21 
Wydarzenia 

kulturalne 

Koło Gospodyń 

Wiejskich 

Występy, dożynki gminne, 

powiatowe, konkursy, zajęcia 

kulinarne. Wydarzenia mające na 

celu integrację mieszkańców 

Zawoja 

Dolna 

na obecnym 

etapie trudno 

oszacować 

Cel przyczyni się do integracji 

mieszkańców Gminy Zawoja 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

liczba zorganizowanych wydarzeń integrujących 

społeczność lokalną. Projekt przyczyni się do realizacji 

celu głównego: Poprawa warunków życia mieszkańców 

gminy Zawoja. Celu szczegółowego 1.4. Kształtowanie 

postaw prospołecznych i pro lokalnych wśród dzieci i 

młodzieży oraz społeczności dorosłej. 

22 
Czarny 

Teatr 

Klub 

Odlotowych 

Mam 

Zajęcia w grupach(dzieci w wieku 

od 10 lat do 14 lat), techniki 

teatralne, próby własnych sił, 

ekspresji emocji. 

szkoły, 

świetlice/

BCK 

10 000zł( okres 

realizacji 5lat) 

finansowanie 

środki 

własne/zewnętrzn

e 

wzrost edukacji dzieci i młodzieży 

kulturalnej, ekspresji, emocji 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

liczba zorganizowanych warsztatów dla dzieci. Projekt 

przyczyni się do realizacji celu głównego: Poprawa 

warunków życia mieszkańców gminy Zawoja. Celu 

szczegółowego 1.4. Kształtowanie postaw 

prospołecznych i pro lokalnych wśród dzieci i młodzieży 

oraz społeczności dorosłej. 

23 

Odnowa 

kapliczki z 

1817 

fundacji 

Artura 

Potockiego 

Rzymskokatolick

a Parafia p.w. 

Matki Bożej 

Częstochowskiej 

w Skawicy 

Opis tła postaci i historię kapliczki. 

Zakres prac obejmuje odnowienie 

kaplicy i zabezpieczenie. 

Przygotowanie folderu 

upamiętniające 200 lat istnienia 

Skawice, 

centrum 

Skawicy 

ok 10 000zł(2016-

2017) 

poprawa estetyki w centrum wsi, 

zostanie przypomniana historia 

powstania wspólnoty, co przyczyniło 

się do powstania parafii w Skawicy. 

Do Gminy Zawoja będą przybywać 

turyści, podążając szlakiem znanego 

rodu Potockich. 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

zakończenie prac konserwatorskich. Projekt przyczyni się 

do realizacji celu głównego: Atrakcyjna i dostosowana 

do potrzeb społeczno-gospodarczych przestrzeń 

publiczna i półpubliczna. Celu szczegółowego 3.2. 

Podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej 

gminy poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej, 

kulturalnej i sportowej. 

24 

Kronika 

Parafii w 

Skawicy 

Rzymskokatolick

a Parafia p.w. 

Matki Bożej 

Częstochowskiej 

w Skawicy 

Zakres prac obejmuje utrwalenie 

tekstu 1 Kroniki Parafialnej spisanej 

przez 1 proboszcza w 

Skawicy/przepisanie, interpretacja 

tekstu przez świadków i historyków, 

wydanie książki. 

Skawica 5 000 zł 

Dzięki realizacji działania. 

Mieszkańcy poznają swoją 

przeszłość. 

Oceną wykonania przedsięwzięcia stanowić będzie 

zakończenie prac związanej z utrwaleniem tekstu kroniki. 

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego: 

Atrakcyjna i dostosowana do potrzeb społeczno-

gospodarczych przestrzeń publiczna i półpubliczna. Celu 

szczegółowego 3.2. Podnoszenie atrakcyjności osadniczej 

i inwestycyjnej gminy poprzez rozbudowę infrastruktury 

społecznej, kulturalnej i sportowej. 
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11. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE  

 

W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

konieczne jest znalezienie odpowiednich źródeł ich finansowania. Wytyczne Ministerialne, a 

także Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, wskazują na konieczność 

zapewnienia komplementarności tychże źródeł finansowania. Oznacza to, iż w celu uzyskania 

jak najlepszych efektów programu rewitalizacji należy zdywersyfikować jej finansowanie, w 

tym m.in. łączyć publiczne środki z prywatnymi.  

Niniejszy rozdział przedstawia plan finansowy dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Zawoja. Działania rewitalizacyjne przewidziane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Zawoja na lata 2017 - 2023, obejmują zadania o charakterze priorytetowym. Koszty 

poszczególnych przedsięwzięć podstawowych zestawiono w poniższej Tabeli. 

L.p. 
Lista 

przedsięwzięć 

Szacowana wartość projektu (PLN) z podaniem potencjalnych 

źródeł finansowania wg następującego katalogu środków: krajowe 

środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki prywatne, środki z innych 

źródeł 

1 A 
Wartość projektów : 37 101 000,00zł, z czego 23 215 000,00zł- 

uzyskane dofinansowanie 

2 B 
Wartość przybliżona projektów: 13 315 000,00zł- obecnie trudno 

oszacować wartość dofinansowania. 

Dywersyfikacja źródeł finansowania daje możliwość korzystania zarówno z funduszy 

komercyjnych,  jak  i  publicznych.  Przedsięwzięcia  rewitalizacyjne  mogą  być realizowane  

przez  różnorodne  grupy  podmiotów  tj.  przez  podmioty  z sektora publicznego, prywatnego 

i pozarządowego.  

Do pierwszego rodzaju źródeł finansowania (tj. komercyjnych) zalicza się przede wszystkim  

kredyty,  pożyczki,  obligacje  komunalne.  Ponadto  wskazuje  się,  że niektóre  działania  mogą  

być  wspierane  przez  środki własne  przedsiębiorstw, podmiotów  i  osób  prywatnych  i  

organizacji  pozarządowych.  Na  etapie  realizacji zapisów Programu bardzo istotna jest 

współpraca różnych podmiotów gwarantująca powodzenie wdrażanych 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Drugi  rodzaj  obejmuje  źródła  publiczne.  Wśród  nich największe  znaczenie  mają środki  

własne  budżetu  gminy,  fundusze  europejskie, środku  budżetu  Państwa. Należy wspomnieć 

o tym, że fundusze europejskie są wyposażone w dedykowane działania, które można 
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wykorzystać planując i realizując działania rewitalizacyjne. W tym zakresie najważniejszymi 

programami są: 

 Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020 

(RPO WM),  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ),  

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

Instrumentem,   który   może   być   wykorzystywany   do   poprawy   warunków zamieszkiwania  

na  obszarze  zdegradowanym  jest  Fundusz  Termomodernizacji  

i Remontów, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach realizacji 

Programu Rewitalizacji można skorzystać również ze wsparcia fundacji organizujących 

projekty grantowe, z których w pierwszej kolejności mogą skorzystać  społeczności  lokalne,  

organizacje  pozarządowe.  Przykładem  takiej fundacji jest Fundacja BZW WBK, która 

organizuje projekt grantowy „Tu mieszkam, tu  zmieniam”,  Bank  Dziecięcych  Uśmiechów   

i  Bank  Ambitnej  Młodzieży  czy fundacja Kronenberga działająca przy Banku Citi Handlowym.   

 

12. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ  

 

Wśród szczegółowej diagnozy oraz udziału społecznego w działaniach w kierunku tworzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji komplementarność jest ważnym aspektem w jego realizacji. 

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wymogiem koniecznym dla wspierania projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie komplementarności w pięciu aspektach: przestrzennym, 

problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  

Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów będzie skutkował efektywnym 

wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Poszczególne projekty rewitalizacyjne będą wzajemnie powiązane. Zostanie zapewniona 

korelacja efektów oddziaływania na sytuację kryzysową. Na obszarze objętym programem 

rewitalizacji zapewniona zostanie komplementarność między poszczególnymi projektami  

i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  

i funduszy.  

 

Komplementarność przestrzenna 
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Zapewnienie komplementarności przestrzennej ma zagwarantować efektywne 

oddziaływanie Gminnego Programu Rewitalizacji na cały obszar kryzysowy oraz synergię 

przestrzenną poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Umożliwi to synchronizację efektów 

oddziaływania na sytuację kryzysową. Co istotne, realizowane działania nie będą skutkowały 

transferem problemów na inne obszary gminy oraz nie będą wyzwalały niepożądanych 

problemów, takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Komplementarność przestrzenna 

została zapewniona poprzez zaplanowanie projektów na każdym wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji. Należy także dodać, iż projekty zawarte  

w Programie wzajemnie się uzupełniają. Skupienie projektów wyselekcjonowanych do 

realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji będzie w sposób pozytywny rzutować na 

całą Gminę Zawoja, ponieważ wiele z nich dotyczyć będzie działań podejmowanych dla 

miejsc użyteczności publicznej, dzięki temu korzystać z nich będą mogli mieszkańcy spoza 

obszaru bezpośrednio objętego procesem rewitalizacji.  

 

Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zawoja objawia  

się poprzez cele zawarte w programie, które opracowane zostały na podstanie 

zdiagnozowanych problemów. Komplementarność ta wyzwala konieczność wzajemnego 

dopełniania tematycznego realizowanych projektów. Dzięki temu GPR będzie oddziaływał na 

wszystkie wskazane sfery rewitalizacji: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, 

techniczną i środowiskową. Służy to nie tylko przeciwdziałaniu problemom  

w różnych sferach, ale zapobiega również fragmentacji działań koncentrując uwagę na 

systemowym i kompleksowym spojrzeniu na źródła kryzysu danego obszaru. W Gminnym 

Programie Rewitalizacji określono wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu 

rewitalizacji. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są powiązane ze strategicznymi kierunkami 

rozwojowymi Gminy, co wykazano poprzez wskazanie zbieżności celów GPR z kluczowymi 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Efektywne współdziałanie różnych instytucji i podmiotów na rzecz Gminnego Programu 

Rewitalizacji  jest możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi zarządzania. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna stanowi wyraz prawidłowo zarządzanego 

GPR oraz spójności procedur. Istotną elementem zarządzania oprócz organów Gminny będzie 
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także Komitet Rewitalizacji, który będzie reprezentowany będzie przez różne grupy 

interesariuszy procesu rewitalizacji. 

 

Komplementarność międzyokresowa 

Gminny Program Rewitalizacji zwraca uwagę na zachowanie ciągłości programowej. Projekty 

zaplanowane w Programie są komplementarne wobec przedsięwzięć już zrealizowanych w 

ramach polityki spójności na lata 2007-2013. Działania podejmowane  

w poprzednich okresach są kontynuowane w obecnym dokumencie. Doświadczenie zdobyte 

podczas realizacji poprzednich działań pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków 

finansowych. Warto także zaznaczyć, iż projekty zaplanowane w Programie umożliwiają 

realizowanie innych zadań/działań zaplanowanych w innych dokumentach strategicznych. 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji opierają się na konieczności 

umiejętnego wiązania i uzupełniania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, pamiętając przy 

tym o dążeniu do wykluczenia ryzyka podwójnego dofinansowania. Dla realizacji zasady 

dodatkowości środków Unii Europejskiej niezbędna jest koordynacja środków programów 

operacyjnych ze środkami polityk i instrumentów krajowych, na co również zwrócono uwagę 

w Projekcie. Zastosowanie zarówno finansowania z środków wewnętrznych  

jak i zewnętrznych umożliwi zrealizowanie zakładanych celów. 

 

13. MECHANIZMY WŁĄCZANIA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY W PROCES 

REWITALIZACJI 

 

Według koncepcji projektu Ustawy, polityczną odpowiedzialność za realizowany w oparciu  

o nią proces rewitalizacji ponosi gmina. Faktycznie jednak nie jest ona w stanie ponieść tej 

odpowiedzialności bez partycypacji społeczności lokalnej. Partycypacja w odniesieniu do 

procesów rewitalizacji oznacza więc nie tylko gotowość społeczności lokalnej do aktywnego 

współdziałania w usuwaniu zjawisk kryzysowych i degradacji obszaru jej życia, mieszkania  

i pracy, lecz również poniesienie współodpowiedzialności i podział ryzyka wypływające z tak 

rozumianego współdziałania. Jest to cena, którą społecznościom lokalnym przychodzi 

zapłacić za finalny produkt partycypacji – udział w zarządzaniu procesem rewitalizacji, który 
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jest warunkiem uzyskania przez nie pełni podmiotowości i realizacji procesu rewitalizacji jako 

samorozwoju.6 

Proces uspołeczniania realizowany jest w ramach partycypacji społecznej interesariuszy7  

na etapie diagnozowania, programowania, wdrażania oraz monitorowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji. W literaturze przedmiotu, wśród najważniejszych celów procesu 

uspołeczniania można wyróżnić: 

 integrację społeczności lokalnej wokół wspólnego celu i w trakcie wspólnej pracy 

(aktualnie widoczny jest wciąż duży stopień dezintegracji); 

 utworzenie realnej reprezentacji interesów lokalnych; 

 rozwinięcie kultury rozwiązywania problemów na bazie faktów i szukaniu kompromisu 

(gdzie wszyscy mogą być wygranymi) w przeciwieństwie do eskalowania napięć 

emocjonalnych między ludźmi (gdzie wszyscy przegrywają lub tylko niektórzy 

wygrywają); 

 zmianę świadomości i mentalności ludzi w gminie, niezbędną do wprowadzania zmian; 

 współfinansowanie wybranych priorytetowych zadań.8 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne w 

znacznym stopniu zmniejszyły ryzyko, że stworzony dokument nie będzie uwzględniał 

oczekiwań poszczególnych grup, do których jest adresowany. 

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy, ale 

także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały możliwość 

zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą się jednak 

                                                      
6 Podręcznik rewitalizacji, Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa 

2003 
7 Do interesariuszy procesu rewitalizacji zalicza się: 1) mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, 

użytkowników wieczyści nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 2) 

mieszkańców gminy innych niż wymienieni w pkt 1; 3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na 

obszarze gminy działalność gospodarczą; 4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze 

gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 5) jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 6) organy władzy publicznej; 7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 

6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

8 A. Czyżewska: Jak planować proces rewitalizacji społeczno – gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia 

Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.  
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tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

Zgodnie z Wytycznymi i założeniami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.  

w ramach procesu rewitalizacji prowadzone są następujące formy konsultacji społecznych: 

zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy 

zamieszczonych na stronie gminy, spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, 

wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich, zbieranie uwag ustnych.  

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawione są następujące osoby/podmioty: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w 

tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe  

i towarzystwa budownictwa społecznego, 

 mieszkańcy gminy, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 organy władzy publicznej, 

 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

Założenia procesu realizacji partycypacji społecznej w ramach tworzenia GPR: 

1. Włączenie w proces rewitalizacji szerokiego grona interesariuszy programu, 

2. Udostępnianie informacji na temat planowanych konsultacji społecznych, 

3. Informowanie opinii publicznej na temat działań i etapów realizacji programu, 

4. Weryfikacja założeń programu po przeprowadzeniu konsultacji społecznych na 

każdym wyróżnionym etapie (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie oraz 

monitorowanie). 

Dzięki wykorzystaniu szerokiego spektrum form partycypacji społecznej możliwe jest 

zaangażowanie wielu partnerów w proces rewitalizacji, co wpływa na osiąganie 

zamierzonych rezultatów i wyznaczonych celów.  
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Na każdym z etapów tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (diagnozowanie, 

programowanie) zapewniono udział interesariuszy obszaru rewitalizacji. Przede wszystkim 

proces rewitalizacji został objęty kontrolą obywatelską, na każdym etapie tworzenie GPR 

interesariusze mieli zapewniony dostęp do informacji na temat etapu realizacji dokumentu. 

Aby zapewnić opinii publicznej szeroki dostęp do informacji na temat prac przygotowawczych 

nad GPR, systematycznie zamieszczano informacje na ten temat na stronie internetowej 

gminy www.zawoja.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zawoja.pl. 

Zamieszczano m. in. ankietę sondażową (badanie techniką CATI/CAWI) dedykowaną 

interesariuszom procesu rewitalizacji, informacje na temat planowanych spotkań 

konsultacyjnych, projekt Gminnego Programu Rewitalizacji itp.  

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji (w 

tym proces diagnozowania) 

Diagnoza, która powstała na potrzeby opracowania GPR, udostępniona została 

interesariuszom procesu rewitalizacji w dniu 04.10.2016 r. na stronie BIP oraz w siedzibie Urzędu 

Gminy Zawoja. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach 02.07.2016 roku – 

26.07.2016 roku w następujących formach: 

1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej, 

2. Spotkań informacyjnych, 

3. Warsztatów diagnostyczno-projektowych, 

4. Zbieranie uwag ustnych, 

5. Wywiadów pogłębionych. 

W konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele różnych grup, między innymi 

przedstawiciele Urzędu Gminy, radni, przedstawiciele  mieszkańców oraz lokalni liderzy opinii 

publicznej. Dzięki udziałowi osób/podmiotów procesu rewitalizacji możliwe było 

skonfrontowanie różnych punktów widzenia oraz wypracowanie wspólnej wizji. 

1. Badania sondażowe (ankiety) – Głównym celem przeprowadzonych badań było 

wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, w celu opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawoja. Badanie zostało przeprowadzone 

techniką CATI/CAWI i objęto nim 100 mieszkańcach gminy. Wyniki przeprowadzonych 

badań stanowią uzupełnienie wcześniej przeprowadzonej diagnozy, opracowanej na 

podstawie danych zastanych.  

2. Spotkania konsultacyjne – Data rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy 

konsultacji społecznych, w jakich były prowadzone konsultacje zostały opublikowane 

04.10.2016 r. Termin ogłoszenia jest zgodny z Ustawą o rewitalizacji. Ponadto, zgodnie  

z art. 6 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o konsultacjach 
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społecznych poinformowano nie tylko obwieszczeniem, ale także w sposób 

zwyczajowo przyjęty w Gminie Zawoja oraz ogłoszenie na stornie gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

3. Warsztaty - Warsztaty odbyły się 18.10.2016 r. o godz. 17.00 w małej Sali Gimnastycznej 

w budynku szkoły w Skawicy Centrum. Warsztaty miały na celu wypracowanie wizji 

gminy Zawoja za 7 lat. Uczestnicy warsztatów wskazywali, że Zawoja za 7 lat jest 

atrakcyjna dla mieszkańców i turystów. Gmina jest pełna możliwości. Praca jest dla 

każdego, co prowadzi do rozwoju lokalnej gospodarki. Społeczność lokalna integruje 

się dzięki różnego rodzaju imprezom i spotkaniom. Infrastruktura turystyczna stoi na 

wysokim poziomie. Oferta edukacyjna jest szeroka, szkoła jest zmodernizowana. 

4. Wywiady – Wywiady przeprowadzone zostały telefonicznie od 17.10.2016 do 21.10.2016 

roku m.in. z przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Łącznie przeprowadzono 3 wywiady. W trakcie wywiadów pogłębionych respondenci 

byli proszeni o wskazanie m.in. problemów społecznych – problemy wymieniane przez 

respondentów były tożsame z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w 

trakcie procesu diagnozowania. Podczas wywiadu ankietowani wypowiedzieli się m.in. 

na temat problemów społecznych występujących w gminie. Część ankietowanych 

wskazywała, iż należy przeprowadzić działania rewitalizacyjne także poza 

wyznaczonym obszarem rewitalizacji (miejscowość Zawoja). 

5. Zbieranie uwag ustnych – W takcie konsultacji społecznych (do 3.11.2016 r.) nie 

wpłynęły żadne uwagi ustne. 

 

Konsultacje społeczne dotyczące Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Korzenna  

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

 

Po zakończeniu wszystkich wymienionych form konsultacji społecznych został sporządzony 

raport podsumowujący ich przebieg. Zebrany podczas wyżej wymienionych form konsultacji 

społecznych materiał badawczy, został wykorzystany do uzupełnienia wcześniej 

przygotowanej diagnozy gminy Zawoja oraz podczas programowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Interesariusze mieli możliwość współdecydowania, zgłaszane przez nich uwagi 

zostały uwzględnione podczas tworzenie raportu z przebiegu konsultacji społecznych,  

a następnie wykorzystane podczas dalszego tworzenia GPR. Szczególnie cenne były uwagi 

dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz problemów z jakimi boryka się gmina.  
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Przedmiotem partycypacji będą działania adresowane do mieszkańców, oraz podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą lub społeczną, w tym organizacje pozarządowe  

i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego, itp. z terenów objętych rewitalizacją. 

W ten sposób będzie zapewniona zasada partnerstwa polegająca na włączeniu szerokiego 

grona partnerów, współdecydowanie oraz kontrola obywatelska. Partnerstwo wymienionych 

sektorów ma na celu wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, oraz 

posiada określone podstawowe zasady stanowiące fundament wspólnych działań: 

respektowanie własnych potrzeb, możliwości i dążenie do osiągnięcia kompromisu, 

przejrzystość podejmowanych działań, otwarty dialog  

z mieszkańcami gminy.  

Zaangażowanie interesariuszy w proces wdrażania i monitorowania GPR polegać będzie na 

rozwijaniu dialogu między partnerami, zgłaszaniu propozycji nowych projektów 

rewitalizacyjnych, uczestnictwie w przygotowaniu raportów z realizacji Programu, 

zaangażowaniu przy realizacji projektów i rozległych tematycznie zadań. Proces partycypacji 

społecznej na etapie wdrażania i monitorowania szerzej opisano w dalszej części niniejszego 

dokumentu. 

 

14. SYSTEM WDRAŻANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

System zarządzania 

Operatorem rewitalizacji, czyli jednostką koordynującą proces rewitalizacji na terenie gminy, 

w tym przygotowanie i wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji jest Gmina Zawoja. Jest 

ona głównym inicjatorem i koordynatorem procesów rewitalizacji, ze względu na zakres 

własnych zadań, które obejmują: sprawy ładu przestrzennego, gminne budownictwo 

mieszkaniowe, pomoc społeczną, edukacje, ochronę zdrowia, kulturę, ochronę środowiska 

czy infrastrukturę. Podmiotem odpowiedzialnym za proces realizacji zapisów dokumentu jest 

Urząd Gminy w Zawoi. Nadzór z ramienia samorządu prowadził będzie Wójt Gminy Zawoja. 

Natomiast nadzór merytoryczny będą prowadziły osoby zatrudnione m.in. na stanowiskach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwania środków zewnętrznych przy 

współpracy również z Referatem Finansowym i Skarbnikiem Gminy, Referatem Infrastruktury. 

Operator dysponuje odpowiednim personelem do wykonania zadań oraz jest w stanie dotrzeć 

do partnerów procesu rewitalizacji i posiada realne możliwości wpłynięcia na sytuację oraz 

prawo głosu na obszarach zdegradowanych. Wszystkie koszty zarządzania, które pojawią się 

w trakcie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji pokryte zostaną z budżetu Gminy 
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Zawoja. Należy jednak zaznaczyć, iż wszystkie zadania w ramach wdrażania GPR są możliwe 

do zrealizowania przez operatora rewitalizacji.  

Rada Gminy Zawoja 

Organem przyjmującym Gminny Program Rewitalizacji w formie uchwały, nadzorującym jego 

realizację oraz osiągane efekty jest Rada Gminy Zawoja. Realizacja założeń Programu leży w 

gestii władz samorządowych. Kluczowym czynnikiem, który będzie przyczyniał się do sukcesu 

jest uspołecznienie procesów związanych z ich realizacją.  

Wójt Gminy Zawoja 

Wójt Gminy ma za zadanie bieżący nadzór nad realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji 

oraz inicjowanie ewentualnych korekt Programu. Ponadto istotnym zadaniem Wójta będzie 

zapewnienie środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (środki 

finansowe wewnętrzne i zewnętrzne). W razie konieczności Wójt Gminy Zawoja będzie 

podejmował decyzje o naniesieniu zmian/aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Urząd Gminy Zawoja 

Urząd Gminy Zawoja koordynuje przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy  

i zarządzeń. Realizacja konkretnych przedsięwzięć jest konieczna w celu prawidłowego 

wdrożenia założeń Programu. Aby polepszyć realizację zawartych w dokumencie działań oraz 

osiągnięcia zakładanych celów, budżet gminy powinien zostać podporządkowany celom. 

Natomiast wykonywanie zadań (działań) powinno zostać powierzone poszczególnym 

jednostkom samorządu według ich kompetencji, tzn. odpowiednim komórkom w Urzędzie 

Gminy lub samorządowym jednostkom organizacyjnym. Zadania bardziej złożone, o 

charakterze ponadlokalnym, wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi będą 

realizowane w formie partnerstwa podmiotów publicznych różnych szczebli.  

Do zadań Urzędu Gminy Zawoja należą: 

 koordynowanie procesów rewitalizacji na terenie Gminy, 

 zgłoszenie/aktualizacja/wykreślenie Programu do wykazu programów rewitalizacji gmin 

Województwa Małopolskiego za pośrednictwem wniosku, tj. „Wniosek o wpis programu 

rewitalizacji do wykazu/aktualizację programu rewitalizacji w wykazie/wykreślenie 

programu rewitalizacji z wykazu* programów rewitalizacji gmin województwa 

małopolskiego” 

 długoletnie prognozowanie budżetu gminy, w tym: opracowanie i aktualizacja Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych, wprowadzenie 

procesu hierarchizacji przedsięwzięć,  
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 przygotowanie oraz realizacja projektów, w tym zadań inwestycyjnych oraz tzw. projektów 

„miękkich” (przygotowanie założeń, dokumentacji, pozyskanie zewnętrznych źródeł 

finansowania),  

 współpraca z interesariuszami i partnerami Programu, w tym: z organizacjami 

pozarządowymi, 

 monitoring realizacji projektów i ich zakładanych efektów (produktów, rezultatów), 

 aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym: współpraca i prowadzenie 

konsultacji społecznych z podmiotami lokalnymi w zakresie planowanych zmian, 

 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 

Komitet Rewitalizacji 

Podmiotem organizacyjnym, odpowiedzialnym za sprawną komunikację, harmonijną 

realizację projektu jak również za sprawne przeciwdziałanie potencjalnym ryzykom  

i nieprawidłowościom powstałym przy realizacji projektu jest Komitet Rewitalizacji. Jednym 

 z jego zadań jest kontakt z lokalnymi partnerami z sektorów: publicznego, społecznego  

i gospodarczego. Stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy  

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo - doradczą Wójta.  

Zadania Komitetu Rewitalizacji obejmują: 

 koordynowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie przestrzegania zasad 

wdrożenia zarówno o charakterze wewnętrznym, przyjętym w uchwale Rady Gminy, jak i 

zewnętrznym, związanym z finansowaniem projektów rewitalizacyjnych ze środków 

unijnych, 

 opiniowanie propozycji zmian przedstawionych przez Wójta Radzie Gminy, 

 planowanie zmian w oparciu o elastyczność programu oraz możliwość pojawienia się 

nowych partnerów zainteresowanych nowymi projektami rewitalizacyjnymi, 

 opiniowanie wniosków przedkładanych przez partnerów realizujących określone projekty 

rewitalizacyjne, 

 promowanie działań rewitalizacyjnych i rozwijanie komunikacji społecznej w sektorach: 

publicznym, społecznym i gospodarczym; celem rozszerzenia partnerstwa i partycypacji 

społecznej, 

 współpraca z Wójtem w zakresie monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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Tabela 45. Ramowy harmonogram Gminnego Programu Rewitalizacji 

Lp. Wyszczególnienie Data 

1 

Uchwała Rady Gminy dotycząca wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w Gminie 

Zawoja 

10.11.2016 r. 

2 
Uchwała Rady Gminy dotycząca Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Daty uzupełnione zostaną 

po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych 

3 Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji  

4 

Aplikowanie o fundusze z Unii Europejskiej oraz inne środki 

zewnętrzne na potrzeby realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

5 Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji 

6 Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w 

reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 

 

Zaprojektowany system zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Zawoja na 

lata 2017-2023 zapewni jego konstruktywne wykorzystanie i systematyczną realizację 

zapisanych w nim zadań. Za wdrażanie oraz ocenę skuteczności realizacji działań ujętych w 

niniejszym dokumencie odpowiadać będzie przede wszystkim Wójt Gminy Zawoja we 

współpracy ze strukturami Urzędu Gminy oraz Komitetem Rewitalizacji. Monitoring Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja będzie odbywał się co 2 lata (I kwartał 2019 r, I kwartał 

2021 r.; IV kwartał 2022 r.). W prawidłowy sposób funkcjonujący monitoring oraz ewaluacja 

działań umożliwiają dobre zarządzanie projektem. Podstawowym celem monitoringu jest 

weryfikacja skuteczności działań ujętych w dokumencie. Stały monitoring pozwala także na 

korygowanie działań, a co za tym idzie podniesienie efektywności polityk publicznych.  

Opracowanie umożliwia skuteczną i efektywną realizację, jak również pozwala na szybką 

reakcję  

w przypadku pojawienia się jakichkolwiek komplikacji. Omówienie prawidłowo 

funkcjonującego monitoringu i oceny działań stanowi integralną część codziennego 

zarządzania projektem. Zapewnia również należyty przebieg procesu realizacji projektu.  
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Monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzony będzie w odniesieniu do 

wskaźników pozwalających na ocenę rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania 

projektów wskazanych w dokumencie oraz identyfikację odstępstw i nieprawidłowości  

w realizacji Programu. Celem monitoringu jest powtarzalność procesu pozyskiwania danych, 

która umożliwia porównanie wyników z różnych okresów analiz. Zgodnie z obowiązującymi 

zapisami Wytycznych jedną z cech Gminnego Programu Rewitalizacji jest komplementarność 

problemowa. Jej lepsze efekty ma zapewnić pogłębiona  

i usystematyzowania analiza zjawisk kryzysu na obszarze województwa przygotowana przez 

samorząd województwa. Powinna ona zawierać w szczególności takie elementy jak: sytuacja 

społeczna, sytuacja gospodarcza i przestrzenna oraz obserwacja zjawisk i trendów 

demograficznych.  

Monitoring koordynowany będzie przez osoby powołane do Komitetu Rewitalizacji. Ponadto  

w proces monitorowania programu zostaną zaangażowani interesariusze z obszaru 

poddanego rewitalizacji. 

Komponentami integralnymi systemu monitorowania będą oceny mieszkańców, jak również  

innych interesariuszy rewitalizacji, m.in. w zakresie wizerunku obszaru zdegradowanego, 

partycypacji społecznej lokalnej, komplementarności oraz integralności projektów.  

Proces monitorowania polegać będzie na sporządzaniu raportów okresowych, które będą 

przygotowywane również przez Komitet Rewitalizacji na bazie raportów przedkładanych przez 

beneficjentów końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań oraz wskaźników 

monitorujących efektywność Programu. Raporty okresowe stanowić będą podstawę 

raportów ewaluacyjnych weryfikujących efektywność realizacji. Proces monitoringu 

przebiega w następujący sposób: 

 Monitorowanie w całym okresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, czy wskazane 

cele są osiągane poprzez realizację poszczególnych projektów objętych Programem oraz, 

czy cele realizowane w ramach programu są nadal aktualne i zgodne ze stanem 

faktycznym,  

 Kontrolowanie etapów systemu wdrażania GPR, 

 Adekwatny dobór wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów 

przygotowywanych przez jednostki odpowiedzialne za realizację projektów na realizację 

zadań objętych GPR. Wskaźniki powinny być kompatybilne z wytycznymi funduszy 

strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą być również zgodne  

z wybranymi wskaźnikami niniejszego opracowania, które będą podstawą pomiaru 

efektywności całego Programu, 
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 Zaprojektowanie formy z realizacji poszczególnych projektów, które będą składane  

w standardowej formie przez beneficjentów końcowych. 

Biorąc pod uwagę czas obowiązywania dokumentu, może wystąpić konieczność aktualizacji 

Programu. Z uwagi na to Gminny Program Rewitalizacji będzie posiadać formę otwartą.  

W przypadku zmian wymogów prawnych, pojawienia się nowych problemów w Gminie, zmian 

w otoczeniu oraz potrzeby utworzenia nowych projektów nastąpi aktualizacja GPR. Zmiany 

sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, potrzeby mieszkańców obszarów zdegradowanych, 

możliwości budżetu miasta oraz dostępność środków zewnętrznych będą determinować 

nowych odbiorców i zakres nowych projektów. Informacje dotyczące stanu realizacji GPR oraz 

ewentualne zamierzenia aktualizacji dokumentu będą publicznie udostępniane. W przypadku 

ewentualnej aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie ona poprzedzona 

konsultacjami społecznymi w zakresie identyfikacji nowych problemów i potrzeb 

rewitalizacyjnych.  

Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Gminie Zawoja będzie polegało na 

monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie powinno 

obejmować następujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując 

postęp i efekty realizowanego dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na 

pozyskiwaniu informacji o postępach w realizacji zaplanowanych działań, przedstawi efekty 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także zapewni zgodność z założeniami Programu. 

Monitoring finansowy umożliwi kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie 

podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Ponadto monitoring finansowy 

będzie oferował pomoc interesariuszom rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących 

możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Stopień wdrażania 

oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane za pomocą karty 

monitoringowej projektu (Tabela 45). Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów 

powinien zostać wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu 

realizacji projektu. Dzięki takim kartom możliwe będzie monitorowanie rezultatu  

z perspektywy pojedynczej inwestycji, co umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób 

przejrzysty i jednoznaczny. Posiadając karty monitoringu projektów już zrealizowanych 

inwestycji, będzie możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto będzie możliwe oszacowanie 

zagrożeń oraz szans inwestycji o podobnym charakterze. Wszystko to w następnych latach 

procesu rewitalizacji będzie stanowić doskonały punkt odniesienia do przeprowadzenia 

monitoringu. Dodatkowo, zaleca się organizację spotkań z mieszkańcami, na których możliwe 

będzie przeprowadzenie otwartej debaty na temat przebiegu prowadzonych przedsięwzięć. 

Pozwoli to na bezpośrednie włączenie lokalnej społeczności w proces monitoringu GPR. 



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja 

 

   97 

Ważnym elementem raportu monitoringowego będzie zestawienie mierników realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji, które pozwolą na określenie efektów rzeczowych realizacji 

projektów. Tabela 44 przedstawia te mierniki. Ujęte mierniki należy dostosować do możliwości 

oraz potrzeb, które można rozszerzyć o dodatkowe bardziej szczegółowe (np.: z GOPS, PUP, 

Policji).  

Tabela 46. Mierniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 Wskaźniki odpowiedzialne za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

Typ Miernika Źródło danych 

Rok bazowy 

2015 

(wskaźnik) 

Rok 

prognozowany-

docelowy 

2022 

S
fe

ra
 s

p
o

łe
c

zn
a

 

Liczba osób korzystających z 

pomocy OPS (ogółem)  

w przeliczeniu na 100 

mieszkańców Gminy 

Urząd Gminy, 

OPS, Komenda 

Policji 
6,40 Spadek 

Liczba przestępstw w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców Gminy 

0,83 Spadek 

Liczba osób bezrobotnych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców Gminy 

3,26 Spadek 

Liczba wydarzeń 

kulturalnych na 100 

mieszkańców 

0,68 Wzrost 

Liczba mieszkańców  

Gminy [szt.]  
9072 (2014) wzrost 

S
F
E
R

A
 

G
O

S
P

O
D

A
R

C
Z
A

 

Liczba podmiotów 

gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców Gminy 

4,91 Wzrost 

S
F
E
R

A
 

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O
W

A
 

Wskaźnik nagromadzenia 

wyrobów zawierających 

azbest [tona] w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca 

3,98 Spadek 

S
F
E
R

A
 P

R
Z
E
S
TR

Z
E
N

N
O

-

F
U

N
K

C
J
O

N
A

LN
A

 

Liczba budynków, które 

posiadają przyłącze 

wodociągowe w stosunku 

do łącznej liczby budynków 

0,22 Wzrost 

Liczba budynków, które 

posiadają przyłącze 

kanalizacyjne w stosunku do 

łącznej liczby budynków 

0,14 Wzrost 
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 Wskaźniki odpowiedzialne za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

Typ Miernika Źródło danych 

Rok bazowy 

2015 

(wskaźnik) 

Rok 

prognozowany-

docelowy 

2022 

S
F
E
R

A
 T

E
C

H
N

IC
Z
N

A
 Liczba wydanych pozwoleń 

na budowę w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

0,39 Wzrost 

Szacowana długość dróg 

wymagających remontu w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

489,2 Spadek 

 

 

Tabela 47. Wzór karty monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Nazwa Projektu  

Opis realizowanych zadań w roku 

sprawozdawczym 

 

Podmiot realizujący projekt  

Partnerzy realizacji projektu 

uczestniczący w zadaniach w danym 

roku (Zaangażowani interesariusze) 

 

Sposób włączenia interesariuszy  

Wartość wskaźników produktu:  

Data rozpoczęcia realizacji:  

Data zakończenia :  

Planowane nakłady finansowe na 

realizację projektu w trakcie roku 

własne zewnętrzne 

  

Całkowite poniesione nakłady 

finansowe na realizację projektu: 

 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji 

projektu: 

 

Propozycje działań minimalizujących 

ryzyka 

 

 

Etapy procesu monitoringu: 

1. Monitorowanie w całym okresie realizacji GPR, czy wskazane cele są osiągane poprzez 

realizację poszczególnych projektów objętych Programem oraz, czy cele realizowane  

w ramach Programu są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Kontrolowanie etapów systemu wdrażania GPR. 
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3. Adekwatny dobór wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów 

przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za realizację projektów na realizację 

zadań objętych GPR. Wskaźniki powinny być kompatybilne z wytycznymi funduszy 

strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą być również zgodne 

z wybranymi wskaźnikami niniejszego opracowania, które będą podstawą pomiaru 

efektywności całego Programu. 

4. Zaprojektowanie formy sprawozdania z realizacji poszczególnych projektów, które 

będą składane w standardowej formie przez beneficjentów końcowych.  

Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji pozwala oszacować oddziaływanie programu,  

jak i pomocy publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu do 

założonych celów programu. Wyniki oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak 

najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz 

najbardziej efektywnego wydatkowania środków. Warunkiem dobrej oceny jest dostępność 

danych i terminowe raportowanie przez wszystkie podmioty zaangażowane w system 

wdrażania programu. 

W przypadku uwag do Programu wynikających po ocenie merytorycznej, członek Komitetu 

Rewitalizacji sporządza bezzwłocznie pismo „Formularz korekty programu rewitalizacji 

zgłoszonego do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego”  

z uwagami merytorycznymi. W razie niedokonania lub niewłaściwego dokonania poprawek 

lub uzupełnień, członkowie komitetu oceniający program rewitalizacji formułują kolejny raz 

uwagi.  

 

Niezbędne zmiany w uchwałach 

Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7, ust. 3 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 roku, Komitet Rewitalizacji stanowi forum 

współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów 

Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów rewitalizacji. Zasady wyznaczania składu oraz 

zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w uchwale. Uchwała w pierwszej 

kolejności została poddana konsultacjom społecznym, następnie przyjęta została przez Radę 

Gminy Zawoja.  

Specjalna strefa Rewitalizacji 
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W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023 nie przewiduje się 

ustalenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, która zgodnie z art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 roku może zostać utworzona. 

Zmiany w uchwałach o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023 nie przewiduje zmian w 

uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 

150 oraz z 2015 r. poz. 1322) 

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023 nie przewiduje zmian Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023 nie przewiduje zmian w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Komitet Rewitalizacji Gminy Zawoja 

Komitet Rewitalizacji Gminy Zawoja stanowi forum umożliwiające wypracowanie rozwiązań 

uzgodnionych  i  akceptowanych  przez  wszystkich uczestników procesu rewitalizacji miasta. 

Komitet pełni funkcję opiniodawczo- doradczą gminy w sprawach dotyczących 

projektowania, wdrażania, monitorowania i  ewaluacji  wszystkich  aktywności  związanych  z  

rewitalizacją  miasta. Komitet   Rewitalizacji   Gminy Zawoja  powołuje  w  drodze  zarządzenia  

Wójt Gminy Zawoja,  który  zapewnia  również  obsługę organizacyjną Komitetu. 

W skład Komitetu Rewitalizacji Gminy Zawoja wchodzą: 

a) 2 przedstawicieli Urzędu Gminy w Zawoi i jednostek organizacyjnych Gminy Zawoja, 

wskazanych przez Wójta Gminy Zawoja, 

b) 2 przedstawicieli Rady Gminy w Zawoi wskazanych przez Radę Gminy Zawoja, 

c) Sołtys każdego sołectwa należącego do obszaru zdegradowanego Gminy Zawoja lub 

przedstawiciel Rady Sołeckiej wskazany przez tę Radę. 
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d) od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność społeczną na terenie 

Gminy Zawoja lub zamierzających ją prowadzić (organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych), 

e) od  1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Zawoja lub zamierzających ją prowadzić, 

f) od 1 do 2 przedstawicieli obszaru zdegradowanego - mieszkańców Gminy Zawoja, nie 

będących członkami lub pracownikami organizacji, podmiotów lub organów o których mowa 

w lit. od a do e. 

Zadania Komitetu Rewitalizacji obejmują: 

 koordynowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie przestrzegania zasad 

wdrożenia zarówno o charakterze wewnętrznym, przyjętym w uchwale Rady Gminy, jak i 

zewnętrznym, związanym z finansowaniem projektów rewitalizacyjnych ze środków 

unijnych, 

 opiniowanie propozycji zmian przedstawionych przez Wójta Radzie Gminy, 

 planowanie zmian w oparciu o elastyczność programu oraz możliwość pojawienia się 

nowych partnerów zainteresowanych nowymi projektami rewitalizacyjnymi, 

 opiniowanie wniosków przedkładanych przez partnerów realizujących określone projekty 

rewitalizacyjne, 

 promowanie działań rewitalizacyjnych i rozwijanie komunikacji społecznej w sektorach: 

publicznym, społecznym i gospodarczym; celem rozszerzenia partnerstwa i partycypacji 

społecznej, 

 współpraca z Wójtem w zakresie monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 


