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PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest umowa Nr WGK - 7070/1/19/07 zawarta w dniu 12.06.2007 r. pomiędzy
Gminą Wieliczka, z siedzibą ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, którą reprezentuje:
Henryk Gawor – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, a Fundacją Nauka i Tradycje
Górnicze z siedzibą na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St.
Staszica, 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30, reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Jerzego Klicha.
Wymóg sporządzenia Programu rewitalizacji dla Wieliczki wynika wprost z Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), priorytetu 6 „Spójność wewnątrzregionalna”,
Działanie 6.1 „Rozwój miast”, jako że Władze Miasta i inne podmioty zamierzają realizować działania
rewitalizacyjne przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program
sporządzony został w oparciu o „Metodykę przygotowania i oceny programu rewitalizacji w ramach
MRPO na lata 2007-2013” stanowiącą załącznik do „Uszczegółowienia1 …”.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA I METODYKA PRACY
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie Programu rewitalizacji dla miasta Wieliczka na lata
2007-2015, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu terytorialnego określonego w rozdziale
siódmym. Na podstawie diagnozy miasta i penetracji terenu zdefiniowano obszar wymagający
rewitalizacji i najistotniejsze zadania składające się na ten proces. Realizacja tych zadań przyniesie
poprawę funkcjonalności i ładu przestrzennego wyznaczonym obszarom miasta, a przez to
podniesienie standardów życia jego mieszkańcom i turystom. Zgodnie z definicją rewitalizacji na
proces ten składać się będą zadania z zakresu kształtowania przestrzeni, poprawy stanu środowiska
oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Mając na uwadze, że tylko kompleksowe podejście do
procesu rewitalizacji może przynieść oczekiwane efekty w mieście Wieliczka podjęto różnorakie
działania, które realizowane będą w ramach różnych programów operacyjnych i osi priorytetowych
oraz finansowane będą z różnych źródeł publicznych i prywatnych. Obok więc szczegółowej
charakterystyki i wytycznych dla wyznaczonego obszaru, którego rewitalizacja realizowana będzie
przede wszystkim w ramach MRPO, priorytetu 6 „Spójność wewnątrzregionalna”, Działanie 6.1
„Rozwój miast” przedstawiono w dokumencie zestawienie i krótką charakterystykę działań
rewitalizacyjnych realizowanych poza Programem rewitalizacji. Zakłada się, że równoległa realizacja
wyznaczonych w Programie rewitalizacji zadań oraz zadań spoza Programu przyniesie oczekiwane
rezultaty. Program rewitalizacji jest podstawą dla ubiegania się o fundusze strukturalne UE. Ich
przyznanie niewątpliwie pomoże zrealizować bardzo ambitne zamierzenia Władz Miasta w zakresie
rewitalizacji.
Najistotniejsze elementy procedury prac nad Programem rewitalizacji były następujące:


Sporządzenie syntezy sytuacji przestrzennej i społeczno-gospodarczej na podstawie:


dokumentów strategicznych i planistycznych,



opracowanych na zlecenie miasta analiz stanu zasobów mieszkaniowych i
zapotrzebowania na budownictwo socjalne.



Identyfikacja innych zamierzeń rewitalizacyjnych realizowanych poza Programem
rewitalizacji.



Wyznaczenie obszaru rewitalizacji i podział na strefy inwestycyjne.

1

USZCZEGOŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA
2007-2013. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007
r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013.
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Analiza obszaru wyznaczonego do rewitalizacji (uwarunkowania historyczne, stan
istniejący, struktura własności, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, formy ochrony konserwatorskiej) na podstawie:


penetracji terenu i sporządzonej na cele opracowania dokumentacji fotograficznej,



materiałów historycznych i archiwalnych,



dokumentów planistycznych, podkładów mapowych,



wypisu z ewidencji gruntów.



Opracowanie wytycznych dla rewitalizacji poszczególnych stref obszaru w konsultacji
z zespołem UM Wieliczka.



Konsultacje i uzgodnienia Programu rewitalizacji oraz rozpowszechnianie jego treści
w mediach.



Wprowadzenie do dokumentu uzupełnień wynikających z konsultacji i uzgodnień.



Podjęcie „Programu rewitalizacji dla Miasta Wieliczka na lata 2007-2015” uchwałą Rady
Miasta.
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SŁOWNIK
Charakterystyczne dla opracowania pojęcia przedstawiono w słowniku.
Program rewitalizacji – opracowany i przyjęty przez jednostkę samorządu terytorialnego (uchwałą
rady) i koordynowany przez tą jednostkę (lub instytucję zewnętrzną na zlecenie j.s.t.) wieloletni
program w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, a także
środowiska naturalnego, opisujący stan i stopień degradacji terenu (obszaru rewitalizacji) za pomocą
wskaźników społecznych i ekonomicznych oraz planowane do realizacji działania oraz system ich
wdrażania, których celem jest wyprowadzenie tego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie mu
nowych funkcji lub przywróceniu funkcji jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką. Celem
takiego programu jest także – oprócz przywrócenia funkcjonalności – stworzenie korzystnych
warunków do jego dalszego trwałego rozwoju (Metodyka …, 2007).
Obszar objęty programem rewitalizacji – oznacza obszar, dla którego opracowano i wdraża się
program rewitalizacji - dla części lub całości obszaru w sytuacji kryzysowej (Metodyka …, 2007).
Strefa inwestycyjna (strefa) – wydzielony dla celów wykonania analiz fragment obszaru
wyznaczonego do rewitalizacji w ramach programu.
Projekt rewitalizacyjny = operacja – przedsięwzięcie, które jest częścią programu rewitalizacji, w
ramach którego realizowane są zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne (Metodyka …, 2007).
Obszar projektu rewitalizacyjnego – oznacza część obszaru programu rewitalizacji obejmującą
grupę nieruchomości w kontekście problemów społecznych i ekonomicznych, gdzie realizowany ma
być projekt rewitalizacyjny (Metodyka …, 2007).
Stan kryzysowy – oznacza szereg szkodliwych i niszczycielskich procesów dotykających przestrzeń,
urządzenia techniczne, społeczeństwo oraz gospodarkę, które doprowadziły do degradacji danego
obszaru (Metodyka …, 2007).
Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3, Prawo budowlane, 2006).
Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba
kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3, Prawo budowlane, 2006).
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3, Prawo budowlane,
2006).
Rozbudowa – 1. powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie
nowych elementów, budowanie nowych obiektów, 2. (…) (Uniwersalny słownik języka polskiego. Wyd.
Naukowe PWN Warszawa 2005).
Modernizacja – unowocześnienie czegoś poprzez wymianę starych elementów na nowe lub
wprowadzenie nowych form działania (Słownik …, 1996).
Modernizacja – działania o charakterze remontowym podejmowane w celu zlikwidowania
technicznego obiektów kubaturowych, polegające na poszerzeniu zakresu typowych prac
remontowych o roboty, które zmierzają do udoskonalenia wciąż użytkowanych obiektów, zwiększając
jednocześnie ich dotychczasową wartość użytkową (Mpzp dla Miasta Wieliczka, 2005).
Renowacja – czynności obejmujące wszelką działalność zmierzającą do przywrócenia pierwotnego
stanu jakimś przedmiotom, obiektom, odnowienie (Słownik …, 1996).
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SYNTEZA OPRACOWANIA
Tytuł opracowania: Program rewitalizacji dla Miasta Wieliczka na lata 2007-2015
Lokalizacja: Miasto Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie
Powierzchnia obszaru rewitalizacji: 13,4 km2
Liczba mieszkańców w obszarze rewitalizacji: 19 224 osób.

Uzasadnienie wyboru obszarów:
Argumentami uzasadniającymi wybór obszarów w Programie Rewitalizacji są: Potrzeba podniesienia
standardu życia mieszkańców i poprawy wizerunku miasta w oczach milionów turystów, degradacja
historycznego centrum miasta, w tym obiektów zabytkowych, słabo rozwinięte funkcje centrotwórcze,
brak oferty turystycznej (poza Kopalnią Soli Wieliczka), brak estetyki reprezentacyjnych obszarów
miasta i dogodnych rozwiązań komunikacyjnych, potrzeba renaturyzacji terenów zielonych (park) i
doliny rzeki Serafa, możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w oparciu o ruch turystyczny Kopalni
Soli Wieliczka,
Czas trwania: lata 2007 – 2015
Zakres terytorialny programu: Program rewitalizacji obejmuje obszar miasta, z wyszczególnieniem
czterech stref inwestycyjnych:

1.
2.
3.
4.

Strefa I – Centrum miasta
Strefa II – Historyczny Park Adama Mickiewicza
Strefa III – Tereny przy torach kolejowych
Strefa IV – Wjazd do miasta od strony Krakowa

Wykonawca Programu: Burmistrz Miasta Wieliczki.
Partnerzy: Kopalnia Soli Wieliczka S.A., Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe, Muzeum
Żup Krakowskich, Parafia Św. Klemensa, Parafia OO Reformatów, Starostwo Powiatowe, Wspólnoty
Mieszkaniowe, Spółdzielnie, Wielicka Izba Gospodarcza, Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w
Wieliczce, Mieszkańcy Miasta.

8

Realizując projekty w ramach Programu rewitalizacji istnieje możliwość – podobnie jak w innych
inwestycjach – pozyskiwania różnych źródeł finansowania. Środki finansowe pochodzić mogą z
funduszy:




Publicznych:
o Budżet państwa
o Fundusze pomocowe (strukturalne, EOG, instrument norweski, fundusz szwajcarski,
itp.) przy spełnieniu określonych warunków
o Budżet Województwa
o Budżet powiatu
o Budżet gminy
o Agencje i fundusze rządowe
o Jednostki administracji publicznej
o Inne fundusze dysponujące środkami publicznymi
Prywatnych
o Przedsiębiorcy
o Organizacje pozarządowe (o ile nie dysponują środkami publicznymi)
o Osoby prywatne
o Inne środki niepubliczne.

Źródła finansowania Programu Rewitalizacji w latach 2007 - 2015:
Środki z Budżet Gminy – 63 841 000
Inne środki publiczne – 95 778 000
Środki prywatne
– 40 610 000
Razem
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-

199 339 000

Projekty przewidziane do realizacji w ramach:
Działania 6.1 Rozwój miast,
Schemat A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji:

Etap I – obejmuje działania zmierzające do rewitalizacji ciągów komunikacyjnych, skwerów
i placów w centrum miasta, a w szczególności:


Przebudowa rynku górnego







Zagospodarowanie skweru w rejonie Pałacu Konopków wraz z lokalizacją fontanny
Zagospodarowanie skweru w rejonie Placu Kościuszki z lokalizacją fontanny
Oznaczenia miejsc historycznych szybów górniczych
Wymianę nawierzchni ciągu pieszego w rejonie zieleńca naprzeciw Szybu Górsko
Wymianę nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy Placem Kościuszki a Placem Targowym Bednarka
Wymianę nawierzchni Alejki przy Szybie Regis oraz przed Pałacem Konopków
Wymianę nawierzchnia części chodników
Wymianę istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe
Wymianę nawierzchni jezdnej na kostkę granitową surowo łupaną w ciągu ulic: Plac Kościuszki, Sikorskiego, Zamkowa, Kilińskiego, Górsko, Daniłowicza
Rozmieszczenie elementów małej architektury
Wymiana oświetlenia ul. Słowackiego, Powstania Warszawskiego, Dembowskiego








Szacunkowa wartość Etapu I Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczki realizowana
w latach 2008 – 2011 wynosi: 13 846 000

Etap II – obejmuje w szczególności prace rewitalizacyjne Parku im. Adama Mickiewicza,
zmierzające do powstania ogrodów tematycznych:


Ogród angielski



Ogród stylowy A. Mickiewicza



Ogród wodny



Ogród solny



Ogród rzeczny

Szacunkowa wartość Etapu II Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczki realizowana
w latach 2010 – 2012 wynosi: 6 699 000

Etap III – obejmuje w szczególności prace rewitalizacyjne terenów przy torach kolejowych
Tereny PKP – stacja Wieliczka w rejonie ul. Dembowskiego i stacja Wieliczka Rynek:
 likwidacja większości nieczynnych bocznic kolejowych oraz magazynów w celu uwolnienia
terenów pod zabudowę,
 modernizacja istniejącego peronu kolejowego „Wieliczka” jako przystanku przesiadkowego
wciągniętego w system Park&Ride,
 adaptacja istniejących budynków dawnego dworca PKP (ul. Dembowskiego 59) i przychodni
(ul. Dembowskiego 57) znajdujących się pod pośrednią ochroną konserwatorską,
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 lokalizacja zespołu parkingów dla osób zostawiających samochody i przesiadających się na
pociąg, mikrobus lub autobus (parking na 300 samochodów),
 skrócenie torowiska kolejowego od strony stacji Wieliczka Rynek do rejonu parkingu KS
Wieliczka wraz z realizacją peronu końcowego kolei w Wieliczce,
 połączenie peronu końcowego ciągami pieszymi w kierunku Szybu Daniłowicza KS Wieliczka
oraz w kierunku centrum miasta śladem „starego toru kolejowego”,
 lokalizacja parkingu wielopoziomowego na miejscu obecnego dworca PKP Wieliczka Rynek
dostępnego poprzez nową drogę biegnącą w śladzie torowiska kolejowego;
Tereny gminy
 lokalizacja węzła przesiadkowego na mikrobusy i autobusy po płd. stronie ul. Dembowskiego
naprzeciw budynku dawnego dworca PKP,
 utworzenie nowej drogi lokalnej jako przedłużenie istniejącej ul. Żeromskiego biegnącej wzdłuż
linii kolejowej do parkingu KSW, który włączony jest do ul. Dembowskiego,
 realizacja ciągu pieszego od terenów kolejowych w rejonie ul. Dembowskiego wzdłuż nowego
przebiegu torowiska w kierunku parkingu KSW, poprzez peron kolejowy w kierunku centrum
miasta po śladzie istniejących torów,
 realizacja przejścia podziemnego pod torami i nową drogą lokalną na ciągu pieszym w
kierunku zabudowań klasztornych,
Szacunkowa wartość Etapu III Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczki realizowana
w latach 2009 – 2012 wynosi: 17 750 000

Cele programu i sposoby ich osiągnięcia:
Głównym celem programu rewitalizacji jest taka zmiana estetyki publicznych przestrzeni,
przede wszystkim centrum, a także wzbogacenie oferty kulturowej, turystyczno-rekreacyjnej
i gastronomicznej miasta, która spowoduje zatrzymanie przynajmniej część z ponad miliona
turystów zwiedzających co roku KS Wieliczka, na dłużej niż czas zwiedzania zabytkowej
Kopalni. W rezultacie, turysta korzystający z oferty miasta będzie stymulował jego rozwój
gospodarczy, poprzez potrzebę wprowadzania nowych funkcji usługowych, kulturowych czy
rekreacyjnych.
Cele szczegółowe:









poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych poprzez przebudowę nawierzchni, remonty
elewacji obiektów, gospodarkę zielenią i ujednolicenie nośników informacji oraz remonty ciągów
komunikacyjnych wraz z likwidacją barier architektonicznych;
zachowanie tożsamości miasta poprzez remont, konserwację i promocję obiektów pogórniczych oraz
innych obiektów zabytkowych;
poprawa standardu życia mieszkańców poprzez rewitalizację i budowę nowych obiektów oświatowych
i sportowo-rekreacyjnych oraz remont ciągów komunikacyjnych i usprawnienie połączeń;
poprawa oferty turystycznej poprzez adaptację terenów i obiektów pogórniczych na cele turystyki,
uatrakcyjnianie istniejącej trasy turystycznej oraz utworzenie trasy turystycznej na terenie miasta obsługiwanej
przez przewodników;
stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wprowadzanie nowych funkcji centrotwórczych oraz
zaplecza hotelowo-sanatoryjnego i handlowo-gastronomicznego;
poprawa stanu środowiska poprzez budowę lub modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych oraz
renaturalizację terenów zielonych i koryt rzecznych.
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1 Geneza podjęcia opracowania Programu Rewitalizacji
Wieliczka to miasto, które mimo posiadającego ogromnego potencjału w postaci KS Wieliczka
pozostawało długo w cieniu Krakowa. Ponad milion turystów zwiedzających corocznie Trasę
Turystyczną KS2 „Wieliczka” wraca do Krakowa – zasilając tam kasy hoteli, restauracji i pubów.
Sytuacja ta sukcesywnie ulega zmianie, bowiem Władze Miasta we współpracy z KS Wieliczka
poprzez zaplanowane i już realizowane przedsięwzięcia dążą – każde w swoim zakresie – do
uatrakcyjnienia Wieliczki jako miasta turystycznego, ale także miejsca zamieszkania, spędzania
wolnego czasu i lokowania inwestycji gospodarczych.
Wieliczka ma szanse stać się alternatywą dla turystów unikających dużych miast i poszukujących
kameralnej atmosfery. Zakłada się, że zatrzymanie ruchu turystycznego w mieście stymulować będzie
jego rozwój gospodarczy, a więc tworzyć nowe miejsca pracy. Jednak, aby tak się stało koniecznym
jest poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznych, promocja miasta oraz wprowadzenie
funkcji, które spowodują zatrzymanie turysty np. usługi gastronomiczne i oferty kulturowe, co jest
pożądane zwłaszcza w ścisłym centrum, a także trasy turystycznej z usługą przewodnicką
obejmującej liczne zabytki Wieliczki.
Rewitalizacja miasta odbywa się m.in. we współpracy z KS Wieliczka S.A., w posiadaniu której
znajdują się tereny i historyczne obiekty po działalności górniczej i przetwórczej (podziemne
wyrobiska, nadszybia, domy salinarne, warzelnie i inne). Przeważająca część tych obiektów
zagospodarowana zostanie w ramach urozmaicania oferty turystycznej i sanatoryjnej.
Skorelowanie przedsięwzięć planowanych przez Władze Miasta i Władze Kopalni, a także inne
instytucje oraz ujęcie ich w jednym dokumencie jakim jest Program rewitalizacji pozwala na
nakreślenie i zaplanowanie wzajemnie uzupełniających się działań mających na celu podniesienie
atrakcyjności Wieliczki dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Program rewitalizacji będący
podstawą ubiegania się o dofinansowanie z EFRR na spójne przedsięwzięcia infrastrukturalne,
gospodarcze i społeczne pozwoli na przemyślane zaplanowanie i realizację złożonych i kosztownych
projektów rewitalizacyjnych. Unijne dotacje stwarzają również szansę na realizację ich w szerszym
zakresie niż pozwoliłby na to budżet miasta.

2

KS - Kopalnia Soli Wieliczka
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2 Podstawowe informacje o mieście Wieliczka
Wieliczka jest miastem, położonym ok. 14 km na południowy wschód od Krakowa i zamieszkałym
przez 19 224 osób (wg danych GUS na 30.VI.2007 r.). Zajmuje powierzchnię 13,4 km 2. Wieliczka jest
miastem powiatowym, siedzibą władz gminy miejsko–wiejskiej oraz władz powiatu.
Miasto charakteryzuje się szczególnym położeniem, nie tylko ze względu na niegdyś bogate złoża soli,
ale również na przebiegającą niemal przez środek miasta granicę dwóch wielkich jednostek
geologicznych, geomorfologicznych i fizjograficznych: Pogórza Karpackiego i Zapadliska
Przedkarpackiego. Położenie miasta na styku odmiennych struktur geologicznych ma swoje
odzwierciedlenie w urozmaiconej i odmiennej dla obu części miasta rzeźbie terenu (S. Gawęda,
1990). Wieliczkę obecnie odwiedza ponad 1,2 mln turystów rocznie.

Rys. 2.1 Lokalizacja Miasta Wieliczka
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3 Kopalnia Soli „Wieliczka” i jej znaczenie dla miasta
Sól od najdawniejszych czasów należała do podstawowych surowców mineralnych będących
warunkiem życia i rozwoju gospodarczo–cywilizacyjnego ludzkości. Podobnie zresztą jak kruszce.
Ponieważ wystąpienia złóż soli i kruszców3 są ściśle zlokalizowane, to właśnie miejsca ich
występowania i wydobycia stały się głównie zaczątkiem rozwoju osadnictwa w tych rejonach. Źródła
archeologiczne dowodzą, że zasadniczy rozwój osadnictwa na terenie Wieliczki nastąpił w młodszej
epoce kamienia – neolicie (5000 – 1800 lat p.n.e.). Niewątpliwie jedną z głównych przyczyn
osadnictwa było występowanie na tych terenach solanek (źródeł i wycieków soli). Rozwój solowarstwa
(warzelnictwa) stymulował w kolejnych epokach również rozbudowę strefy osiedleniowej w rejonie
Wieliczki. Istotne znaczenie w przestrzennym usytuowaniu osadnictwa wczesnośredniowiecznego
w rejonie Wieliczki miała lokalizacja źródeł słonych i urządzeń solankowych. Kopalnictwo
i warzelnictwo solne spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na różnego rodzaju wyroby i usługi
rzemieślnicze, co z kolei było przyczyną rozwoju takich rzemiosł jak: ciesielstwo, bednarstwo,
powroźnictwo, tkactwo, kowalstwo, obróbka skóry. Sól stanowiła w tym czasie artykuł poszukiwany
zarówno na rynkach krajowych i zagranicznych, a przez to rozwijał się również w Wieliczce handel.
Dzięki właśnie wydobyciu i warzelnictwu soli Wieliczka stała się pod koniec XI w. lub na początku XII
w. dynamicznie rozwijającą się osadą miejską, czego ukoronowaniem było nadanie praw miejskich
w roku 1289. Przez następne wieki kopalnia soli i warzelnia odnotowują silny wzrost produkcji, co
przerodziło się nie tylko w rozwój miasta, ale także spowodowało wzrost jego pozycji ekonomicznej
i politycznej.
Wymienione czynniki legły u podstaw rozbudowy turystycznej miasta i powstawaniu wielu obiektów
(obronnych, mieszkalnych, kościelnych, usługowych, handlowych) typowych dla średniowiecznych
miast europejskich, które były największymi ówcześnie ośrodkami wydobycia kruszców i soli.
Podkreślając wpływ rozwoju kopalni soli i warzelni na Miasto Wieliczka, jeśli chodzi o jego strukturę
urbanistyczną, nie można pominąć faktu, że ówczesne górnictwo w bardzo szerokim zakresie
bazowało na wymianie doświadczeń i osiągnięć technicznych innych krajów, a przede wszystkim na
zatrudnianiu na dużą skalę górników z kopalń zagranicznych. Zatrudnianie górników z zagranicy
przyczyniło się nie tylko do unowocześnienia technik wydobywczych i warzelnictwa, ale też sprzyjało
przenoszeniu osiągnięć z innych dziedzin życia, w tym z zakresu szkolnictwa i w pewnym stopniu
inspirowało i pobudzało aspiracje bytowe i kulturalne. Przykładem jest tu powstanie w Wieliczce
pierwszej w Galicji Szkoły Górniczej.
Obok okresów prosperity w dziejach Kopalni i Miasta Wieliczka były też okresy stagnacji i napadów.
Szczególnie klęski żywiołowe (pożary i grabieże, trzęsienia ziemi, szkody górnicze) spustoszyły
tkankę miejską Wieliczki. Z wymienionych powodów z wielowiekowego dorobku miasta zachowały się
do dnia dzisiejszego nieliczne zabytki architektury4. W porównaniu do górniczych miast
średniowiecznej Europy o podobnym statusie i zabudowie (Kutna Hora, Freiberg, Claustal, Goslar,
Benska Stavnica) Wieliczka jest najuboższa jeśli chodzi o zabytki i średniowieczną tkankę miejską.
Niepodważalną i nieporównywalną wartością Wieliczki w stosunku do wymienianych uprzednio miast
jest zabytkowa kopalnia. Kopalnia Soli Wieliczka po zakończeniu działalności produkcyjnej pełni
szereg pożytecznych i niezbędnych współczesnemu społeczeństwu funkcji, takich jak muzealna,
religijna, turystyczna, sanatoryjna, kulturalno–sportowo–rekreacyjna. Służy też badaniom naukowym w
wielu dziedzinach. Niektóre z wymienionych funkcji wypełniają również znane od wieków podobne do
wielickiej i bocheńskiej kopalnie niemieckie (Reichenhall, Berchtesgarden, Merkers), austriackie
(Hallstatt, Hallin, Bad Ischl), czy choćby rumuńskie (kopalnia „Cacica” w Bukowinie Rumuńskiej)5. Te
ostatnie łączą z Wieliczką specjalne więzi, jako że w 1792 roku rząd austriacki zatrudnił do jej
zbudowania i prowadzenia eksploatacji górników wielickich i bocheńskich. Plusem kopalni
niemieckich, austriackich wykorzystywanych jako muzea, trasy turystyczne, sanatoria i dla celów
sportowych jest dobrze zrestaurowana i dostosowana do potrzeb nowych funkcji kopalni infrastruktura
3

Mikoś T. w pracy „Metodyka kompleksowej rewitalizacji, adaptacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów podziemnych z
wykorzystaniem technik górniczych” UWND AGH Kraków 2005 r. przypomina, że wydobycie soli kamiennej w
średniowiecznej Europie traktowane było na równi z kruszcami (rudami metali), a sól nazywano „białym kruszcem”.
4
Piotrowicz J. „Historia Wieliczki od XII do XX w. oraz Kubik K.: „Zabytki miasta”, rozdział: „Wieliczka. Solny Skarb” Wyd.
Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1984 r.
5
T. Mikoś, 2005
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otoczenia miasta. Aby w jeszcze większym niż dotychczas stopniu wykorzystać walory Kopalni
Wieliczka niezbędne jest przede wszystkim wyeksponowanie zabytków miasta związanych
z Kopalnią, rewitalizacja tkanki miejskiej z ewentualną jej rozbudową pod potrzeby
rozwijającego się ruchu turystycznego, ale również pod kątem zaspokojenia potrzeb stałych
mieszkańców.
Wydaje się, że czynnikami sprzyjającymi podnoszeniu rangi miasta i skorzystaniu z doświadczeń
innych, mogłoby być nawiązanie współpracy z miastami Niemiec, Austrii, Rumunii (w ramach
programów unijnych – podobnie do współpracy regionalnej w programach Interreg), które tak jak
Wieliczka starają się „zagospodarować” walory kopalń eksploatujących przez wieki sól.
Motywem przewodnim Programu rewitalizacji miasta Wieliczka powinno być nawiązanie do
funkcji i rangi zabytkowego zespołu kopalni i warzelni soli, wpisanej na pierwszą listę
zabytków Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W programie tym
uwzględnione powinny być oczywiście potrzeby mieszkańców. Tylko symbioza interesów
i celów perspektywicznych Kopalni oraz Miasta Wieliczka może zapewnić harmonijny rozwój
i realizację potrzeb zarówno mieszkańców jak i zespołu zabytkowego kopalni.
W przygotowanym Programie rewitalizacji i dalszego funkcjonowania miasta i Kopalni za wskazane
wydaje się zawiązanie ścisłej współpracy z podobnymi do Wieliczki miastami o wielowiekowej tradycji
wydobycia soli nie tylko polskimi (Bochnia), ale i wymienionymi wcześniej miastami austriackimi,
niemieckimi, rumuńskimi i innymi, a być może z miastami będącymi w średniowieczu centrami
wydobycia kruszców.
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4 Synteza sytuacji przestrzenno–środowiskowej, gospodarczej
i społecznej
W celu wyznaczenia obszaru, a następnie niezbędnych zadań jakie składać się będą na proces jego
rewitalizacji koniecznym jest zdiagnozowanie sytuacji przestrzennej, środowiskowej, gospodarczej
i społecznej w mieście. Z uwagi na to, że w wielu dokumentach programowych opracowanych na
potrzeby gminy zawarte są szerokie opisy sytuacji przestrzennej, środowiskowej, gospodarczej,
mieszkaniowej i społecznej w rozdziale tym zamieszczona zostanie jedynie ich synteza. Synteza
sporządzona została na podstawie następujących źródeł informacji:


Główny Urząd Statystyczny,



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Wieliczka, 2008 r.,



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 2005 r. z późn. zm.,



Strategia rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015,



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wieliczka na lata 2007-2013,



Wieloletni Program Inwestycyjny Wieliczki na lata 2007 - 2013



Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliczka w latach 2007-2012,



Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2005-2010,



Obserwacje autorów opracowania.

Synteza ta zawężona została do identyfikacji problemów jakie powinny zostać rozwiązane w ramach
procesu rewitalizacji (Programu rewitalizacji i projektów komplementarnych zestawionych w rozdziale
7.8 i załączniku 2 oraz do przedstawienia atutów Miasta, które mogą stanowić podstawę jego rozwoju
społeczno-gospodarczego.

Sytuacja przestrzenno – środowiskowa



Lokalizacja: Wieliczka usytuowana jest w strefie podmiejskiej Krakowa i jest jedną z 11 gmin
strefy podmiejskiej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM), odległość od Krakowa 14
km.



Powiązania komunikacyjne: Wieliczka jest jedną z najlepiej skomunikowanych zewnętrznie
gmin w Małopolsce, przez obszar Miasta przebiega główna magistrala kołowa o znaczeniu
międzynarodowym - droga krajowa nr 4 Kraków – Medyka, a w przyszłości projektowana
autostrada A-4; Wieliczka pełni również funkcję lokalnego węzła komunikacji drogowej,
łączność z Krakowem zapewniają autobusy podmiejskie, szynobus i prywatne linie minibusów.
Minibusy kursują również pomiędzy okolicznymi miejscowościami.



Rzeźba terenu: jest zróżnicowana, południowa część miasta charakteryzuje się
znaczniejszymi wysokościami i nachyleniami stoków, a także występowaniem – będących
konsekwencją erozji i ruchów masowych – dolin, parowów i osuwisk, natomiast północna część
miasta stanowi system niskich garbów porozdzielanych nieckowatymi obniżeniami, centrum
miasta położone jest w otwartej ku zachodowi kotlinie – uatrakcyjnia to krajobraz, ale utrudnia
lokowanie obiektów kubaturowych.



Sieci techniczne: dobrze rozwinięta jest sieć wodociągowa; miasto jest również w większości
skanalizowane, jednak ok. 21,6 km sieci kanalizacyjnej stanowi sieć ogólnospławna
wybudowana przed 1990 rokiem i wymaga modernizacji; brak kanalizacji burzowej; Miasto w
całości jest zgazyfikowane, a stan sieci gazowych oceniany jest jako dobry, miasto posiada
kablową sieć telefoniczną sterowaną przy pomocy central automatycznych i maszty
telefoniczne umożliwiające instalowanie nowych telefonów przy pomocy telefonicznych łączy
radiowych, oraz funkcjonowanie na szeroką skalę telefonii komórkowej; występująca sieć linii
elektroenergetycznych niskiego oraz średniego i wysokiego napięcia wykonana jest liniami
napowietrznymi i w chwili obecnej potrzeby gminy na energię elektryczną są zbilansowane i w
pełni zabezpieczone z istniejącego systemu energetycznego, stan sieci elektroenergetycznych
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jest dobry; odsetek ludności korzystających z wybranych instalacji wg danych GUS w 2006 r.
wynosi: z wodociągu - 97,0%, z kanalizacji - 77,9%, z gazu - 83,4%.



Infrastruktura drogowa: układ drogowy jest dobrze rozwinięty, problemem jest
niezadowalający stan techniczny wielu dróg, zły stan lub brak chodników, niedostosowanie
chodników dla niepełnosprawnych, brak zatoczek dla minibusów przy niektórych miejscach
przystankowych, brak parkingów w centrum miasta zwłaszcza w kontekście planowanego
wyłączenia ruchu samochodowego z Rynku Górnego i likwidacji miejsc parkingowych
znajdujących się na płycie Rynku.



Szlaki turystyczne i rowerowe: przez Wieliczkę przebiegają: Szlak architektury drewnianej,
Szlak Kopalniano-Przemysłowy, Szlak "żółty" turystyki pieszej i rowerowej WieliczkaDobczyce, Szlak rowerowy po Pogórzu Wielickim oraz Zielony Szlak Rowerowy w Gminie
Wieliczka, planuje się włączenie Wieliczki w sieć krajowych i międzynarodowych tras
rowerowych.



Deformacje terenu: przyjmują postać:

o niecek zapadliskowych (wewnątrz obszaru oddziaływania Kopalni, na północ od
szybów „Kinga” i „Daniłowicz” występuje strefa zagrożenia niecką zapadliskową,
natomiast w strefie szybów „Kościuszko”, „Kinga”, „Boża Wola” i „Wilson” wyróżniono
prognozowaną II i III kategorię deformacji powierzchni terenu),
o

osuwisk i obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów osuwiskowych,

o

szkody górnicze,

deformacje te lub możliwość ich wystąpienie powodują ograniczenia i utrudnienia w lokowaniu
przedsięwzięć związanych z mieszkalnictwem i rozwojem turystyki. Podejmowane są jednak
przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie deformacjom terenu.



Tereny poprzemysłowe: rekultywacji i zagospodarowania wymagają tereny po eksploatacji
piasku „Psia Górka”, tereny i infrastruktura techniczna KS Wieliczka (Szyb Regis, teren Szybu
Kościuszko, warzelnie) oraz tereny kolejowe.



Wody powierzchniowe: sieć hydrograficzna na terenie gminy jest bardzo bogata, jednak
jakość wód jest niezadowalająca, przez miasto przepływa rzeka Serafa prowadząca wody
zanieczyszczone (V klasa), źródłami zanieczyszczeń są: nielegalne zrzuty ścieków
z budynków mieszkalnych, rozcieńczone ścieki sanitarne z wodami opadowymi, które płyną
wylotem na wysokości Parku Mickiewicza przy nawalnych deszczach, z przelewu burzowego
kanalizacji ogólnospławnej Miasta Wieliczki.



Estetyka reprezentacyjnych przestrzeni publicznych: brak estetyki reprezentacyjnych przestrzeni takich jak: wjazd do miasta, centrum miasta i okolice stacji kolejowych wpływających
negatywnie na wizerunek miasta, nieład przestrzenny spowodowany jest przede wszystkim
chaotycznym nagromadzeniem nośników informacji, złym stanem technicznym ciągów komunikacyjnych i elewacji obiektów kubaturowych, widoczny jest również brak funkcji centrotwórczych.



Ochrona zabytków: w Wieliczce znajduje się bardzo duża ilość obiektów objętych ochroną
zabytków, są to obiekty świeckie, w tym poprzemysłowe oraz sakralne (w sumie 205 obiektów,
w tym 53 znajduje się w rejestrze zabytków, a zespół Kopalni Soli „Wieliczka” wpisany jest na
pierwszą listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO), wiele z nich
zwłaszcza tych będących własnością prywatną wymaga podjęcia pilnych działań
konserwatorskich. Dla ochrony i rewaloryzacji wysokich walorów kulturowych na podstawie
mpzp utworzono strefy: Ochrony Konserwatorskiej „K”, Ochrony Archeologicznej „A” oraz
Ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Wieliczki „P”. Istotny potencjał
Miasta stanowią obiekty infrastruktury poprzemysłowej, gdyż są atrakcją turystyczną, tworzą
jego tożsamość i odróżniają Wieliczkę od podobnych miast.



Ochrona przyrody: istniejące na terenie miasta formy ochrony przyrody związane są
z Kopalnią Soli „Wieliczka”, są to: rezerwat przyrody „Groty Kryształowe”, gdzie ochroną
zostały objęte naturalne pustki podziemne o ścianach obrosłych kryształami halitu wraz
z otoczeniem stanowiącym fragment skomplikowanej budowy geologicznej mioceńskiego złoża
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oraz 40 stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej utworzonych w ociosach
podziemnych wyrobisk Kopalni.

Strefa społeczna



Demografia: tendencje stałego wzrostu mieszkańców powodowane głównie napływem
ludności z zewnątrz (głównie z pobliskiej metropolii), którzy coraz chętniej osiedlają się
w Wieliczce (stan ludności w roku 1999 – 18 011 osób, w roku 2006 – 18 965, w roku 2007 –
19 224); nieduży, ale mający wyraźnie wzrostową tendencję przyrost naturalny; niekorzystna
struktura wiekowa mieszkańców Wieliczki – mniejszą grupę stanowią osoby w wieku
przedprodukcyjnym – 18,6%, znacznie większą osoby w wieku produkcyjnym – 64,3%,
a w wieku poprodukcyjnym – 17%.



Wykształcenie: niekorzystna struktura wykształcenia: przewaga osób z wykształceniem
podstawowym i niższym – 30,4%, zasadniczym zawodowym – 28,8%, osoby z wykształceniem
średnim zawodowym stanowią 20,3%, średnim ogólnokształcącym – 7,6%, policealnym – 3,2%
i wyższym – 9,2 %.



Bezrobocie: liczba osób bezrobotnych od 2004 ma tendencje malejącą, w 2006 r. wyniosła
2 252 osób, niepokojącym jest fakt, że największą grupę wśród zarejestrowanych
bezrobotnych stanowią osoby w okresie największej aktywności zawodowej 25-34 lata.

Strefa gospodarcza



Przedsiębiorczość: sfera przedsiębiorczości jest bardzo dobrze rozwinięta, przedsiębiorstwa
cechuje wysoki poziom instytucjonalizacji, ma miejsce intensywna restrukturyzacja lokalnej
gospodarki; wskaźnik przedsiębiorczości w gminie jest wysoki – w 2006 r. na tysiąc
mieszkańców przypadało prawie 100 podmiotów gospodarczych.



Rozwój rynku pracy: następują korzystne zmiany w strukturze zatrudnienia - zmniejsza się
liczba pracujących w sektorze przemysłowym i rolnictwie, rośnie liczba pracujących
w usługach, nieznacznie w sektorze usług nierynkowych i bardzo wyraźnie w sektorze usług
rynkowych. Niekorzystnie przedstawia się sytuacja pod względem ilościowego rozwoju rynku
pracy. Pomimo dynamicznego rozwoju gospodarczego ostatnich lat przyrost liczby osób
pracujących jest niewielki.



Struktura działalności gospodarczej: najwięcej podmiotów prowadzi działalność w sekcji G –
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku
osobistego i domowego, kolejną grupę stanowią sekcje: D – Przetwórstwo przemysłowe, F –
Budownictwo i sekcja K – Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, potem sekcja O – Działalność usługowa komunalna, społeczna
i indywidualna, pozostała. Niewielka liczba podmiotów zarejestrowanych jest w sekcji H –
Hotele i restauracje oraz sekcji M – Edukacja.




System ułatwień/ulg dot. zakładania działalności gospodarczej: brak.



Tereny inwestycyjne: Wieliczka z racji bezpośredniego sąsiedztwa Krakowa, dobrego
skomunikowania, a także atrakcyjnego krajobrazu jest potencjalnie bardzo atrakcyjnym
miejscem do lokowania inwestycji produkcyjnych i usługowych, a także dla developerów
inwestujących w budownictwo mieszkaniowe. Lecznicze walory KS Wieliczka sprzyjają
rozwojowi funkcji uzdrowiskowych na skalę regionu.



Infrastruktura społeczna:

Turystyka: na dużą skalę rozwinięta jest turystyka przyjazdowa dzięki Kopalni Soli „Wieliczka”
– ponad milion turystów rocznie z całego świata, jednak zdecydowana większość turystów
zaraz po zwiedzeniu Kopalni wyjeżdża z miasta. Brak oferty turystycznej na terenie miasta.

o placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły) niezaspokajają potrzeby mieszkańców,
koniecznym jest rozbudowa szkół lub budowa przedszkoli, poprawa stanu
technicznego i wyposażenie w obiekty sportowe istniejących placówek,

o niedostatkiem wpływającym na jakość życia społecznego jest brak wyraźnych,
tradycyjnie ugruntowanych miejsc spotkań, otwartej, ogólnodostępnej „infrastruktury
integracyjnej”, która sprzyjałaby integracji lokalnej społeczności, co jest szczególnie
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ważne przy bardzo szybkim przyroście liczby ludności i przenoszeniu się na teren
gminy nowych mieszkańców z Krakowa.



Problemy społeczne: brak szczególnie dotkliwych w skali makro problemów społecznych,
wzrasta jednak procentowy udział nieletnich w ogólnej liczbie wykrytych przestępstw
popełnianych pod wpływem alkoholu.



Infrastruktura socjalna i pomoc społeczna: niedostatki w infrastrukturze socjalnej to: brak
pogotowia opiekuńczego dla dzieci powyżej 10 lat, schroniska dla ofiar przemocy, noclegowni
dla bezdomnych. Niewystarczająca liczba kadry zatrudnionej w instytucjach pomocy,
niewystarczające środki na realizację zadań profilaktycznych. Do najczęstszych powodów
przyznawania pomocy społecznej należą: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka
choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego to najczęstsze powody przyznawania pomocy
społecznej.



Mieszkaniowy zasób gminy: mieszkaniowy zasób gminy tworzą 190 lokale mieszkalne
o łącznej powierzchni 8267 m kw. znajdujące się w budynkach stanowiących 100% własności
gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Budynki te znajdują się w różnym stanie
technicznym, część z nich wymaga pilnych remontów. W zasobie gminnym brak wydzielonych
mieszkań socjalnych czy pomieszczeń tymczasowych, a jest zapotrzebowanie na 62 lokale
socjalne.



Aktywność społeczna: na terenie miasta działa blisko 30 organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W Wieliczce realizując swoje
działania także trzy krakowskie organizacje pozarządowe. Działa także kilka zespołów
regionalnych, chóry i orkiestry oraz pięć klubów sportowych.



Atrakcyjność zamieszkania: w oczach mieszkańców Wieliczka to miasto atrakcyjne
geograficznie, znane dzięki Kopalni, ale o niewykorzystanym potencjale. Słabo rozwinięta baza
rekreacyjno-sportowa i infrastruktura techniczna oraz słabo rozwinięte funkcje centrotwórcze
w stosunku do potrzeb sprawiają, że Wieliczka jest bardziej „sypialnią niż miejscem do życia”.

Podsumowanie diagnozy Wieliczki
Lokalizacja Wieliczki w strefie podmiejskiej Krakowa oraz znajdująca się na terenie miasta Kopalnia
Soli i związany z nią intensywny ruch turystyczny, to dwa największe atuty, o które oprzeć można
rozwój społeczno–gospodarczy miasta. Uzupełnianie niedostatków związanych z istniejącym ruchem
turystycznym (m.in. rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, wprowadzenie usług przewodnickich
na terenie miasta), a także zainteresowaniem inwestorów i mieszkańców Krakowa Wieliczką
(przygotowywanie terenów pod inwestycje oraz budownictwo mieszkaniowe) stymulować może rozwój
nowej działalności gospodarczej. Towarzyszyć temu powinny działania mające na celu szeroko pojęte
podniesienie standardów życia w mieście oraz aktywizacji i integracji jego mieszkańców.
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Tabela 4.1 Kluczowe problemy w sferze przestrzennej, środowiskowej, gospodarczej i społecznej

Sfera

Kluczowe problemy
Brak ładu przestrzennego, zwłaszcza reprezentacyjnych obszarów Miasta.

Przestrzenna

Zły stan infrastruktury drogowej.
Zły stan techniczny niektórych obiektów budowlanych, w tym zabytkowych.
Nieprzystosowanie placów miejskich do pełnienia funkcji integracyjnych i kulturowych.
Występowanie terenów pogórniczych i kolejowych wymagających rekultywacji i ponownego
zagospodarowania.
Zły stan lub brak kanalizacji.

Środowiskowa

Zanieczyszczenie rzeki Serafa.
Zły stan zieleni miejskiej towarzyszącej ciągom komunikacji pieszej i drogowej, a także skwerom
i parkom.
Zły stan energetyczny obiektów budowlanych.
Niewykorzystany w pełni potencjał Miasta dla jego rozwoju.
Niewystarczająca liczba miejsc noclegowych, zwłaszcza w kontekście rozwoju turystyki.
Brak usług gastronomicznych i kulturowych w strefie Rynku Górnego.

Gospodarcza

Brak oferty zwiedzania zabytków Miasta i usług przewodnickich.
Brak systemu ułatwień związanych z zakładaniem i powadzeniem działalności gospodarczej.
Brak stref aktywności gospodarczej, zwłaszcza w kontekście bliskości Krakowa i rosnącego
zainteresowania inwestorów Wieliczką.
Brak mieszkań socjalnych i lokali zastępczych.
Nieprzystosowanie obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury drogowej do osób
niepełnosprawnych.

Społeczna

Braki w infrastrukturze socjalnej: pogotowia opiekuńcze, schroniska dla ofiar przemocy,
noclegownie dla bezdomnych.
Zły stan techniczny niektórych placówek edukacyjnych, brak zaplecza sportowego.
Brak lub zły stan placów zabaw dla dzieci.
Niebezpieczeństwo na drogach spowodowane ich złym stanem technicznym, brakiem
chodników, sygnalizacji i oświetlenia.

Zidentyfikowane problemy kluczowe będą (lub już są) sukcesywnie rozwiązywane w ramach
Programu rewitalizacji lub projektów/działań realizowanych w powiązaniu z Programem.
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5 Kryteria wyboru i zasięg terytorialny obszarów do
rewitalizacji
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 20072013 Wieliczka jako Miasto o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 20 000 w całości kwalifikuje się
do objęcia programem rewitalizacji. Jednak ze względu na ograniczenia finansowe i formalne do
rewitalizacji w ramach niniejszego Programu wyznaczony został jeden obszar obejmujący wschodnią
i centralną cześć miasta. Na obszar ten składają się cztery strefy (rys. 5.1):
Strefa I:
Centrum Miasta
Strefa II:
Historyczny Park Adama Mickiewicza
Strefa III:
Tereny przy torach kolejowych
Strefa IV:
Wjazd do miasta.
Tak wyznaczony obszar powiększony o strefy inwestycyjne, na terenie których zadania z zakresu
rewitalizacji realizowane będą przez KS6 Wieliczka S.A.(kolor szary na rys. 5.1)
Podstawą wyznaczenia obszaru do rewitalizacji była przeprowadzona diagnoza miasta wraz
z penetracją terenu. Choć wyznaczoną w ramach tego obszaru ilość stref i zadań rewitalizacyjnych
należy uznać za otwartą, to ze względu na ograniczenia formalne i formy własności część z nich
realizowana będzie poza Programem rewitalizacji w przyszłości w miarę możliwości pozyskania
dodatkowych funduszy ze środków UE obszar rewitalizacji można poszerzyć o dodatkowe tereny
wymagające ożywienia społeczno – gospodarczego.
Wybór obszaru do rewitalizacji uzasadnia się tym, że jest to obszar, który ma ogromne znaczenie dla
wizerunku miasta (tzw. obszar reprezentacyjny), a jednocześnie jest obszarem z rewitalizacji którego
korzystać będą wszyscy mieszkańcy miasta, bez względu na miejsce zamieszkania oraz turyści,
dlatego że:


znajdują się tam miejsca integracji i wypoczynku (Rynek, place, skwery, ciągi spacerowe, park)
oraz handlu (Plac Bednarka),



zlokalizowany jest na trasie do zabytkowej KS Wieliczka, a więc ważny ze względu na
wizerunek miasta w oczach turystów z całego świata,



znajdują się tu ciągi komunikacji drogowej i kolejowej na trasie Wieliczka – Kraków,



na obszarze tym znajduje się duża liczba obiektów zabytkowych, z których część wymaga
pilnego remontu i konserwacji oraz zagospodarowania otoczenia (m.in. Pałac Konopków,
Pałac Przychodzkich, Szyb Regis, Szyb Górsko, Kościół św. Klemensa, Klasztor OO
Franciszkanów Reformatów czy liczne kamieniczki znajdujące się w Rynku i w przyległych
kwartałach zabudowy).

Istotnym argumentem przemawiającym za wyborem tego obszaru jest fakt, że jego rewitalizacja
wpłynie nie tylko na poprawę estetyki i funkcjonalności, ale przede wszystkim na rozwój gospodarczy,
poprzez wprowadzanie nowych funkcji związanych z ruchem turystycznym, z czego profity czerpać
będzie budżet miasta i jego mieszkańcy.
Według danych Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. podziemną trasę turystyczną
wielickiej kopalni odwiedza ponad milion turystów rocznie. Obecnie ruch ten zdecydowanie kieruje się
i ogranicza do zwiedzania atrakcji kopalni soli. Rewitalizacja wybranego obszaru otworzy go dla
turystów i stworzy impuls rozwojowy.
Na powyższym obszarze występują ponadto liczne zjawiska kryzysowe w sferze społecznej,
gospodarczej, funkcjonalno – przestrzennej oraz środowiskowej, które uszczuplają zdolność pełnienia
centralnej roli w skali miasta i regionu oraz funkcji integracji i wypoczynku. Istniejące potencjały
upoważniają jednak do oczekiwania najlepszych efektów ze zrealizowanych działań rewitalizacji.
Zjawiska kryzysowe występują w następujących dziedzinach:
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wysoki poziom ubóstwa: w 2007roku 494 rodzin zostało objętych pomocą MGOPS z tytułu
ubóstwa,



bezdomność: w 2007 roku 14 rodzin zostało objętych pomocą z tytułu bezdomności.

KS – Kopalnia Soli Wieliczka
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wysoka stopa bezrobocia: na koniec trzeciego kwartału 2008 r. Było zarejestrowanych 638
bezrobotnych,



niekorzystna struktura wieku bezrobotnych: najwięcej bezrobotnych , 166 osób, mieści się w
przedziale 25 -34 lata.



niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji.



wysoki poziom przestępczości i wykroczeń: według danych Komendy Powiatowej Policji w
Wieliczce w okresie 01 styczeń - 30 listopada 2008 r. zostało zgłoszonych 228 przestępstw
kryminalnych, co stanowi 53% ogółu przestępstw kryminalnych zgłoszonych na terenie Miasta
i Gminy Wieliczka.



niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.



niski poziom wydajności energetycznej budynków.



niski standard przestrzeni publicznej.



brak rozwiniętego zaplecza rekreacyjno – gastronomicznego.
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Rys. 5.1 Obszar rewitalizacji objęty Programem rewitalizacji
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Rys. 5.2 Obszar rewitalizacji z podziałem na strefy inwestycyjne, z wyodrębnionymi strefami inwestycyjnymi KS „WIELICZKA” S.A.
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6 Nawiązanie do dokumentów strategicznych i planistycznych
Program rewitalizacji dla Wieliczki jest spójny z kierunkami rozwoju, celami i zadaniami zawartymi
w dokumentach strategicznych i planistycznych opracowanych na poziomie kraju, województwa, powiatu
oraz miasta, co przedstawiono w tabeli 6.1. Z racji tego, że dokumenty strategiczne i planistyczne
opracowane na poziomie regionu odzwierciedlają kierunki rozwoju zawarte w dokumentach krajowych,
mówienie tych ostatnich zostanie pominięte.

Tabela 6.1 Powiązanie Programu rewitalizacji dla miasta Wieliczka z dokumentami strategicznymi i
planistycznymi
REGIONALNE

Strategia Rozwoju
Województwa
Małopolskiego na
lata 2007-2013

Pole strategii B. ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA
Cel strategiczny: Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego
i wysokiej jakości życia.
Obszar polityki: V. Spójność wewnątrzregionalna.
I obszar Rozwój potencjału gospodarczego

Strategia rozwoju
powiatu wielickiego
na lata 2008-2013

Cele strategiczne: atrakcyjna oferta inwestycyjna, promocja gospodarcza powiatu,
rozwinięta infrastruktura drogowa, rozwinięte usługi turystyczne;
II obszar Edukacja, kultura i sport
Cele strategiczne: zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz rozwój kultury
fizycznej i sportu; wypracowanie koncepcji promocji Powiatu Wielickiego.
LOKALNE
Wizja: Wieliczka 2015 - brylant wśród polskich małych miast, ośrodek dynamicznego rozwoju
gospodarczego, gmina przyjazna mieszkańcom, otwarta dla turystów i biznesu, park kultury i
nauki.

Strategia rozwoju
Gminy Wieliczka na
lata 2007-2015

Obszar I: Intensywna turystyka przyjazdowa. Cel: Rozwój zaplecza i produktów dla
intensywnej turystyki przyjazdowej.
Obszar II: Nowoczesne usługi „czasu wolnego”. Cel: Rozwój infrastruktury i oferty budującej
atrakcyjność gminy jako miejsca rozwoju usług wolnego czasu.
Obszar III: Ponadstandardowe usługi publiczne. Cel: Zapewnienie na terenie gminy
świadczenia ogólnodostępnych usług publicznych na ponadstandardowym poziomie.
Obszar V: Korzystna lokalizacja dla firm nowoczesnych technologii. Cel: Podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej gminy dla firm nowoczesnych technologii.
Zadania inwestycyjne:

Plan rozwoju
lokalnego Gminy
Wieliczka na lata
2007 – 2013



Działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego gminy, gospodarki
wodnej oraz zwiększenia standardu życia mieszkańców gminy.



Działania w zakresie poprawy stanu infrastruktury społecznej.



Działania w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej.



Działania w zakresie kultury, turystyki i rekreacji.
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Wieloletni Plan
Inwestycyjny na lata
2007-2013

Strategia rozwoju
turystyki Miasta i
Gminy Wieliczka na
lata 2005-2013

Cele szczegółowe:


Podnoszenie poziomu życia mieszkańców.



Wzrost aktywności gospodarczej i rozwój funkcji turystycznych miasta.



Ochrona walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego.

Cele strategiczne:


Zbudowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej Miasta i Gminy Wieliczka
– wykorzystanie potencjału i zasobów obszaru.



Zwiększenie ilości turystów oraz wzrost rentowności z turysty.



Budowa miasta przyjaznego turyście.

Cel: Zachowanie dla przyszłych pokoleń i udostępnienie pomnika historii, kultury, przyrody,
techniki i miejsca kultu

Strategia rozwoju
Kopalni Soli
„Wieliczka” na lata
2008-2013

Strategia:


Zabezpieczenie zabytkowej kopalni



Promocja, upowszechnienie



Działalność muzealna



Udostępnienie — pełniące istotną funkcje działalności gospodarczej (głównie kierunki
to turystyka, lecznictwo, szkolenia, edukacja)

Misja i cele strategiczne:


Strategia
rozwiązywania
problemów
społecznych

Integracja społeczna różnych grup społecznych, w tym młodzieży, osób
niepełnosprawnych, osób starszych.



Zapewnienie dostępu do poradnictwa i informacji.



Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.



Wspieranie grup szczególnego ryzyka i zapobiegnie ich społecznemu wykluczeniu.



Aktywizacja społeczności lokalnych.



Wspieranie lokalnych inicjatyw.
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Najważniejsze cele polityki przestrzennej:

Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta i Gminy
Wieliczka, 2008r

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta i Gminy
Wieliczka, 2005
Projekt koncepcji
programowoprzestrzennej
rewitalizacji zieleni
miejskiej na terenie
miasta Wieliczka,
2004



poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowych funkcji, jakimi
są zamieszkanie, praca, wypoczynek i możliwości kształcenia. Stworzenie warunków
bezpiecznego, komfortowego i aktywnego życia przy zapewnieniu warunków ochrony i
poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki sprawnie funkcjonującej strukturze
przestrzennej, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań tj.: środowiska
przyrodniczego, wartości kulturowych, istniejącego zainwestowania oraz układu
komunikacyjnego;



podniesienie atrakcyjności gminy i miasta Wieliczka poprzez wykorzystanie
obecnego potencjału wynikającego z charakteru terenów, tworzących obszar gminy w
celu zaspokojenia potrzeb turystów oraz mieszkańców;



ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, utrzymanie
lokalnych wartości oraz prawidłowe wykorzystanie zasobów i walorów, zapewniając ich
sprawne funkcjonowanie orz bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców miasta, gminy i
regionu;



ożywienie gospodarcze i tworzenie różnorodnych miejsc pracy poprzez prowadzenie
sprzyjającej polityki dla rozwoju usług związanych z obsługą gminy, handlu
organizowanego w zakresie istniejących i przewidywanych terenów przemysłowousługowych, handlu detalicznego poprzez udogodnienia lokalizacyjne, w ramach
terenów mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych oraz
innych usług i urządzeń obsługi dających miejsca pracy.

Wszystkie wyznaczone projekty rewitalizacyjne są zgodne z zapisami mpzp, co
przedstawiono w analizie poszczególnych stref inwestycyjnych.

Cel i zadania projektu rewitalizacji wybranych obiektów:
odnowa, uatrakcyjnienie – ożywienie poprzez pielęgnację zadrzewień, zakrzewień, trawników
oraz wprowadzenie nowych elementów roślinnych. Wymiana starych, zniszczonych
nawierzchni – elementów małej architektury ogrodowej i wprowadzenie nowoczesnych
technologii zraszania.

Kierunki działań gminy Wieliczka w zakresie pomocy w zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych:

Program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem Gminy
Wieliczka w latach
2007-2012
(Projekt)



przeznaczenie środków z budżetu Gminy na pozyskiwanie prawa do kierowania osób
do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych realizowanych przez Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w zamian za partycypację Gminy w kosztach ich budowy,



przeznaczenie terenów Miasta pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty, z
którymi Gmina podejmuje współpracę,



tworzenie warunków umożliwiających skierowanie najemców lokali w budynkach
prywatnych jako kandydatów do zawarcia najmu lokalu w zasobach Towarzystwa
Budownictwa Społecznego,



współpraca z gminami ościennymi dla realizacji budownictwa mieszkaniowego –
szczególnie w zakresie budownictwa socjalnego i pomieszczeń tymczasowych



podjęcie działań w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego lub
dokonywanie scaleń terenów zgodnie z ustawą o gospodarce z nieruchomościami,
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rozszerzenie systemu wsparcia finansowego w zakresie pożyczek i innych form, dla
wspólnot mieszkaniowych i właścicieli budynków a także celem umożliwienia realizacji
budowy obiektów socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych przy równoczesnym
zaangażowaniu środków Skarbu Państwa.



Długoterminowa polityka ochrony środowiska do roku 2015:
Ochrona wód powierzchniowych



Program ochrony
środowiska miasta i
gminy Wieliczka,
2008 r.

Serafa: Poprawę jakości jej wód osiągnąć można poprzez likwidację nielegalnego
dopływu ścieków z budynków mieszkalnych i zakładów na terenie Wieliczki.
Ochrona przed hałasem


-

dążenie do systematycznej poprawy stanu nawierzchni dróg,

-

promowanie i rozwijanie alternatywnych sposobów poruszania się (intensyfikacja
budowy ścieżek rowerowych).

7 Założenia Programu rewitalizacji
Tak jak historia powstania miasta Wieliczka jest nierozerwalnie związana z Kopalnią Soli, tak i proces
rewitalizacji miasta będzie oparty o dziedzictwo jakie pozostawiła wielowiekowa eksploatacja tego surowca.
W posiadaniu KS7 Wieliczka S.A. znajduje się wiele historycznych obiektów poprzemysłowych i terenów
związanych z funkcjonowaniem tego przedsiębiorstwa. Ze względu na powierzchnię jaką zajmują oraz liczbę
i wartość obiektów tam zlokalizowanych mają ogromne znaczenie dla jakości przestrzeni publicznej miasta,
a przede wszystkim posiadają duży potencjał dla jego rozwoju gospodarczego. Planowane na najbliższe lata
przedsięwzięcia KS Wieliczka nie tylko poprawią wizerunek Miasta i wpłyną na zachowanie jego tożsamości,
ale stworzą wiele nowych miejsc pracy. Planuje się bowiem budowę sanatorium, pensjonatów, obiektów
gastronomicznych i innych obiektów o charakterze komercyjnym, a także remont Szybu „Regis” zarówno
części podziemnej jak i zespołu obiektów nadszybia mający na celu włączenie go do obsługi ruchu
turystycznego, który obecnie odbywa się Szybem „Daniłowicza” (sporadycznie Szybem „Kinga”). Inwestycja
ta jest niezwykle istotna dla Miasta, gdyż może spowodować zatrzymanie turystów na dłużej niż tylko
zwiedzanie zabytkowej kopalni za sprawą lokalizacji Szybu „Regis” w centrum Miasta. Jednak, by tak się
stało poza remontem samego szybu i realizacją pozostałych zamierzeń Kopalni, należy podjąć szereg
innych działań, które poprowadzą turystę do centrum i zainteresują go ofertą kulturową czy gastronomiczną
miasta.
Nie bez znaczenia dla poprawy funkcjonalności i estetyki Miasta są również tereny i obiekty należące do
PKP (linia kolejowa Kraków-Wieliczka, stacje kolejowe „Wieliczka” i „Wieliczka Rynek” wraz z obiektami),
obecnie mocno zaniedbane. Zatem PKP, obok KS Wieliczka, będą poważnym partnerem Programu
rewitalizacji.
Rewitalizację Miasta oprzeć zatem należy na umiejętnym wykorzystaniu ogromnego potencjału jakim jest
Trasa Turystyczna KS Wieliczka i inne zabytki zlokalizowane na terenie Miasta oraz sąsiedztwo Krakowa dla
rozwinięcia działalności gospodarczej nie tylko na zasobach gminnych, zwłaszcza w zakresie wprowadzania
funkcji centrotwórczych, których brak obecnie w centrum Miasta i turystycznych. Naturalnym jest, że
działania te powinny iść w parze z poprawą estetyki i funkcjonalności przestrzeni – przede wszystkim
reprezentacyjnych części Miasta, aby zachęcić zarówno jego mieszkańców jak i turystów do spędzania tu
wolnego czasu.

7

KS – Kopalnia Soli Wieliczka
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7.1
osiągnięcia

Cele Programu rewitalizacji i sposoby ich

Głównym celem programu rewitalizacji jest taka zmiana estetyki publicznych przestrzeni, a także
wzbogacenie oferty kulturowej, turystyczno-rekreacyjnej i gastronomicznej miasta, która spowoduje
zatrzymanie przynajmniej część z ponad miliona turystów zwiedzających co roku KS Wieliczka, na
dłużej niż czas zwiedzania zabytkowej Kopalni. W rezultacie, turysta korzystający z oferty miasta
będzie stymulował jego rozwój gospodarczy, poprzez potrzebę wprowadzania nowych funkcji
usługowych, kulturowych czy rekreacyjnych.
W tabeli 7.1 zestawiono bardziej szczegółowe cele Programu rewitalizacji dla miasta Wieliczka oraz sposoby
za pomocą, których zakłada się ich osiągnięcie. Założone cele przedstawiono w podziale na przestrzenne,
społeczne (zarówno w odniesieniu do mieszkańców jak i turystów), środowiskowe i gospodarcze. Jak już
wspominano wcześniej, część wymienionych celów realizowana będzie poza Programem rewitalizacji.
Wobec zróżnicowanych form własności w obrębie każdego z wyznaczonych do rewitalizacji obszarów tylko
wspólne działania mogą przynieść oczekiwane efekty. Dlatego proces rewitalizacji Wieliczki realizowany
będzie również przez innych niż Władze Miasta beneficjentów, przede wszystkim KS Wieliczka S.A., Polskie
Koleje Państwowe, Muzeum Żup Krakowskich, Kościoły, Władze Powiatu, Wspólnoty Mieszkaniowe i
mieszkańców.
Tabela 7.1 Zestawienie celów rewitalizacji i sposobów ich realizacji z uwzględnieniem zadań realizowanych poza
Programem rewitalizacji

Cele Programu rewitalizacji

Sposoby realizacji


przebudowa placów i skwerów miejskich: Rynku, Placu Kościuszki,
Placu targowego, Alei Jana Pawła, zmiana zagospodarowania otoczenia
Pałacu Konopków, rewitalizacja Parku Mickiewicza,

Poprawa estetyki i
funkcjonalności przestrzeni
publicznych oraz ochrona
obiektów zabytkowych



remont elewacji budynków, renowacja obiektów zabytkowych,



przebudowa terenu dworca PKP „Wieliczka Rynek” i „Wieliczka”,
budowa pętli dla busów,



remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych, chodników wraz z
likwidacją barier architektonicznych,



gospodarka zielenią,



ujednolicenie nośników informacji.



stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej – miejsc integracji,
wypoczynku i zdarzeń kulturowych,



zwiększenie i urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu,



zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (remont nawierzchni, budowa
chodników, instalacja sygnalizacji i oświetlenia ulicznego),

Poprawa standardu życia
mieszkańców



usprawnienie powiązań komunikacyjnych i zwiększenie liczby miejsc
parkingowych,



budowa mieszkań socjalnych,



likwidacja barier architektonicznych,



modernizacja obiektów użyteczności publicznej,



remont i rozbudowa placówek edukacyjnych, budowa obiektów
oświatowych i sportowo–rekreacyjnych,
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nowe miejsca pracy,



zwiększenie przepustowości trasy turystycznej poprzez remont i
udostępnienie Szybu Regis oraz zróżnicowanie sposobów zwiedzania,



podniesienie standardu i urozmaicenie usług przewodnickich na trasie
turystycznej KS Wieliczka,

Poprawa warunków
turystycznych



budowa zaplecza hotelowo-gastronomicznego i sanatoriów,



stworzenie

oferty

zwiedzania

Miasta

–

wprowadzenie

usług

przewodnickich, promocja,


poprawa

powiązań komunikacyjnych,

zwiększenie

liczby

miejsc

parkingowych,



Stymulowanie rozwoju
gospodarczego

budowa

obiektów

komercyjnych:

hotelowych,

gastronomicznych,

sanatoryjnych, rekreacyjnych i handlowych,


modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej,



przygotowanie stref aktywności gospodarczej,



rekultywacja i ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i
kolejowych,

Poprawa stanu środowiska



rozbudowa i modernizacja kanalizacji,



termomodernizacja budynków, instalacja solarów,



renaturyzacja rzeki Serafy,



rewitalizacja Parku im. A. Mickiewicza.

7.2 Analiza i wytyczne dla Strefy I – Centrum Miasta
Strefa I – Centrum Miasta ograniczona jest ulicami:


od południa ul. Górsko, południową pierzeją Rynku Górnego oraz ul. Batorego,



od wschodu ul. Limanowskiego wraz z ul. Szpunara,



od północy ul. Słowackiego, Placem Skulimowskiego, ul. Powstania Warszawskiego, Mickiewicza i
Dembowskiego,



od zachodu ul. Daniłowicza.

W zakres wyznaczonego wymienionymi ulicami obszaru wchodzą również obiekty tworzące pierzeje tych
ulic. Budynki znajdujące się przy ul. Powstania Warszawskiego 10, 12, 15 i 16 zostały włączone do obszaru
I, choć ze względów formalno-funkcjonalnych należą do kwartału zawartego pomiędzy ul. Powstania
Warszawskiego, ul. ks. Goliana, ul. Sienkiewicza i Pl. Skulimowskiego. Uzasadnione jest to dużym
znaczeniem ekspozycji ww. obiektów na trasie prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wieliczki,
w szczególności do Pałacu Konopków i Szybu Regis. Analogicznie, obiekty znajdujące się przy ul.
Mickiewicza (na wysokości Magistratu), a także budynki znajdujące się przy ul. Dembowskiego (na odcinku
do skrzyżowania z ul. Daniłowicza) i przy ul. Kuczkiewicza są włączone do strefy I ze względu na znaczenie
ekspozycji dla zabytkowego Śródmieścia Wieliczki i budynku Magistratu.
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7.2.1 Uwarunkowania historyczne
Przemysł solny jaki rozwinął się w kotlinie wielickiej był głównym czynnikiem miastotwórczym. W okresie
pomiędzy X a XIII w., jeszcze przed oficjalną lokacją Miasta uformował się duży kompleks osadniczy, który
swym zasięgiem wychodził poza kotlinę wielicką. W skład kompleksu wchodziły: cztery osady mieszkalne,
dwa kościoły, dwa zespoły urządzeń solankowych, dwa szyby górnicze Goryszowski i poszukiwawczy na
dziedzińcu zamku żupnego. Oznacza to, że osada wielicka posiadała co najmniej od XI/XII w. zwartą
zabudowę mieszkalną, dobrze wykształcone gałęzie rzemiosła, przede wszystkim solnictwo i kontakty
handlowe zapewniające rozwój gospodarczo–społeczny. Zatem mająca miejsce w 1290 r. oficjalna lokacja
Wieliczki była tylko prawnym usankcjonowaniem istniejącego już stanu faktycznego. Nadanie praw miejskich
miało na celu utworzenie samorządowego miasta jako niezbędnego zaplecza gospodarczego dla miejscowej
kopalni.
W odróżnieniu od równoleżnikowego usytuowania przedkokacyjnej Wielkiej Soli, lokacyjne miasto wytyczono
i rozmierzono na działki wzdłuż wczesnośredniowiecznej drogi jaka skręcała od traktu krakowskiego na
południe. Wielkość indywidualnych działek budowlanych dla osadników cechowała duża różnorodność, nie
była ona bowiem określona w dokumencie lokacji Wieliczki, a uzależniona od intensywności napływu
kolonistów oraz lokalnych uwarunkowań, takich jak rzeźba terenu, dotychczasowa zabudowa czy planowany
kształt miasta.
Z analiz przeprowadzonych przez urbanistów wynika, że lokacyjna zabudowa Wieliczki realizowana była
w dwóch etapach: pierwszy etap miał miejsce zaraz po nadaniu praw miejskich w 1290 r., a drugi za
panowania Kazimierza Wielkiego. Wieliczka wzniesiona została jako miasto o kształcie owalnicowym,
typowym dla miast małych i średnich, z charakterystycznym rynkiem w kształcie wydłużonego prostokąta
w centrum osady. Pierwotny rynek był znacznie dłuższy niż obecny. Podczas lokacji dłuższe boki rynku
podzielone zostały na prostokątne działki, prostopadle do rozmierzanych boków placu, które przypadły
zamożnym wielickim patrycjuszom. Tyły działek sięgały do wałów miejskich. Osada ograniczona była
wówczas: od strony zachodniej - dzisiejszą ulicą Zamkową i Kopernika (trakt ku Dobczycom), od wschodniej
- dzisiejszymi ulicami Sikorskiego i Reymonta, od południa - obie arterie komunikacyjne łączyły się w jedną
drogę sięgającą podmiejskiego Kłosowa, natomiast północną część lokacyjnego miasta stanowił kościół
i cmentarz. Kształt ówczesnej Wieliczki nawiązywał do naturalnego ukształtowania terenu, miasto
wzniesiono bowiem na południowym zboczu kotliny.
W okresie lokacyjnym miasto otoczone zostało wałem drewniano – ziemnym z dwoma bramami: Krakowską
i Kłosowską. W tym czasie powstała również siedziba władz żupnych (1312 r.) otoczona murem kamiennym,
którego fragmenty zachowały się do dziś. Natomiast sądzi się, że parafia powstała wcześniej, tzn. przed
1229 r., gdzie duszpasterzami buli benedyktyni z Tyńca. Im też przypisuje się nadanie kościołowi wezwania
św. Klemensa.
Poza granicami lokacyjnego miasta znalazła się druga świątynia, plac targowy oraz tereny warzelniczo–
górniczej produkcji. Plac targowy, po utworzeniu placu w centrum osady utracił znaczenie jako miejsce
różnorakiego handlu i stał się rynkiem solnym, zwanym późnej Rynkiem Dolnym. Sprzyjała temu dogodna
lokalizacja przy skrzyżowaniu wszystkich dróg przechodzących przez Wieliczkę oraz znajdująca się po jego
zachodniej stronie warzelnia, gdzie w ok. 1288 r. wybudowano Szyb Goryszewski, co przyspieszyło rozwój
miejscowego przetwórstwa soli.
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Rys. 7.2 Targ na Rynku Górnym (źródło:
„Wieliczka dzieje miasta”, 1990)

Rys. 7.3 Dawny Dolny Rynek, po założeniu Plant,
stan ok. 1937 (źródło: „Wieliczka dzieje miasta”,
1990)

Za panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
następuje rozwój zarówno przemysłu solnego jak i samego miasta
dzięki protekcyjnej polityce królów oraz staraniom przedsiębiorców
żupnych i władz miejskich. Pod koniec panowania Władysława
Łokietka następuje znacząca rozbudowa i rozwój miasta co sprawia,
że Wieliczka staje się jednym z głównych miast w Małopolsce.
Zastosowano
wówczas
nowy,
szachownicowy
układ
w
rozplanowaniu przestrzeni miasta. Dotychczasowy układ ulic i
zabudowy miejskiej zaadaptowano do stosowanego wtedy
powszechnie wzorca miasta z siecią ulic krzyżujących się w równych
odstępach pod kątem prostym. Zredukowano rynek do wielkości
równej poszczególnym kwadratom bloków zabudowy. Przy każdym
boku stawiano wówczas ok. 7 domów. Ogólne zarysy tego podziału
przetrwały do dzisiejszych czasów. Powierzchnia miasta w murach
wynosiła wówczas 8 ha (długość 375 m, szerokość 225 m). Rynek
znajdował się w samym środku, a na nim budy sprzedawców, kramy,
stragany piekarskie, szewskie i krawieckie, kryte pomieszczenia
postrzygaczy sukna, lady itd.
Rys. 7.4 Wieliczka w 60tych latach XIV w. (źródło:
„Wieliczka dzieje miasta”, 1990)
Dzięki kamiennym murom otaczającym Wieliczkę miasto zmieniło się w fortyfikację, którą wyposażano
w kolejne elementy: baszty w liczbie 21 sztuk (do naszych czasów dotrwała tylko jedna) i fosę pod murami.
W późnym średniowieczu miało miejsce wiele wydarzeń, które zakłócały rozwój Wieliczki. Jednak wszelkie
trudności były pokonywane m.in. dzięki licznym przywilejom władców, którzy rozumieli, że w interesie żupy
generującej pokaźne dochody dla państwa jest to by jej zaplecze dostawczo – usługowe w postaci miasta
mogło spełniać swe gospodarcze funkcje. Równocześnie ze słabnącym zainteresowaniem losami miasta
przez dziedzicznych wójtów, rada miejska przejmuje władzę nad miastem i nabywa znaczne ilości terenów
przylegających do Wieliczki oraz działek podmiejskich. W latach 1473 i 1475 miasto, w którym przeważała
drewniana zabudowa, trawią pożary, powodując na jakiś czas jego upadek. Spłonęły wówczas domy wokół
rynku i ratusz z początku XV w., który usytuowany był w południowej pierzei rynku, tu gdzie dzisiejszy
budynek zespołu szkół zawodowych. Dalszy rozwój przemysłu solnego powoduje zajmowanie coraz

32

większej powierzchni terenów miejskich pod infrastrukturę przemysłową. W 1440 r. wydrążony zostaje
kolejny Szyb Seraf w rejonie dzisiejszego placu targowego, a na miejscu dzisiejszego domu handlowego
Kinga umieszczony został zespół urządzeń do wytwarzania wysokoprocentowej solanki. Rynek Dolny
z czasem zaczął tracić charakter placu targowego w wyniku rozprzestrzeniającej się zabudowy miejskiej.
Wieliczka - stolica polskiego górnictwa solnego po bujnym rozkwicie w epoce piastowskiej i za rządów
Jagiellonów wkroczyła za ostatniego z nich (lata 50-te XVI w.) w stulecie obfitujące w klęski żywiołowe
i konflikty społeczne, które doprowadziły miasto do upadku. Klęski te spowodowały opustoszenia miasta
z ludzi i zabudowy. Najazd szwedzki mający miejsce w 2-giej połowie XVII w. przyczynił się do dalszego
zubożenia miasta. Wiele domów zostało zburzonych lub zniszczonych, także mury miasta uległy
częściowemu zburzeniu.
W XVII i XVIII w. w Wieliczce przeważa nadal zabudowa drewniana, z niewielką ilością domów murowanych.
Do istotnych budowli miasta należały wówczas: kościół parafialny, zamek żupny i ratusz usytuowany
w jednym z domów przy Rynku Górnym, niczym nie wyróżniający się spośród innych domów.
Po pierwszym rozbiorze Wieliczka była miastem ubogim i zaniedbanym o zabudowie głównie drewnianej.
W celu zmiany tej sytuacji i stworzenia zachęty do osiedlania się urzędników z głębi monarchii wprowadzono
różnorakie ulepszenia zmierzające do poprawy estetyki i wizerunku miasta (regulacja ulic, bruków i budowa
domów dla urzędników). Rozwój balneologii mający miejsce w latach 30-tych XIX w. sprawia, że miasto
podnosi się z upadku i zyskuje sławę znakomitego uzdrowiska. W 1835 r. miały miejsce znaczące prace
inwestycyjne w mieście: wybrukowano Górny Rynek i ważniejsze ulice, zainstalowano lampy, wyburzano,
remontowano i budowano nowe domy. Usunięto wówczas znajdujące się na środku Rynku Górnego trzy
drewniane budynki sklepowe.
Pożar jaki miał miejsce w 1877, który strawił cały Górny Rynek z przyległymi ulicami i inne obiekty zmienił
całkowicie stosunki własnościowe w mieście. Bowiem żydzi za środki pochodzące z ubezpieczenia swoich
budynków wykupili nieruchomości w centrum miasta od zubożałych mieszczan, których domy nie były
ubezpieczone. Powstała wówczas murowana zabudowa w centrum miasta, która bez większych zmian
zachowała się do dzisiejszego dnia.
W 1907 powstało Towarzystwo Upiększania Wieliczki, którego celem była troska o estetyczny wygląd
miasta. Fundusze na upiększanie miasta pochodziły ze składek i opłat za zwiedzanie kopalni. Szczególną
cechą miasta był wówczas jego ogrodowy charakter, który miasto utraciło w wyniku rozwijającej się później
działalności inwestycyjnej i budowlanej (St. Gawęda i in., 19908).
Pałac Konopków
Historia Pałacu Konopków nazywanego również pałacem Salinarnym, jak większości budynków w Wieliczce,
jest związana z największym skarbem tego miasta – solą. Pałac wzniesiony został w latach 80. XVIII w.
przez braci Jana i Piotra Konopków, związanych z handlem solą. Ten barokowy pałac (klasycystyczne
elewacje pochodzą z pocz. XIX w.) był częścią założenia, w skład którego wchodziły otaczające go
zabudowania gospodarcze: portiernia, wozownia, browar, ogrody i park ze stawem. Wznoszący się na
wysokim tarasie pałac jest piętrowym budynkiem nakrytym łamanym dachem polskim, o symetrycznie
skomponowanych elewacjach. Pomimo wielu przebudów wewnątrz pałacu zachował się w znacznej części
pierwotny układ sal. W piwnicach i niektórych pomieszczeniach parteru oraz piętra zachowały się różnego
typu sklepienia, a w byłych pokojach reprezentacyjnych ozdobnie wyokrąglone naroża ścian.
W 1804 r. spadkobiercy Jana sprzedali pałac Wyższemu Urzędowi Salinarnemu, a ten umieścił w nim dom
handlowy i mieszkania urzędników salinarnych. Funkcja mieszkalna pałacu przetrwała aż do czasów po II
wojnie światowej. Mimo złego stanu obiektu, w 1972 przeznaczono go na dom kultury. Przystąpiono do
generalnego remontu obiektu i poszukiwania nowego użytkownika, którym od 2001 r. został Krakowski
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. (http://www.mik.krakow.pl).

8

Gawęda ST. „Wieliczka. dzieje miasta …………….”, 1990)
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Fot. 7.1 Pałac Konopków z otoczeniem źródło: http://www.mik.krakow.pl

Fot. 7.2 Rynek Górny w Wieliczce (opracowanie własne)
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7.2.2 Ocena stanu istniejącego
Centrum miasta stanowią obiekty świadczące usługi publiczne: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd
Skarbowy, a także obiekty o charakterze kulturowym: Muzeum Żup Krakowskich, Kościół św. Klemensa oraz
budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe, które w zdecydowanej większości stanowią własność prywatną.
W obszarze tym występuje koncentracja obiektów zabytkowych, zarówno sakralnych jak i świeckich, w tym
poprzemysłowych. Zabytkowe obiekty zaznaczone są na rysunku 7.5, a ich lista zamieszczona została w
załączniku 1. Wiele z tych obiektów wymaga pilnej konserwacji ze względu na zły stan techniczny. Obok
obiektów zabytkowych w obszarze centrum miasta (zwłaszcza po jego wschodniej stronie) znajduje się
kilkanaście obiektów tymczasowych, głównie o charakterze handlowym, wpływających niekorzystnie na
estetykę miejsca. Odczuwalny jest brak obiektów o funkcjach centrotwórczych: gastronomicznych,
kulturowych, rekreacyjnych, co sprawia, że życie zamiera tu już w godzinach popołudniowych, czyli po
zamknięciu urzędów i sklepów. Pałac Konopków jest obecnie siedzibą Krakowskiego Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej. W specjalnie wybudowanym pomieszczeniu pod tarasem o pow. 600 m2 umieszczono
archiwum, a także Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz część Biura Edukacji Publicznej.
Cały Zespól Pałacu Salinarnego zw. Konopkowskim znajduje się w rejestrze zabytków (źródło: Zabytki
architektury i budownictwa w Polsce9):
Znajdujące się w otoczeniu Pałacu oficyny zaadoptowane zostały na sklepy, magazyny i garaże. W budynku
nr 16 mieści się straż miejska, a w budynku 16a Zarkład Gospodarki Komunalnej i garaże. Otoczenie pałacu
wymaga ponownego zagospodarowania.

7.2.3 Stan własności
Stan własności nieruchomości gruntowych oraz obiektów budowlanych przedstawiony został na rysunkach
7.5 – 7.8. Zdecydowana większość nieruchomości, w tym obiektów znajdujących się pod ochroną
konserwatorską jest własnością prywatną.

9

Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce. Województwo krakowskie, tom 18 cz. 2. Ośrodek Dokumentacji
Zabytków, 1995.
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Rys. 7.5 Stan własności nieruchomości – strefa I– Centrum Miasta (opr. P.Cygan)
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Rys. 7.6 Stan własności obiektów budowlanych – strefa I – Centrum Miasta (opr. A.Ostręga)
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Rys. 7.7 Stan własności nieruchomości w strefie I – Centrum Miasta – rejon pałacu Konopków
(oprac. A. Ostręga)
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Rys. 7.8 Stan własności obiektów budowlanych w strefie I – Centrum Miasta – rejon pałacu Konopków
(oprac. A.Ostręga)
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7.2.4 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dla strefy I – Centrum Miasta zapisy mpzp ustalają następujące sposoby zagospodarowania terenu:

 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie z
centralnym obszarem miasta, funkcją tą objęta jest istniejąca i projektowana zabudowa.

 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej, dla których jako podstawowe przeznaczenie
ustala się funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę z wbudowanymi lub
wolnostojącymi obiektami i urządzeniami usługowymi o charakterze publicznym i komercyjnym.

 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące istniejącą i projektowaną
zabudowę o niskiej intensywności do 0,5.

 UP I – tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, gdzie jako
przeznaczenie podstawowe terenów ustala się: ośrodki administracji, nauki i oświaty, ośrodki zdrowia
i opieki społecznej, kultury (w tym obiekty kultu religijnego) i wypoczynku o charakterze gminnym lub
ponadlokalnym.

 UP II – tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym z przeznaczeniem podstawowym
na obiekty i urządzenia usług oświaty, kultury i zdrowia.

 ZP – tereny zieleni urządzonej obejmujące zieleń urządzoną: parki, skwery, ogrody, zieleń
wydzieloną towarzyszącą obiektom zabytkowym, fortyfikacjom itp.

 UC – zabudowy usług komercyjnych, gdzie jako podstawowe przeznaczenie terenów ustala się:
obiekty i urządzenia handlu i gastronomii, rzemiosła i rzemiosła produkcyjnego o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym, ponadto urządzenia i obiekty usług turystycznych (hotele i pensjonaty, biura obsługi
i informacji turystycznej).

 KS – tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, z podstawowym
przeznaczeniem terenu na stacje paliw, stacje obsługi samochodów, warsztaty samochodowe, garaże,
zespoły ogólnodostępnych parkingów, dworce autobusowe i projektowane zjazdy i dojazdy związane
z drogą krajową.
Ponadto na obszarze I w celu ochrony, uzupełnienia i odtworzenia wysokich wartości kulturowych wyznaczone
zostały następujące strefy:

 Strefa „K” Ochrony Konserwatorskiej obejmująca obiekty ujęte w rejestrze i ewidencji zabytków,
zaznaczone czerwoną obwódką na rysunkach 7.5 i 7.7 oraz wymienione w załączniku 1. W obszarze
strefy K wydzielono:

- K1 – strefę bezpośredniej (ścisłej) ochrony konserwatorskiej, obejmującą obszar
historycznego centrum zawartego na obszarze objętym ulicami: od płn. ulicą Powstania
Warszawskiego; od wsch. ulicą Limanowskiego; od płd. ulicą Wąską; od zach. ulicą
Daniłowicza. W obrębie strefy „K1” w ramach zespołu zabytkowego obowiązuje nadrzędność
zagadnień ochrony konserwatorskiej nad innymi zagadnieniami występującymi w tym
obszarze. Wszelka działalność inwestycyjna, w tym prace remontowe, adaptacyjne itp. muszą
być prowadzone w oparciu o wytyczne konserwatorskie pod nadzorem służb ochrony
zabytków i po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego.

- K2 – strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej, obejmuje obszar otaczający śródmieście
sięgający na północ ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na wschód od ul. Lednickiej, na zachód
parku im. Adama Mickiewicza, na południe opierając się na linii wzgórz. Obszar ten podlega
ochronie w zakresie zasadniczych elementów układu urbanistycznego i skali zabudowy. Strefa
ta stanowi zabezpieczenie właściwej ekspozycji zabytkowego układu urbanistycznego objętego
strefą K1.

- K3 – strefę ekspozycji zespołu zabytkowego Starego Miasta (widokowa).
 Strefa „A” Ochrony, która obejmuje stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków nr 2, 3, 4,
6, 14, 15, 16, 17 i 113.

 Strefa „PP” Ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Wieliczki, która odnosi
się do terenu obejmującego centrum miasta Wieliczki ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Asnyka,
Lednicką, Dobczycką, Rożnowską, Klaśnieńską, Stromą, Krótką, Janińską, Kościuszki, Krakowską oraz
Narutowicza.
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Rys. 7.9 Wyrys z mpzp – strefa I – Centrum Miasta

Rys. 7.10 Wyrys z mpzp – Centrum Miasta – rejon Pałacu Konopków

41

7.2.5 Wytyczne dla rewitalizacji
Wytyczne dla rewitalizacji strefy I – Centrum miasta - wg stref na jakie obszar został podzielony (rys. 7.13)
przedstawione zostały w tabelach 7.4 i 7.5 natomiast szczegółowe wytyczne dla remontu obiektów gminnych i
powiatowych zestawione zostały w tabeli 7.6

Rys. 7.13 Schemat podziału obszaru Ia na strefy rewitalizacji (oprac. B. Kłeczek)
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Tabela 7.2 Wytyczne dla rewitalizacji strefy I – Centrum Miasta (oprac. B. Kłeczek)
OZNACZENIE
MIEJSCA
PODSTREFA 1
TERENY DRÓG
PUBLICZNYCH

ZAKRES TERENOWY
Teren, położony w obrysie działek stanowiących:


drogi publiczne tworzące granice obszaru I (bez
Pałacu Konopków i ul. Słowackiego) - ul. Górsko,
Daniłowicza, Dembowskiego, Mickiewicza (w części),
Powstania Warszawskiego, Limanowskiego (w części),
Batorego oraz

wraz z działkami stanowiącymi niezbędne dla obsługi dróg
pobocza, stanowiące przestrzeń publiczną

SZYB REGIS
ORAZ TERENY
POŁOŻONE
PRZY ALEI JANA
PAWŁA II

1.

Ukształtowanie na planie historycznego założenia miejskiego Wieliczki, spójnego
architektonicznie i czytelnego przestrzennie, układu ciągów komunikacyjnych obszaru
śródmiejskiego.

2.

Wykształcenie atrakcyjnej formy architektonicznej wnętrz ulicznych poprzez:



drogi publiczne położone na obszarze strefy,



PODSTREFA 2

WYTYCZNE DLA REWITALIZACJI

Teren zamknięty pomiędzy linią wyznaczoną przez
północną pierzeję Rynku Górnego oraz ulicami:


Kilińskiego,



Górsko,



Daniłowicza,



Dembowskiego,



Mickiewicza,



Powstania Warszawskiego,



Limanowskiego,



Szpunara,



Sikorskiego,



Seraf.



wydobycie i podkreślenie elementów historycznych i konserwatorskich,
zastosowane historycznych form nawierzchni, elementów małej architektury oraz oświetlenia
ulicznego,
wprowadzenie zieleni uzupełniającej.

Utworzenie systemu informacji turystycznej (w tym informacji multimedialnej).
3.

Wykształcenie w ramach terenu strefy śródmiejskiej o wysokich walorach,
architektonicznych, konserwatorskich i użytkowych, atrakcyjnej dla:


mieszkańców miasta oraz



zwiedzających miasto turystów.

4.

Wykształcenie w ramach ww. strefy atrakcyjnych architektonicznie i użytkowo powiązań
pieszych dla terenów i obiektów przeznaczonych do zwiedzania, w tym w szczególności
powiązań Rynku Górnego, Szybu Regis, Zamku Żupnego oraz Kościoła Św. Klemensa z terenem
Szybu Daniłowicza.

5.

Uzupełnienie istniejącego układu ciągów ogólnodostępnej komunikacji pieszej, w tym w
szczególności powiązań łączących ul. Kilińskiego ze skrzyżowaniem ulic Dembowskiego
i Mickiewicza.

6.

Uporządkowanie urbanistyczno - architektoniczne obszaru poprzez zdefiniowanie:








terenów niezbędnych dla prawidłowego zagospodarowania i użytkowania obiektów
zabytkowych oraz stref ekspozycji obiektów zabytkowych od strony głównych ciągów
komunikacyjnych (w szczególności od strony ul. Powstania Warszawskiego),
terenów zieleni miejskiej,
terenów zabudowy, w tym działek inwestycyjnych dla realizacji nowych obiektów
kubaturowych,
terenów niezbędnych dla realizacji ciągów komunikacyjnych,
formy ukształtowania północnej i zachodniej pierzei terenu Śródmieścia Wieliczki (od strony
ulic Daniłowicza, Dembowskiego oraz Powstania Warszawskiego),
obiektów dysharmonizujących i wskazanych do wyburzenia.
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7.

Remont (przebudowa) istniejących obiektów kubaturowych w celu poprawy walorów
architektonicznych lub użytkowych.

8.

Realizacja nowych obiektów stanowiących uzupełnienie istniejącej zabudowy miejskiej na
działkach inwestycyjnych.

9.

Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej.

10.

Utworzenie systemu informacji turystycznej przy Szybach Daniłowicza i Regis (w tym
informacji multimedialnej).

Promocja i reklama obszaru.
PODSTREFA 3
RYNEK GÓRNY

Teren zamknięty pomiędzy liniami wyznaczonymi przez
pierzeje Rynku

11.

Przebudowa płyty Rynku, w tym: remont i rozbudowa sieci technicznych (wod-kan, gazowej,
teletechnicznej), przebudowa nawierzchni, przebudowa schodów i fontanny przy Pałacu
Przychockich, wymiana oświetlenia, wyposażenie w elementy małej architektury (siedziska,
tablice informacyjne, pachołki, kosze) i zieleń, budowa rzeźby „grupa górników schodzących do
kopalni”.

12.

Iluminacja świetlna obiektów.

Ukształtowanie kwartałów zabudowy o charakterze miejskim po południowej stronie Rynku w
szczególności poprzez uzupełnienie siatki istniejących ciągów komunikacyjnych (w tym pomiędzy ul.
Wąską i Limanowskiego na wysokości ul. Kopernika i Limanowskiego na przedłużeniu ul. Wąskiej).
PODSTREFA 4
KWARTAŁ
ZABUDOWY
PRZYLEGAJĄCY
DO RYNKU OD
STRONY
ZACHODNIEJ

Kwartał zabudowy zamknięty pomiędzy linią wyznaczoną
przez zachodnią pierzeję Rynku oraz ulicami Górsko i
Kilińskiego.

13.

Ukształtowanie harmonijnego wizerunku kwartału od strony Rynku Górnego, w dostosowaniu
do elewacji budynków usytuowanych w pozostałych pierzejach Rynku.

14.

Wprowadzenie do zabudowy funkcji usługowych centrotwórczych (w szczególności w obrębie
parterów budynków).

15.

Wprowadzenie funkcji mieszkalnej na wyższych kondygnacjach budynków.

16.

Zapewnienie dostępu do wnętrza kwartału.

17.

Prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych o charakterze budowlanym w uzgodnieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Architektem Miejskim Wieliczki.

18.

Remontowanie i przebudowywanie elewacji frontowych budynków przy zaleceniu:


zachowania (odtwarzania) historycznych linii zabudowy



nadbudowy budynków max do 3 kondygnacji, obejmujących parter, piętro i poddasze
użytkowe,



nawiązania wysokościami poszczególnych kondygnacji, elewacji oraz kalenicy głównej do
budynków sąsiednich z dopuszczeniem stosowania detali architektonicznych przewyższających
budynki max o 1 kondygnacji poddasza w celu zaakcentowania narożnego usytuowania oraz
stref wejściowych,



stosowania dachów dwuspadowych z kalenicą główną równoległą do elewacji frontowych
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budynków oraz wielospadowych, kalenicowych dla budynków narożnych,



stosowania technologii ocieplania budynków oraz wymiany pokryć elewacyjnych,
umożliwiających zachowanie historycznych detali architektonicznych, a także umożliwiających
odtworzenie lub wzbogacenie stylistyki elewacji budynków o niskich walorach architektonicznych
(w szczególności zaleca się zastosowanie detali architektonicznych w postaci gzymsów
międzykondygnacyjnych oraz opasek wokół okiennych),



wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, na stolarkę nawiązującą wymiarami zewnętrznymi oraz
rysunkiem do zachowanej oryginalnej stolarki w budynkach zabytkowych usytuowanych w
Śródmieściu Wieliczki Rynek,



wprowadzania następującej kolorystyki obiektów: dachy w kolorze ceglasto czerwonym,
materiały elewacyjne w odcieniach ciepłych, naturalnych (nawiązujących do barw kamienia
naturalnego oraz cegły), o tonach ciemniejszych w części parteru, jaśniejszych w obrębie piętra,
wyakcentowanie kolorystyczne gzymsów, parapetów okiennych oraz detali architektonicznych,



sukcesywnej zmiany materiałów elewacyjnych i pokrycia dachowego odpowiednio na tynki
cienkowarstwowe, kamień naturalny lub klinkier oraz dachówkę, stosowanie materiałów
elewacyjnych zapewniających wysoki standard architektoniczny obiektów w szczególności
w obrębie parteru budynków.

Promowanie obiektów o wysokich walorach architektonicznych oraz usług o charakterze
centrotwórczym.
PODSTREFA 5
KWARTAŁ
ZABUDOWY
POWIĄZANY Z
RYNKIEM OD
STRONY
PÓŁNOCNO WSCHODNIEJ
PODSTREFA 6
KWARTAŁ
ZABUDOWY
PRZYLEGAJĄCY
DO RYNKU OD
STRONY
WSCHODNIEJ (Z
WYŁĄCZENIEM

Kwartał zabudowy zamknięty pomiędzy ulicami Sikorskiego,
Szpunara, Limanowskiego i Seraf.

Ustalenia jak dla PODSTREFY 4.

Kwartał zabudowy zamknięty pomiędzy linią wyznaczoną
przez wschodnią pierzeję Rynku oraz ulicami Seraf,
Limanowskiego i Batorego z wyłączeniem terenu targowiska
miejskiego (strefa 7).

Ustalenia jak dla PODSTREFY 4.
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PLACU
TARGOWEGO)
PODSTREFA 7
PLAC TARGOWY

PODSTREFA 8
STREFA
EKSPOZYCJI
TERENÓW
ŚRÓDMIEŚCIA
WIELICZKI Z
DROGI
POWIATOWEJ,
STANOWIĄCEJ
DOJAZD DO
MIASTA OD
STRONY
KRAKOWA

Teren targowiska miejskiego wraz z ciągiem
komunikacyjnym od strony ul. Seraf.

Przebudowa Placu targowego (Bednarka) w zakresie: remont i rozbudowa sieci technicznych,
przebudowa nawierzchni placu i dróg, budowa zadaszeń, wyposażenie w elementy małej architektury
i zieleń, budowa parkingu.

Działka nr 183, położona przy ul. Mickiewicza po stronie
zachodniej (na wysokości ul. Powstania Warszawskiego
oraz budynku nr 1, usytuowanego przy tej ulicy - Magistrat)

19.

Uporządkowanie formalne i funkcjonalne pierzei zachodniej ul. Mickiewicza na odcinku od ul.
Dembowskiego do ul. Powstania Warszawskiego:

-

w formie niszy zieleni urządzonej w ciągu ulicy, z placem publicznym i elementami
małej architektury lub
w formie zabudowy pierzejowej z obszernym podcieniem na poziomie parteru i
tarasami widokowymi na wyższych kondygnacjach, uzupełniającej istniejącą lukę budowlaną w
ciągu zabudowy ulicznej.

Projektowane obiekty powinny nawiązywać formą architektoniczną do architektury obiektu
zabytkowego, usytuowanego przy ul. Powstania Warszawskiego 1. Obiekty projektowane nie mogą
stanowić dominanty przestrzennej, w strefie ekspozycji ww. obiektu zabytkowego. Dopuszcza się
wyłącznie akcenty architektoniczne (typu. wieża, tarasy, balkony, portfenetry, obszerne przeszklenia),
podkreślające usytuowanie obiektu u zbiegu trzech ulic i jednocześnie umożliwiające dogodną
obserwację terenu PODSTREFY I, panoramy miasta oraz terenów otwartych (w tym w szczególności
zabytkowego budynku Magistratu, usytuowanego przy ul, Powstania Warszawskiego nr 1). Zaleca
się:


kształtowanie brył budynków jako obiektów 3-kondygnacyjnych (parter, piętro, poddasze
użytkowe) z dopuszczeniem opisanych wyżej akcentów architektonicznych wyniesionych
ponad główną bryłę budynku, z dachami dwu lub wielospadowymi o kącie nachylenia min.
37st., z głównymi kalenicami równoległymi do osi ul. Mickiewicza, z lukarnami o schodkowych
ścianach szczytowych,



zastosowanie na elewacjach otworów okiennych w kształcie wydłużonego prostokąta
ustawionego w pionie z podziałem na słupek i ślemię, ew. wprowadzenie otworów w kształcie
ostrołuku, szczególnie dla podcieni w obrębie kondygnacji parteru,



wzbogacenie elewacji budynków detalami architektonicznymi w formie portyków
kolumnowych, ganków filarowych, portali, gzymsów, opasek wokółokiennych, mocno
wyakcentowanych pilastrów, cokołów, parapetów okiennych i okapów oraz portali wejść
głównych do budynków,



stosowanie materiałów elewacyjnych, zapewniających wysoki standard projektowanych
obiektów, w tym cegły licówki, klinkieru, kamienia naturalnego, tynków mineralnych
cienkowarstwowych, drewna.
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Rewitalizacja przedmiotowego terenu wymaga przeniesienia istniejących stanowisk postojowych dla
samochodów osobowych lub w przypadku realizacji obiektu kubaturowego zaprojektowanie parkingu
w obrębie kondygnacji podziemnych.
Ponadto zalecana jest zmiana estetyki obiektów dysharmonizujących, usytuowanych na działkach
sąsiednich, w szczególności po stronie północnej przedmiotowej działki.
Forma zieleni urządzonej lub zabudowa kubaturowa powinny stanowić nie tylko uzupełnienie pierzei i
reprezentacyjne przedpole obiektu zabytkowego, ale również wzbogacać tereny śródmiejskie o nowe
formy centrotwórcze, atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak i zwiedzających miasto turystów.
20.

Włączenie zrewitalizownego terenu w system tras turystycznych dla zwiedzających miasto.

21.

IIuminacja obiektu.

Reklama walorów turystycznych obiektu.
Tabela 7.3 Wytyczne dla rewitalizacji strefy I – Centrum Miasta (oprac. B. Kłeczek)
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e
l
e
w
a
c
j
i

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
Zalecana:

Rynek 2

+

+

+

+

+

- przebudowa i ew. rozbudowa części parterowej budynku, w
celu udostępnienia budynku z poziomu terenu Rynku,
- wzbogacenie kolorystyki elewacji, w celu podkreślenia detali
architektonicznych obiektu.
Nie wymaga rewitalizacji w zakresie prac budowlanych
(jedynie bieżących prac remontowych, związanych z
utrzymaniem obiektu).

Rynek 6

Rynek 9

ul. Batorego 1

+

ul. Batorego 15

ul. Seraf 13

*

+

+

+

+

+

+

Zalecane odnowienie elewacji i wzbogacenie jej kolorystyki
elewacji, w celu podkreślenia detali architektonicznych
obiektu.

+

+

+

+

+

Dopuszczalna nadbudowa budynku w celu uzyskania
poddasza użytkowego oraz rozbudowa obiektu w kierunku
południowym.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ul. Kilińskiego 5

ul. Daniłowicza 11

+

+

+

+

+

+

+

Wszelkie działania budowlane powinny być związane z
uporządkowaniem zabudowy i podniesieniem walorów
architektonicznych obiektu.

+

+

+

+

+

Obiekt o wybitnych walorach architektonicznych. Wymaga
remontu elewacji zewnętrznych w powiązaniu z remontem
wnętrza.

+

+

+

+

+

Dopuszczalna rozbudowa budynku o elementy i detale
architektoniczne (np. wykusze, balkony, zadaszenia, gzymsy),
wzbogacające walory arch. obiektu.

+

+

+

Obiekt o szczególnie wysokich walorach architektonicznych.
Zalecane odnowienie i remont bieżący elewacji budynku z
podkreśleniem elementów, faktur i detali architektonicznych.

+

+

+

Dopuszczalna rozbudowa budynku o elementy i detale
architektoniczne (np. wykusze, balkony, zadaszenia, gzymsy),

ul. Dembowskiego 2

ul. Dembowskiego 4

+

+

Zasadniczo nie wymaga rewitalizacji w zakresie prac
budowlanych (jedynie bieżących prac remontowych,
związanych z utrzymaniem obiektu).

+

+

+
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wzbogacające walory arch. obiektu.
ul. Dembowskiego 4A

+

+

+

+

+

+

+

Zasadniczo nie wymaga rewitalizacji w zakresie prac
budowlanych (jedynie bieżących prac remontowych,
związanych z utrzymaniem obiektu).

ul. Powstania
Warszawskiego 1
ul. Powstania
Warszawskiego 18

j.w.

+

+

+

Wszelkie działania budowlane, związane z obiektem, należy
podporządkować projektowi rewitalizacji Szybu Regis oraz
jego otoczenia.

Zasadniczo nie wymaga rewitalizacji w zakresie prac
budowlanych (jedynie bieżących prac remontowych,
związanych z utrzymaniem obiektu).
Tabela 7.4 Proponowany zakres rewitalizacji obiektów gminnych i powiatowych usytuowanych w strefie I – Centrum Miasta (oprac. B. Kłeczek)
ul. Zamkowa 4

*uszczegółowienie przedmiotu rewitalizacji











rozbudowa pozioma budynków realizowana jako uzupełnienie pierzei, przy uwzględnieniu możliwości prowadzenia ciągów komunikacyjnych, stanowiących obsługę
wewnętrzną kwartałów zabudowy,
nadbudowa nie przekraczająca odpowiednio wysokości budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lub w ramach pierzei,
przebudowa w zakresie koniecznym do: dostosowania do nowej funkcji, przywrócenia formy pierwotnej, dostosowania formy obiektu do rysunku pierzei lub podniesienia
standardu obiektu,
zmiana konstrukcji dachu na dach dwu lub wielospadowy (w zależności od lokalizacji i sąsiedztwa obiektu) z obustronnymi lukarnami, z kalenicą główną równoległą do
linii elewacji frontowej dla zabudowy pierzejowej,
zmiana istniejącego pokrycia dachowego z zaleceniem stosowania dachówki ceramicznej w kolorze ceglasto czerwonym matowym,
zmiana sposobu użytkowania lub adaptacja poddasza na cele użytkowe: mieszkalne, mieszkalno – usługowe lub usługowe o charakterze centrotwórczym,
odnowienie lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przy zachowaniu (lub przywróceniu) tradycyjnego rysunku, proporcji i podziału stolarki oraz nawiązaniu do
stylistyki zachowanej oryginalnej stolarki w zabytkowych budynkach, zlokalizowanych w Śródmieściu Wieliczki,
ocieplenie budynku przy uwzględnieniu istniejących detali, posiadających walory architektoniczne,
zmiana stylistyki wystroju elewacji frontowej w odniesieniu do części lub całości obiektu:
formalna - obejmuje wprowadzenie detalu architektonicznego w nawiązaniu do stylistyki, typowej dla zabudowy śródmiejskiej Wieliczki,
kolorystyczna - obejmuje zastosowanie materiałów elewacyjnych w odcieniach ciepłych, pastelowych, o tonach ciemniejszych w części parteru, jaśniejszych w
obrębie piętra, z wyakcentowaniem kolorystycznym gzymsów, parapetów okiennych oraz ew. detali architektonicznych,
materiałowa - obejmuje zmianę materiałów elewacyjnych i pokrycia dachowego odpowiednio na tynki cienkowarstwowe, klinkier lub kamień naturalny, dachówkę
przy zastosowaniu materiałów elewacyjnych zapewniających wysoki standard architektoniczny obiektów.
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Tabela 7.5 Wytyczne dla rewitalizacji strefy I – rejon Pałacu Konopków z otoczeniem (oprac. B. Kłeczek)
WYTYCZNE DLA REWITALIZACJI

1.

PODSTAWOWE ZADANIA INWESTYCYJNE

Uporządkowanie formalne i funkcjonalne przestrzeni otaczającej pałac, w tym w
szczególności:

Opracowanie projektu rewitalizacji kwartału zabudowy miejskiej

pomiędzy:

ukształtowanie przestrzeni ekspozycji obiektu od strony (ul.
Słowackiego), obejmujące m.in. przebudowę odcinka istniejącej sieci napowietrznej
elektroenergetycznej na kablową (w obrębie strefy ekspozycji obiektu),




drogą wewnętrzną usytuowaną między budynkami 10 i 12,
położonymi przy ul. Słowackiego,



zdefiniowanie i wydzielenie przestrzenne w ramach obszaru
ciągów komunikacji publicznej oraz terenu przynależnego formalnie i funkcjonalnie do
obiektu,



południowymi granicami prywatnych nieruchomości z
zabudową jednorodzinną, położonych przy ul. Sienkiewicza,



budowa nowych i przebudowa istniejących ciągów
komunikacyjnych (w tym miejsc postojowych) nawiązujących stylistyką nawierzchni i
elementów małej architektury do stylistyki obiektu pałacowego (zalecane ortogonalne
prowadzenie osi głównego ciągu komunikacyjnego wokół przedpola pałacowego oraz
ukształtowanie ciągu pieszego zakończonego placykiem wzdłuż północnej ściany muru
pałacowego, podkreślającego naturalne walory terenu i architekturę istn. obiektów, m.in.
naturalne ukształtowanie terenu, formę i detale muru pałacowego (rytm niszy,
zwieńczenie muru, północne wejście na teren pałacu w formie furtki), starodrzew,
budynki towarzyszące w formie oficyn pałacowych),



ciągiem pieszym prowadzącym od ul. Sienkiewicza wzdłuż
placu zabaw do muru pałacowego,







ulicą Słowackiego,

wzdłuż zachodniego odcinka muru pałacowego,
a następnie na jego podstawie:

wykształcenie reprezentacyjnego przedpola dla obiektu
pałacowego na osi wejścia głównego poprzez wzbogacenie przestrzeni obiektami małej
architektury nawiązującymi stylistyką do obiektu pałacowego (np. rzeźby, woda ozdobna,
ławki, murki, niskie ogrodzenia, kosze, tablice informacyjne, oświetlenie niskie,
średniowysokie i wysokie itp.),



projektu przebudowy odcinka istniejącej sieci napowietrznej
elektroenergetycznej, położonej wzdłuż ul. Słowackiego (w strefie ekspozycji
obiektu od strony drogi) na kablową,



projektu zagospodarowania terenu otaczającego pałac przy
uwzględnieniu wytycznych konserwatorskich oraz analiz historycznych (w tym
projektu zieleni),



projektu budowlanego dla budowy i przebudowy publicznych
ciągów komunikacji kołowej w tym zespołu miejsc postojowych,



stosownie do potrzeb wynikających ze specyfiki
poszczególnych obiektów, projektów budowlanych przebudowy, rozbudowy,
zmiany konstrukcji dachu, adaptacji poddasza na cele użytkowe, remontu elewacji
(co najmniej w zakresie kształtowania formy i kolorystki) oraz projektów
zagospodarowania terenu dla obiektów i nieruchomości położonych w strefie
ekspozycji budynku pałacowego.



remont muru pałacowego z zastosowaniem materiałów
naturalnych, zapewniających wysoki standard architektoniczny dla całości obiektu,
upiększenie ścian muru zielenią (w szczególności zielenią pnącą), zmiana kolorystki
muru w dostosowaniu do przyjętej kolorystki dla budynku pałacowego,



uporządkowanie istniejącej zabudowy, usytuowanej na
Realizacja inwestycji zgodnie z ww. projektami.
nieruchomościach sąsiednich, stanowiących własność gminy, w tym: zdefiniowanie i
Opracowanie projektu dla systemu informacji turystycznej spójnej z
ukształtowanie ścian wnętrza urbanistyczno - architektonicznego tworzącego otoczenie
projektami opracowywanymi dla pozostałych obszarów.
zabudowy pałacu (dotyczy koniecznych wyburzeń zabudowy (budynki garażowe i
budynek nr 16a ZGK), uzupełnień (budowa nowego obiektu – biblioteki i izby regionalnej
- na miejscu garażu od strony pn) i przebudowy i remontów budynków oraz ogrodzeń,
przebudowy zieleni oraz uporządkowania zagospodarowania nieruchomości, położonych
w strefie ekspozycji pałacu),
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

zalecane ukształtowanie zabudowy otaczającej przedpole pałacu w
formie oficyn, nawiązujących rysunkiem rzutu, stylistyką formy brył oraz detalu
architektonicznego do stylistyki budynku pałacowego, np. poprzez:
-

ukształtowanie brył budynków jako obiektów parterowych z
poddaszem użytkowym w przestrzeni dachów wielospadowych łamanych o kącie
nachylenia min. 37 st., z kolebkowymi lukarnami o wyokrąglonych ścianach
szczytowych,

-

zastosowanie na elewacjach otworów okiennych w kształcie
wydłużonego prostokąta ustawionego w pionie z podziałem na słupek i ślemię,

-

wzbogacenie elewacji budynków detalami architektonicznymi w
formie gzymsów, opasek wokółokiennych, boniowanych pilastrów, mocno
wyakcentowanych cokołów, parapetów okiennych i okapów, mocno
wyakcentowanych wejść głównych do budynków,

Jednoznaczne określenie części obiektu (wewnętrznych i zewnętrznych),
przeznaczonych do zwiedzania wraz z podaniem stosownych informacji na tablicach
informacyjnych.
Wzbogacenie walorów komercyjnych obiektu (np. poprzez przystosowanie i
udostępnienie pod wynajem sali konferencyjnej).
Włączenie terenu otaczającego obiekt w system zieleni miejskiej o charakterze
rekreacyjno - wypoczynkowym.
IIuminacja obiektu.
Remont nawierzchni i wymiana oświetlenia ul. Słowackiego prowadzącej do Pałacu
Konopków
Reklama walorów turystycznych obiektu.

Tabela 7.6 Wytyczne dla rewitalizacji strefy I – rejon Pałacu Konopków z otoczeniem (oprac. B. Kłeczek)
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7.2.6 Projekt przebudowy Rynku Górnego w powiązaniu z Kopalnią Soli
„Wieliczka” i innymi zabytkami miasta oraz koncepcja rewitalizacji
ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta.
Koncepcja architektoniczno–urbanistyczna zagospodarowania terenu w obrębie Rynku Górnego i Placu
Targowego „Bednarka” w powiązaniu z Kopalnią Soli „Wieliczka” opracowana została przez Studio
projektowe EKSPO w Krakowie. W ramach opracowywania Programu rewitalizacji zaproponowano
włączenie innych zabytków znajdujących się na terenie miasta do planowanej trasy turystycznej. Dzięki temu
poszerzona zostanie oferta turystyczna miasta słynącego na całym świecie z unikalnej, zabytkowej Kopalni
Soli. Koncepcja zakłada uatrakcyjnienie i ożywienie miejsc aktualnie zaniedbanych i mało interesujących,
zlokalizowanych w sąsiedztwie Kopalni. Miejscami takimi są m.in.: Rynek Górny oraz Plac Targowy
„Bednarka”.
Atrakcyjne i historyczne miejsca z nowym obliczem, stanowić będą bogatą ofertę dla turystów
przybywających z całego świata w celu zwiedzania kopalni, jak również mieszkańców miasta. Powiązanie
komunikacyjne obleganego Szybu Daniłowicza i planowanego do udostępnienia Szybu Regis z Rynkiem
Górnym oraz istniejące zabytki wielickie, nowe wnętrza urbanistyczne, ważne punkty istniejących i
zasypanych szybów kopalnianych wytyczą interesującą i malowniczą trasę turystyczną, której
charakterystyczne punkty stanowić będą:
 Szyb Daniłowicza z podziemną trasą turystyczną kopalni, z parkingiem, z zapleczem hotelowym
(„Łazienki Salinarne”) i Muzeum Żup Solnych oraz Galerią Rzeźby;
 Aleja Jana Pawła II z piastowskim murem miejskim, z odtworzonym ogrodem w stylu francuskim,
zabytkowym doskonale zachowanym drzewostanem i zapleczem gastronomicznym;
 Zamek Żupny z oryginalnymi fortyfikacjami;
 Kościół parafialny Św. Klemensa;
 Rynek Górny - elegancki Salon Miasta, z okazałym Pałacem Przychockich, pełnym zapleczem
gastronomicznym, handlowym i kulturalnym, z malowniczymi kamieniczkami wpisanymi w pierzeje;
 Plac Targowy „Bednarka” - jako zorganizowane miejsce lokalnego handlu, gastronomi i regionalnych
atrakcji oraz z wbudowanym w stok parkingiem dla użytkowników placu i turystów;
 Szyb Regis - odtworzony wg materiałów archiwalnych i udostępniony dla zwiedzających podziemną
trasę turystyczną kopalni;
 Planty Wielickie - doskonale utrzymane, z widokiem na Rynek Dolny, Pomnik Adama Mickiewicza,
klasycystyczny Ratusz - Magistrat oraz neogotycki budynek Muzeum Salinarnego.
Proponowana trasa turystyczna zamyka się na dawnej „Drodze Królewskiej” (Al. Jana Pawła II), która kieruje
ruch do Szybu Daniłowicza, na teren Kopalni lub bezpośrednio na parkingi. Wzdłuż całej trasy
rozmieszczone zostaną punkty upamiętniające nieczynne, lub nieistniejące szyby kopalniane (Szyb
Swadkowski, Goryszowski, Paderewskiego, Wodna Góra, Seraf, Lois, Boża Wola i in.). Będą to
kamienne postumenty świadczące o mocnym związku 700-letniej kopalni z miastem Wieliczka,
stanowiącym centrum najstarszego ośrodka salinarnego, istniejącego kilkaset lat przed powstaniem
państwa polskiego.
W ramach opracowywania Programu rewitalizacji zaproponowano włączenie innych zabytków znajdujących
się na terenie miasta do planowanej trasy turystycznej. Dzięki temu poszerzona zostanie oferta turystyczna
miasta słynącego na całym świecie z unikalnej, zabytkowej Kopalni Soli.
Ponadto proponuje się wytyczenie innych tras turystycznych na terenie miasta obejmujących takie zabytki
jak: Kościół św. Sebastiana, Synagogę z cmentarzem żydowskim, Pałac Konopków, Zespół Klasztorny OO
Reformatów oraz odtworzoną wg materiałów konserwatorskich dawną warzelnię „Turówka” - obecnie
zaadoptowaną na hotel, Szyb Górsko i in. Trasy turystyczne powinny być przygotowane w kilku opcjach,
zarówno jeśli chodzi o ich długość (odległość od centrum miasta) jak i formę zwiedzania – możliwość
przemierzenia trasy pieszo, melexem, rowerem, których wypożyczenie będzie możliwe przy Szybie Regis,
różne formy usług przewodnickich (przewodnicy, przewodnicy – wolontariusze, przewodnik elektroniczny).
Wyposażenie wybranych obiektów na trasie w punkty gastronomiczne (np. kuchnia żydowska przy
Synagodze) i organizowanie cyklicznych imprez przyciągnie turystów. Obiekty zabytkowe wyposażone
powinny zostać w iluminację świetlną. Konieczna jest ich szeroka promocja na stronie internetowej nie tylko

53

miasta, ale przede wszystkim KS Wieliczka a także, w przewodnikach, ulotkach i prospektach
przekazywanych do KS10 Wieliczka (szyby zjazdowe i wyjazdowe), obiektach turystycznych Krakowa,
hotelach.
Renowacja i promocja obiektów zabytkowych oraz ujęcie ich w trasy turystyczne będzie nie tylko atrakcją dla
turystów zwiedzających Kopalnię Soli, ale także dla mieszkańców miasta i okolic – tzw. turystów
weekendowych. Przyczyni się również do uatrakcyjnienia i poprawy wizerunku miasta.
Koncepcja architektoniczno–urbanistyczna zagospodarowania Rynku Górnego
Propozycja zakłada utworzenie zorganizowanej przestrzeni nadając jej charakter reprezentacyjny,
podnoszący prestiż miasta oraz stworzenie miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców i turystów.
Koncepcja zawiera proste rozwiązania zmierzające do podniesienia estetyki miejsca przy uwzględnieniu
skali rynku, funkcji jaką powinien spełniać oraz uwarunkowań historycznych.
Część centralną rynku zaprojektowano w formie regularnej płyty na rzucie kwadratu. Nieistniejący budynek
Sukiennic został zasygnalizowany obrysem z kamienia wapiennego i wpisany w układ posadzki płyty, na
podstawie materiałów historycznych udostępnionych przez Muzeum Żup Solnych. Elementem
w przyszłości identyfikującym Rynek Górny, będzie grupa rzeźbiarska przedstawiająca górników
solnych według starych sztychów (rysunki J.G. Borlacha z 1719 r). Cztery postacie, wykonane z odlewów
z brązu, naturalnej wielkości, skierowane są zgodnie z kierunkiem trasy turystycznej od ul. Zamkowej przez
Rynek Górny do Placu Targowego „Bednarka”. Postacie górników stanowią grupę „schodzących do
kopalni”. Jednocześnie świadczą o głębokim związku miasta z kopalnią.
Budynkiem górującym nad rynkiem jest Pałac Przychockich obecnie zaniedbany, a w przyszłości po
remoncie (wg wytycznych konserwatorskich) pełniący funkcję Starostwa Powiatowego. Pałac przedstawiono
wg materiałów ikonograficznych, konserwatorskich, jako dostępny reprezentacyjny budynek
dwukondygnacyjny na wysokiej kamiennej podstawie, ze wspaniałym dachem krakowskim, mansardowym.
Wszystkie detale i kolorystyka - zgodne z epoką. Ważnym elementem obiektu jest kamienna fontanna,
z otaczającym ją dwuramiennym układem schodów, charakterystycznym dla założeń XVIII-wiecznych
pałaców francuskich. Wzdłuż prawego skrzydła zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych. Fontanna
stylizowana, uzupełniona będzie kurtyną wodną, wypływającą ze ściany frontowej. Odpowiednie
podświetlenie fontanny i zieleni rynkowej stworzy niepowtarzalny efekt iluminacji pałacu i placu.
Etapowo przewiduje się ograniczenie ruchu kołowego w obrębie Rynku Górnego – od eliminacji możliwości
parkowania na płycie do całkowitego wyeliminowania ruchu kołowego. Zamierzeniem projektantów
nowego oblicza Rynku Górnego jest osiągnięcie kameralnego i eleganckiego wnętrza w skali miasta
z jednoczesnym zaznaczeniem związku z tradycją salinarną. Płyta Rynku Górnego - Salon Miasta – ma
być miejscem spotkań, miejscem na usytuowanie ogrodów letnich, a także organizacji imprez artystycznych.
Utrzymane zostaną funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i mieszkalne w malowniczych pierzejach.
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Rys. 7.11 Projekt przebudowy płyty Rynku Górnego (oprac.: Studio Projektów Sc. EKSPO, 2007)

Fot. 7.3 Rynek Górny – po rewitalizacji (projekt)

55

Koncepcja rewitalizacji ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum miasta
.

TEREN OBJĘTY PROGRAMEM REWITALIZACJI









ciąg pieszy od ul. H. Sienkiewicza poprzez Plac Mieczysława Skulimowskiego do ul. J. Słowackiego
rejon Placu Kościuszki łącznie z ul. Sikorskiego, ul. Bednarka i ul. Szpunara
ul. Zamkowa
ul. Daniłowicza
rejon Szybu Górsko wraz z zieleńcem
ul. Kilińskiego
Rynek Górny

Rys. 7.14 Koncepcja rewitalizacji ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum Wieliczki
(oprac. Studio Projektów Sc. EKSPO, 2008)
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PROGRAM REWITALIZACJI ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów w centrum Wieliczki obejmuje :
1.

Wymiana nawierzchni jezdnej : kostka granitowa surowo łupana 10x10 cm STRZEGOM

2.

Wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe

3.

Nowa nawierzchnia części chodników : kostka betonowa np. „krakowska” lub „stare miasto”

4.

Alejki przy Szybie Regis oraz przed Pałacem Konopków - melanż kostki istniejącej porfirowej 10x10 cm

z nową kostką porfirową 10x10 cm o fakturze łupanej, płomieniowanej
5.

Ciąg pieszy pomiędzy Placem Kościuszki a Placem Targowym Bednarka z kostki granitowej łupanej

10x10 cm
6.

Ciąg pieszy żwirowy w rejonie zieleńca naprzeciw Szybu Górsko

7.

Oznaczenia miejsc historycznych szybów górniczych

8.

Zagospodarowanie skweru w rejonie Placu Kościuszki z lokalizacją fontanny

9.

Zagospodarowanie skweru w rejonie Pałacu Konopków wraz z lokalizacją fontanny

10.

Rozmieszczenie elementów małej architektury (latarnie uliczne, tablice ogłoszeniowe, kosze na śmieci,

pachołki
11.

Przebudowa Rynku Górnego

Fot. 7.4 Zdjęcie satelitarne obszaru obiętego koncepcją rewitalizacji ciągów komunikacyjnych, skwerów i placów
centrum Wieliczki (oprac. Studio Projektów Sc. EKSPO, 2008 )
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Rys. 7.15 Element przestrzenny upamiętniający lokalizację nieistniejących szybów kopalnianych.
(Oprac. Studio Projektów Sc. EKSPO, 2008 )

Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna zagospodarowania Placu Targowego „Bednarka”
Wnętrze urbanistyczne zlokalizowane pomiędzy Rynkiem Górnym, a ulicami Batorego, Limanowskiego
i Seraf to obecnie niezorganizowana przestrzeń pełniąca wyłącznie funkcję handlu lokalnego. W koncepcji
architektoniczno–urbanistycznej zaproponowano wzbogacenie przeznaczenia placu o funkcję parkingową.
Ze względu na znaczne nachylenie płaszczyzny placu parking na 40 samochodów będzie częściowo
podziemny.
Zgodnie z historyczną tradycją miejsca wejście na płytę targowiska będzie z poziomu terenu tj. ul. Batorego
i ul. Bednarka. Plac zaprojektowany został jako wnętrze jedno-przestrzenne otwarte przykryte lekką
konstrukcją dachową ażurową z przeszkleniem. Pod przykryciem znajdzie miejsce zespół toalet
ogólnodostępnych oraz mała kawiarnia.
Otoczenie targowiska stanowić będą:
 mury kamienne z kamienia naturalnego, lokalnego, wzdłuż granicy działki;
 murki ograniczające zieleń niską i pnącza;
 studzienki, poidełka wbudowane w małą architekturę;
 oświetlenie stylizowane, żeliwne;
 ławki stylizowane, kosze;
 zieleń z nowoczesną iluminacją;
 posadzka z drobnej naturalnej kostki granitowej, wchodząca aż do ul. Bednarka.
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Ważnym elementem identyfikującym plac jest zaznaczenie nieistniejącego Szybu Seraf.
Zaproponowano kamienny obelisk w formie szybu kopalnianego, od spodu podświetlonego.
Koncepcja placu przedstawia w całości przestrzeń zorganizowaną, funkcjonalnie nawiązującą do tradycji
miejsca (targowisko i szyb kopalniany), a jednocześnie wykorzystuje cenną lokalizację w centrum miasta
(parking wbudowany).

Rys. 7.16 Koncepcja przebudowy placu targowego (oprac.: Studio Projektów Sc. EKSPO, 2007)
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7.3
Parku

Analiza i wytyczne dla strefy II – Historycznego
A. Mickiewicza

7.3.1 Ocena stanu istniejącego
Park miejski założony został w 1835 r. dzięki staraniom Berndta i nazwany początkowo został Berndtówka,
dzisiaj jest to Park im A. Mickiewicza. Zlokalizowany jest na zachód od centrum miasta. W otoczeniu parku
znajdują się: od północy ulica Dembowskiego a za nią Hotel „Turówka”, od wschodu ulica Matejki a za nią
KS11 Wieliczka, od południa ulica Parkowa, a od zachodu działki prywatne. Aktualna powierzchnia parku
wynosi 7,11 ha. Park jest dostępny z każdej z otaczających go ulic, jednak wejścia nie są zaakcentowane.
Drzewostan parku jest mieszany. Występują kilkudziesięcioletnie, nawet stuletnie drzewa. Część z nich
znajduje się w złym stanie technicznym. Nowe i w dobrej kondycji zdrowotnej lecz posadzone bez zamierzeń
kompozycyjnych drzewa znajdują się w południowej części parku. W wyniku podniesionego poziomu wód
gruntowych i niepełnego odprowadzenia wód opadowych szereg drzew obumiera. Pośrodku parku znajduje
się rozległa polana okresowo zalewana wodami opadowymi.
Wzdłuż północnej granicy parku przepływa potok Serafa, stanowiący odbiornik ścieków, w związku z czym
jest zanieczyszczony i uciążliwy dla osób przebywających w parku. Również wzdłuż granicy zachodniej
przepływa potok, który jest zanieczyszczony i niedostępny.
Park posiada bogaty system ścieżek o nawierzchni żwirowej z kamiennym obrzeżem. W południowej części
parku znajdują się korty tenisowe. Mała architektura została częściowo wymieniona, jednak konieczne są
uzupełnienia w południowej części parku i jego oświetlenie. W czasie opracowania Programu Rewitalizacji
przeprowadzany jest remont stawu z wyspą oraz budowany jest plac zabaw.

Fot. 7.5 Park Mickiewicza - staw
(fot. A. Ostręga)

Fot. 7.6 Park Mickiewicza
(fot. A. Ostręga)
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7.3.2 Stan własności
W chwili obecnej Park Miejski stanowią działki o numerach ewidencyjnych: 227/2, 227/3, 227/4 i 227/5.
W ramach rewitalizacji parku planuje się włączenie do parku zdewastowanych działek należących do gminy i
Skarbu Państwa oraz osób prywatnych w celu lepszego utrzymania parku i koryta potoku w czystości oraz
lepszego udostępnienia parku dla mieszkańców i turystów. W przypadku braku możliwości wykupu działek
od osób prywatnych teren parku zostanie powiększony jedynie o działki gminne i Skarbu Państwa. Zakłada
się zatem realizację koncepcji rewitalizacji w dwóch wariantach terytorialnych.
I wariant – obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 227/3, 227/5, 1769, 1768, 1890, 118/4, 119/5,
119/14, 119/15, 120, 228, 229/1, 229/2, 239/9, 239/12, 239/15, 239/19, 234, 233, 232, 231, 230 o łącznej
powierzchni 9,81 ha.
II wariant – obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 227/3, 227/5, 1769, 1768, 1890, 118/4, 119/5,
119/14, 119/15, 120 o łącznej powierzchni 8,07 ha.
Przez Park przepływa rzeka Serafa będąca własnością Skarbu Państwa w zarządzie Małopolskiego Zarządu
Melioracji I Urządzeń Wodnych.

Rys. 7.12 Struktura własności
terenu parku im. A. Mickiewicza
(oprac. A.Ostręga)
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7.3.3 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dla strefy II – Parku Adama Mickiewicza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala
następujące sposoby zagospodarowania terenu (rys. 7.16):

Rys. 7.13 Wyrys z mpzp – strefa II – Park Adama Mickiewicza

 ZP – tereny zieleni urządzonej

 US – teren sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą obejmujący istniejące na terenie parku korty
tenisowe

 WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych obejmujący zbiornik wodny i rzekę Serafę.
Ponadto teren Parku objęty jest:
 Strefą „PP” Ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Wieliczki.

 Strefą „A” Ochrony, która obejmuje stanowisko archeologiczne nr 1 ujęte w ewidencji zabytków.
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7.3.4 Wytyczne dla rewitalizacji
Koncepcja rewitalizacji Parku Miejskiego im. A. Mickiewicza zakłada jego podział na ogrody tematyczne
(Koncepcja, 2007):

 ogród angielski A – tworzyć go będą ogród leśny i ogród rzeźb, a istniejące wzniesienie
zaadoptowane zostanie na punkt widokowy;

 ogród stylowy A. Mickiewicza (B) – umieszczona w nim zostanie tablica pamiątkowa poświęcona
A. Mickiewiczowi;

 ogród wodny (C) – utworzony zostanie w części parku, gdzie znajduje się staw z wyspą;
 ogród solny (D) – utworzony zostanie w nowo projektowanej części parku z kawiarenką, placem


zabaw, umieszczone zostaną formy rzeźbiarskie przypominające skały soli;
ogród rzeczny (E) – obejmować będzie części parku wzdłuż potoków i na terenach zalewowych.

Ponadto w ramach rewitalizacji parku planuje się następujące działania:
 usunięcie chorych drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, kontrola statyki drzew z dużymi ubytkami,
dosadzenia, wycinka samosiejek, odmłodzenie starych krzewów, sadzenie nowych, przesadzanie
krzewów dla uczytelnienia kompozycji parku;
 wprowadzenie trawników o charakterze parkowo-łąkowym i trawników strzyżonych oraz roślin
okrywowych i klombów kwiatowo-drzewiastych;
 utworzenie lapidarium geologicznego,
 wyposażenie parku w elementy małej architektury: kawiarnię, pomost widokowy, mostek prowadzący
na wyspę znajdującą się na stawie z miejscem wypoczynku i punktem widokowym, molo wzdłuż ul.
Matejki, plac zabaw, drewniane pomosty nad Serafą, stanowiska dla wędkarzy i aleję rzeźb;
 poprawa dostępności parku i komunikacji na jego terenie poprzez: zaakcentowanie wejść na teren
parku czterema głównymi i czterema bocznymi bramami; połączenie z otoczeniem przejściami dla
pieszych; włączenie głównego ciągu pieszo-jezdnego do istniejącego szlaku rowerowego
znajdującego się poza granicami parku,
 połączenie parku z terenem KS „Wieliczka” – Szyb Kinga, i dalej Al. Jana Pawła II i Rynkiem
 przebudowa skrzyżowania ul. Parkowej i Kościuszki w celu poprawy komunikacji i dostępności do
obiektów sportowych oraz poprawy bezpieczeństwa z uwzględnieniem ochrony unikatowej roślinności
znajdującej się na terenie parku;
 modernizacja obiektów sportowych znajdujących się na terenie parku;
 budowa ogrodzenia parku;
 iluminacja zieleni i elementów małej architektury,
 wymiana nawierzchni ścieżek i budowa nowych, budowa miejsc dla rowerów,
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7.4
torach kolejowych

Analiza i wytyczne dla strefy III – Terenu przy

7.4.1 Opis stanu istniejącego
Teren położony jest pomiędzy liną kolejową relacji Kraków – Wieliczka Rynek, a skrzyżowaniem ulicy
Dembowskiego z ulicą Narutowicza. Od północy ograniczony jest linią kolejową, a od południa ulicą
Dembowskiego, przy czym do obszaru tego zalicza się również obiekty stanowiące południową pierzeję ul.
Dembowskiego. Na obszarze tym występuje bardzo zróżnicowany sposób zagospodarowania. Wśród
obiektów o charakterze komercyjnym przeważają te związane z obsługą ruchu turystycznego, a więc
parkingi (4) i hotele (3) oraz kilka restauracji. Znajdują się tu również obiekty o charakterze produkcyjno–
usługowym związane produkcją soli (warzelnia) oraz składy i magazyny (przy ul. Dembowskiego obok nr
57). Działalność produkcyjna i składowo-magazynowa znajduje się również na terenie bezpośrednio
przylegającym do niniejszego obszaru rewitalizacji – na wysokości dworca kolejowego Wieliczka. Znaczną
część rozpatrywanego obszaru stanowią tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej. Mimo atrakcyjności
lokalizacyjnej tereny te pozostają wolne od zabudowy ze względu na występowanie strefy G, związanej ze
szkodliwymi wpływami dawnej działalności górniczej oraz strefy G1 – technicznego zabezpieczenia od
wycieku z poprzeczni „Mina”.
Niekontrolowany i gwałtowny wyciek do wyrobiska „Mina” na IV poziomie Kopalni miał miejsce w 1992 r.
Towarzyszyło mu powstanie znacznych i szybko pojawiających się deformacji terenu. Powstała niecka
obniżeniowa o nieregularnym kształcie i powierzchni 7 ha (rys. 7.14). Maksymalne obniżenia wystąpiły na
torach kolejowych w pobliżu ogrodu przyklasztornego. Znaczne osiadania wystąpiły również w ogrodzie
przyklasztornym
(na południe od zabudowań
klasztornych), na pobliskim odcinku torów kolejowych oraz
na łące, położonej na południe od torów kolejowych.
Znaczne deformacje sięgają w pobliże ul. Dembowskiego.
Ostatnia aktywizacja wycieku miała miejsce w 1994 r.
i towarzyszyło jej wyniesienie 9 ton materiału stałego.
Wystąpiły wówczas zwiększone okresowe deformacje
powierzchni terenu. Od tego czasu następuje stopniowy
zanik deformacji powierzchni, a obecnie niemal całkowite
jej uspokojenie, o czym świadczą wyniki pomiarów (J.
Szewczyk, 200112).

Rys. 7.14 Niecka osiadania powierzchni
terenu powstała w okresie czerwca 1992 do stycznia
1993 po wyciekach w roku 1992 w poprzeczni Mina w
KS Wieliczka (źródło: Z. Fajklewicz, 200113)

W związku z zamknięciem dopływu w poprzeczni Mina, co miało miejsce 15 października 2007 r. należy się
spodziewać stabilizacji deformacji powierzchni od wycieku. Planowane do przeprowadzenia w 2008 i 2009 r.
pomiary (badania geodezyjne i grawimetryczne) powinny wykazać zanik procesu deformacji i dzięki temu
przywrócenie możliwości realizacji inwestycji budowlanych na tym terenie.
Na obszarze tym znajdują się następujące obiekty zabytkowe wykazane w załączniku 1. Ze względu na
lokalizację rozpatrywanego obszaru przy drodze i linii kolejowej prowadzącej z Krakowa do centrum miasta i
KS „Wieliczka” konieczna jest poprawa jego estetyki, usprawnienie komunikacji kołowej, kolejowej i pieszej,
a także wprowadzenie (adaptacja) dodatkowych obiektów pełniących funkcje turystyczne.
12

Szewczyk J. „Długookresowe zmiany ukształtowania powierzchni terenu Wieliczki pod wpływem procesów
zachodzących w górotworze”. Warsztaty pn. Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym. Stare kopalnie –
nowe perspektywy. Wieliczka, 2001.
13
Fajklewicz Z. „Wieliczka – mikrograwimetria a zagrożenia powierzchni terenu górniczego” Warsztaty pn. Przywracanie
wartości użytkowych terenom górniczym. Stare kopalnie – nowe perspektywy. Wieliczka, 2001.
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7.4.2 Stan własności
Stan własności nieruchomości gruntowych u budowlanych przedstawiony został na rysunku 7.15.
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Rys. 7.15 Struktura własności terenu – strefa III – tereny przy torach kolejowych (opr. A. Ostręga)

6

7.4.3 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dla strefy III – tereny przy torach kolejowych zapisy mpzp ustalają następujące sposoby zagospodarowania:

 UC – zabudowy usług komercyjnych, gdzie jako podstawowe przeznaczenie terenów ustala się:
obiekty i urządzenia handlu i gastronomii, rzemiosła i rzemiosła produkcyjnego o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym, ponadto urządzenia i obiekty usług turystycznych (hotele i pensjonaty, biura obsługi
i informacji turystycznej).

 PU – tereny obiektów produkcyjno–usługowych, składów i magazynów podstawowym
przeznaczeniem terenu pod obiekty i urządzenia obejmujące produkcję, rzemiosło i drobną
wytwórczość, handel hurtowy i działalność gospodarczą o charakterze produkcyjno-składowym
i magazynowym.

 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo–usługowej, dla których jako podstawowe przeznaczenie
ustala się funkcję mieszkaniową obejmującą istniejącą i projektowaną zabudowę z wbudowanymi lub
wolnostojącymi obiektami i urządzeniami usługowymi o charakterze publicznym i komercyjnym.

 KK – tereny kolejowe stanowiące tereny zamknięte.
 KS – tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, z podstawowym
przeznaczeniem terenu na stacje paliw, stacje obsługi samochodów, warsztaty samochodowe, garaże,
zespoły ogólnodostępnych parkingów, dworce autobusowe i projektowane zjazdy i dojazdy związane
z drogą krajową.

 ZP – tereny zieleni urządzonej obejmujące zieleń urządzoną: parki, skwery, ogrody, zieleń
wydzieloną towarzyszącą obiektom zabytkowym, fortyfikacjom itp.

 ZN – tereny zieleni nie urządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, pełniące ważną rolę
połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. Jako podstawowe przeznaczenie mpzp ustala:
tereny otwarte trawiaste, zespoły zadrzewień, niewielkie zalesienia i zakrzewienia śródpolne, pełniące
funkcję izolacyjną od intensywnego zagospodarowania, a także tereny częściowo użytkowane rolniczo
jako pola uprawne, łąki i pastwiska oraz zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych, itp.
Ponadto obszar III objęty jest następującymi strefami:

 częściowo strefą K2 – pośredniej ochrony konserwatorskiej, podlegając tym samym ochronie w
zakresie zasadniczych elementów układu urbanistycznego i skali zabudowy. Strefa K2 stanowi
zabezpieczenie właściwej ekspozycji zabytkowego układu urbanistycznego objętego strefą K1

 Strefą „A” ochrony stanowisk archeologicznych ujętych w:
o

rejestrze zabytków: stanowisko nr 11 – kopalnia soli, pierwszy rejestr 818, obecny rejestr
1031/69,

o

ewidencji zabytków o numerach: 14, 17 i 102.

 Strefą „PP” ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Wieliczki,
 częściowo strefą „G” występowania szkodliwych wpływów pogórniczych. Strefa ta obejmuje
teren pogórniczy Kopalni Soli w Wieliczce, stanowiący obecnie obszar występowania szkodliwych
wpływów od prowadzonej w przeszłości działalności górniczej. Strefa utworzona została w celu
zapewnienia ochrony osób i mienia, mając na uwadze zróżnicowane warunki posadowienia
budynków. Mimo zakończonej działalności wydobywczej, wpływy poeksploatacyjne mogą się nadal
ujawniać, dlatego też w strefie G wprowadza się obowiązek przy ubieganiu o pozwolenie na budowę
uzyskania przez właściwy organ samorządu opinii geologiczno-górniczej ze strony kompetentnych
służb Kopalni Soli w Wieliczce, a w przypadku zgłoszonych przez te służby wątpliwości – opracowania
ekspertyzy geologiczno-inżynierskiej, której wyniki pozwolą na sprecyzowanie zaleceń
konstrukcyjnych dla nowo wznoszonych obiektów.

 częściowo strefą „G1” technicznego zabezpieczenia z poprzeczni „Mina” – strefa utworzona dla
ochrony powierzchni terenu przed szkodami hydrogeologicznym spowodowanymi wypływek wody do
poprzeczni „Mina” na poziomie IV KS Wieliczka. W strefie wprowadza się obowiązek konsultowania
wszelkich działań inwestycyjnych z kompetentnymi służbami geologiczno-mierniczymi Kopalni.
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 W sytuacji wystąpienia zagrożenia na skutek prowadzonych działań inwestycyjnych odpowiedzialność
i konsekwencje spoczywają po stronie inwestora przedsięwzięcia.

Rys. 7.16 Wyrys z mpzp dla strefy III – tereny przy torach kolejowych
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7.4.4 Wytyczne dla rewitalizacji
Na podstawie analizy terenu położonego wzdłuż linii kolejowej i ul. Dembowskiego dla jego rewitalizacji
przygotowano następujące wytyczne:

Zdefiniowanie, wydzielenie i realizacja głównych ciągów komunikacji pieszej i jezdnej, w
tym:
wewnętrznych dróg dojazdowych dla obsługi terenu,
ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, m.in. wiaduktu nad ul. Dembowskiego w oparciu
o istniejący nasyp kolejowy, ciągów rekreacyjno – wypoczynkowych i widokowych, powiązanych
z systemem zieleni miejskiej, w szczególności parkiem Mickiewicza,
parkingów dla obsługi użytkowników przedmiotowego terenu i lokalizowanych na nim
obiektów.

Kształtowanie całości przestrzeni:
przy zachowaniu terenu wolnego od zabudowy w obszarze ekspozycji istniejącego Zespołu
Klasztornego OO Franciszkanów - Reformatów,
przy uwzględnieniu spójnej komunikacji pieszej i jezdnej, zapewniającej dogodny dostęp do
dróg publicznych oraz środków komunikacji publicznej (w szczególności na kierunku Wieliczka
-Kraków) oraz terenów zieleni miejskiej (m.in. terenu parku im. Adama Mickiewicza),
w nawiązaniu do tradycji zabudowy śródmiejskiej Wieliczki,
przy użyciu materiałów budowlanych, zapewniających wysoki standard architektoniczny
obiektów (jak np. dla elewacji i pokryć dachowych odpowiednio tynków mineralnych
cienkowarstwowych, klinkieru, kamienia naturalnego, dachówki ceramicznej).

Budowa sieci technicznego uzbrojenia terenu dla obsługi wydzielonych terenów
inwestycyjnych i projektowanych obiektów planowanych do realizacji na przedmiotowym terenie, w
tym w szczególności sieci teleinformatycznej, umożliwiającej realizację centrów multimedialnych dla
obsługi obiektów czasu wolnego oraz hotelowo – gastronomicznych.





Wydzielenie i realizacja terenów zieleni o charakterze:
rekreacyjno–wypoczynkowym z elementami małej architektury i urządzeniami sportowo–
wypoczynkowymi oraz
izolacyjnym (od głównych ciągów komunikacji jezdnej – drogowej i kolejowej) z
uwzględnieniem ew. fragmentarycznych ciągów osłon akustycznych w formie ogrodzeń, dla
obiektów czasu wolnego oraz obiektów hotelarsko – gastronomicznych, rekreacyjno –
wypoczynkowych.
Budowa połączeń komunikacyjnych z planowanym do rekultywacji i zagospodarowania w
kierunku sportowo-rekreacyjnym terenem po eksploatacji piasku „Psia Górka”.

7.4.5 Koncepcja rewitalizacji terenu przy torach kolejowych
Koncepcja rewitalizacji strefy III – terenu przy torach kolejowych przedstawiona została w oparciu
o dokument pn. „Wstępna koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie linii kolejowej PKP w centrum
Wieliczki” opracowany przez Agencję Projektową Architektury EKSPO S.C. Główne założenia koncepcji
opisane zostały poniżej i przedstawione na rysunku 7.17.
Tereny PKP – stacja Wieliczka w rejonie ul. Dembowskiego i stacja Wieliczka Rynek:
 likwidacja większości nieczynnych bocznic kolejowych oraz magazynów w celu uwolnienia terenów
pod zabudowę,
 modernizacja linii kolejowej na trasie Kraków – Wieliczka,
 modernizacja istniejącego peronu kolejowego „Wieliczka” jako przystanku przesiadkowego
wciągniętego w system Park&Ride,
 adaptacja istniejących budynków dawnego dworca PKP (ul. Dembowskiego 59) i przychodni (ul.
Dembowskiego 57) znajdujących się pod pośrednią ochroną konserwatorską,
 wytworzenie pierzei ul. Dembowskiego wzdłuż terenów kolejowych poprzez lokalizację budynków
mieszkalnych z usługami w parterach,
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 lokalizacja zespołu parkingów dla osób zostawiających samochody i przesiadających się na pociąg,
mikrobus lub autobus (parking na 300 samochodów),
 utworzenie placu rekreacyjnego obudowanego usługami jako przestrzeni organizującej nowe
założenie urbanistyczne tego fragmentu miasta,
 wybudowanie przejścia podziemnego pod peronem celem skomunikowania z terenem po płn. stronie
torów,
 skrócenie torowiska kolejowego od strony stacji Wieliczka Rynek do rejonu parkingu KS Wieliczka
wraz z realizacją peronu końcowego kolei w Wieliczce,
 połączenie peronu końcowego ciągami pieszymi w kierunku Szybu Daniłowicza KS Wieliczka oraz
w kierunku centrum miasta śladem „starego toru kolejowego”,
 lokalizacja parkingu wielopoziomowego na miejscu obecnego dworca PKP Wieliczka Rynek
dostępnego poprzez nową drogę biegnącą w śladzie torowiska kolejowego;
Tereny gminy
 lokalizacja węzła przesiadkowego na mikrobusy i autobusy po płd. stronie ul. Dembowskiego
naprzeciw budynku dawnego dworca PKP,
 utworzenie nowej drogi lokalnej jako przedłużenie istniejącej ul. Żeromskiego biegnącej wzdłuż linii
kolejowej do parkingu KSW, który włączony jest do ul. Dembowskiego,
 realizacja ciągu pieszego od terenów kolejowych w rejonie ul. Dembowskiego wzdłuż nowego
przebiegu torowiska w kierunku parkingu KSW, poprzez peron kolejowy w kierunku centrum miasta
po śladzie istniejących torów,
 realizacja przejścia podziemnego pod torami i nową drogą lokalną na ciągu pieszym w kierunku
zabudowań klasztornych,
 budowa ronda wraz z małą architekturą na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Dembowskiego
i Narutowicza.
Teren KS Wieliczka
 lokalizacja budynku - „domu wycieczkowego” wraz z zapleczem w rejonie terenów kolejowych
z wjazdem od ul. Dembowskiego.
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Rys. 7.17 Koncepcja zagospodarowania terenów przy linii kolejowej (oprac.: EKSPO S.C., 2007)

7

7.5 Analiza i wytyczne dla strefy IV – Wjazd do miasta
7.5.1 Ocena stanu istniejącego
Teren zlokalizowany jest przy zjeździe z drogi krajowej A4 na ul. Krakowską i dalej wzdłuż ul. Krakowskiej do
jej przejścia w ul. Dembowskiego. Obszar ten jest najintensywniej uczęszczanym wjazdem do miasta
i stanowi pierwszy kontakt z Wieliczką dla przybywających od strony Krakowa, w tym rzeszy turystów. Ten
pierwszy obraz miasta pozostaje w pamięci, dlatego należy zadbać o to, aby był on pozytywny i zachęcił do
pozostania w mieście dłużej niż na czas zwiedzania trasy turystycznej KS Wieliczka. Rewitalizacja tego
obszaru powinna uwzględniać przede wszystkim zadania związane z uporządkowaniem elementów
kształtujących estetykę przestrzeni. Są to przede wszystkim:
 nośniki informacji: tablice informacyjne, szyldy, reklamy;
 zieleń;
 rzeka Serafa i tereny bezpośrednio przylegające;
 osiedle Kościuszki i prywatne posesje,
 ciągi komunikacyjne i towarzyszące im elementy małej architektury.
Nośniki informacji w postaci tablic informacyjnych, reklam, szyldów są agresywne w swojej formie,
chaotyczne w rozmieszczeniu i nieujednolicone gabarytowo. Pojawiają się wszędzie: na słupach, drzewach
ogrodzeniach, elewacjach budynków i elementach małej architektury. W obecnej postaci silnie wpływają na
obniżenie ładu przestrzennego i utrudniają odczytywanie znaków drogowych oraz informacji turystycznych.
Problemem są również wielkoformatowe billboardy, dla których nie powinno być miejsca w zwartej tkance
miejskiej. Na obszarze tym brakuje elementu informacyjno–reprezentacyjnego, informującego o wjeździe do
miasta zawierającego np.: hasło powitalne / herb / logo itp.

Fot. 7.7 Pierzeja
ul. Krakowskiej
Zieleń charakteryzuje się przypadkowością nasadzeń i często zaniedbaniem istniejącego drzewostanu co
w sposób widoczny wpływa negatywnie na estetykę miejsca. Przy ul. Krakowskiej dominują nasadzenia
topolowe. Te krótkowieczne drzewa bywają kruche i łamliwe, pylą i zanieczyszczają owocami, w związku
z tym nie są najlepszym towarzystwem dla terenów mieszkalnych. Niektóre topole są już znacznie osłabione,
a ich korony silnie zredukowane przez cięcia. Stan tych drzew będzie się systematycznie pogarszał.
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Płynąca wzdłuż ulicy Krakowskiej rzeka Serafa wraz z towarzyszącą zielenią jest schronieniem i szlakiem
komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na niektórych odcinkach wykonano prace
oczyszczające. Pozostawione bez naturalnej ochrony brzegi są silnie narażone na erozje.

Fot. 7.8 Bieg rzeki Serafy przy ul. Krakowskiej (fot. T. Turchan)

Fot. 7.8 Rzeka Serafa
Widoczne z ulicy Krakowskiej Osiedle Kościuszki to monofunkcyjne blokowisko, gdzie funkcja
mieszkaniowa nie jest uzupełniona innymi funkcjami miejskimi, takimi jak handel (za wyjątkiem kilku
obiektów), rozrywka, rekreacja, usługi, miejsca kultu i komunikowania się. Blokowisko zlokalizowane jest
w znacznej odległości od centrum. Uwydatnia się tutaj problem zwany „pęknięciem” w jednorodnym
organizmie miejskim. Elewacja zewnętrzna sąsiadujących z ulicą Krakowską bloków mieszkalnych została
odnowiona. Natomiast zły stan chodników i zieleni, zaniedbane elewacje niektórych obiektów
towarzyszących (handlowych) wpływają na obniżenie estetyki rozpatrywanego obszaru.
Stan ciągu komunikacyjnego (ul. Krakowska) i chodników jest dobry. Przystanki autobusowe wyposażone
są w wiaty charakterystyczne dla miasta. Jeden z przystanków autobusowych nie posiada zatoczki.
Zatrzymujące się autobusy utrudniają wyjazd drogę E-40 w kierunku Krakowa i Rzeszowa. Zniszczona jest
nawierzchnia parkingu przyległego do ul. Krakowskiej przy stacji paliw Orlen.

Rys. 7.18 Podział
funkcjonalny,
waloryzacja terenów oraz
tereny zieleni
wymagające renowacji
(oprac. T. Turchan)

Na rysunku 7.21 przedstawiono prostą, 3-stopniową waloryzację ze względu na wartości współczesne,
ponieważ na opracowywanym terenie nie występują cenne obiekty historyczne (za wyjątkiem koryta cieku
wodnego, który reprezentuje wysoką wartość historyczną). W waloryzacji uwzględnione zostały czynniki
takie jak:
• zgodność funkcji z formą, lokalizacją i przeznaczeniem obiektu,
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•
•
•

ustalenia mpzp,
stan obiektu,
walory estetyczne i architektoniczne obiektu.

Analiza funkcjonalna odnosi się do obiektów architektonicznych, a waloryzacja do całości analizowanego
obszaru. Funkcjonalnie teren ma charakter mieszkaniowo-usługowy, z niewielką ilością obiektów
handlowych. Funkcje te nie kolidują z założeniami mpzp są jednak silnie rozproszone. Przeważają obiekty
usługowe związane z motoryzacją. Wszystkie obiekty handlowe i usługowe mają wymiar lokalny.

7.5.2 Stan własności
Na opisywanym terenie przeważająca część nieruchomości stanowi własność prywatną. W związku z tym
konieczne jest nawiązanie dialogu społecznego i zachęcenie mieszkańców do poprawy estetyki własnych
posesji (elewacji budynków, ogrodów, ogrodzeń, zieleni).

Rys. 7.19 Stan własności nieruchomości (oprac. P. Cygan)

7.5.3 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W granicach obszaru stanowiącego wjazd do miasta i tereny przylegające do ulicy Krakowskiej miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego ustala następujące funkcje:
UC - tereny zabudowy usług komercyjnych
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych, obejmujące akweny wód otwartych wraz z najbliższym
ich otoczeniem.
ZP - tereny zieleni urządzonej.
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Częściowo – w granicach ulic: Dembowskiego, Kościuszki i Krakowskiej – obszar objęty jest strefą PP –
Ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Wieliczki. Za działania niewskazane w strefie
uważa się min.:
- umieszczenie nośników informacji na budynkach, ogrodzeniach, a także na tymczasowych obiektach
budowlanych i innych,
- zmianę podstawowej formy użytkowania wnętrz urbanistycznych ulic i placów w sposób trwały lub
okazjonalny,
- umieszczenie elementów wyposażenia przestrzeni, takich jak: urządzenia handlowe, wiaty, słupy
i tablice ogłoszeniowe, pojemniki na dekoracje roślinne, ogrodzenia terenów zielonych i kwietników.
Działania w obszarze nie mogą:
- powodować niszczenia i degradacji krajobrazu kulturowego, zasłaniać zabytków i ich otoczenia,
a także naruszać ładu przestrzennego, w tym naruszać punktów i ciągów widokowych,
- naruszać tradycji historycznej związanej z miejscem reprezentacyjnego charakteru przestrzeni lub
w sposób rażący naruszać woli lokalnej społeczności,
- stwarzać uciążliwości dla ruchu pieszego i pojazdów, zakłócać widoczności na drogach, pogarszać
warunków bezpieczeństwa ruchu.

Rys. 7.20 Wyrys
z miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
strefy IV - Wjazd do
miasta i ulica
Krakowska

7.5.4 Wytyczne dla rewitalizacji
W ramach rewitalizacji obszaru stanowiącego wjazd do miasta oraz tereny przylegające do ul. Krakowskiej
prowadzącej do jego centrum proponuje się następujące działania:
 Budowa bezkolizyjnego węzła wyjazdowego z Wieliczki
 Zamieszczenie loga miasta – proponuje się zaprojektowanie i zamieszczenie charakterystycznego
dla miasta loga (znaku powitalnego z herbem), informującego o wjeździe do Wieliczki. Poprzez swoją
formę logo powinno podkreślać prestiż i charakter miasta oraz być punktem rozpoznawczym dla
wjazdu. Wskazane jest oświetlenie loga porą wieczorną i nocną.
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Fot. 7.9 Wjazd do Wieliczki – stan aktualny (fot. T. Turchan)

Fot. 7.10 Wjazd do Wieliczki – propozycja zamieszczenia powitalnego loga miasta i wprowadzenia dodatkowej
zieleni (oprac. T. Turchan)

 Uporządkowanie nośników informacji. Proponuje się opracowanie projektu „zbiorczej tablicy
informacyjnej” pojawiającej się na rozjazdach, skrzyżowaniach i rondach grupującej powtarzające się
„informacje–drogowskazy”. Zaleca się zastosowanie stylistyki (w zakresie kolorystyki, materiałów
i charakteru detalu) jaka została wprowadzona do centrum miasta. Zbiorcza tablica informacyjna nie
może utrudniać komunikacji pieszej ani drogowej. Wielkość tablic musi być odpowiednia by były
czytelne dla kierowcy pojazdu. Wymiary i ilość paneli reklamowych, wysokość ich zamieszczenia,
rodzaj grafiki wymagają szczegółowego projektu. Wskazane jest „oczyszczenie” pasa drogowego
z wielkogabarytowych reklam, które utrudniają odczyt znaków drogowych. Dla zwiększenia
efektywności wymienionych działań koniecznym jest podjęcie akcji informacyjnej zachęcającej do
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stosowania jednolitych nośników informacyjnych. Propozycje zbiorczych tablic informacyjnych
przedstawiono na rysunkach 7.21 i 7.22.

Rys. 7.21
Propozycja nośników informacyjnych
(oprac. T. Turchan)

Rys. 7.22
Propozycja nośników informacyjnych
(oprac. T. Turchan)

 Opracowanie koncepcji zieleni miejskiej. Zieleń towarzysząca ciągowi ul. Krakowskiej wymaga
uporządkowania i uzupełnienia. Istniejący drzewostan (topole) powinien być zastąpiony innymi
gatunkami. Nowe drzewa w miarę możliwości należałoby wprowadzać uprzedzając wycinanie
starych. Proponuje się obsadzenie drogi wlotowej niskimi drzewami o regularnym pokroju, które
odizolują od niepożądanych widoków, zamaskują skarpy i dodadzą miejskiego charakteru. Szpaler
drzew posadzony wzdłuż ulicy wizualnie zmniejszy jej szerokość. Poskutkuje to ograniczaniem
prędkości u kierowców, co na odcinku ulicy Krakowskiej, gdzie z 70 km/h należy zwolnić do 50 km/h
jest bardzo pożądane. Propozycje przedstawiono na rysunku 7.23.

77

Fot. 7.11 Ul. Krakowska – stan
aktualny (fot. T. Turchan)

Fot. 7.12 Ul. Krakowska – stan
projektowany
(fot. T. Turchan)

 Opracowanie projektu zieleni dla osiedla Kościuszki sąsiadującego z ul. Krakowską. Niezbędna





jest integracja przestrzeni osiedla z ciągiem ulicy, a także odizolowanie stacji benzynowej od osiedla.
Zaleca się również zaakcentowanie wejść na osiedle, remont elewacji budynków handlowych oraz
remont chodników, schodów terenowych, placów i elementów małej architektury.
Renaturyzacja koryta rzeki Serafy – konieczne jest uporządkowanie i oczyszczenie z części
nieorganicznych i martwych organicznych, umocnienie brzegu stosując płotki faszynowe i specjalną
przyrodniczą obudowę ekologiczną mającą zdolność absorpcji zanieczyszczeń komunalnych. W celu
zachowania funkcji korytarza ekologicznego należy zapewnić ochronę i wzbogacenie towarzyszącej
szaty roślinnej zgodnie z ustaleniami mpzp, zachowując naturalne cechy tego cieku wodnego. Zaleca
się stosowanie gatunków wzmacniających skarpy.
Ciągi komunikacyjne i towarzyszące im elementy małej architektury – remontu wymagają:
parking przy stacji benzynowej Orlen, ogrodzenia przy niektórych obiektach handlowych
sąsiadujących.
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7.6
Rewitalizacji

Stan zaawansowania prac nad Programem

W ramach realizacji Programu rewitalizacji wykorzystano następujące dokumentacje i opracowania:

1. „Koncepcja architektoniczno–urbanistyczna zagospodarowania terenu w obrębie Rynku Górnego
i Placu Targowego „Bednarka” w powiązaniu z Kopalnią Soli „Wieliczka”. Studio Projektów S.C.
EKSPO, Kraków 2007 r.

2. „Koncepcja architektoniczno–urbanistyczna zagospodarowania Placu Targowego „Bednarka”
w powiązaniu z Kopalnią Soli „Wieliczka”. Studio Projektów Sc. EKSPO, Kraków 2007 r.

3. „Koncepcja rewitalizacji Parku im. Adama Mickiewicza w Wieliczce”. Pracownie Konserwacji
Zabytków „Arkona” sp.z o.o., Kraków 2007.

4. „Wstępna koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie linii kolejowej PKP w centrum Wieliczki”.
Agencja Projektowa Architektury EKSPO S.C., Kraków 2007.

5. „Projekt budowlano–wykonawczy przebudowy Rynku Górnego”. Studio Projektów S.C. EKSPO,
Kraków 2008 r.
6. Studium historyczno-architektoniczne oraz wytyczne konserwatorskie dla Zabytkowego Zespołu
Synagogalnego na Klaśnie. A. Gaczoł, Kraków 2007.
7. Projekt koncepcyjny przebudowy obiektów nadszybia Regis KS Wieliczka. Biuro Studiów i Projektów
Górniczych, Katowice 2007.
8. Koncepcja architektoniczno-budowlana adaptacji pomieszczenia krypty na potrzeby przestrzeni
ekspozycyjnej w Kaplicy Morsztynów przy Kościele parafialnym pw. Św. Klemensa. Off art studio –
Zabrze, 2008.
9. Dokumentacja projektowa remontu zabytkowego dziedzińca przykościelnego z zespołem kapliczek
drogi krzyżowej Klasztoru OO Franciszkanów Reformatów w Wieliczce. Pracowania Usług
Projektowych, arch. B.A. Kulka, 2008.
10. Wizualizacja loga miasta i ujednoliconych nośników informacyjnych.
W trakcie są prace remontowe przy Kościele św. Klemensa w zakresie: odnowa elewacji, polichromii, witraży
i ołtarza Kościoła św. Klemensa wraz z zagospodarowaniem otoczenia, ich zakończenie planuje się na 2009
r. Inwestycja jest realizowana z funduszy własnych Parafii przy wsparciu dotacji z budżetu Miasta i Gminy
Wieliczka oraz KS Wieliczka S.A..
W ramach zadania „Renowacja i odnowa kapliczek przydrożnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia”,
którego realizację przewidziano na lata 2007-2010 przeprowadzono inwentaryzację kapliczek i na podstawie
ich stanu technicznego ustalono kolejność renowacji. W roku 2008 wykonano renowację zabytkowej figury
św. Floriana znajdującej się na attyce budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz figury wieńczącej budynek
„Pod Złotym Aniołem” przy Placu Kościuszki 1.
W 2008 r. oddany zostanie do użytku pierwszy budynek socjalny finansowany z budżetu gminy. Blok
obejmuje 15 mieszkań jedno- i dwupokojowych z kuchnią i łazienką o łącznej powierzchni użytkowej 593,67
m kw. W kwietniu 2008 r. zawarta została umowa na wykonanie kolejnego budynku socjalnego, którego
oddanie do użytku zaplanowane jest na sierpień 2009 r.
Uruchomiony został program dofinansowania remontu obiektów zabytkowych, również prywatnych na
terenie gminy. Mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie remontu elewacji i pokrycia
dachowego.
Rozpoczęto prace nad poprawą estetyki strefy IV – wjazd do miasta – w zakresie porządkowania nośników
informacji.
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7.7
rewitalizacyjnych

Hierarchia

realizacji

projektów

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców miasta, znaczenie rewitalizacji poszczególnych stref dla
możliwości ożywienia gospodarczego oraz, stan zaawansowania prac nad przygotowaniem i realizacją
wyznaczonych w programie rewitalizacji projektów oraz możliwości finansowe miasta ustala się następującą
kolejność realizacji projektów:
Etap I14 – obejmuje działania zmierzające do rewitalizacji ciągów komunikacyjnych, skwerów i
placów w centrum miasta, a w szczególności:


Przebudowa rynku górnego











Zagospodarowanie skweru w rejonie Pałacu Konopków wraz z lokalizacją fontanny
Zagospodarowanie skweru w rejonie Placu Kościuszki z lokalizacją fontanny
Oznaczenia miejsc historycznych szybów górniczych
Wymianę nawierzchni ciągu pieszego w rejonie zieleńca naprzeciw Szybu Górsko
Wymianę nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy Placem Kościuszki a Placem Targowym Bednarka
Wymianę nawierzchni Alejki przy Szybie Regis oraz przed Pałacem Konopków
Wymianę nawierzchnia części chodników
Wymianę istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe
Wymianę nawierzchni jezdnej na kostkę granitową surowo łupaną w ciągu ulic: Plac Kościuszki, Sikorskiego, Zamkowa, Kilińskiego, Górsko, Daniłowicza
Rozmieszczenie elementów małej architektury
Wymiana oświetlenia ul. Słowackiego, Powstania Warszawskiego, Dembowskiego




Etap II15 – obejmuje w szczególności prace rewitalizacyjne Parku im. Adama Mickiewicza,
zmierzające do powstania ogrodów tematycznych:


Ogród angielski



Ogród stylowy A. Mickiewicza



Ogród wodny



Ogród solny



Ogród rzeczny

Etap III16 – obejmuje w szczególności prace rewitalizacyjne terenów przy torach kolejowych
Tereny PKP – stacja Wieliczka w rejonie ul. Dembowskiego i stacja Wieliczka Rynek:
 likwidacja większości nieczynnych bocznic kolejowych oraz magazynów w celu uwolnienia terenów
pod zabudowę,
 modernizacja istniejącego peronu kolejowego „Wieliczka” jako przystanku przesiadkowego
wciągniętego w system Park&Ride,
 adaptacja istniejących budynków dawnego dworca PKP (ul. Dembowskiego 59) i przychodni (ul.
Dembowskiego 57) znajdujących się pod pośrednią ochroną konserwatorską,
 lokalizacja zespołu parkingów dla osób zostawiających samochody i przesiadających się na pociąg,
mikrobus lub autobus (parking na 300 samochodów),
 skrócenie torowiska kolejowego od strony stacji Wieliczka Rynek do rejonu parkingu KS Wieliczka
wraz z realizacją peronu końcowego kolei w Wieliczce,
 połączenie peronu końcowego ciągami pieszymi w kierunku Szybu Daniłowicza KS Wieliczka oraz
w kierunku centrum miasta śladem „starego toru kolejowego”,
14

Szczegółowy opis projektu został zamieszczony w rozdziale 7.2
Opis projektu zamieszczony w rozdziale 7.3
16
Opis projektu zamieszczony w rozdziale 7.4
15
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 lokalizacja parkingu wielopoziomowego na miejscu obecnego dworca PKP Wieliczka Rynek
dostępnego poprzez nową drogę biegnącą w śladzie torowiska kolejowego;
Tereny gminy
 lokalizacja węzła przesiadkowego na mikrobusy i autobusy po płd. stronie ul. Dembowskiego
naprzeciw budynku dawnego dworca PKP,
 utworzenie nowej drogi lokalnej jako przedłużenie istniejącej ul. Żeromskiego biegnącej wzdłuż linii
kolejowej do parkingu KSW, który włączony jest do ul. Dembowskiego,
 realizacja ciągu pieszego od terenów kolejowych w rejonie ul. Dembowskiego wzdłuż nowego
przebiegu torowiska w kierunku parkingu KSW, poprzez peron kolejowy w kierunku centrum miasta
po śladzie istniejących torów,
 realizacja przejścia podziemnego pod torami i nową drogą lokalną na ciągu pieszym w kierunku
zabudowań klasztornych,
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7.8
Komplementarność Programu rewitalizacji z innymi
osiami priorytetowymi MRPO i programami operacyjnymi
Poza projektami realizowanymi w ramach niniejszego Programu rewitalizacji wiele projektów
rewitalizacyjnych jest planowanych do realizacji (lub będących w trakcie realizacji) przez gminę17 oraz KS
Wieliczka S.A. Zestawione zostały w tabeli 7.5. Wymienione w tabeli projekty oraz projekty opisane w
załączniku 2 przewidziane do realizacji równolegle z projektami przewidzianymi w programie rewitalizacji
składają się na kompleksowy proces rewitalizacji miasta Wieliczka. Ich sukcesywna realizacja przyniesie
oczekiwane rezultaty w postaci poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, stanu środowiska,
rozwoju gospodarczego oraz podniesienia standardu życia mieszkańców miasta, a także polepszenia
warunków dla turystyki.

17

Zadania zaplanowane do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
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Tabela 7.7 Zestawienie projektów komplementarnych z projektami realizowanymi w ramach Programu rewitalizacji
Lp
Okres
Nazwa projektu
Inwestor
Program/Instytucja wspierająca
.
realizacji

1

2

PO: Spójność terytorialna i konkurencyjność
regionów

Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury technicznej

Miasto i Gmina
Wieliczka
Zarząd Dróg
Krajowych
Powiat

2007–2013

Rozbudowa infrastruktury
edukacyjnej i sportowo rekreacyjnej
oraz obiektów użyteczności
publicznej

Miasto i Gmina
Wieliczka

2007–2013

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

PO: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa

Źródło finansowania
Fundusz Spójności
Budżet Miasta i Gminy Wieliczka
Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad
Budżet Powiatu
FRKF
Budżet Miasta i Gminy Wieliczka

3

Modernizacja przychodni zdrowia
przy ul. Szpunara 20

NZOZ

2007–2013

PO: MRPO
Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

4

Budowa mieszkań socjalnych

Miasto i Gmina
Wieliczka

2008–2011

Jako zadanie własne Gminy

Budżet Miasta i Gminy Wieliczka

Utworzenie Trasy Zabytków Wieliczki

Miasto i Gmina
Wieliczka,
Muzeum Żup
Krakowskich,
Parafie,
Wyznaniowa
Gmina Żydowska,
KS Wieliczka

2007–2013

PO: MRPO
Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy
Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej

EFRR
Srodki własne inwestorów

Szkolenie przewodników

Miasto i Gmina
Wieliczka
(Dom Kultury)

2007–2013

PO: Kapitał ludzki
Priorytet: 8 Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie

EFS
Środki własne inwestorów

2007–2013

PO: MRPO
Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrz regionalna
Działanie 6.1. Rozwój miast
PO: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet II: Gospodarka Odpadami i Ochrona
Powierzchni Ziemi
Działanie 2.2: Przywracanie Terenom
Zdegradowanym Wartości Przyrodniczych i Ochrona
Brzegów Morskich

5

6

7

Rewitalizacja terenu po eksploatacji
piasku „Psia Górka” w kierunku
sportowo-rekreacyjnym

Miasto i Gmina
Wieliczka
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EFRR
NZOZ

EFRR
Budżet Miasta i Gminy Wieliczka

2007–2013

PO: Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa 9. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych

EFS
Budżet Miasta i Gminy Wieliczka

EFS
Budżet Miasta i Gminy Wieliczka

8

Sieć świetlic socjoterapeutycznych.
Grupa docelowa: dzieci z rodzin z
zaburzoną funkcją wychowawczosocjalizacyjną (400 osób).

Miasto i Gmina
Wieliczka

9

Organizowanie zajęć/kursów
tematycznych dla dzieci i dorosłych
Grupa docelowa: dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjów orz ich
nauczyciele i rodzice (3000 osób).

Miasto i Gmina
Wieliczka
(sołectwa)

2007–2013

PO: Kapitał ludzki
Oś priorytetowa 9. Rozwój Wykształcenia i
kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich

10

Bezpromilowi kierowcy. Grupa
docelowa: kursanci ze szkoły nauki
jazdy.

Miasto i Gmina
Wieliczka
Powiat

2007–2013

Jako inicjatywa wspólna Gminy Wieliczka i Powiatu

Budżet Miasta i Gminy Wieliczka
Budżet Powiatu

2007–2011

PO: Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: VI Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym
Działanie: 6.4 Inwestycje w produkty o znaczeniu
ponadregionalnym

EFRR
Środki własne KS „Wieliczka” S.A
Dotacja budżetowa dla KS „Wieliczka” S.A

2007–2013

PO: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: II Gospodarka Odpadami I Ochrona
Powierzchni Ziemi
Działanie 2.2 Przywracanie Terenom
Zdegradowanym Wartości Przyrodniczych I Ochrona
Brzegów Morskich
PO: MRPO

2007–2011

W zakresie modernizacji szybu Kościuszko
PO: Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych
technologii
Działanie 1.4 i 4.1: Wsparcie projektów celowych.
W pozostałym zakresie prac:
PO: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet II: Gospodarka Odpadami i Ochrona
Powierzchni Ziemi
Działanie 2.2: Przywracanie Terenom

11

12

13

Remont i udostępnienie dla turystów
Szybu Regis

Rewitalizacja rejonu Szybu
Daniłowicza i Szybu Kingi

Rewitalizacja terenu Szybu
Kościuszko KS „Wieliczka”

KS „Wieliczka”
S.A.

KS „Wieliczka”
S.A.

KS „Wieliczka”
S.A.
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EFRR
NFOŚiGW
Środki własne KS „Wieliczka” S.A
Dotacja budżetowa dla KS „Wieliczka” S.A

EFRR
Środki własne KS „Wieliczka” S.A
Dotacja budżetowa dla KS „Wieliczka” S.A

Zdegradowanym Wartości Przyrodniczych i Ochrona
Brzegów Morskich

14

Rewitalizacja terenu przy szybie
Wilson w K.S. „Wieliczka”

KS „Wieliczka”
S.A.

2010–2012

PO: Infrastruktura i Środowisko
Priorytet II: Gospodarka Odpadami i Ochrona
Powierzchni Ziemi
Działanie 2.2: Przywracanie Terenom
Zdegradowanym Wartość Przyrodniczych i Ochrona
Brzegów Morskich
PO: MRPO

EFRR
NFOŚiGW
Środki własne KS „Wieliczka” S.A
Dotacja budżetowa dla KS „Wieliczka” S.A

PO: Kapitał Ludzki
Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój Kapitału Ludzkiego
w Przedsiębiorstwach
15

Szkolenia pracowników Kopalni Soli
„Wieliczka”

KS „Wieliczka”
S.A.

2008–2013

PO: Kapitał Ludzki
Priorytet: II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących
Działanie: 2.1 Rozwój Kadr Nowoczesnej
Gospodarki

85

EFS
Dotacja Budżetowa dla KS „Wieliczka” S.A
Środki własne KS „Wieliczka” S.A

7.9

Czas realizacji Programu

Czas realizacji Programu rewitalizacji dla Wieliczki ustala się na lata 2007–2015. Wynika to przede
wszystkim z:
zakresu działań przewidzianych do realizacji,
możliwości finansowych Miasta i Gminy Wieliczka,
możliwości pozyskania funduszy strukturalnych (horyzont czasowy wpisuje się w okres
programowania UE na lata 2007–2013, biorąc pod uwagę zasadę n+2).
Tak ustalony horyzont czasowy wpisuje się również w założenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego
na lata 2007-2013. Sporządzony w ramach opracowania plan finansowy i harmonogram prac pozwoli
zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Miasta i Gminy Wieliczka na zadania rewitalizacyjne.




8 Planowane efekty realizacji Programu
Zakłada się, że realizacja projektów przewidzianych w Programie rewitalizacji dla miasta Wieliczka na lata
2007–2015 przyniesie poprawę sytuacji w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Poprawa ta
wyrażona zostanie w wartościach następujących wskaźników:



wskaźniki produktu (produkty to konkretne przedsięwzięcia przeprowadzone w ramach danego
projektu, są to bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia, mierzone konkretnymi
wielkościami);



wskaźniki rezultatu (rezultaty to korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po
zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu
usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami, określają zatem efekty, które zostaną osiągnięte
dzięki realizacji projektu);



wskaźniki oddziaływania (oddziaływanie to długofalowe konsekwencje realizacji projektu,
wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów oraz osób i organizacji
pozostających poza bezpośrednim oddziaływaniem projektu).

Wymienione wskaźniki będą miernikami sukcesu realizacji Programu rewitalizacji. Konkretne wartości
wskaźników określone zostaną na etapie projektów technicznych.

Wskaźniki produktu

Jedn.

długość wybudowanych dróg na obszarze objętym rewitalizacją

km

długość wyremontowanych dróg na obszarze objętym rewitalizacją

km

liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej

szt.

liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej

szt.

powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej

m2

powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej

m2

liczba budynków poddanych renowacji

szt.

powierzchnia budynków poddanych renowacji

m2

w tym:

powierzchnia części mieszkalnych

m2

powierzchnia części handlowo–usługowych
liczba budynków poddanych termorenowacji

m2
szt.
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powierzchnia budynków poddanych termorenowacji

m2

liczba obiektów zabytkowych poddanych renowacji

szt.

powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych renowacji

m2

liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie/adaptacji poddaszy

szt.

powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie/adaptacji poddaszy

m2

liczba wybudowanych budynków mieszkalno–usługowych

szt.

powierzchnia wybudowanych budynków mieszkalno–usługowych,

m2

w tym:

powierzchnia mieszkalna

m2

powierzchnia handlowo–usługowa

m2

długość wybudowanej infrastruktury technicznej

km

długość zmodernizowanej infrastruktury technicznej

km

liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji turystycznej

szt.

liczba wybudowanych obiektów o charakterze oświatowym/kulturowym (w tym tras turystycznych)

szt.

liczba wybudowanych obiektów o charakterze usługowym

szt.

powierzchnia zdegradowanych obszarów poddanych rekultywacji/rewitalizacji

m2

Wskaźniki rezultatu

Jedn.

liczba nowych jednostek gospodarczych na obszarze objętym rewitalizacją i poza nim

szt.

wzrost ilości mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją

%

wzrost ilości turystów korzystających z oferty Trasy Turystycznej KS Wieliczka S.A.

%

wzrost ilości turystów korzystających z oferty kulturowej i usługowej miasta

%

liczba nowych ofert w zakresie spędzania wolnego czasu

szt.

liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturowej

osoby

liczba osób korzystających z mieszkań socjalnych

osoby

Wskaźniki oddziaływania

Jedn.

liczba nowych punktów usługowych i kulturowych utrzymanych w okresie 2 lat

szt.

liczba nowych miejsc pracy utrzymanych w okresie 2 lat

szt.

spadek stopy bezrobocia wśród mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją i poza nim

%

spadek poziomu przestępczości na obszarze objętym rewitalizacją i poza nim

%

napływ mieszkańców

osoby

wzrost dochodów gminy z tytułu nowej działalności gospodarczej
wzrost liczby turystów/przyjezdnych korzystających z oferty rekreacyjnej i kulturowej
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%
osoby

9 Harmonogram i plan finansowy
Plan finansowy dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji przedstawiony został w tabeli 9.1.

Tabela 9.1 Plan Finansowy dla obszaru rewitalizacji

Obszar inwestycyjny
Program Rewitalizacji
Koszty ogółem
Strefa I – Centrum Miasta
Strefa II – Park A. Mickiewicza
Strefa III – Tereny przy torach
kolejowych
Strefa IV – Wjazd do miasta

Koszty
ogółem
PLN

Inwestor
Inne
publiczne

Termin
rozpoczęcia

Termin
zakończenia

2008

2013

199 339 000

63 841 000

95 778 000

40 610 000

2008
2010

2011
2012

75 420 000
9 999 000

38 490 000
9 999 000

820 000
-

36 110 000
-

2009

2012

33 030 000

14 462 000

14 068 000

4 500 000

2010

2013

80 890 000

890 000

80 000 000

88

Budżet
Gminy

Prywatne

-

Tabela 9.2 Plan finansowy poszczególnych stref inwestycyjnych (w pln)
Obszar inwestycyjny / zadanie

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor
10

2

3

4

5

6

7

2008

2013

199 339 000

63 841 000

95 778 000

40 610 000

2008

2011

75 420 000

38 490 000

820 000

36 110 000

2008

2010

6 450 000

5 000 000

150 000

1 300 000

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

150 000

150 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
i sieci telekomunikacyjnych

600 000

600 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni

3 750 000

3 750 000

UMiG

wyposażenie (mała architektura, rzeźba, fontanna,
oświetlenie, zieleń)

1 400 000

1 400 000

UMiG

200 000

100 000

1
PROGRAM REWITALIZACJI
Koszty ogółem
Strefa I – Centrum Miasta


Rynek Górny

UMiG18

rewitalizacja pierzei :
gminne i gminno-prywatne: Rynek 9

prywatne: Rynek 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,
16, Batorego 2, Górsko 1, Kopernika 1, 2

1 200 000
150 000

powiatu: Rynek 2

18
19

UMiG – Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
Powiat – Starostwo Powiatowe w Wieliczce

89

150 000

100 000

UMiG i
podmioty
prywatne

1 200 000

Podmioty
prywatne
Powiat19

Obszar inwestycyjny / zadanie

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

2

3

4

5

6

7

10

2010

2011

31 370 000

990 000

0

30 380 000

UMiG

90 000

90 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i
sieci telekomunikacyjnych

260 000

260 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni

350 000

350 000

UMiG

90 000

90 000

UMiG

gminne: Powst. Warszawskiego 18

200 000

200 000

UMiG

prywatne: Pl. Kościuszki 3, 4, 5

270 000

270 000

Podmioty
prywatne

spółdzielcze: Pl. Kościuszki 1

110 000

110 000

Spółdzielnia20

30 000 000

30 000 000

KS Wieliczka21

1


Plac Kościuszki

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)
rewitalizacja pierzei :

KS Wieliczka: Szyb Regis

20
21

Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieliczce
KS Wieliczka – Kopalnia Soli w Wieliczce

90

Obszar inwestycyjny / zadanie

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

2

3

4

5

6

7

10

2009

2011

7 610 000

7 610 000

0

0

UMiG

90 000

90 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
i sieci telekomunikacyjnych

300 000

300 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni placu z drobnej
naturalnej kostki granitowej i nawierzchni ulicy
Batorego

450 000

450 000

UMiG

budowa zadaszeń handlowych, kawiarni i toalet

1 500 000

1 500 000

UMiG

budowa parkingu podziemnego (40 samoch.)

5 000 000

5 000 000

UMiG

90 000

90 000

UMiG

180 000

180 000

UMiG

10 780 000

10 630 000

200 000

200 000

1


Plac Targowy i ul. Batorego

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
obiektów i nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty
ziemne)

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń) budowa kamiennego obelisku w formie
szybu kopalnianego, od spodu podświetlonego
rewitalizacja pierzei:
gminne: Batorego 1, 15


Plac Skulimowskiego i ul. Słowackiego

2009

2011

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
obiektów garażowych i budynku ZGK, rozbiórka
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

91

150 000

0

UMiG

UMiG

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

900 000

900 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni

1 900 000

1 900 000

UMiG

budowa biblioteki i izby regionalnej na miejscu
garażu od strony pn

7 000 000

7 000 000

UMiG

budowa parkingu przy bibliotece

120 000

120 000

UMiG

remont muru Pałacu Konopków

150 000

remonty elewacji i dachów obiektów w otoczeniu
Pałacu, budynki nr 18-20, sklep ogrodniczy

450 000

450 000

UMiG

60 000

60 000

UMiG

1 050 000

1 050 000

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
obiektów tymczasowych i nawierzchni, usunięcie
zieleni, roboty ziemne)

150 000

150 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

300 000

300 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni

600 000

600 000

UMiG

60 000

60 000

100 000

100 000

Obszar inwestycyjny / zadanie

1

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

3

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz sieci telekomunikacyjnych

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)




Plac przed Magistratem

Ulica Limanowskiego

2010

2010

2011

2010

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

92

150 000

0

0

IPN

0

0

UMiG

UMiG
UMiG

Obszar inwestycyjny / zadanie

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

2

3

4

5

6

7

10

2010

2011

4 460 000

3 060 000

0

1 400 000

UMiG

120 000

120 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

1 260 000

1 260 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni ulic i parkingu przy
przychodni

1 600 000

1 600 000

UMiG

80 000

80 000

UMiG

1
 Ulice Seraf, Sikorskiego, Szpunara i
Bednarka
przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)
rewitalizacja pierzei :
prywatne: ul. Seraf 1, 2, 5, 9, 10, 12; ul.
Sikorskiego 1, 2, 3, 5, 5a, 7; ul. Szpunara 1, ul.
Bednarka 2

1 400 000

UMiG

80 000

80 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

320 000

320 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni ulic i parkingu przy
przychodni

600 000

600 000

UMiG

50 000

50 000

UMiG

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

93

0

980 000

1 050 000

Ulica Zamkowa

2011

Podmioty
prywatne

2 030 000



2010

1 400 000

Obszar inwestycyjny / zadanie

1

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

3

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

80 000

80 000

Podmioty
prywatne

900 000

900 000

Parafia św.
Klemensa

1 200 000

UMiG

rewitalizacja pierzei:
prywatne: ul. Zamkowa 3
Kościół św. Klemensa

3 130 000

1 410 000

60 000

60 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

540 000

540 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni ulic

750 000

750 000

UMiG

60 000

60 000

UMiG



Ulica Kilińskiego i Górsko

2010

2011

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

520 000

rewitalizacja pierzei:
prywatne: ul. Kopernika 1, ul. Górsko 5, ul.
Kilińskiego 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 19

1 200 000

1 200 000

Podmioty
prywatne

powiatowe: ul. Kilińskiego 5

120 000

120 000

Powiat

KS Wieliczka: ul. Górsko 12a

400 000

400 000

KS Wieliczka



Ulica Daniłowicza

2010

2011

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

94

1 410 000

1 410 000

60 000

60 000

0

0

UMiG
UMiG

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

540 000

540 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni ulicy

750 000

750 000

UMiG

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

200 000

200 000

UMiG

4 250 000

3 850 000

150 000

150 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

1 800 000

1 800 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni ulicy

1 500 000

1 500 000

UMiG

200 000

200 000

UMiG

gminne: ul. Dembowskiego 2 (sztygarówka) , 4, 4a,

300 000

300 000

UMiG

prywatne: ul. Dembowskiego 1, 3; ul. Kuczkiewicza
1; ul. Mickiewicza 2

400 000

Obszar inwestycyjny / zadanie

1

 Ulica Dembowskiego, Kuczkiewicza,
Mickiewicza

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

2011

3

2011

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

0

400 000

UMiG

rewitalizacja pierzei:



Ulica Powstania Warszawskiego

2011

2011

1 820 000

95

1 370 000

0

400 000

Podmioty
prywatne

450 000

UMiG

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

115 000

115 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

540 000

540 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni ulicy

600 000

600 000

UMiG

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

115 000

115 000

UMiG

Obszar inwestycyjny / zadanie

1

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

3

rewitalizacja pierzei:

450 000

prywatne: ul. Powst. Warszawskiego 10, 15, 16

UMiG

Aleja Jana Pawła: budowa pomnika, mała
architektura,

120 000

120 000

UMiG

Budowa ciągu komunikacji pieszej biegnącej przez
Al. Jana Pawła łączącego ul. Kilińskiego ze
skrzyżowaniem ulic Dembowskiego i Mickiewicza:

240 000

240 000

UMiG

wykup nieruchomości: działka nr 370 z budynkiem,
fragment działki 371

400 000

400 000

UMiG

budowa ciągu pieszego i wyposażenie w małą
architekturę

240 000

240 000

UMiG

Strefa II – Historyczny Park Adama Mickiewicza


ogród angielski (A)

0

0

1 000 000

Ciągi piesze i trasy turystyczne

2011

Podmioty
prywatne

1 000 000



2008

450 000

2010

2012

9 999 000

9 999 000

0

0

2010

2011

2 828 000

2 826 000

0

0

96

UMiG

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

poszerzenie parku o działki prywatne nr 228,
229/1, 229/2 (pod warunkiem sprzedaży przez
właścicieli)

1 000 000

1 000 000

UMiG

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i
regulacje cieków oraz rozbiórkowe,

340 000

340 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

298 000

296 000

UMiG

roboty nawierzchniowe

510 000

510 000

UMiG

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne

680 000

680 000

UMiG

363 000

363 000

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i
regulacje cieków oraz rozbiórkowe,

65 000

65 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

70 000

70 000

UMiG

roboty nawierzchniowe

98 000

98 000

UMiG

130 000

130 000

UMiG

538 000

538 000

100 000

100 000

Obszar inwestycyjny / zadanie

1



ogród stylowy A. Mickiewicza (B)

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

2010

3

2011

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne


ogród wodny (C)

2011

2012

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i
regulacje cieków oraz rozbiórkowe,

97

0

0

0

0

UMiG

UMiG
UMiG

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

88 000

88 000

UMiG

roboty nawierzchniowe

150 000

150 000

UMiG

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne

200 000

200 000

UMiG

725 000

725 000

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i
regulacje cieków oraz rozbiórkowe,

120 000

120 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

105 000

105 000

UMiG

roboty nawierzchniowe

180 000

180 000

UMiG

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne

240 000

240 000

UMiG

80 000

80 000

UMiG

2 245 000

2 245 000

poszerzenie parku o działki gminne nr 119/5 i
119/4

0

0

UMiG

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i
regulacje cieków oraz rozbiórkowe,

460 000

460 000

UMiG

Obszar inwestycyjny / zadanie

1

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

3

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych



ogród solny (D)

2011

2012

utworzenie lapidarium geologicznego


ogród rzeczny (E)

2011

2012

98

0

0

0

0

UMiG

UMiG

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

405 000

405 000

UMiG

roboty nawierzchniowe

460 000

460 000

UMiG

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne

920 000

920 000

UMiG

1 530 000

1 530 000

30 000

30 000

UMiG

1 500 000

1 500 000

UMiG

1 770 000

1 770 000

70 000

70 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

900 000

900 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni ulic

750 000

750 000

UMiG

50 000

50 000

UMiG

Obszar inwestycyjny / zadanie

1



tereny sportowe

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

2009

3

2012

zieleń, mała architektura
remont infrastruktury sportowej
 ulice Kościuszki i Matejki (wraz ze
skrzyżowaniem)

2010

2012

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

99

0

0

0

0

UMiG

UMiG

Obszar inwestycyjny / zadanie

1
Strefa III – Tereny przy torach kolejowych


Dworzec PKP

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor
10

2

3

4

5

6

7

2009

2012

33 030 000

14 462 000

14 068 000

4 500 000

2009

2012

8 900 000

0

8 900 000

0

PKP22

bocznice i peron, rozbiórka, przebudowa, budowa
nawierzchni

5 000 000

5 000 000

PKP

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

1 000 000

1 000 000

PKP

400 000

400 000

PKP

2 500 000

2 500 000

PKP

wyposażenie (mała architektura oświetlenie,
zieleń)
remont budynku dworca i przychodni w zakresie:
remont elewacji wraz ze stolarką okienną i
drzwiową, wymiana pokrycia dachowego i
adaptacja
 odcinek ul. Dembowskiego w okolicy
dworca kolejowego

2009

2012

10 550 000

10 250 000

350 000

350 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
i sieci telekomunikacyjnych

1 500 000

1 500 000

UMiG

budowa przejścia podziemnego

2 000 000

2 000 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni (w tym parkingi i
przystanki)

6 000 000

6 000 000

UMiG

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

22

Inwestor

koszty
ogółem
pln

PKP – Polskie Koleje Państwowe

100

300 000

0

UMiG

Obszar inwestycyjny / zadanie

1

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

3

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

400 000

400 000

UMiG

rewitalizacja pierzei :
Skarb Państwa (PKP): ul. Dembowskiego 65, 67,
magazyny soli – rozbiórka, 57
 ulica Dembowskiego (z wyjątkiem odcinka
przy dworcu)

300 000
2009

2012

300 000
0

PKP

4 660 000

1 660 000

3 000 000

UMiG

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

250 000

250 000

UMiG

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
sieci telekomunikacyjnych

540 000

394 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni ulicy

750 000

563 000

UMiG

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

120 000

120 000

UMiG

rewitalizacja pierzei:
prywatne: ul. Dembowskiego 9,10, 11, 12, 15, 17,
18, 19, 19a, 23, 25, 27, 35, 39, 45


Ulica Żeromskiego (istniejąca i nowa)

3 000 000
2010

2012

przygotowanie terenu (usunięcie zieleni, roboty
ziemne, roboty rozbiórkowe)
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1 932 000

1 932 000

156 000

156 000

0

3 000 000

Podmioty
prywatne

0

UMiG
UMiG

Inwestor

koszty
ogółem
pln

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego:
sieci elektrycznych, sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, sieci telekomunikacyjnych

640 000

640 000

UMiG

budowa nawierzchni ulicy

860 000

860 000

UMiG

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

156 000

156 000

UMiG

120 000

120 000

UMiG

Obszar inwestycyjny / zadanie

1

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia
2

3

rewitalizacja pierzei:
gminne: ul. Żeromskiego 3, 4

4 868 000

4 868 000

rozbiórka budynku dworca, nawierzchni, skrócenie
torów kolejowych

300 000

300 000

PKP

budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego
terenu

368 000

368 000

PKP

4 000 000

4 000 000

PKP

200 000

200 000

PKP



Dworzec PKP Wieliczka Rynek

2010

2012

budowa nowego dworca PKP
wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

620 000

przygotowanie terenu (usunięcie zieleni, roboty
ziemne, roboty rozbiórkowe)

40 000

40 000

UMiG

budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego:
sieci elektrycznych, sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, sieci ciepłowniczej i sieci
telekomunikacyjnych

300 000

300 000

UMiG

budowa nawierzchni ulicy

200 000

200 000

UMiG

Skwer Św. Kingi

2010

102

0

1 500 000

UMiG

2 120 000



2009

0

UMiG

gmina

inne
publiczne

prywatne

Inwestor

4

5

6

7

10

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń)

80 000

80 000

Klasztor OO Reformatów w zakresie: remont
istniejącego zabytkowego dziedzińca
przykościelnego z zespołem kapliczek drogi
krzyżowej

1 500 000

Obszar inwestycyjny / zadanie

1

2

3

UMiG

1 500 000

Parafia

2010

2013

80 890 000

890 000

80 000 000

0

2010

2013

890 000

890 000

0

0

przygotowanie terenu (rozbiórka istniejących
nawierzchni, usunięcie zieleni, roboty ziemne)

180 000

180 000

UMiG

budowa nowej nawierzchni

600 000

600 000

UMiG

Strefa IV – Wjazd do miasta


Ulica Krakowska

wyposażenie (mała architektura, oświetlenie,
zieleń), w tym: zaprojektowanie i wykonanie
ujednoliconych nośników informacji i loga
powitalnego miasta


23

Inwestor

koszty
ogółem
pln

termin
termin
rozpoczęcia zakończenia

Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Wieliczki

200 000

80 000 000

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

103

200 000

UMiG

UMiG

80 000 000

GDDKiA23

Tab. 9.3 Plan finansowy I Etapu inwestycyjnego Programu Rewitalizacji.
Obszar inwestycyjny:

Termin realizacji

Strefa I – Centrum Miasta

Koszt
pln

Inwestor

Zakres prac Etapu I

Przebudowa Rynku Górnego

2008 - 2009

5 600 000

Gmina Wieliczka

Zagospodarowanie skweru w rejonie Pałacu Konopków wraz z lokalizacją fontanny

2009 - 2010

750 000

Gmina Wieliczka

Zagospodarowanie skweru w rejonie Placu Kościuszki z lokalizacją fontanny

2009 - 2010

950 000

Gmina Wieliczka

Oznaczenia miejsc historycznych szybów górniczych

2009 - 2010

400 000

Gmina Wieliczka

Wymianę nawierzchni ciągu pieszego w rejonie
zieleńca naprzeciw Szybu Górsko

2009 - 2010

20 000

Gmina Wieliczka

Wymianę nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy
Placem Kościuszki a Placem Targowym Bednarka

2009 - 2010

36 000

Gmina Wieliczka

Wymianę nawierzchni Alejki przy Szybie Regis
oraz przed Pałacem Konopków

2009 - 2010

200 000

Gmina Wieliczka

Wymianę nawierzchnia części chodników

2010 - 2011

150 000

Gmina Wieliczka

Wymianę istniejących krawężników na nowe
krawężniki betonowe

2010 - 2011

90 000

Gmina Wieliczka

Wymianę nawierzchni jezdnej na kostkę granitową surowo łupaną w ciągu ulic: Plac Kościuszki, Sikorskiego, Zamkowa, Kilińskiego, Górsko,
Daniłowicza

2010 - 2011

3 650 000

Gmina Wieliczka

Rozmieszczenie elementów małej architektury
(wymiana oświetlenia ulicznego na stylizowane)

2010 - 2011

2 000 000

Gmina Wieliczka

RAZEM

13 846 000

104

Tab. 9.3 Plan finansowy II Etapu inwestycyjnego Programu Rewitalizacji.
Obszar inwestycyjny:
Strefa II – Historyczny Park Adama Mickiewicza

Termin realizacji

Koszt
pln

Inwestor

Zakres prac Etapu II


2010 - 2011

ogród angielski (A)

2 828 000

poszerzenie parku o działki prywatne nr 228, 229/1, 229/2
(pod warunkiem sprzedaży przez właścicieli)

1 000 000

Gmina Wieliczka

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i regulacje
cieków oraz rozbiórkowe,

340 000

Gmina Wieliczka

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnych

298 000

Gmina Wieliczka

roboty nawierzchniowe

510 000

Gmina Wieliczka

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne

680 000

Gmina Wieliczka



2010 - 2011

ogród stylowy A. Mickiewicza (B)

363 000

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i regulacje
cieków oraz rozbiórkowe,

65 000

Gmina Wieliczka

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnych

70 000

Gmina Wieliczka

roboty nawierzchniowe

98 000

Gmina Wieliczka

130 000

Gmina Wieliczka

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne


2011 - 2012

ogród wodny (C)

538 000

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i regulacje
cieków oraz rozbiórkowe,

100 000

Gmina Wieliczka

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnych

88 000

Gmina Wieliczka

roboty nawierzchniowe

150 000

Gmina Wieliczka

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne

200 000

Gmina Wieliczka



2011 - 2012

ogród solny (D)

725 000

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i regulacje
cieków oraz rozbiórkowe,

120 000

Gmina Wieliczka

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnych

105 000

Gmina Wieliczka

105

roboty nawierzchniowe

180 000

Gmina Wieliczka

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne

240 000

Gmina Wieliczka

80 000

Gmina Wieliczka

utworzenie lapidarium geologicznego


2011 - 2012

ogród rzeczny (E)

2 245 000

roboty przygotowawcze, w tym roboty ziemne i regulacje
cieków oraz rozbiórkowe,

460 000

Gmina Wieliczka

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci
elektrycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci
telekomunikacyjnych

405 000

Gmina Wieliczka

roboty nawierzchniowe

460 000

Gmina Wieliczka

zieleń, mała architektura, obiekty gastronomiczne

920 000

Gmina Wieliczka

RAZEM
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6 699 000

Tab. 9.4 Plan finansowy III Etapu inwestycyjnego Programu Rewitalizacji.
Obszar inwestycyjny:

Termin realizacji

Strefa III – Tereny przy torach kolejowych

Koszt
pln

Inwestor

Zakres prac Etapu III

likwidacja nieczynnych bocznic kolejowych oraz
magazynów w celu uwolnienia terenów pod zabudowę,

2009 - 2010

1 000 000

Gmina
Wieliczka/PKP24

2010 - 2012

2 500 000

Gmina
Wieliczka/PKP

2009 - 2012

1 500 000

Gmina
Wieliczka/PKP

2010 - 2012

3 000 000

Gmina Wieliczka

Budowa ciągów pieszych pomiędzy Dworcem Wieliczka
Rynek a Stacją Wieliczka

2010 - 2012

350 000

Gmina Wieliczka

Budowa nowego Dworca Wieliczka Rynek

2010 - 2012

4 000 000

Gmina
Wieliczka/PKP

2010 - 2012

1 500 000

Gmina Wieliczka

2010 - 2012

2 000 000

Gmina
Wieliczka/PKP

przebudowa uzbrojenia podziemnego: sieci elektrycznych,
sieci
wodociągowej
i
kanalizacyjnej,
sieci
telekomunikacyjnych

2010 - 2012

1 400 000

Gmina
Wieliczka/PKP

elementy małej architektury ( kosze, ławki, stojaki na
rowery, oświetlenie itp.)

2010 - 2012

500 000

Gmina
Wieliczka/PKP

adaptacja istniejących budynków dawnego dworca PKP
(ul. Dembowskiego 59) i przychodni (ul. Dembowskiego
57)
budowa miejsc parkingowych dla osób zostawiających
samochody i przesiadających się na pociąg, mikrobus
lub autobus (parking na 300 samochodów),
budowa węzła przesiadkowego na mikrobusy i
autobusy po płd. stronie ul. Dembowskiego naprzeciw
budynku dawnego dworca PKP,

utworzenie nowej drogi lokalnej jako przedłużenie
istniejącej ul. Żeromskiego biegnącej wzdłuż linii
kolejowej do parkingu KSW, który włączony jest do ul.
Dembowskiego,

budowa przejścia podziemnego pod torami

RAZEM

24

PKP – Polskie Koleje Państwowe
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17 750 000

10 Konsultacje, uzgodnienia i promocja Programu rewitalizacji
Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2007 - 2015 poddano szerokim konsultacjom oraz
uzgodnieniom środowiskowym. Konsultowano go m.in.: z przedstawicielami instytucji, które są partnerami w
tym projekcie oraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Program Rewitalizacji został również
przedstawiony do uzgodnień mieszkańcom miasta Wieliczki; w dniach 16 czerwiec – 14 lipiec 2008 r. Urząd
Miasta i Gminy Wieliczka zorganizował otwarte konsultacje społeczne. Informacje na temat przebiegu
konsultacji, promocji Programu i uzgodnień przedstawiono w poniższych punktach.

1.

Wyłożenie Programu
Urzędzie Miasta

Rewitalizacji

w

Od 16 czerwca do 15 lipca 2008 r. dokument był
wyłożony w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka przy ul.
Sienkiewicza, dając możliwość zapoznania się z nim i
założenia uwag i wniosków.
2.

Zamieszczenie Programu Rewitalizacji na
stronie internetowej

Od 16 czerwca do 15 lipca 2008r dokument był
zamieszczony na stronie internetowej www.wieliczka.eu w
celu umożliwienia zapoznania się z nim oraz składania
uwag i wniosków również drogą mailową.

RRys.10.27 Plakat informujący o
wyłożeniu dokumentu do konsultacji
społecznych
(oprac. Sadkiewicz Łukasz)
3.

Promocja Programu rewitalizacji

W celu efektywnego wdrożenia Programu Rewitalizacji przeprowadzono konsultacje społeczne oraz aktywne
działania promocyjne, które były ukierunkowane na przekazanie informacji oraz podniesienie gotowości do
współdziałania poszczególnych uczestników procesu. Podczas spotkań z mieszkańcami w czerwcu i lipcu
2007r. Burmistrz ogłosił rozpoczęcie prac nad programem rewitalizacji oraz zachęcił wszystkich
mieszkańców do przysyłania uwag dot. zagospodarowania przestrzennego miasta. Dla zainteresowania
Programem Rewitalizacji możliwie dużej liczby mieszkańców UMiG Wieliczka przeprowadził kampanię
informacyjną. Akcja ta odbyła się na płaszczyźnie elektronicznej, wizualnej, poprzez media oraz w trakcie
spotkań z mieszkańcami.
Wśród podjętych działań można m.in. wymienić:


Umieszczenie na portalu internetowym Wieliczki baneru informacyjnego.



Udostępnienie całego dokumentu Programu w wersji elektronicznej.
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Opublikowanie informacji o konsultacjach w lokalnej prasie.



W ważnych punktach miasta rozmieszczenie plakatów i tablic informacyjnych.



Egzemplarze dokumentu Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczki zostały również dostarczone do
lokalnych instytucji i organizacji społecznych.

załączniku 3 stanowi informacje prasowe na temat Programu Rewitalizacji
4.

Uzgodnienia i opinie do Programu rewitalizacji

Program Rewitalizacji przekazany został do uzgodnień i zaopiniowania do instytucji, które są partnerami
Programu oraz konsultacji społecznych.
I. Uzyskano uzgodnienia i opinie od następujących instytucji:


Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,



Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,



Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce,



Spółdzielni Rolniczo-Handlowej SOCHA w Wieliczce,



Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce,



Wielickiej Izby Gospodarczej.



Liczna grupa mieszkańców zapoznała się z wyłożonym w celu konsultacji społecznych dokumentem,
część z nich złożyła swoje uwagi i wnioski na piśmie.

Sugestie Uczestników Konsultacji:


Mieszkańcy wyrażali obawy czy planowany zakres rewitalizacji nie jest za obszerny i nie doprowadzi
do rozproszenia sił i środków. Prezentowali również odmienne stanowiska kto w pierwszej kolejności
powinien być beneficjantem działań i pomocy w rewitalizacji.



W trakcie konsultacji podniesiono potrzebę zwrócenia uwagi, przy planowanych działaniach
rewitalizacyjnych na wygląd realizowanych inwestycji. Wskazywano na konieczność zachowania
kształtu i charakteru obecnej zabudowy.



Pojawiły się postulaty odnośnie używanych w trakcie prac materiałów oraz co do wyboru
wykonawców. Zdaniem mieszkańców, przy pracach remontowych, należy używać materiałów
najwyższej jakości, i w miarę możliwości, w pracach posiłkować się odzyskanym materiałem z
dawnych budowli. Odnośnie doboru wykonawców proponowano, aby nie wybierać najtańszych
oferentów tylko takich, którzy gwarantują wysoka jakość wykonania prac.



Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na potrzebę dogłębnej analizy sieci technicznych, kanalizacji
burzowych, ściekowych. Zaproponowano by załączać bilans sieci technicznych i ich możliwości dla
każdego z omawianych obszarów.

 Zwrócono uwagę, że dołączone mapy, zwłaszcza rys. 5.1 - obszary wyznaczone do rewitalizacji
przedstawiają nie aktualny stan zabudowy. Część obiektów kopalni przedstawionych na mapie już
nie istnieje, nie zostały natomiast zaznaczone nowe istniejące parkingi.


Zasugerowano ujęcie w planie rewitalizacji, rewitalizowanych przez KS „Wieliczka” S.A. terenów w
obrębie ulic Daniłowicza – Matejki - Dembowskiego.



Zaproponowano lokalizację „strefy imprez i zgromadzeń plenerowych” na obszarze przy wiadukcie i
nasypie kopalnianym.



Uczestnicy konsultacji proponowali ujęcie terenu tzw. „Psiej Górki” zgodnie z przygotowaną do niego
koncepcją budowy boisk sportowych, jako dodatkowy obszar V. Zwrócono uwagę na właściwość
połączenia terenów „Psiej Górki” z terenami kolejowymi obszaru III.



Sugerowano uważne wykorzystanie działek gminnych, np. na ul. Krakowskiej. Zaproponowano np.
ujęcie w programie koncepcji zagospodarowania terenu gminnego na ul. Chopina.



Przedstawiono propozycję rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi obszarami oraz
wewnątrz nich. Złożono propozycję odnośnie poprowadzenia i wykonania ciągów komunikacyjnych,
alejek.
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Pojawił się również głos kwestionujący budowę nowej ulicy wzdłuż torów kolejowych w miejsce
dzisiejszego deptaka.



Uczestnicy sugerowali, aby trakt z kostki od ul. Słowackiego do ul. Szpunara przeznaczyć na deptak
z możliwością dojazdu do posesji.



Złożono wniosek o likwidację przystanku w okolicy Pałacu Konopków.



Mieszkańcy złożyli propozycję
Archeologicznego Wieliczka”.



Pojawiły się głosy wyrażające zaniepokojenie odnośnie przebudowy Parku Mickiewicza, jej skali i
wprowadzanej różnorodności form. Podniesiono również kwestię kosztów utrzymania ogrodów
tematycznych.



wnioskodawca poprosił o dodanie informacji o rewitalizacji budynku Państwowej Straży Pożarnej
oraz budynków mieszkalnych w Parku św. Kingi w kierunku zmian ich funkcji na pensjonaty.



Mieszkańcy i Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.. wnieśli szereg uwag odnośnie historycznych szybów,
trasy dawnymi szybami oraz nazw historycznych i obecnych szybów kopalni. Wskazywano na
potrzebę rewitalizacji zabytkowego szybu „Górsko”. Odnośnie planu budowy kamiennych
postumentów w miejscu dawnych szybów zasugerowano, aby szyb Wodna Góra, który pełnił funkcje
odwadniania kopalni, wyróżnić od innych poprzez drewnianą kletę, urządzenia odwadniające.



Mieszkańcy wskazywali dodatkowe zabytkowe obiekty, które ich zdanie winny poszerzać listę
zabytków w mieście. Proponowano wykonanie nowych obiektów oraz wymianę już istniejących.
Zaproponowano np. wykonanie nowej fontanny naprzeciwko szybu Regis, wymiany istniejącej
fontanny
naprzeciw pałacu Konopków. Pojawiła się także propozycja umieszczenia przed
zrekonstruowanym fragmentem murów miejskich planszy ilustrującej średniowieczną Wieliczkę.



Uczestnicy konsultacji zgłaszali swoje uwagi odnośnie wykonania i organizacji płyty rynku. Zwrócono
również uwagę na zagadnienia codziennego funkcjonowania użytkowników kamienic znajdujących
się w sąsiedztwie rynku.



Brak wprowadzenia nowych kubatur w koncepcji przebudowy Rynku Górnego został uznany za
dowód szacunku dla otoczenia.



Mieszkańcy zwrócili uwagę, że rzeźba postaci górników zanurzonych w posadzkę placu może
budzić niewłaściwe skojarzenia. Wskazano na konieczność zachowania ostrożności przy
kształtowaniu elementu rzeźbiarskiego.



Uczestnicy konsultacji zaproponowali, aby przygotować strategie działania, która stworzyłaby
atrakcyjną ofertę dla turysty weekendowego z terenu Małopolski – oferta rekreacyjno - sportowa
oraz oferta imprez cyklicznych z dziedziny kultury.



Mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę konsultacji społecznych odnośnie wprowadzania zmian
ingerujących w działalność gospodarczą w centrum miasta.



Wnioskodawca wskazała na potrzebę uwzględnienia unijnych przepisów dotyczących warunków
prowadzenia handlu żywnością przy realizacji zamierzeń dotyczących placu Bednarka.



Mieszkańcy sugerowali, iż beneficjentami programu powinni być również właściciele prywatnych
nieruchomości.



Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na potrzebę odnowienia śródmiejskich budynków ,
stanowiących własność prywatną, a nie będących zabytkami. Jako możliwe rozwiązanie
proponowano by Gmina zawarła z właścicielami budynków umowy polegające na kilku letnim
umorzeniu im podatku od nieruchomości w przypadku zrealizowania zgodnego z wytycznymi Gminy
remontu. Wyrażono również wolę uczestnictwa w remoncie budynków na zasadach partnerstwa
publiczno – prawnego.



Zasugerowano również utworzenie przez UMiG specjalnej komórki lub taką reorganizację
istniejących wydziałów, aby powstało stanowisko pomagające osobom prywatnym w
przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do pozyskania środków na remont nieruchomości.



Mieszkańcy zwrócili uwagę na błędy i niedogodności powstałe wyniku dokonanych przed laty
pracach przy chodnikach i nawierzchni. Wymieniano w tym kontekście obecny plac targowy i ul.
Sikorskiego.

włączenia

do
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Uczestnicy zaprezentowali swoje uwagi odnośnie potrzebnych ich zdaniem prac remontowych,
budowy i przebudowy dróg i budynków. Zwrócono uwagę, że przebudowa dachu może zwiększać
zagrożenie dla dachu innego budynku. Postulowano uwzględnienie tego typu kwestii na etapie
projektowania zabezpieczeń przed takimi zdarzeniami.



Mieszkańcy zgłaszali uwagi odnośnie miejscowego planu zagospodarowania, a kilu z nich, w
odpowiedzi na informację o możliwości wykupienia działek prywatnych przez Urząd Miasta i Gminy
Wieliczki, zaznaczyło, że nie są zainteresowani sprzedażą swoich działek.



Uczestnicy wykazywali zainteresowanie odnośnie zagospodarowania terenów kolei. Pojawiły się
również propozycje dotyczące zagospodarowania terenów po kolei, np. zorganizowanie skansenu
kolejnictwa kopalnianego.



W trakcie konsultacji poruszono zagadnienie stworzenia miejskiego systemu parkowania, w tym
budowę parkingów w okolicy centrum i przy parku Mickiewicza, a także na potrzebę poprawy
bezpieczeństwa w centrum miasta przez ograniczenie ruchu samochodów.



Wskazano na potrzebę zbadania warunków geologiczno – górniczych przy projektowaniu
podziemnego parkingu na placu Bednarka.



Organizacje społeczne zwróciły się z prośba, aby w ramach Programu Rewitalizacji, uwzględnić
akcję „Katyń ... ocalić od zapomnienia” i wyznaczyć teren na posadzenie „Dębów Pamięci”
upamiętniających Wieliczan zmordowanych w Katyniu.



Zasugerowano wprowadzenie jednolitej czytelnej polityki wizualnej miasta. Wjazd do Wieliczki
winien charakteryzować się czytelnymi oznaczeniami, ujednoliconymi symbolami miasta i kopalni.
Miasto powinno przy tym ustalić obszar bez reklam.



Mieszkańcy wskazywali na potrzebę uwzględnienia potrzeb rowerzystów w programie rewitalizacji.
Proponowano utworzenie ścieżek rowerowych i wyposażenie miasta w stojaki na rowery.
Zaproponowano wytyczenie ścieżek rowerowych np. Śladami zabytków w mieście.



Zgłoszono szereg uwag o charakterze doprecyzowującym informację z Programu Rewitalizacji oraz
redakcyjno – technicznym.

Zgłoszono szereg opinii i wniosków pośrednio związanych, lub nie związanych z prezentowanym programem
rewitalizacji. Opinie te dotyczyły przede wszystkim:

5.



Konieczności dołączenia do zapisanych kluczowych problemów lokalizację w centrum
miasta jednostek administracji samorządowej, straży pożarnej, sądownictwa, pogotowia
ratunkowego. Program powinien ujmować wyprowadzenie tych obiektów.



Zwiększenia ilości placówek przedszkolnych i szkolnych.



Konieczności stworzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów.



Organizacji ruchu i komunikacji w mieście, a także zapewnienia w nim porządku publicznego
oraz czystości.



Wniosków mieszkańców o uchylenie istniejących projektów i o wydanie lud cofnięcie decyzji
budowlanych.



Kwestii związanych z uregulowaniem praw własności.



Wniosków o dofinansowanie remontu kamienic oraz o refundacje kosztów planowanego
remontu elewacji budynku.

Spotkanie z Kierownikami wydziałów merytorycznych UMiG

W dniu 30 maja 2008 r. odbyło się spotkanie robocze kierowników wydziałów merytorycznych UMiG
Wieliczka oraz przedstawicielami fundacji przygotowującej program rewitalizacji. W trakcie spotkania
przedyskutowano oraz uzupełniono Program Rewitalizacji o dodatkowe obszary i zadania, a także połączono
jego cele z innymi projektami, w tym projektami nieinwestycyjnymi, komplementarnymi do projektów
przewidzianych w niniejszym dokumencie.
W pracach tych wzięła udział autorka Programu, która przedstawiła jego zakres i poprowadziła dyskusję.
Spotkanie to zaangażowało do pracy nad Programem Rewitalizacji specjalistów z różnych dziedzin
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związanych z funkcjonowaniem miasta, co odzwierciedla specyfikę (złożoność) procesu rewitalizacji.
Wypracowane Uwagi i sugestie zostały wprowadzone do dokumentu.
Podsumowanie.
Zgodnie z założeniem władz Gminy partycypacja społeczna odgrywała istotną rolę w tworzeniu programu
rewitalizacji.
Celem konsultacji było:


Wstępne zapoznanie z problematyką rewitalizacji wszystkich mieszkańców oraz organizacji lokalnych
z obszarami przewidzianymi do rewitalizacji.



Przedstawienie koncepcji przygotowanego docelowego Programu Rewitalizacji.



Pozyskanie opinii, stanowisk i pomysłów mających wpływ na Program Rewitalizacji.

W konsultacjach Programu Rewitalizacji uczestniczyli: mieszkańcy, Radni Miejscy, podmioty i organizacje
lokalne oraz pracownicy samorządowi,
Konsultacje społeczne odbyły się w dniach 16 czerwca – 14 lipca 2008 r., w budynku przy ul. Sienkiewicza
W godzinach pracy Urzędu można było zapoznać się z Programem Rewitalizacji Miasta Wieliczki oraz
złożyć swoje uwagi i sugestie. Uwagi do Programu można było nadsyłać również pocztą zwykłą
i elektroniczną. Wpłynęło blisko 50 uwag pisemnych.
Zdecydowana większość mieszkańców wyraziła swoją aprobatę dla podjętych przez Władze Miasta
przedsięwzięć rewitalizacyjnych upatrując w ich realizacji znaczną poprawę wizerunku miasta i podniesienie
standardu zamieszkania i spędzenia wolnego czasu, a także rozwoju gospodarczego
Jednym z celów konsultacji było pozyskiwanie sugestii projektów, które uzupełnią listę dotychczas
zgłoszonych propozycji. Uczestnicy konsultacji zgłosili szereg problemów oraz potrzeb, z których znakomita
większość usytuowana jest w obszarach objętych Programem Rewitalizacji Miasta Wieliczki.
Wiele uwag miało charakter szczegółowy, dlatego będą mogły zostać rozpatrzone na etapie opracowania
projektów budowlanych dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.
Istotnym efektem konsultacji społecznych było wyrażenie chęci uczestnictwa w tym procesie mieszkańców
miasta, będących podmiotami prywatnymi poprzez remont budynków mieszkalnych
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11 Wsparcie procesu rewitalizacji Wieliczki
11.1
miasta

Uwarunkowania

prowadzenia

rewitalizacji

Miasto Wieliczka, powstało na bazie kopalni soli i właśnie z tym przedsiębiorstwem wiąże się historia
rozwoju społeczno-gospodarczego tego miasta. Bliskość Krakowa oraz prężnie rozwijający się przemysł
spowodował, że Wieliczka stała się ważnym podmiejskim ośrodkiem. Jednak lata II wojny światowej,
a następnie długie lata gospodarki centralnie planowanej przyczyniły się do degradacji zarówno w sensie
infrastrukturalnym jak i ekonomicznym. W szczególności miejsca, które niegdyś tętniły życiem, pełniły
określone funkcje (handlowe, komunikacyjne, rozrywkowe), obecnie w części lub w całości utraciły swój
charakter. Lukę tę wypełniły inne narzucone z góry przez władze poprzedniego ustroju, bądź też po
przemianach społeczno-gospodarczych przez samych mieszkańców sposoby zagospodarowania obszarów
miasta. Taka działalność przyczyniła się do powstania chaosu zarówno w organizacji infrastruktury (nowe
inwestycje nie zawsze w zgodzie z otoczeniem) jak i pełnieniu funkcji miastotwórczych (administracja,
reprezentacja, komunikacja, handel i usługi, mieszkalnictwo). Wieliczka jako miasto posiada bardzo
korzystne warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego ze względu na:



położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa – miasta o charakterze metropolitalnym. Może
więc korzystać z tzw. renty metropolitalnej, czyli wszelkich pozytywnych zjawisk, które mają związek
z rozwojem metropolii. W części więc Wieliczka będzie sypialnią Krakowa, w którym wiele osób
pracuje, ale do domu wraca właśnie do Wieliczki. Stąd koniecznym jest podjęcie działań, które
pozwolą uatrakcyjnić miasto ale nie tylko w sensie mieszkaniowym, a także spędzania wolnego
czasu.



bliskość Niepołomic – gminy, która przekształca się w duży ośrodek aktywności gospodarczej pod
Krakowem. Również i tu przemieszczać będą się mieszkańcy Wieliczki podejmując pracę w takich
zakładach jak MANN czy inne.



tradycje przemysłu wydobywczego – w samej Wieliczce wyrosła tradycja przemysłu
wydobywczego związanego z górnictwem soli. Stąd też powstało oprócz Kopalni Soli wiele
zakładów, które ją obsługiwały. Obecnie Kopalnia nie zatrudnia już tyle pracowników co w okresie
eksploatacji soli, a zatem konieczne jest podjęcie takich działań, które pozwolą zaktywizować
lokalną społeczność do większej mobilności zawodowej i przedsiębiorczości.



rozwój turystyki – Kopalnia Soli z dominującej roli wydobycia przeniosła nacisk na działalność
muzealną, kulturową i obsługę ruchu turystycznego. Sama kopalnia wpisana została na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Miasto dzięki swojej historii
związanej z wydobyciem soli nabrało bardzo specyficznego charakteru, który coraz częściej jest
dostrzegany jako ciekawostka turystyczna. Dodatkowo bliskość Krakowa – najbardziej atrakcyjnego
turystycznie miasta w 2007 roku spowodowała wzmożony ruch także w Wieliczce, do oferty pobytu
w Krakowie dołącza się ofertę jedno-dwu dniowej wycieczki do Wieliczki.

11.2
rewitalizacji

Możliwości

finansowego

wsparcia

procesu

Wymienione w poprzednim podrozdziale uwarunkowania to potencjał i szanse miasta, które przy
zaangażowaniu odpowiedniej wielkości nakładów finansowych mogłyby wesprzeć procesy rewitalizacyjne.
Jednakże jak w wielu małych i średniej wielkości miastach brak jest odpowiednio wysokiego kapitału, którym
dysponowałby samorząd lokalny, aby skutecznie uruchomić posiadane zasoby. Miasto i Gmina Wieliczka,
jako jednostka samorządu terytorialnego musi zadbać o wszystkich mieszkańców, nie tylko terenów
miejskich, ale również obszarów wiejskich starając się zaspokoić potrzeby mieszkańców na różnej
płaszczyźnie (infrastruktura komunikacyjna, służba zdrowia, edukacja, przedsiębiorczość itd.).Dlatego
bardzo istotną kwestią w procesie rewitalizacji jest pozyskanie środków zewnętrznych oraz zaangażowanie
się mieszkańców miasta. Od ich kreatywności i zdolności samo organizacji zależy bowiem czy i w jakim
stopniu działania podejmowane przez Władze Miasta i Gminy przy ograniczonej dostępności środków
finansowych (a zatem ograniczonych działaniach) zostaną wsparte przedsięwzięciami innych podmiotów.
A zatem powstawanie związków, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych przysparza miastu
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potencjalnych partnerów w działaniach zmierzających do jednego wspólnego celu jakim jest ożywienie
społeczno-gospodarcze określonej przestrzeni.
Oprócz działalności organizacji pozarządowych, niezwykle istotne znaczenie w rozwoju mają przedsiębiorcy.
O ile NGO`s-y zadbają o stronę społeczną, tyle przedsiębiorcy będą bardziej odpowiedzialni za kreowanie
rozwoju gospodarki. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw już funkcjonujących, a także tworzenie
nowych firm w szczególności w sektorze najbardziej efektywnym ekonomicznie, czyli usługowym (finanse,
prawo, nieruchomości itp.) pozytywnie wpływać będzie na wizerunek miasta, a przede wszystkim pozwoli
mieszkańcom znajdować zatrudnienie. Rozwój przedsiębiorczości to również wpływy do budżetu miasta,
a więc i dodatkowe środki finansowe na kolejne inwestycje, które mogą być skierowane na rewitalizowany
obszar.
O środki finansowe jakie możliwe są do pozyskania nie tylko przez miasto, ale również przez innych
partnerów społeczno-gospodarczych, a pochodzące z udostępnionych przez Unię Europejską funduszy
strukturalnych można ubiegać się w ramach kilku programów operacyjnych:





Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) – finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) – finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) – finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności.

MRPO – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13 możliwe jest
bezpośrednie wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rewitalizacji. Środki finansowe na ten cel
zostały zarezerwowane w Osi priorytetowej 6: Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.1: Rozwój miast,
schemat A: Projekty w ramach programów rewitalizacji. Oprócz tego działania, MRPO oferuje wiele innych
możliwości finansowania przedsięwzięć, które bezpośrednio, bądź pośrednio wpływać będą na procesy
rewitalizacji. Miasto Wieliczka, jako znany ośrodek turystyczny, mogłoby skorzystać z możliwości jakie daje
Oś priorytetowa 3: Turystyka i kultura. Dzięki Kopalni Soli potencjał turystyczny miasta jest na tyle wysoki, że
przy odpowiedniej jego aktywizacji, może stanowić poważny czynnik rozwojowy. Możliwe do wsparcia
w ramach tej osi priorytetowej inwestycje mające na celu poprawę bazy noclegowej, infrastruktury
rekreacyjno-sportowej, jak również infrastruktury krzewienia i promocji kultury regionalnej i lokalnej wpłyną
nie tylko na poprawę wizerunku miasta, ale przede wszystkim na ożywienie społeczne i gospodarcze.
Patrząc na Wieliczkę całościowo (nie tylko wyznaczone do rewitalizacji obszary) w odniesieniu do
bezpośredniego sąsiedztwa dużego miasta jakim jest Kraków, miasto (gmina) powinno pozyskiwać fundusze
strukturalne na następujące przedsięwzięcia:





komunikację aglomeracyjną – w ramach komunikacji zbiorowej w krakowskim obszarze
metropolitalnym możliwe są ułatwienia w przemieszczaniu się pomiędzy Wieliczką a Krakowem;
obszary aktywności gospodarczej – na terenie gminy istnieją wolne obszary, które mogłyby
w planach zagospodarowania przestrzennego zostać przeznaczone na działalność gospodarczą;
miasto inwestując w uzbrojenie terenu może przyciągnąć inwestorów, którzy lokując tu swoje firmy
przyczynią się do zmniejszania stopy bezrobocia poprzez zatrudnianie miejscowej ludności;
przestrzeń innowacyjną – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
przewiduje się powstanie Małopolskiego Ośrodka Innowacyjnego. Będzie to ośrodek skupiający
potencjał naukowo-badawczy jakim dysponuje Kraków w celu tworzenia tzw. Europejskiej
Przestrzeni Badawczej. Wieliczka mogłaby pełnić funkcję zaplecza dla rozwijającej się infrastruktury
nadając wolnym od zainwestowania obszarom funkcje związane z rozwojem innowacji.

POIG – Innowacyjna Gospodarka to program ambitny skierowany na kreowanie innowacyjności w polskiej
gospodarce. Przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu mają tu niepowtarzalną okazję pozyskać
środki na ryzykowne inwestycje badawczo-rozwojowe. Takie projekty będą komplementarne do
realizowanego w ramach MRPO małopolskiego ośrodka innowacji. Zatem procesy rewitalizacji wspierać
będą rozwijające się innowacyjne przedsiębiorstwa, które będą zatrudniać wysoko kwalifikowaną kadrę.
POKL – kształcenie kadr innowacyjnej gospodarki wymaga dużych nakładów finansowych zarówno ze
strony przedsiębiorców, którzy chcą poprawiać jakość swojego personelu jak i dla osób, które same
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zamierzają podnosić swoje kwalifikacje. Dlatego też dużą rolę w tym zakresie odegrać mogą organizacje III
sektora (NGO`s), będące projektodawcami i realizatorami projektów szkoleniowo-edukacyjnych, które mogą
otrzymać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
oferuje bowiem pomoc w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w szczególności
w dostosowaniu do lokalnego rynku pracy. Zatem biorąc pod uwagę realną szansę na rozwój innowacji na
obszarze Wieliczki, konieczne będzie pozyskanie odpowiednio przygotowanej kadry.
POIiŚ – jest programem przeznaczonym dla dużych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, budowy dróg
(w szczególności autostrad), a także w zakresie rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dla
Wieliczki, w ramach tego programu planuje się kilka kluczowych inwestycji. Wśród nich najważniejszym jest
budowa autostrady A 4 w kierunku wschodniej granicy państwa, dzięki której jeszcze bardziej poprawi się
dostępność komunikacyjna miasta. Czynione są starania w celu pozyskania funduszy na kolejne
przedsięwzięcia w mieście.
Wskazanie powyższych możliwości pokazuje, że program rewitalizacji nie powinien opierać się jedynie na
środkach MRPO przeznaczonych na finansowanie projektów rewitalizacyjnych, a także nie powinien być
realizowany wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wykazano bowiem, że istnieje wiele
innych sposobów na pozyskanie funduszy przez innych zainteresowanych działalnością na terenie Wieliczki,
co w konsekwencji może przyczynić się nie tylko do realizacji założeń Programu rewitalizacji, ale z
pewnością wzmocni efekty tego procesu.

11.3
Sposoby montowania kapitału i pozyskiwania
środków na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Realizując projekty w ramach Programu rewitalizacji istnieje możliwość – podobnie jak w innych
inwestycjach – pozyskiwania różnych źródeł finansowania. Środki finansowe pochodzić mogą z funduszy:




Publicznych:
o Budżet państwa
o Fundusze pomocowe (strukturalne, EOG, instrument norweski, fundusz szwajcarski, itp.)
przy spełnieniu określonych warunków
o Budżet Województwa
o Budżet powiatu
o Budżet gminy
o Agencje i fundusze rządowe
o Jednostki administracji publicznej
o Inne fundusze dysponujące środkami publicznymi
Prywatnych
o Przedsiębiorcy
o Organizacje pozarządowe (o ile nie dysponują środkami publicznymi)
o Osoby prywatne
o Inne środki niepubliczne.

W ramach finansowania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych budować można różnorakie montaże
finansowe, przy czym środki mogą pochodzić w całości ze źródeł publicznych lub prywatnych, można też
zastosować finansowanie mieszane (np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – PPP).
Całkowite finansowanie ze środków publicznych to zapewnienie finansowania realizacji inwestycji
w 100% ze środków pochodzących z budżetu jednostek sektora finansów publicznych (jednostek samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli, jednostek administracji rządowej oraz innych podmiotów dysponujących
środkami publicznymi) oraz funduszy strukturalnych. Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje tylko odpowiedni
montaż finansowy tak, aby spełnione zostały wszelkie warunki wynikające z prawodawstwa krajowego
i wspólnotowego. O ile finansowanie przedsięwzięć z budżetu własnego jst czy też przy udziale dotacji
celowej budżetu państwa nie budzi wątpliwości, to korzystanie ze wsparcia funduszy strukturalnych
obwarowane jest wieloma ograniczeniami co do montażu finansowego, mimo, że całość zapewniona będzie
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w dalszym ciągu ze środków publicznych. Nie jest bowiem możliwe montowanie środków na realizację tego
samego przedsięwzięcia z różnych źródeł międzynarodowych. Zawsze konieczny będzie krajowy wkład
publiczny.
W ramach programów operacyjnych przy udziale środków strukturalnych wielkość dofinansowania może
sięgnąć nawet 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Jednak każdy program operacyjny wprowadza
dodatkowe ograniczenia (np. w MRPO na przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji intensywność pomocy
została określona na poziomie 70%). Istotnym jest, aby planowane przedsięwzięcia były przedsięwzięciami
publicznymi i non-profit. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie komercyjne (zgodnie z uregulowaniami
dotyczącymi pomocy publicznej – generowanie przychodów, możliwość zakłócenia konkurencji, wybiórcze
wsparcie środkami publicznymi – zawartymi w rozporządzeniach dotyczących finansowania inwestycji w
ramach programów pomocy publicznej), dofinansowanie dla podmiotu – również publicznego (np. zakładu
gospodarki komunalnej) zostanie obniżone do wielkości dopuszczonej w odpowiednim rozporządzeniu, które
po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską stanie się programem pomocowym. Zgodnie
z rozporządzeniami, jakie do momentu powstania niniejszego programu powstały, dofinansowanie nie
będzie mogło przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych (+10% dla średnich, +20% dla małych
przedsiębiorstw). W świetle przepisów o pomocy publicznej nawet podmiot sektora finansów publicznych
może również być traktowany jak przedsiębiorca.
Może zaistnieć sytuacja, w której nie zachodzą przesłanki do uznania realizacji projektu jako komercyjnego,
jednak dzięki jego realizacji operator projektu będzie uzyskiwał (w trakcie, bądź po realizacji) przychody. Dla
uniknięcia nadmiernego dofinansowania takich inwestycji KE posługuje się metodą luki finansowej
w obliczaniu wysokości kosztów kwalifikujących się do wsparcia. Samo wsparcie odbywa się na zasadach
ogólnych, a zatem uzyskiwana jest maksymalna dopuszczalna programem operacyjnym intensywność
pomocy. Natomiast wskaźnik luki finansowej (wyrażony w %) obniża wysokość kosztów kwalifikowalnych –
metodologia została opisana w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
Całkowite finansowanie ze środków prywatnych - w tym przypadku sprawa jest klarowna – osoba
prywatna, czy przedsiębiorca realizuje na własną rękę przedsięwzięcie zabezpieczając w całości środki
finansowe.
Finansowanie mieszane może odbywać się na dwa sposoby:
1. Dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot prywatny środkami publicznymi. Taka
konstrukcja, to pomoc publiczna, czyli udzielenie wsparcia na szczególnych zasadach. W takim
przypadku to przedsiębiorca, bądź inny podmiot ubiega się – niezależnie od źródła – o środki
finansowe. Może to być zarówno dotacja „unijna”, jak również pomoc pośrednia w postaci zwolnienia
z podatku, czy umorzenie zaległości wobec Skarbu Państwa.
2. Realizowanie przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to obecnie
najtrudniejsza forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Rodzi ona jeszcze wiele pytań
i wątpliwości w szczególności w momencie pozyskiwania Funduszy Strukturalnych.
Trudności związane z mieszanym finansowaniem wynikają z:




braku interpretacji przepisów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego,
kwalifikacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach partnerstwa (publiczne, komercyjne),
struktury rozliczania możliwych do pozyskania Funduszy Strukturalnych.

W przypadku partnerstwa może wystąpić przypadek realizacji przedsięwzięcia komercyjnego. Wówczas
dofinansowanie wynikać będzie z przepisów zawartych w programach pomocy publicznej (np. 50%) i tu nie
będzie wątpliwości co do struktury rozliczeń pomiędzy partnerami. Natomiast w przypadku przedsięwzięcia
publicznego powstaje pytanie do jakiej kategorii należy takie partnerstwo zaliczyć? Czy będzie to podmiot
publiczny, czy też niepubliczny? Jaką należy zastosować strukturę rozliczeń pomiędzy partnerami? Czy
dofinansowanie strukturalne będzie jednorodne dla całego partnerstwa – 85% (co jest mało
prawdopodobne), czy też dla części publicznej takie jak dla przedsięwzięć publicznych, a dla części
prywatnej w wysokości wynikającej z programów pomocy publicznej? Na dzień dzisiejszy nie znane są
odpowiedzi na te pytania. Jedno jest pewne – projekty w ramach PPP najlepiej będą realizować cele
programów rewitalizacji. Chodzi tu bowiem o zaangażowanie jak największej liczby podmiotów (partnerów),
w celu zapewnienia kompleksowości realizowanych działań.
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Zaznaczyć należy, że w samym programie rewitalizacji nie przewidzi się wszystkich przedsięwzięć,
które mogłyby być realizowane na jego podstawie lub nie wszystkie przedsięwzięcia będą mogły
być zrealizowane ze względu na ograniczenia formalne bądź finansowe. Zapisane zostaną
kluczowe przedsięwzięcia stanowiące motor, rozruch dla odbudowy danego obszaru. Ta siła
napędowa powinna skłonić podmioty funkcjonujące na rewitalizowanym obszarze do
podejmowania indywidualnych działań. W takiej sytuacji miasto powinno sformułować program
wspierania inicjatyw, który będzie stymulował proces rewitalizacji obszaru.
Programy wsparcia mogą być realizowane za pomocą instrumentów: finansowych i niefinansowych.
Instrumenty finansowe – to bezpośrednie dotacje realizowane w oparciu o przepisy dotyczące pomocy
publicznej. Przedsiębiorcy25, a także podmioty sektora publicznego i pozarządowego (tzw. III ektora)
prowadzące działalność gospodarczą mogą starać się zarówno w samorządzie terytorialnym (gminie,
powiecie, województwie), jak i w innych instytucjach administracji publicznej (np. rządowych) o pomoc
w finansowaniu swoich projektów tak inwestycyjnych jak i miękkich – np. szkoleniowych, czy doradczych
oraz wsparciu na zatrudnienie. Udzielający pomocy (szczególnie ważne dla Władz Miasta), musi właściwie
zidentyfikować czy i do jakiego rodzaju pomocy publicznej projekt taki będzie się zaliczał. Od tego bowiem
zależeć będzie intensywność wsparcia jakiej, będzie można udzielić. W obszarze rewitalizacji znajdują się
również obiekty, często objęte ochroną konserwatorską należące do osób prywatnych. Osoby prywatne są
wyłączone z prawa o ubieganie się o wsparcie z funduszy strukturalnych, a nie zawsze ich sytuacja
materialna pozwala na przeprowadzenie kosztownych prac remontowych i konserwatorskich. W takiej
sytuacji w ramach realizacji procesu rewitalizacji danego obszaru pożądanym byłoby przeznaczenie części
środków z budżetu miasta z puli na konserwację zabytków na pomoc prywatnym właścicielom obiektów
objętych ochroną konserwatorską. Taka pomoc byłaby cennym wsparciem nie tylko dla właścicieli
prywatnych obiektów, ale przede wszystkim sposobem ratowania zabytków znajdujących się w złym stanie
technicznym, a w konsekwencji podniesieniem walorów przestrzennych i historycznych miasta. Taka pomoc
została zaoferowana przez Władze Miasta jego mieszkańcom, jak również instytucjom kościelnym,
które podejmują prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych.
Natomiast podmioty sektora publicznego, czy pozarządowego nie prowadzące działalności gospodarczej
mogą ubiegać się o finansowe wsparcie własnych przedsięwzięć na zasadach ogólnych (ważne z punktu
widzenia ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych). Oznacza to, że nie obowiązują wówczas
zaostrzone przepisy o pomocy publicznej jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
a w związku z tym dofinansowanie może przybrać znacznie większy wymiar.
Niefinansowych – np. udostępnianie terenów, zwolnienia, ulgi podatkowe, preferencyjne opłaty26, itp.
również przy respektowaniu przepisów o pomocy publicznej. Przy takim sposobie wspierania działalności
różnych podmiotów, zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej. Mimo, że środki finansowe nie są
bezpośrednio przekazywane, to pomoc ta ma wymierny charakter. Zwolnienia z podatków, czy ograniczenia
opłat obowiązkowych na rzecz budżetu państwa to oszczędności takiego podmiotu. W procesie rewitalizacji
taki instrument może być istotną zachętą przede wszystkim dla właścicieli posesji. Ulgi, powodując
oszczędności mogą skłonić do inwestowania.
Pamiętać jednak należy, że każde wsparcie dotyczące tych samych kosztów ponoszonych przez podmiot
prowadzący działalność gospodarczą w ramach pomocy publicznej podlegać będzie sumowaniu. Oznacza
to, że w przypadku stosowania przez miasto różnych instrumentów konieczne będzie ścisłe monitorowanie,
czy nie zachodzi niebezpieczeństwo podwójnego finansowania. Wyjątek stanowi pomoc tzw. „de minimis”,
czyli niewielkie wsparcie nie przekraczające równowartości 200 tys. euro w ciągu ostatnich trzech lat.
Jednym z założeń niniejszego Programu rewitalizacji jest poprawa estetyki reprezentacyjnych obszarów
miasta m.in. poprzez ujednolicenie elementów architektury przestrzeni, przede wszystkim nośników
informacji oraz odpowiednią gospodarkę zielenią. Dla uzyskania zamierzonego efektu Władze Miasta mogą
zaoferować dofinansowanie opracowania projektu i wykonania ujednoliconych tablic informacyjnych czy
pomoc administracyjną przy uzyskiwaniu pozwoleń na umieszczenie danego elementu w obszarze
rewitalizacji.
Sposobem dla zaktywizowania właścicieli prywatnych posesji zlokalizowanych wzdłuż ulic Krakowskiej
i Dembowskiego może być np. ogłoszenie konkursu na najładniejszy ogródek/podwórko. Efekty konkursu
25

Podmioty gospodarcze – zarówno przedsiębiorstwa funkcjonujące w oparciu o kodeks handlowy jak i w oparciu o kodeks cywilny (np.
jednoosobowa działalność gospodarcza)
26
Z teorii o pomocy publicznej wynika, że instrumenty te mimo, że mają wymiar finansowy, to jednak zaliczają się do niefinansowych.
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w połączeniu z uporządkowaniem zieleni miejskiej znajdującej się na tym odcinku i zainstalowaniem
ujednoliconych nośników informacji zmieni w znacznym stopniu wizerunek miasta i pozytywnie świadczyć
będzie o jego gospodarzach.

12 Zarządzanie procesem rewitalizacji
Zarządzanie, jak definiuje literatura przedmiotu polega na planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu,
monitorowaniu i kontroli działań jakie realizowane są w organizacji dla osiągnięcia określonych
celów. Zasady jakie wynikają z tak przedstawionej definicji można odnieść również do zarządzania ściśle
określonym obszarem, a w tym konkretnym przypadku obszarem rewitalizacji. Konieczne jest zatem
odpowiednie zaplanowanie przedsięwzięć, a następnie ich wdrożenie przy jednoczesnej koordynacji dla
uzyskania jak największej efektywności. W konsekwencji w dłuższym okresie należy na bieżąco śledzić, czy
osiągane są złożone efekty. Zarządzanie Programem rewitalizacji dla Wieliczki składać się będzie z czterech
etapów.
Etap I-szy planowanie oraz przegląd (rewizja) to wszystkie działania jakie podjęte zostały przez Władze
miasta już w fazie przygotowania niniejszego dokumentu. Jest to o tyle istotny element, ponieważ angażuje
on do współdziałania wszystkich zainteresowanych zmianą przestrzeni publicznej. A zatem w procesie
planowania udział bierze nie tylko jednostka administracji publicznej, ale zaangażowane są również inne
podmioty od publicznych (placówki oświatowe, kulturalne) poprzez instytucje pozarządowe oraz organizacje
pozarządowe po podmioty prywatne, osoby fizyczne (mieszkańcy) i przedsiębiorców. Za przygotowanie
Programu odpowiada Urząd Miasta, natomiast pozostali interesariusze angażują się na zasadzie konsultacji
prowadzonych w formie:




warsztatów,
indywidualnych rozmów, uzgodnień, opiniowania
pytań, komentarzy i sugestii zgłaszanych poprzez stronę internetową.

Po zapoznaniu się z wszelkimi uwagami przygotowanie dokumentu zakończy się przyjęciem przez Radę
Miasta Programu Rewitalizacji dla Miasta Wieliczka na lata 2007-2015. Będzie to oznaczać akceptację
zaprojektowanych zamierzeń przez przedstawicieli lokalnej społeczności. Kolejne etapy zarządzania
pozostaną w kompetencjach Władz Miasta – Burmistrza.
Dla skutecznego i efektywnego wdrażania Programu konieczne jest powołanie Operatora Programu. Nie ma
konieczności poszukiwania osób czy firm zewnętrznych. Operator to osoba lub zespół ludzi, którzy będą
pilnować, a także sprawdzać, czy i w jaki sposób postępują prace rewitalizacyjne. W szczególności będą
zwracać uwagę na realizację zadań własnych prowadzonych przez samorząd gminy, na co będą mieć
bezpośredni wpływ, a także obserwować zjawiska zainicjowane i podjęte przez inne podmioty sektora
prywatnego czy pozarządowego.
Etap II. Wdrażanie programu. Jak wynika z założeń do procesu rewitalizacji, większość przedsięwzięć
realizowanych będzie przez Władze Miasta oraz Kopalnię Soli. Natomiast niewielka część zidentyfikowanych
już i koniecznych do podjęcia działań może i powinna zostać podjęta przez lokalnych przedsiębiorców oraz
prywatnych właścicieli posesji będących w obszarze objętym Programem rewitalizacji. Toteż można
podzielić wdrażanie programu na trzy modele:
1) Projekty własne miasta. Przebudowa placów miejskich, modernizacja infrastruktury technicznej i ciągów
komunikacyjnych to zadania miasta. Zatem w strukturze organizacyjnej powinno się wyodrębnić jednostkę,
lub przekazać odpowiednie kompetencje osobie czy osobom, które będą w sposób systematyczny dbały
o efektywne i planowe wykonanie tych zadań włącznie z monitorowaniem możliwości budżetowych.
2) Projekty instytucji niepublicznych. Niezależnie od prac wykonywanych przez samorząd lokalny
w proces rewitalizacji włączą się podmioty niepubliczne począwszy od przedsiębiorców (Kopalnia Soli),
poprzez organizacje pozarządowe po mieszkańców i instytucje ich reprezentujące (wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe). Zaangażowanie to będzie polegać nie tyle na inicjowaniu działań rewitalizacyjnych, co na
odpowiedzi na rozpoczęte przez miasto inwestycje. A zatem będą to pojedyncze niewielkie projekty
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polegające na poprawie wizerunku poszczególnych obiektów z możliwością zgłaszania ich do programu
rewitalizacji (np. przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które w odróżnieniu od osób prywatnych
mogą być beneficjentami).
3) Projekty w formule PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego). Istnieje również możliwość podjęcia się
realizacji przedsięwzięć w modelu PPP. Przy odpowiedniej analizie ryzyk związanych z realizacją inwestycji
oraz późniejszą działalnością operacyjną możliwe są do wykonania inwestycje, które mogą przynieść miastu
wymierne korzyści. W szczególności chodzi o projekty z zakresu turystyki i rekreacji. Na terenach będących
własnością miasta prywatny inwestor inwestuje w działalność pożytku publicznego przy okazji planując
działalność przynoszącą profity jemu samemu. Korzyść jest obopólna – dla miasta zaspokojenie potrzeb
mieszkańców i turystów oraz poprawa wizerunku, dla przedsiębiorcy dodatkowe zyski oraz poprawa
konkurencyjności na rynku.
Etap III. Monitoring i sprawozdawczość. Monitoring oparty jest na systemie zbierania i analiz informacji
dostarczanych głównie przez podmioty wdrażające (realizujące projekty), a jego celem jest wsparcie dla
operatora programu i zarządzającego w podjęciu decyzji z zakresu planowania/przeplanowania
i wykonawstwa. Powyższe informacje dostarczane będą w formie raportów okresowych składanych przez
poszczególne ogniwa systemu monitorowania. Ogniwami tymi są przede wszystkim: Rada Miasta, Burmistrz
Miasta, Operator programu, Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, podmioty realizujące projekty oraz
wykonawcy. Zgodnie z charakterem okresowej weryfikacji Programu rewitalizacji w Wieliczce zastosowany
zostanie system przedstawiony na rysunku 11.1.

RADA GMINY
4
Burmistrz Miasta
3
Podmioty zewnętrzne

2

Operator programu

1
Wykonawca

2

Wydział Merytoryczny

1
2

Wykonawca

Wykonawcy projektów poza
programem rewitalizacji
Rys. 12.23 Proces monitorowania realizacji Programu rewitalizacji (źródło: opracowanie własne)

Ponieważ Program rewitalizacji realizowany będzie za pomocą poszczególnych projektów, proces
monitorowania przebiegu tej realizacji musi rozpoczynać się „na samym dole”, a więc od wykonawcy. I tak
na podstawie opracowanych przez operatora wzorów raportów, przekazywane będą informacje
w następujący sposób:
1. Wykonawcy składają raz na kwartał raport z postępów w pracach oraz osiąganych efektów
z realizacji swoich projektów. W przypadku rozbieżności z harmonogramem realizacji konieczne
będą wyjaśnienia oraz zaprezentowanie sposobów powrotu do tego harmonogramu lub propozycja
modyfikacji harmonogramu prac. W przypadku projektów realizowanych przez instytucje
zewnętrzne, system raportowania pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą określać będzie
indywidualna umowa zawarta między nimi.
2. Wydział merytoryczny składa kwartalne sprawozdanie z faz realizacji projektów własnych miasta
uwzględniając wytyczne w przyjętym harmonogramie wraz z wyjaśnieniem ewentualnych
rozbieżności. W przypadku braku zakładanych efektów konieczne będzie przedstawienie czynników,
które utrudniają osiąganie zakładanych na etapie planowania celów. Raport taki składany jest do
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wydziału merytorycznego urzędu miasta. Adresatem sprawozdań jest Operator Programu.
W przypadku projektów zewnętrznych zadaniem Operatora jest pozyskać odpowiednie informacje
od realizatorów projektów na temat stanu i efektów ich wdrażania. Dla właściwego oglądu sytuacji
Operator powinien również zbadać, czy na rewitalizowanym obszarze realizowane są inne nie
zapisane w Programie rewitalizacji projekty, oraz jaki mają one wpływ na wdrażanie całego
Programu (zarówno pozytywne jak i negatywne).
3. Operator Programu – na podstawie otrzymanych i zebranych informacji formułuje analityczny
kwartalny raport na temat stanu wdrażania programu. W raporcie takim oprócz faktów dotyczących
rzeczywistych postępów prac, powinny znaleźć się również informacje, na podstawie których
możliwe będzie podjęcie odpowiednich decyzji w sprawie dalszego postępowania w ramach
wdrażania programu. Raport taki powinien zatem zawierać informacje o niezgodnościach,
rozbieżnościach z harmonogramem oraz rekomendacje co do dalszego postępowania. Również po
realizacji Programu konieczne jest agregowanie danych i sprawdzenie, czy zakładane wskaźniki
efektów są osiągane. W przypadku braku zgodności między planem i rzeczywistością, w zależności
od wielkości rozbieżności, konieczne będzie formułowanie wniosków i rekomendacji co do dalszego
postępowania i ewentualnych modyfikacji w Programie rewitalizacji.
4. Burmistrz informuje Radę Miasta o przebiegu realizacji Programu raz na pół roku, a w informacji tej
zawiera wszelkie elementy, które przyczyniły się do podjęcia określonych decyzji o zmianach
w realizacji Programu, a także przedstawia Radzie uzasadnienie konieczności (o ile taka wystąpi)
zmian w Programie rewitalizacji wraz z rekomendacją tych zmian.
5. Kompetencją Rady Miasta jest przyjmowanie raportu składanego przez Burmistrza, wnoszenie do
niego uwag oraz podejmowanie decyzji na temat rekomendowanych zmian w Programie.
Etap IV. Ewaluacja (ocena realizacji programu). Dla skutecznego realizowania Programu rewitalizacji
Wieliczki zostanie wprowadzony system okresowej i końcowej oceny programu (rysunek 11.2).
1. Na podstawie danych zawartych w Programie rewitalizacji opracowane będą wskaźniki bazowe
stanowiące podstawę oceny pośredniej i końcowej.
2. Ocena będzie dokonywana w połowie okresu obowiązywania Programu rewitalizacji oraz po jego
zakończeniu. Natomiast po 2 latach od zakończenia realizacji Programu przeprowadzona będzie
ocena osiągnięcia wskaźników oddziaływania.
3. Ocena pośrednia (mid-term) zostanie dokonana w połowie okresu, czyli analizy i informacje w niej
zawarte powinny ukazywać stan na koniec 2012 roku. W związku z tym raport z oceny pośredniej
powinien zostać przekazany Burmistrzowi Miasta do końca I kwartału 2013 roku. Po wstępnej
weryfikacji raport ten zostanie również przedstawiony do informacji Radzie Miasta. Na tej podstawie
możliwe będzie zweryfikowanie zapisów Programu rewitalizacji, które to zmiany muszą zostać
zatwierdzone uchwałą Rady Gminy.
4. Ocena końcowa (ex-post) dokonana będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie zostanie poddana
ocenie realizacja całego Programu rewitalizacji przeprowadzając analizę na koniec 2015 roku.
Raport z tej oceny powinien zostać przedstawiony Burmistrzowi Miasta do końca czerwca 2016 roku
oraz po weryfikacji zaprezentowany Radzie Gminy. Drugi etap, to ocena oddziaływania realizacji
Programu w dłuższym okresie, to znaczy w dwa lata po jego zakończeniu. Ocena ta będzie
dokonana przez służby Urzędu Miasta przy współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi. Ocena ta ma
bowiem określić długofalowe skutki społeczno-ekonomiczne realizacji projektów w ramach Programu
rewitalizacji.
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Rys. 12.24 System okresowej i końcowej oceny Programu rewitalizacji (źródło: opracowanie własne)
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ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik 1.
Spis obiektów zabytkowych w obszarze rewitalizacji
Obszar I – Centrum Miasta
Zabytki sakralne
1) Zespół Kościoła parafialnego pw. Św. Klemensa, na co składa się:
a. Kościół murowany z przełomu XIII/XIV w. z kaplicą Morstinów – kilkakrotnie remontowany,
przebudowywany, odbudowywany,
b. Murowana dzwonnica z 1696 – 1699 r.,
c. Murowane plebanie: przy ul. Sikorskiego 8 z 1835 – 1842 raz przy ul. Zamkowej 7 z końca
XIX w.
2) Dom modlitwy z 1911 r., przebudowany po 1945 r. należący do zespołu Bożnicy – ul. Seraf 11.
Zabytki świeckie
3) Układ urbanistyczny historycznego miasta, XIII-XIV, modyfikowany do XX w.
4) Zespół Zamku Żupnego, obecnie Muzeum Żup Krakowskich (Dom pośród Żupy, Dom Żupny,
Kuchnia Zamkowa, Wozownia murowana, Relikt muru obwodowego, relikt obwodu obronnego
zamku, Park, pozostałości miejskiego muru obronnego z murowaną basztą z 1361),
5) Zespół Magistratu (Magistrat wybudowany po 1875 r., Kordegarda z ok. 1837 r. – częściowa
adaptacja XIV–wiecznego szpitala) – ul. Powstania Warszawskiego 1,
6) Zespól Pałacu Salinarnego zw. Konopkowskim znajduje się w rejestrze zabytków:
Pałac Konopków z ok. 1784 r., przebudowany w latach 1808 – 1814, remontowany w roku 1838
oraz w latach 1988- 1992 – ul. Słowackiego 22,
Oficyna z ok. 1784 r., przebudowana z adaptacją na stajnie i mieszkania po 1808,
przebudowana na przełomie XIX i XX w. oraz po 1945 r., obecnie sklepy i magazyny– ul.
Słowackiego 18/20,
Oficyna z końca XIX w., obecnie sklepy i magazyny – ul. Słowackiego 16.
7) Sąd Grodzki z ok. 1893 r., obecnie Zespół Szkół Zawodowych – ul. Daniłowicza 12
8) Sukiennice sprzed 1835 r., obecnie dom handlowy – ul. Powstania Warszawskiego 14.
9) Kramy masarskie z 1896 r., obecnie zespół gastronomiczno–handlowy – ul. Sikorskiego 9.
10) Hotel „Pod Złotym Aniołem” z ok. 1835 r., obecnie budynek administracyjno – handlowy Spółdzielni
Rolniczo – Handlowej „Socha” – Plac Kościuszki 1.
11) Budynek Straży Pożarnej z XIX/XX w. – ul. Batorego 15/Limanowskiego 1.
12) Pałac Przychockich z ok. 1784 r, obecnie Liceum Ekonomiczne – Rynek Górny 2.

13) Dom drewniany z ogródkiem przedfrontowym z ok. połowy XIX w. – ul. Batorego 11.
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Dom drewniano – murowany z 1-szej połowy XIX w. – ul. Batorego 13.
Drewniany dom Markszajderów z 1783 r., obecnie karczma „Halit” – ul. Daniłowicza 9.
Dom drewniany z końca XIX w. – ul. Górsko 2.
Dom murowany wybudowany po 1878 – ul. Górsko 5.
Dom murowany wybudowany po 1877 – ul. Górsko 7.
Dom murowany z początku XX w. – ul. Kilińskiego 3.
Dom murowany z końca XIX w. – ul. Kilińskiego 4.
Dom murowany z 1925 r.– ul. Kilińskiego 5.
Dom murowany z 2-giej połowy XIX w. – ul. Kilińskiego 8.
Dom murowany, Kilińskiego 11
Dom murowany z początku XX w. – ul. Kilińskiego 19.

25) Dom z oficynami i działka – Kuczkiewicza 1

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Dom murowany z 1919 r. – Plac Kościuszki 2.
Dom murowany z 1914 r. – Plac Kościuszki 3.
Dom murowany z początku XX w. – Plac Kościuszki 4.
Dom murowany z początku XX w. – Plac Kościuszki 8.
Dom murowany z początku XX w. – ul. Limanowskiego 4/6.
Dom „Pod opatrznością” z 1776 r. – Rynek Górny 3.
Dom murowany z końca XIX w. – Rynek Górny 4.
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33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)

Dom murowany z 1877 r. – Rynek Górny 4a.
Dom murowany z 1893 r. – Rynek Górny 5.
Dom murowany z końca XIX w. – Rynek Górny 6.
Dom murowany wybudowany po 1776 r. – Rynek Górny 7.
Dom murowany z 1877 r. – Rynek Górny 8.
Dom murowany z początku XIX w. – Rynek Górny 9.
Dom murowany z ok.1878 r. – Rynek Górny 10.
Dom murowany wybudowany po 1877 r. – Rynek Górny 11.
Dom murowany wybudowany po 1877 r. – Rynek Górny 12.
Dom murowany z 1876 r.– Rynek Górny 14.
Dom murowany z początku XIX w, do 1931 r. siedziba starostwa – Rynek Górny 15
Dom murowany z końca XIX w. – Rynek Górny 16.
Dom murowany wybudowany po 1877 r. – Rynek Górny 17.
Dom murowany z końca XIX w. – ul. Seraf 1.
Dom murowany z początku XX w. – ul. Seraf 10.
Dom drewniany z 1-szej połowy XIX w. – ul. Seraf 12.
Zespół domu (dom murowany z 1882 r. - ul. Sikorskiego 1, oficyna murowana z 1906 r. - ul. Seraf),
Dom murowany z końca XIX w. – ul. Sikorskiego 4.
Dom murowany z XVI w. (?), połączenie dwóch domów – ul. Sikorskiego 5.
Dom murowany z początku XX w. – ul. Sikorskiego 7.
Dom murowany z 2-giej połowy XIX w – ul. Szpunara 1.
Dom drewniany sprzed 1786 r. – ul. Szpunara 20.
Dom murowany wybudowany po 1878 r. – ul. Zamkowa 1.
Dom murowany z 1893 r. – ul. Zamkowa 3.
Dom murowany z końca XIX w. – ul. Zamkowa 5.

Zabytki świeckie – poprzemysłowe
58) Kopalnia Soli XIII-XX, A-580 z 02.04. 1976 (księga miasta Krakowa) – szczególnie ważna ze
względu na wpisanie na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO w 1978,
oraz stanowiące zespół Kopalni Soli (A-580, A-543, A-544):
59) Nadszybie Szybu Daniłowicza z 1898 r. (szyb wydrążony w latach 1635-1640) – Park bł. Kingi.
60) Nadszybie „Regis” najstarszy z zachowanych szybów KS „Wieliczka” z ok. 1860-1861. Szyb wybity
ok. 1355 r.). Mieścił wówczas pierwszą w Wieliczce maszynę wyciągową – Plac Kościuszki/ul.
Sikorskiego.
61) Nadszybie Szybu „Górsko” wybudowany w 1896 (szyb wydrążony po 1620 ), przebud. po1908,
remont 1986 –1987.
62) Nadszybie bł. Kingi, szyb wybity w latach 1863-1867.
63) Dom salinarny Markszajderów, ogrodzenie z bramą i ogród – Daniłowicza 13
64) Dom salinarny nadszybia „Janina” – ul. Jańska 24.
65) Salinarny dom murowany nadszybia „Górsko” z 1804 lub 1812 – ul. Górsko 8.
66) Dom salinarny sprzed 1847 r., ogrodzenie – Dembowskiego 3.
67) Dom salinarny murowany z końca XVIII w., przebudowany na koszary w 1808 r. - ul. Limanowskiego
13
68) Dawna apteka salinarna, dom murowany z 1773 r. – Rynek Górny 1.
69) Szkoła Górnicza i Muzeum Salinarne z 1897 r., ob. Starostwo Powiatowe – ul. Dembowskiego 2.
70) Zespół domu salinarnego (dom murowany z 1847r., wozownia z k. XIX w. –
Dembowskiego1/Mickiewicza 2.
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Obszar II – Park Adama Mickiewicza – pośrednia ochrona konserwatorska

Obszar III – teren przy torach kolejowych
71) Zespół Dworca Kolejowego „Wieliczka” – ul. Dembowskiego 59:
Dworzec murowany z początku XX w.
Dom murowany z przełomu XIX/XX w.
72) Zespół starej warzelni soli „Turówka” – ul. Żeromskiego:
Skład solny „Turówka”, zaprojektowany jako warzelnia, budynek murowany z lat 1812-1814,
obecnie zaadoptowany na hotel pod tą sama nazwą, ul. Żeromskiego 1;
Oficyna zachodnia, budynek murowany z lat 1812-1814, po 1818 przebudowany na magazyn, a
po 1908 na mieszkania, ul. Żeromskiego 3;
Oficyna wschodnia, budynek murowany z lat 1812-1813, po 1818 przebudowany na magazyn, a
w 1901 na mieszkania, ul. Żeromskiego 4.
73) Nowa warzelnia budynek murowany w 1910 – 1913, przebudowany po 1945 – ul. Dembowskiego.

74) Klasztor OO Franciszkanów - rejestr zabytków.
75) Ul. Dembowskiego 12, dom drewniano–murowany z 1784, przebudowany na przełomie XIX i XX w.
76) Ul. Dembowskiego 15, dom murowany z przełomu XIX i XX w.
77) Ul. Dembowskiego 28-34, dom murowany z przed 1878 r., rozbudowany na przełomie XIX i XX w., a
następnie wyremontowany.
78) ul. Powstania Warszawskiego 3, dom murowany z 1906 r.
79) ul. Powstania Warszawskiego 5, dom murowany z ok.1906 r.
80) ul. Powstania Warszawskiego 6, dom murowany z początku XX w.
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Załącznik 2
Opis wybranych projektów komplementarnych
1)

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportoworekreacyjnej oraz obiektów użyteczności publicznej

W ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej i sportowo–rekreacyjnej w Wieliczce
zaplanowane zostały następujące zadania (na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 2007):

















rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3, budowa sali gimnastycznej i modernizacja boisk sportowych,
modernizacja i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2,
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4,
budowa czterooddziałowego przedszkola przystosowanego do wymogów HACAP z placem zabaw,
budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Wieliczce,
budowa centrum edukacyjno-sportowego zawierającego: baseny, jacuzzi, halę widowiskowosportową, obiekt edukacyjno-konferencyjny z salami dydaktycznymi i audytoryjnymi oraz w zależności
od pory roku sadzawka lub lodowisko i dziedziniec o charakterze amfiteatralnym,
budowa kortów tenisowych,
budowa budynku Klubu Sportowego „Wieliczanka”,
urządzenie placów zabaw na Os. Wincentego Pola, Krzyszkowice,
termomodernizacja, modernizacja pomieszczeń wewnętrznych i likwidacja barier architektonicznych
budynku SPZLO przy ul. Szpunara 20,
budowa Centrum Obsługi Mieszkańców, dostosowane obiektu dla osób niepełnosprawnych,
remont świetlic osiedlowych oraz WDK,
remont budynków Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: przy ul. Powstania Warszawskiego 1, ul.
Sienkiewicza 2, ul. Limanowskiego 32 oraz Rynek Górny 6 w zakresie: remont elewacji wraz z
ociepleniem, zmiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej, modernizacja pomieszczeń,
montaż kolektorów słonecznych na obiektach użyteczności publicznej.

Rys. A Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne w Wieliczce – projekt budowlano - wykonawczy
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2)

Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w
Wieliczce – koncepcja

Rys.B Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce - koncepcja
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OPIS PROJEKTU
LOKALIZACJA - UWARUNKOWANIA - ANALIZA
Teren inwestycji zlokalizowany w Wieliczce u zbiegu ulic Piłsudskiego i Wincentego Pola obejmuje
dz. 714/2, 132, 718 .jest terenem w zasadzie płaskim.
Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Wieliczki przedmiotowe działki leżą
na terenie UP II – tereny zabudowy usług publicznych o znaczeniu lokalnym.
Sąsiednia , istniejąca zabudowa od strony północy, wschodu i południa to dwukondygnacyjne budynki
mieszkalne zróżnicowane w formie, rozproszone, charakterystyczne dla pejzażu małych miast .
W zachodniej części zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe Sienkiewicza składające się
z czterokondygnacyjnych, wieloklatkowych, budynków wielorodzinnych.
Obsługę komunikacyjną tworzą : od północy ul.Piłsudskiego, od południa ul.W.Pola.
Dobra lokalizacja, idealna obsługa komunikacyjna, pełne uzbrojenie terenu to zalety terenu inwestycji.
Obiekty szkolne, aula , hala sportowa będą spełniać oprócz funkcji dydaktycznych rolę kulturotwórczą,
usługową , integrującą lokalną społeczność, co nie jest bez znaczenia na obecnym etapie kształtowania się
społeczeństwa obywatelskiego.
Wielkość działki przewidzianej pod obiekty Zespołu Szkół wraz z terenami sportowymi o powierzchni 1,3 ha
jest stanowczo za mała aby dla tysiąca uczniów zapewnić warunki prawidłowego rozwoju fizycznego oraz
rekreacji czynnej.
Zespół projektowy sugeruje, aby w drugim etapie realizacji inwestycji , przewidzieć na działkach nr 672/10
i 672/12 zlokalizowanych pomiędzy osiedlem a zespołem szkół, boisko sportowe, kort tenisowy.
Powstały w ten sposób kompleks sportowo-rekreacyjny będzie służyć młodzieży osiedla mieszkaniowego
Sienkiewicza oraz młodzieży szkolnej Zespołu Szkół.

CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
Obsługa komunikacji pieszej i kołowej
Wejście główne zlokalizowano od północy z ul.Piłsudskiego, głównej ulicy łączącej zespół szkół z centrum
Wieliczki oraz obwodnicą miasta. Od południa z lokalnej ulicy W.Pola przewidziano zaopatrzenie do kuchni,
niezależne dwa wejścia do hali sportowej dla widzów.
Również przy ulicy Pola oraz w północno-zachodnim narożniku terenu inwestycji o płaskiej konfiguracji
zaprojektowano parkingi na samochody osobowe.
Zachodnio-południową część terenu przeznaczono na tereny sportu i rekreacji , które wraz z istniejącym
osiedlowym boiskiem sportowym mogą stać się terenami sportowymi również dla mieszkańców osiedla.
Kontekst przestrzenny miejsca
Kolejnym ważnym kryterium wyboru rozwiązań przestrzennych było dążenie do zaprojektowania kompleksu
architektonicznego , w którym trzy zespoły funkcjonalne: zespół szkół zawodowych, hala sportowa z aulą,
szkoła im.Brata A.Kosiby, zachowując swoja odrębność programową , będą tworzyły kompozycyjną całość
wpisując się w istniejący teren.
Lokalne materiały
Od wieków Wieliczka i okolice to prawdziwe zagłębie cegielni. Zachowane do dnia dzisiejszego liczne
budynki o elewacjach z klinkieru i cegły licowej świadczą o wysokim kunszcie dawnych mistrzów ceramiki
i budownictwa. Cegła klinkierowa oprócz odporności na zróżnicowane warunki atmosferyczne, oprócz
walorów estetycznych, oddziaływuje w sposób pozytywny na psychikę , dając uczucie ciepła i poczucie
bezpieczeństwa.
Wynikiem tych wszystkich rozważań jest zaprojektowany horyzontalny, dwukondygnacyjny ,,ceglany cokół ’’ .
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Głównym akcentem kompozycyjnym założenia jest wyrastający z płaskiego dachu przeszklony,
prostopadłościan hali sportowej oraz kubatura trzeciej kondygnacji szkół zawodowych ,wykonanych
z kształtowników szklanych profilit-k 25. Dynamiczna kubatura ‘’srebrnego spodka auli startującego
w kosmos’’ akcentuje wejście główne do zespołu szkół.

Rys.C Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce - koncepcja
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CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁÓW FUNKCJONALNYCH

Zaprojektowano zwarty kompleks kubaturowy zapewniający optymalne wzajemne powiązania
funkcjonalne.
Przyjęte rozwiązania planistyczno-przestrzenne nie wykluczają wyodrębnionego funkcjonowania
poszczególnych obiektów. . Osnową funkcjonalną i kompozycyjną jest dwukondygnacyjny hol wejściowy –
pasaż zlokalizowany w północnej części założenia ,równolegle do ulicy Piłsudskiego jako bariera akustyczna
chroniąca przed hałasem ulicy . Pasaż – hol wejściowy jest pewnego rodzaju ,,klamrą ‘’ spinającą niezależne
bloki funkcjonalne : zespół szkół zawodowych, część wspólną (aula, hala sportowa), szkołę im.Brata
A.Kosiby.
Hol wejściowy wraz z dwoma enklawami rekreacyjnymi, ukształtowanymi amfiteatralnie będzie
miejscem spotkań, działań pozalekcyjnych, ogólnie miejscem integracji uczniów . Zróżnicowana materiałowo
,kolorystycznie i kubaturowo przestrzeń wspólna, wpłynie pozytywnie na emocjonalny i psychiczny rozwój
uczniów. W holu zaprojektowano dwa przeszklone dżwigi osobowe który umożliwią uczniom
niepełnosprawny korzystanie z funkcji zlokalizowanych na piętrze.
Centralnie zlokalizowana część wspólna zawiera: aulę, halę sportową z zapleczem szatniowym,
stołówkę z zapleczem kuchennym, część rehabilitacyjną i rekreacyjną. Hala sportowa w podstawowym
wariancie funkcjonalnym zawiera widownię na 220 osób dostępną z przeszklonego korytarza na piętrze,
okalającego halę z trzech stron. Przedstawiono wariantowe możliwości wykorzystania hali sportowej :
Wariant 1- dwa niezależne boiska do koszykówki lub siatkówki wydzielone kotarą – widzów 220
Wariant 2 – boisko do koszykówki , piłki ręcznej, halowej piłki nożnej – trybuny teleskopowe-widzów 664
Wariant 3 – boisko do siatkówki, tenis stołowy, turniej tańca, koncert-widowisko – widzów 856-900
Optymalną skalą dla krajobrazu podmiejskiego Wieliczki jest projektowany dwukondygnacyjny zespół
obiektów który w sposób neutralny wpisuje się w istniejące otoczenie.
Ortogonalny układ obiektu ,funkcjonalnie zróżnicowany, tworzy zwarty, jednolity kompleks kubaturowy.
Wszystkie pracownie, sale lekcyjne posiadają najkorzystniejsze oświetlenie światłem dziennym – wschodnie
i zachodnie.
W hali sportowej zaprojektowano doświetlenie w pasie stropu nad piętrem, matowym pirofilitem co pozwoli
na jednorodne nasycenie światła dziennego na poziomie parkietu i uniknięcie tzw ,,efektu oślepienia’’
promieniami słonecznymi zawodników.
W projektowanym zespole szkół zlikwidowano bariery architektoniczne :
--- bez progowy dostęp parteru z poziomu terenu
--- dwa dźwigi osobowe w holu wejściowym
--- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane dla osób poruszajacych się na wózkach
--- przewidziano toalety dla osób niepełnosprawnych
Zagwarantowano 105 miejsc parkingowych przy ul.Piłsudskiego i W.Pola , w tym 8 stanowisk dla
samochodów osób niepełnosprawnych.
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3)

Budowa mieszkań socjalnych

Obecnie gmina nie posiada w swoich zasobach wydzielonych mieszkań socjalnych. W odpowiedzi na
zapotrzebowanie na takie mieszkania oraz wypełniając nakazany ustawą z dn. 10 lipca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów obowiązek zapewnienia mieszkań socjalnych planuje się budowę czterech budynków
mieszkalnych o łącznej ilości 66 mieszkań wg następującego harmonogramu:






2008 r. - 15 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 593,67 m3 – w trakcie realizacji
2009 r. - 15 mieszkań – wykonany projekt budowlany,
2010 r. - 18 mieszkań,
2011 r. - 18 mieszkań.

Taka liczba mieszkań socjalnych odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu.
FoFot. A Budowa mieszkań socjalnych (fot.
www.wieliczka.eu)

4)

Remont budynku nadszybia Szybu „Regis” Kopalni Soli Wieliczka

Remont i udostępnienie Szybu „Regis” jest jednym z najistotniejszych projektów KS „Wieliczka” S.A.,
bowiem z efektów jego realizacji korzystać będzie zarówno KS Wieliczka i turyści, ale również i mieszkańcy
miasta.
Szyb „Regis” zgłębiony został w XIV roku i jest najstarszym z zachowanych szybów KS Wieliczka, a tym
samym bardzo cennym źródłem wiedzy o średniowiecznej gospodarce i sztuce górniczej. Zlokalizowany jest
w centrum miasta, przy ul. Generała Sikorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki – dawnego
Rynku Dolnego, na działce nr 607. Zespół obiektów szybu „Regis” wpisany został do krajowego rejestru
obiektów chronionych.

Fot. B Wizualizacja Szybu „Regis” (oprac.
EKSPO, 2007)
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Fot. C Szyb „Regis” (fot. A.Ostręga)

Zabytkowy zespół obiektów Szybu składa się z trzech
części (rys. B):
 budynek nadszybia A z przybudówką, w której
znajduje się szyb wdechowy,
 budynek łącznika B – w latach 70-tych XX wieku
tę część obiektu zaadoptowano do funkcji
sportowych – utworzono halę sportową do
koszykówki, do elewacji wschodniej dobudowano
pawilon, w którym utworzono widownię, szatnię i
sanitariaty dla zawodników.
 budynek maszyny wyciągowej C – w piwnicy tej
części budynku znajduje się kotłownia i oraz
zaplecze hali sportowej, na parterze sala ćwiczeń
dla orkiestry, a na pierwszym piętrze mieszkanie.
 budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej D.
Obiekty nadszybia zostaną zaadoptowane dla celów
turystycznych przy zachowaniu bryły zabytkowego
obiektu
i
charakterystycznych
elementów
architektonicznych.
Planuje
się
wyburzenie
wybudowanej w latach 70-tych XX wieku przybudówki i
zbudowanie nowej ściany w części B zespołu obiektów,
a także dobudowę w części A obiektu la celów
technicznych – nowo budowane elementy nawiązywać
będą do historycznej formy obiektów nadszybia.

Rys. D Szyb „Regis” (Biuro Studiów i projektów
Górniczych, 2007)

W części B obiektów nadszybia zabudowana będzie maszyna wyciągowa, w tej części odbywać się będzie
również wsiadanie i wysiadanie z klatki. Na piętrze mieścić się będzie restauracja, a na miejscu wyburzonej
przybudówki wybudowany zostanie taras połączony z parkiem miejskim, który w ciepłych porach roku pełnił
będzie funkcję letniego ogródka. W części piwnicznej budynek C zaadoptowany zostanie na ekologiczną
kotłownię i stację z urządzeniami klimatyzatorów dla sali konsumpcyjnej i kuchni. Parter natomiast
wykorzystany zostanie dla działalności komercyjnej. Urządzenia techniczne zostaną zmodernizowane, a
tymczasowe obiekty znajdujące się obecnie w otoczeniu budynków wyburzone.
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5)

Rewitalizacja rejonu Szybu Daniłowicza i Szybu Kingi

Teren zlokalizowany jest na zachód od Rynku Górnego w rejonie ulic: Daniłowicza, Dembowskiego i Matejki.
Zajmuje powierzchnie 18,11 ha i częściowo pokrywa się z obszarem III niniejszego programu rewitalizacji.
Aktualnie na terenie tym prowadzona jest działalność związana z obsługą ruchu turystycznego (rejon Szybu
Daniłowicz) oraz utylizacja słonej wody pochodzącej z odwadniania kopalni i produkcji soli. Rozpoczęte
zostały również prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem rejonu Szybu Kinga na cele
komercyjne.
Opracowana została koncepcja rewitalizacji rejonu Szybu Daniłowicza i Szybu Kingi przez EKSPO S.C., a jej
główne założenia projektowe są następujące:
 uporządkowanie układu komunikacji kołowej i pieszej poprzez:
o utworzenie głównego ciągu pieszego łączącego tereny Kopalni z Zamkiem i Starym Miastem
poprzez trakt im. Jana Pawła II oraz poprzez planowany plac wielofunkcyjny, z terenem
planowanego centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego wzdłuż Parku A. Mickiewicza,
o utworzenie lokalnych – czytelnych ciągów pieszych łączących poszczególne strefy terenu
kopalni,
o usprawnienie komunikacji kołowej poprzez czytelne określenie wjazdów na teren kopalni
wraz z zespołami parkingów lokalnych związanych z poszczególnymi strefami,
o lokalizacja dużego parkingu dla turystów z wjazdem od ul. Dembowskiego – parking „pod
kominem”,
o wytworzenie dwóch placów na trasie głównego ciągu pieszego tzw. placu przed Szybem
Daniłowicza i nowego placu w rejonie parkingu „pod kominem”,
o realizację nowej drogi wewnętrznej łączącej ulicę Matejki z ulicą Daniłowicza, pozwalającej
na eliminację ruchu kołowego z istniejącego ciągu komunikacyjnego stanowiącego dojazd
do remizy straży pożarnej i zespołu domów w płd-zach części terenu,
 likwidacja istniejącej linii kolejowej wraz z bocznicami i rozebraniem wiaduktu w ul. Dembowskiego,
co umożliwi integrację całego obszaru, wraz z możliwością odtworzenia kompozycji urbanistycznej
Parku Kingi,
 koncentracja funkcji związanych z produkcją i utylizacją solanki w płn części terenu, poprzez
wydzielenie tego obszaru ogrodzeniem z dostępem od ul. Matejki i własnym parkingiem
wewnętrznym,
 koncentracja funkcji administracyjnych i biurowych w zespole nadszybia Św. Kingi oraz w istniejącym
obiekcie produkcyjnym, który zostanie zmodernizowany w tym celu,
 uporządkowanie bezpośredniego otoczenia Szybu Daniłowicza celem dostosowania do aktualnych
potrzeb związanych z ruchem turystycznym i wymaganiami odwiedzających kopalnię gości zwłaszcza
zagranicznych; integracja placu przed budynkiem Szybu Daniłowicza z traktem rekreacyjnym im.
Jana Pawła II, który rozpoczyna się po przeciwnej stronie ulicy Daniłowicza i prowadzi w kierunku
Zamku i Starego Miasta,
 uporządkowanie terenu Parku Kingi, poprzez dążenie do przywrócenia mu historycznej kompozycji
urbanistycznej oraz realizacja elementów małej architektury w celu przywrócenia parkowi funkcji
rekreacyjnej,
 utworzenie stref w obszarze, gdzie możliwe będą nowe działania inwestycyjne, których realizacja
pozwoli na uporządkowanie urbanistyczno–przestrzenne tego terenu i zwiększenie jego atrakcyjności
zarówno dla odwiedzających kopalnie jak i mieszkańców miasta.
Całość obszaru do rewitalizacji podzielona została na 6 stref do zainwestowania:
Strefa A teren zajęty pod stadion oraz obiekty sportowo rekreacyjne – nowe przeznaczenie: możliwość
realizacji hotelu, pensjonatu z programem usług leczniczych poszerzonych o elementy sportu i rekreacji.
Strefa B pas terenu od ul. Matejki i wzdłuż zlikwidowanej bocznicy kolejowej do szybu Kościuszko, teren
częściowo zajęty pod urządzenia związane z działalnością kopalni – nowe przeznaczenie: realizacja
obiektu sanatoryjnego z usługami towarzyszącymi.
Strefa C teren po wyburzonych składach i magazynach z przebiegającym na estakadzie rurociągiem
solankowym, zajęty przez budynek stolarni i plac manewrowy dla pojazdów dostarczających piasek do
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otworu podsadzkowego – nowe przeznaczenie: obiekty związane z obsługą turystyczną,
gastronomiczną oraz rozrywkowo-rekreacyjną.
Strefa D teren częściowo zabudowany dwoma budynkami mieszkalnymi w dostatecznym stanie
technicznym – nowe przeznaczenie: planetarium oraz obiekty usługowe związane z handlem
i gastronomią dla obsługi ruchu turystycznego.
Strefa E teren zabudowany budynkami biurowo-magazynowymi, warsztatowymi i lokomotywownią –
nowe przeznaczenie: kompleks gastronomiczno-rozrywkowy, obiekt biurowo-administracyjny, budynek
wystawienniczy, możliwość adaptacja istniejących budynków.
Strefa F teren od strony ul. Dembowskiego po wyburzonej warzelni I, elektrowni, kotłowni, hali pomp,
zabudowany obiektami warzelni II, chłodni kominowych i zespołu budynków elektrociepłowni, siłowni,
stacji trafo – nowe przeznaczenie: możliwość wykorzystania części istniejących budynków w rejonie
nowego parkingu dla turystów na cele ekspozycji muzealnych i wystawiennictwo związane
z działalnością kopalni oraz na cele komercyjne.

Rys. E Rewitalizacja rejonu Szybu Daniłowicza i Szybu Kingi (oprac. EKSPO, 2007)

6)

Rewitalizacja terenu
Szybu Kościuszko w Kopalni Soli
„Wieliczka”

Teren
Szybu
Kościuszko
KS
Wieliczka
zlokalizowany jest w rejonie ulicy Kościuszko. Na
terenie Szybu Kościuszko planuje się do budowę
nowoczesnego kompleksu obejmującego zaplecze
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techniczne i logistyczne wraz z bazą kontenerową dla firm zewnętrznych. Część znajdujących się obiektów
zostanie zmodernizowana i zaadoptowana do nowych funkcji (np. zespół warsztatów), a część rozebrana
(np. bezodpływowe zbiorniki na ścieki fekalne).
Obiekty takie jak: hala warsztatowa, magazyny, część socjalno-biurowa umieszczone zostaną w zwartym
kompleksie bryłowym funkcjonalnie powiązanym z zapleczem obsługowym. Dla zapewnienia właściwego
funkcjonowania kompleksu wybudowane zostanie również zaplecze socjalno–administracyjne (Projekt
budowlany Budowa Centrum …, 2007).
Fot. D Teren Szybu Kościuszko – stan aktualny (fot. KS Wieliczka)
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7)

Rewitalizacja terenu po eksploatacji piasku „Psia Górka” w kierunku
sportowo-rekreacyjnym

Planuje się zagospodarować teren po eksploatacji piasku na potrzeby Gminy Wieliczka (podsadzanie
wyrobisk) dla celów sportowo–rekreacyjnych. Kompleks sportowo–rekreacyjny zrealizowany zostanie w
dwóch etapach: 1 etap – stadion piłkarski wraz z zapleczem z programem użytkowym dostosowanym do
drugiej ligii włącznie); 2 etap – centrum odnowy biologicznej oraz hotel z zapleczem gastronomicznym i
konferencyjnym.
W pierwszym etapie inwestycji wybudowane zostaną dwa boiska: boisko sportowe o najwyższej jakości,
oświetlone,
z
podgrzewaną
i
nawadnianą
murawą
oraz boisko treningowe.
Na
trybunach
przewidziano w sumie
2500 miejsc siedzących.
Zarówno trybuny, wejścia
na stadion i boisko będą
monitorowane.
Przy
stadionie
wybudowany
zostanie
budynek
klubowy i parking.

Fot. E Teren poeksploatacyjny ”Psia Górka” – stan aktualny (fot. KS Wieliczka)

Rys.F Wizualizacja stadionu (oprac. EKSPO, 2007)

137

Załącznik 3
Informacje z prasy i Internetu na temat Programu
rewitalizacji

Fot. F Dziennik Polski, 18 czerwca 2008r. – art. Czekają na propozycje
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Fot. G Głos Wielicki, lipiec 2008 – art. Marka Wieliczka

Fot. G Dziennik Polski, 18 czerwca 2008r. – art. Czekają na propozycje
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Fot. H Głos Wielicki, lipiec 2008 – art. Marka Wieliczka
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Fot. I Panorama Wieliczki – art. Konsultacje społeczne „Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata
2007 - 2015
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Załącznik 4
Dokumentacja fotograficzna obszarów rewitalizacji
(płytaCD)
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