
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU
„STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY WIELICZKA NA LATA 2023-2030”.

1. Podstawa prawna:
 art. 10e, 30 ust. 2 pkt.1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm).
 art. 6 ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz. U. Z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.),
 uchwała nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

społecznych z mieszkańcami Gminy Wieliczka,
 uchwała nr XXXV/446/2021  Rady Miejskiej  w Wieliczce z dnia 8 październik a2021  roku  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii

Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w
tym trybu jej konsultacji

 uchwała nr XLIV/647/2022 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 września 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
strategii, w tym trybu jej konsultacji,

 zarządzenie nr 240/ 2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023 -
2030.

2. Przedmiot  konsultacji  społecznych: projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023 – 2030

3.  Podmioty  konsultacji:  mieszkańcy  gminy  Wieliczka,  sąsiednie  gminy,  Stowarzyszenie  Metropolia  Krakowska,  lokalni  partnerzy  społeczni  i
gospodarczy,  dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Krakowie.

4. Termin konsultacji  społecznych:  od 29 sierpnia do 3 października 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii  Rozwoju Miasta i
Gminy Wieliczka na lata 2023-2030”.

5. Sposób upowszechnienia informacji oraz forma przeprowadzenia konsultacji:
Informacja  o  konsultacjach  społecznych,  w  tym  zaproszenie  do  udziału  w  konsultacjach,  termin  i  sposób  zgłaszania  uwag  do  projektu  oraz
dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji,  została umieszczona w dniu 22 sierpnia 2022 roku, natomiast  formularz zgłaszania uwag w wersji
online 28 sierpnia 2022 r. zgodnie z treścią ogłoszenia o konsultacjach:



 na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce,
 na tablicach ogłoszeń na terenie gminy,
 w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce,
 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce

6. Forma konsultacji społecznych:
Przez cały czas trwania konsultacji uwagi przyjmowane były w następujących formach:

 w formie pisemnej poprzez pisemny formularz uwag, który należało dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce lub przesłać pocztą na
adres Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce,

 w formie elektronicznej poprzez formularz uwag on-line, który udostępniono na stronie internetowej i BIP Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce,
 ustnie lub pisemnie podczas dwóch dyżurów konsultacyjnych (spotkania w formule otwartej), które odbyły się w budynku głównym Mediateki

(hol wejściowy) w Wieliczce przy ul. M. Skulimowskiego 3 :
o w dniu 5 września 2022 r. w godzinach 17.00-19.00, 
o w dniu 7 września 2022 r. w godzinach 9.00 – 11.00.

7. Podsumowanie konsultacji społecznych:
W poniższym sprawozdaniu z konsultacji społecznych ujęte zostały wszystkie uwagi jakie spłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka w wyznaczonym
terminie konsultacji społecznych od 28 sierpnia do dnia 3 października 2022 r.,  i zostały tym samym rozpatrzone.
Łącznie w procesie konsultacji społecznych zgłoszono 296 uwag (w formie elektronicznej: 278 uwag, w formie pisemnej: 18 uwag, w formie ustnej: nie
płynęła  żadna  uwaga).  W  przypadku  7  uwag  treść  uwagi  miała  identyczne  brzmienie  –  w  takim  przypadku  obok  numeru  uwagi,  w  poniższym
zestawieniu, wskazano ilość zgłoszeń danej uwagi. 
W raporcie zgłoszone uwagi mogły otrzymać następujący status rozpatrzenia: 

1. Uwaga uwzględniona – to uwaga, której treść w całości została wprowadzona do Strategii lub uwaga, 
2. Uwaga częściowo uwzględniona – to uwaga, która spowodowała zmianę z zapisie Strategii, jednak nie jest to zapis literalny w stosunku do

zgłoszonej uwagi. 
3. Uwaga odrzucona to uwaga, która nie została wzięta pod uwagę w dokumencie Strategii lub której zapisy znajdowały się w dokumencie 

Strategii. 



Wszystkie zgłoszone w terminie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2023-2030” uwagi zostały 
przedstawione w poniższym zestawieniu tabelarycznym z nadanym im statusem oraz uzasadnieniem.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji wpłynęły następujące uwagi:

LP. ZGŁOSZONA UWAGA SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAGI
Uwagi zgłoszone w formie on-line

1. CEL  OPERACYJNY  1.2.  WYSOKA  WEWNĘTRZNA  I  ZEWNĘTRZNA  DOSTĘPNOŚĆ
TRANSPORTOWA

A. Rozbudowany węzeł Bieżanów o taki zjazd albo wybudowany zjazd na Wieliczkę na
węźle  A4-S7  z  kierunku  Rybitwy/Nowa  Huta  i  podpięcie  tej  drogi  do  obwodnicy
Wieliczki. 

B. Należy jak najszybciej  zlikwidować światła do wyjazdu na Kraków z ul.  Krakowskiej
(główny wyjazd z Wieliczki) i zrobić tam bezkolizyjne skrzyżowanie 2 poziomowe. 

C. Ronda w Wieliczce ... jakby się nie dało zrobić tam 2 pasów do zjazdu w prawo ... drugi
by był dla skręcających bezkolizyjnie na Nowy Świat. 

D. Remont drogi w Koźmicach Wielkich na Wildze ....  jest tam teraz mega wąsko.
E. Konstrukcja skrzyżowania na Janowice ... jest mega ciasne i skandalicznie skrzywione. 
F. Nazwa Rondo Wieliczan proszę zmienić na Rondo Wielickich Urzędników. 
G. Tramwaj na ul.  Jedynaka -  tramwaj musiałby jeździć z bardzo dużą prędkością i nie

mieć przystanków po drodze. Bo w zasadzie to powinno tu być metro a nie tramwaj.

(1A) Uwaga odrzucona.
Wnioskowana  inwestycja  wykracza  poza
zakres  kompetencyjny  gminy  (zadanie  w
gestii Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad). 

(1B) Uwaga uwzględniona.  
Skrzyżowanie  będzie  przebudowane  jako
bezkolizyjne.

(1C) Uwaga odrzucona.
Wnioskowana  inwestycja  wykracza  poza
zakres  kompetencyjny  gminy  (zadanie
Powiatu). 

(1D) Uwaga odrzucona.
Obecnie  trwa  remont  chodników  przy
wskazanej  drodze.  Zakończenie  inwestycji
poprawi  komfort  poruszania  się  pasem
jezdnym oraz ciągiem pieszym.

(1E) Uwaga odrzucona.
Wnioskowana  inwestycja  wykracza  poza
zakres kompetencyjny gminy – skrzyżowanie
łączy  drogę  powiatową  20  27K  oraz  20-30K
(zadanie Powiatu).



(1F) Uwaga odrzucona.
Nie przewiduje się zmiany nazwy ronda.

(1G) Uwaga odrzucona.
Projekt jest w wstępnej fazie. 

2. CEL OPERACYJNY 1.3.BEZPIECZNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE; str.20
Zgłaszam brak informacji  o nieistniejących chodnikach w infrastrukturze wiejskiej  w pobliżu
szkół. (do SWOT - słabości).

Uwaga odrzucona.
Ograniczony dostęp do chodników w pobliżu
szkół  występuje  na  terenie  Miasta  i  Gminy
Wieliczka  jedynie  w  Podstolicach,
Golkowicach  oraz  na  odcinku  w  Raciborsku
(odcinek  od  cmentarza  do  szkoły)  droga
powiatowa. Pozostałe  miejscowości  /  szkoły
są  w  nie  wyposażone,  tym  samym  zapis  o
charakterze  ogólnego  stwierdzenia  (  w
proponowanym  przez  wnioskodawcę  uwagi
brzmieniu)  jest nieuzasadniony.

3.  (Ilość
zgłoszeń – 31)

Rozdział 3, DOMENA 2, Cel strategiczny 2 Rozwój kultury - projekt Wielicki campus edukacji
muzycznej; str.25
Budowa nowoczesnego budynku dla Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz utworzenie
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia z zachowaniem szkół wchodzących obecnie w
skład zespołu.

Uwaga częściowo uwzględniona
W ramach strategii przewiduje się w budowę
siedziby  dla  Zespołu  Szkół  Muzycznych  w
Wieliczce  wyposażoną  w  niezbędną
infrastrukturę . Rozważa się również podjęcie
działań o szerszym spektrum, pozwalających
na bardziej kompleksową realizację projektu.

4.  (Ilość
zgłoszeń – 34)

Rozdział  3,  Plany  działań:  DOMENA  1  Gmina  funkcjonalna,  Cel  strategiczny  1.  Dostępna  i
przyjazna przestrzeń, Cel operacyjny 1.3. Bezpieczne przestrzenie publiczne; str. 18
Uwzględnić zadanie szczegółowe pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2023K
i 2026K w Dobranowicach

Uwaga odrzucona.
Wnioskowana  inwestycja  wykracza  poza
zakres  kompetencyjny  gminy  (drogach
powiatowa).  Równocześnie  Miasto  i  Gmina
Wieliczka  deklaruje  wniesienie  stosownych
wniosków  o  budowę  chodników  przy
wskazanych  drogach  do  Starostwa
Powiatowego.

5. (Ilość Rozdział 3 Plany działań: DOMENA 2 Gmina rozwijająca swój kapitał społeczny, Cel strategiczny Uwaga częściowo uwzględniona. 



zgłoszeń – 36) 1. Wysoki standard edukacji, Cel operacyjny 1.1. Rozwój bazy przedszkolno-szkolnej; str. 21-22
Przykładowe kierunki działań: przy „Rozbudowie bazy szkolnej” dodać podpunkt:
 - Budowa basenu typu DELFINEK przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach

Dokument  Strategii  zostanie  poszerzony  o
zapis:  opracowanie  analizy  przestrzenno-
funkcjonalnej  oraz  finansowej  realizacji
inwestycji  budowy  basenu  przy  obiekcie
szkolnym w południowej części gminy. 

6. (Ilość 
zgłoszeń – 35)

Rozdział  3  Plany  działań:  DOMENA  3  Gmina  dbająca  o  dobrostan  i  zdrowe  środowisko
naturalne,  Cel  strategiczny  1.  Stały  rozwój  oferty  rekreacyjnej  i  sportu,  Cel  operacyjny  1.1.
Rozwój bazy/infrastruktury; str. 29
W przedstawionych kierunkach działań dodać miejscowość Dobranowice, tj.: 
-  Obiekt  wielofunkcyjny  (sala  sportowo-rekreacyjna)  -  lokalizacja:  Węgrzce  Wielkie,
Dobranowice 
 - Skatepark – lokalizacja - Bogucice, Dobranowice (nowa inwestycja).

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Dokument  Strategii  zostanie  uzupełniony  o
zapis: budowa sali sportowo – rekreacyjnej na
potrzeby  szkoły  podstawowej  w
Dobranowicach  oraz  budowa  skateparku  i
toru  dla  rowerów,  hulajnóg,  rolek  (typu
pumptrack) w Bogucicach.

7. (ilość 
zgłoszeń – 5)

CEL OPERACYJNY 2.1. ROZWÓJ OFERTY KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO I OFERTY KULTURALNEJ 
SKONCENTROWANEJ WOKOŁO MUZYKI; str. 25

Zmiana daty utworzenia ogólnokształcącego zespołu szkół muzycznych na wcześniejszą.

Uwaga odrzucona. 
W  dokumencie  Strategii  podany  został
przedział  czasowy  w  którym  zakłada  się
realizacje  niniejszego  projektu.  Z  uwagi  za
zakres  zadania  skrócenie  ostatecznego
terminu  realizacji  projektu  nie  jest
uzasadnione.

8. Proszę  o  przedstawienie  propozycji  przyłączenia  do  gminnej  kanalizacji  20  gospodarstw
domowych.

Uwaga odrzucona.
Dokument  Strategii  nie  jest  dokumentem  o
tak  wysokiej  skali  szczegółowości,  gdzie
znalazłyby  się  wskazania  co  do  realizacji
inwestycji  w  odniesieniu  do  poszczególnych
punktów  adresowych.  Dokument  Strategii
programuje  bowiem  rozbudowę  całej  sieci
kanalizacyjne  (szersza  skala  inwestycji).
Indywidualne warunki, dotyczące podłączenia
poszczególnych  gospodarstw  domowych  do
sieci kanalizacji gminnej, znajdują się w gestii
Zakładu Gospodarki  Komunalnej  w Wieliczce
oraz  indywidualnych podmiotów.



9. (Ilość 
zgłoszeń – 41)

Rozdział  3,Plany  działań:  DOMENA  3  Gmina  dbająca  o  dobrostan  i  zdrowe  środowisko
naturalne,  Cel  strategiczny  1.  Stały  rozwój  oferty  rekreacyjnej  i  sportu,  Cel  operacyjny  1.1.
Rozwój bazy/infrastruktury; str. 31
Proponuję utworzenie toru dla rowerów, hulajnóg i rolek PUMPTRACK na działce nr 434/6 w
Bogucicach, ul. Winnicka

Uwaga częściowo uwzględniona.
W  tekst  strategii  wprowadzony  zostanie
zapis: budowa skateparku i toru dla rowerów,
hulajnóg,  rolek  (typu  pumptrack)  w
Bogucicach.
Wyjaśnienie:  projekt,  na  etapie  koncepcji,
wymaga  przeprowadzenia  uzgodnień
lokalizacyjnych  (Starostwo  Powiatowe  w
Wieliczce)  -  przez  wskazaną  działkę
przechodzi  sieć  gazociągu  wysokoprężnego
dla którego wymagane jest zachowanie strefy
kontrolowanej  (ochronnej).  W  strefach
kontrolowanych występuje szereg ograniczeń
w  zakresie  lokalizacji  obiektów,  urządzeń
terenowych  czy  nasadzeni  drzew  dlatego
wszelkie  prace  muszą  być  poprzedzone
wcześniejszymi  uzgodnieniami  sposobu  ich
wykonania  z  właściwym  operatorem  sieci
gazowej. Tym samym, na tym etapie, nie jest
możliwe  określenie  dokładnej  lokalizacji
planowanej inwestycji.

10. Rozdział 3, DOMENA 2, Cel strategiczny 2 - projekt Wielicki campus edukacji muzycznej; str.25
Budowa nowoczesnego budynku dla Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz utworzenie
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia z zachowaniem szkół wchodzących obecnie w
skład zespołu.
Przewidzenie  w  nowym  budynku  (obok  pomieszczeń  dydaktycznych  przeznaczonych  do
indywidualnych  zajęć  z  instrumentu  oraz  grupowych  zajęć  z  teorii  muzyki  i  dużych  sal
lustrzanych do zajęć z rytmiki i techniki ruchu) również:
• sali koncertowej (na 400 osób) wraz z reżyserką (umożliwiającą realizację nagrań na
poziomie studyjnym)
• sali kameralnej (na 200 osób)
• biblioteki wraz z fonoteką

Uwaga częściowo uwzględniona.
W ramach strategii przewiduje się w budowę
siedziby  dla  Zespołu  Szkół  Muzycznych  w
Wieliczce  wyposażoną  w  niezbędną
infrastrukturę. Rozważa się również podjęcie
działań o szerszym spektrum, pozwalających
na bardziej kompleksową realizację projektu.
W karcie projektu nie przewiduje się opisu na
poziomie szczegółowej specyfikacji realizacji. 



• sal  do  realizacji  przedmiotów  ogólnokształcących  w  zespołach  klasowych,  w  tym
pracowni przedmiotowych
• stołówki
• świetlicy
• pokoju nauczycielskiego
• infrastruktury administracyjnej
• infrastruktury sanitarnej 

11. Str. 35 z 151 
-Owocowe  dni  w  szkołach  –  akcja  dostarczania  do  szkół  owoców  i  warzyw  w  ramach
profilaktyki zdrowego odżywiania i budowy zdrowych nawyków żywieniowych.
-Warsztaty  dla  dzieci  i  dla  rodziców  -  spotkania  z  dietetykami  –  zdrowe  odżywianie  się.
(Warsztaty dla dzieci i rodziców - „szkolny ogród ekologiczny” ).

Uwaga odrzucona. 
Dokument  Strategii  nie  jest  dokumentem  o
tak  wysokiej  skali  szczegółowości.  Strategia
zakłada realizację działań proekologicznych w
różnych obszarach. Realizacja indywidualnych
projektów  ekologicznych  leży  w  gestii
poszczególnych szkół. Ponadto projekty takie
mogą  być  realizowane  z  pomocą
merytoryczną  pracowników  UMiGW  w
Wieliczce. 

12. Str. 39 z 151
Realizacja  wydarzeń  o  tematyce  ekologicznej  typu:  konkursy  szkolne,  lekcja  szkolna  o
środowisku naturalnym gminy Wieliczka (przygotowanie konspektu lekcji – przeprowadzenie
we  wszystkich  szkołach  podstawowych  w  ramach  lekcji  przyrody  –  poziom  IV  klasy),
(wykonanie szkolnego ogrodu ekologicznego na terenach zielonych szkoły).

Uwaga odrzucona. 
Dokument  Strategii  nie  jest  dokumentem  o
tak  wysokiej  skali  szczegółowości.  Strategia
zakłada realizację działań proekologicznych w
różnych obszarach. Realizacja indywidualnych
projektów  ekologicznych  leży  w  gestii
poszczególnych szkół. Ponadto projekty takie
mogą  być  realizowane  z  pomocą
merytoryczną  pracowników  UMiGW  w
Wieliczce. 

13. DOMENA 3, Gmina dbająca o dobrostan i zdrowe środowisko naturalne; str. 29

Wnoszę o uzupełnienie poprzez dopisanie w pkt.1 :
Stały rozwój oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej Gminy 
1.1.rozwój  bazy/infrastruktury  w  zakresie  agroturystyki,  enoturystyki,  ekomuzeów,   atrakcji

Uwaga odrzucona.
Działania w zakresie wspierania/rozwoju bazy
agroturystycznej,  enoturystyki,  ekomuzeów
itp.  są  w  zakresie  działań  LGD  Powiatu
Wielickiego i  w dokumentach  strategicznych



turystycznych LGD mogą zostać  przewidziane do realizacji.
14. DOMENA 3, Gmina dbająca o dobrostan i zdrowe środowisko naturalne; str. 29

Proponuję uzupełnić nazwę Celu Strategicznego 1 o pojęcie TURYSTYKI tj 
" Stały rozwój oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej gminy"

Uwaga uwzględniona.

15. DOMENA3, Cel operacyjny 2.3; str. 33
Proponowane kierunki działań : proponuję uzupełnić o :
-  wsparcie  organizacji  zajęć  ruchowych  dla  osób  dorosłych,  w  tym  seniorów,  w  oparciu  o
sołeckie  świetlice  środowiskowe  np.  zajęcia  gimnastyki  typu  zdrowy  kręgosłup,  kurs  i
organizacja spacerów nordic walking, zajęcia tai chi w sali i w plenerze.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Proponowany  zapis  w  tekście  strategii
zostanie  dodatkowo  poszerzony  (ponad
proponowaną uwagę) o zajęcia typu: fitness,
zumba oraz joga, czyli takie które obecnie są
już  realizowane/proponowane  do  realizacji
przez  Wielickie  Centrum  Kultury  w  ramach
oferty  zajęć  ruchowych  skierowanych  do
osób  dorosłych,  w  tym  seniorów,  m.in.  w
sześciu świetlicach środowiskowych (Lednica
Górna,  Janowice,  Mietniów,  Sygneczowice,
Sułków, Kokotów).

16. DOMENA 2, Cel operacyjny 4.2. Przykładowe kierunki działań; str. 28
Proponuję  uzupełnić  (Cel  operacyjny  4.2.  Przykładowe  kierunki  działań  )  o  :  wspieranie
tworzenia  ekomuzeów,  izb  dziedzictwa  oraz  innych  sposobów  gromadzenia  i  prezentacji
artefaktów kultury i lokalnej historii na terenie sołectw.

Uwaga odrzucona.
Wnioskowany zakres tematyczny znajduje się
w obszarze działań Lokalnej  Grupy Działania
Powiatu  Wielickiego  i  w  dokumentach
strategicznych  LGD  może  być  przewidziany
do realizacji.

17. DOMENA  3:  GMINA  DBAJĄCA  O  DOBROSTAN  I  ZDROWE  ŚRODOWISKO  NATURALNE  CEL
STRATEGICZNY 1. STAŁY ROZWÓJ OFERTY REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ GMINY; str. 29
Proponuję  zmienić-uzupełnić  nazwę  celu  strategicznego  (DOMENA  3:  GMINA  DBAJĄCA  O
DOBROSTAN I  ZDROWE ŚRODOWISKO NATURALNE CEL STRATEGICZNY  1.  STAŁY ROZWÓJ
OFERTY REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ GMINY) na :STAŁY ROZWÓJ OFERTY REKREACYJNEJ I
SPORTOWEJ i TURYSTYCZNEJ GMINY.

 Uwaga uwzględniona.

18. CEL OPERACYJNY 3.2. EFEKTYWNA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, Proponowane kierunki
działań, str. 35
Proponuję zmienić zapis : "Retencjonowanie wody także w gospodarstwach indywidualnych –
promocja  retencji  wody  w  obrębie  własnej  działki."  na:  Retencjonowanie  wody  także  w

 Uwaga uwzględniona.



gospodarstwach  indywidualnych  –  wsparcie  dla  inicjatyw  retencji  wody  w obrębie  własnej
działki.

19. CEL  OPERACYJNY  3.3.  OCHRONA  TERENÓW  ZIELONYCH  ORAZ  STAŁE  POWIĘKSZANIE
OBSZARÓW ZIELENI W TYM OGÓLNODOSTĘPNYCH TERENÓW ZIELENI URZĄDZONEJ, str.36
Proponowane kierunki działań - uzupełnienie o : 
- monitorowanie i ochrona zasobów przyrodniczych użytków ekologicznych na terenie gminy.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis  rozszerzono  o  sformułowanie:  „(…)
ochrona  zasobów  przyrodniczych  użytków
ekologicznych na terenie gminy”.

20. CEL  OPERACYJNY  3.3.  OCHRONA  TERENÓW  ZIELONYCH  ORAZ  STAŁE  POWIĘKSZANIE
OBSZARÓW  ZIELENI  W  TYM  OGÓLNODOSTĘPNYCH  TERENÓW  ZIELENI  URZĄDZONEJ,
Proponowane kierunki działań str. 36
Proponuję uzupełnić o zapis :
- monitorowanie i ochrona zasobów przyrodniczych użytków ekologicznych Gminy Wieliczka 
(CEL  OPERACYJNY  3.3.  OCHRONA  TERENÓW  ZIELONYCH  ORAZ  STAŁE  POWIĘKSZANIE
OBSZARÓW  ZIELENI  W  TYM  OGÓLNODOSTĘPNYCH  TERENÓW  ZIELENI  URZĄDZONEJ,
Proponowane kierunki działań).

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis  rozszerzono  o  sformułowanie:  „(…)
ochrona  zasobów  przyrodniczych  użytków
ekologicznych na terenie gminy”.

21. Rozdział  3,  DOMENA  2,  Cel  strategiczny  2  -  projekt  "Wielicki  campus  edukacji  muzycznej";
str.25
Poprawa  warunków  lokalowych  jako  zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  rozwoju
wielickiej młodzieży.

Uwaga częściowo uwzględniona. 
W  ramach  strategii  przewiduje  się  budowę
siedziby  dla  Zespołu  Szkół  Muzycznych  w
Wieliczce  wyposażoną  w  niezbędną
infrastrukturę. Rozważa się równiez podjęcie
działań o  szerszym  spektrum, pozwalającym
na bardziej kompleksową realizację projektu.
W karcie projektu nie przewiduje się opisu na
poziomie szczegółowej specyfikacji realizacji. 

22. DOMENA 2
Zakup działki i budowa  przedszkola i szkoły na osiedlu Bogucice 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Dokument  zostanie  uzupełniony  o  zapis:
Adaptacja  poddasza  w  świetlicy
środowiskowych  w  Bogucicach  na  potrzeby
wychowania przedszkolnego. 

23. DOMENA 2 
Nadbudowa budynku Świetlicy Środowiskowej ul. Reformacka 76.

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Dokument  zostanie  uzupełniony  o  zapis:
Adaptacja  poddasza  w  świetlicy
środowiskowych  w  Bogucicach  na  potrzeby



wychowania przedszkolnego.

24. DOMENA 2
Remont i rozbudowa placu zabaw na ul. Winnickiej. Budowa siłowni zewnętrznej.

Uwaga częściowo uwzględniona.
W tekst  strategii  (Domena  3)  wprowadzony
zostanie zapis:  modernizacja  placu zabaw w
Bogucicach przy ul. Winnickiej.
Wyjaśnienie: przez działkę na której znajduje
się  plac  zabaw  przebiega  sieć  gazu
wysokoprężnego dla którego wymagane jest
zachowanie  strefy  kontrolowanej
(ochronnej). Tym samym lokalizacja na działce
m.in.  wszelkich  urządzeń  sportowo  –
rekreacyjnych  i  innych  wymaga
przeprowadzenia  uzgodnień  lokalizacyjnych
(Starostwo  Powiatowe  w  Wieliczce).  W
strefach  kontrolowanych  występuje  bowiem
szereg  ograniczeń  w  zakresie  lokalizacji
obiektów,  urządzeń  terenowych  czy
nasadzeni  drzew,  dlatego  wszelkie  prace
muszą  być  poprzedzone  wcześniejszymi
uzgodnieniami  sposobu  ich  wykonania  z
właściwym  operatorem  sieci  gazowej.  Tym
samym,  na  tym  etapie,  nie  jest  możliwe
jednoznaczne wskazanie poszerzenia zasięgu
już  istniejących  urządzeń  sportowo  –
rekreacyjnych w obrębie tej działki.

25. Strona 17 z 151 - Środowisko naturalne -podstawowy wyznacznik wysokiej jakości życia
• 3.1. Prowadzenie efektywnej polityki dbania o czyste powietrze zarówno na obszarze gminy 
jak również w sąsiedztwie gminy -współpraca z gminami sąsiadami 
• 3.2. Efektywna gospodarka wodno-ściekowa
• 3.3. Ochronna terenów zielonych oraz stałe powiększanie obszarów zieleni w tym 
ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej 

Uwaga uwzględniona.



• 3.4. Prowadzenie stałej edukacji ekologicznej mieszkańców gminy w duchu poszanowania 
zasobów naturalnych oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Środowisko naturalne -podstawowy wyznacznik wysokiej jakości życia
• 3.1. Prowadzenie efektywnej polityki dbania o czyste powietrze i wodę zarówno na obszarze 
gminy jak również w sąsiedztwie gminy -współpraca z gminami sąsiadami 
• 3.2. Efektywna gospodarka wodno-ściekowa
• 3.3. Ochronna terenów zielonych i obszarów zielonych cennych pod względem 
przyrodniczym oraz stałe powiększanie obszarów zieleni w tym ogólnodostępnych terenów 
zieleni urządzonej i użytków ekologicznych.
• 3.4. Prowadzenie stałej edukacji ekologicznej mieszkańców gminy w duchu poszanowania 
zasobów naturalnych oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Zabezpieczenie w planach, w szczególności dla przestrzeni “węzłowych” (miejsc przecięcia 
szlaków komunikacyjnych, skupienia ludności i usług), terenów zielonych przyjaznych 
wypoczynkowi i, integracji i edukacji ekologicznej.

26. Cel operacyjny 3.3; str. 39 z 151
 Zielone ekrany przy miejscach z natężeniem ruchu, zielone ściany np. na budynkach

użyteczności publicznej, itp.
 Ustanowienie użytku ekologicznego „Dolina rzeki Wilgi”

Uwaga uwzględniona.

27. 50 z 151 - Rysunek 7. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej dla domeny nr 3
Działania przypisane przestrzennie do  miejscowości w domenie 3

Rysunek 7. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej dla domeny nr 3
Działania przypisane przestrzennie do  miejscowości w domenie 3
(dodać działanie na rysunku i w legendzie) Użytek ekologiczny „Dolina rzeki Wilgi”.

Uwaga odrzucona.
Na  planszach  Modelu  funkcjonalno  –
przestrzennego  wskazane  są  projekty
flagowe  (do  realizacji)  oraz  tereny  zielone
jakie na chwilę obecną są ustanowione.

28. Str. 59 z 151
Dbałość o tereny objęte ochroną prawną i inne obszary cenne przyrodniczo; 
•zwiększenie liczby i powierzchni terenów objętych ochroną prawną – użytek ekologiczny
„Dolina rzeki Wilgi”;
•zwiększenie  liczby  i  powierzchni  różnorodnych  terenów  zielonych  świadczących  usługi
ekosystemów  i  stanowiące  o  atrakcyjności  gminy  jako  potencjalne  miejsce  zamieszkania.

Uwaga uwzględniona.



Zapewnienie  trwałości  istniejących  i  przyszłych  miejsc  zielonych  jako  nieodłącznej  części
miasta i gminy Wieliczka.

29. CEL STRATEGICZNY 1. STAŁY ROZWÓJ OFERTY REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ GMINY str. 29-30

Zastrzeżenia do braku uwzględnienia w  Strategii  Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczna na lata
2023 - 2030. Regulacji stanu prawnego działek i budowy boiska w Golkowicach.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis zostanie uzupełniony o: Modernizacja 
i/lub budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą m.in.: Węgrzce 
Wielkie, Brzegi, Koźmice Wielkie, 
Czarnochowice, Golkowice.

30. DOMENA 2, CEL STRATEGICZNY 2 - ROZWÓJ KULTURY
Skoncentrowanie  się  na  celu  flagowym  "Wielicki  campus  edukacji  muzycznej",  wykreślenie
"Książkomatu".

Uwaga odrzucona.
Po mimo różnej skali oba wskazane projekty
flagowe są istotne dla rozwoju Miasta i Gminy
Wieliczka.

31. Rozbudowa bazy przedszkolnej – nowe przedszkola: Zabawa, Koźmice Wielkie, Wieliczka (oś.
Lekarka). - strona 84
Zmiana przeznaczenia nowo budowanego budynku przedszkola na osiedlu Lekarka na centrum
społeczno-kulturalne  osiedla  dla  ogółu  mieszkańców  osiedla  Lekarka,  z  pomieszczeniami
wyodrębnionymi dla Rady Osiedla, seniorów, fili biblioteki i zajęć dla mieszkańców osiedla.

Uwaga częściowo uwzględniona.
W  treść  zapisu  strategii  (projekt  flagowy  w
ramach  Domeny  2,  cel  strategiczny  1,  cel
operacyjny  1.1.  –  brzmienie  opisu  projektu
flagowego)  zostanie  wprowadzona
informacja:  w  budynku  przedszkola  na  os.
Lekarka  wyodrębnione  zostaną
pomieszczenia na potrzeby Rady Osiedla.

32. Silne strony, str. 9

Prośba o weryfikację zapisu „wdrożony wspólny bilet aglomeracyjny” i wyjaśnienie czy chodzi
w nim o wspólny bilet na kolej i Autobusowe Linie Dowozowe (ALD).

Uwaga uwzględniona.
 

33. DOMENA 2, str. 10

Uzupełnienie fragmentu: „zaspakajanie potrzeb kulturalnych oraz umożliwianie rozwijania 
swoich zainteresowań i samorealizacji mieszkańcom gminy, również w ramach współpracy 
metropolitalnej, ale też zintensyfikowanie współpracy przy organizacji prestiżowych wydarzeń
na skalę kraju i Europy”.

Uwaga uwzględniona.

34. Cel Operacyjny 3.2. Aktywna Polityka Proinwestycyjna, str. 20 Uwaga odrzucona. 



Uzupełnienie fragmentu: „Opracowanie gminnej oferty inwestycyjnej, także w postaci np. 
strony internetowej lub broszury oraz zapewnienie kompleksowej obsługi w formie 
„opiekuna” inwestora”.

Zaproponowane brzmienie uwagi znajduje się
już w tekście dokumentu Strategii.

35. Stała adaptacja do zmian klimatu – m.in. przeciwdziałanie okresowym suszom, powodziom, 
ruchom masowym ziemi (osuwiskom)”, str. 14

Proponowane dodanie pogrubionych fragmentów tekstu: „stała mitygacja i adaptacja do 
zmian klimatu – m.in. przeciwdziałanie okresowym suszom, powodziom, ruchom masowym 
ziemi (osuwiskom); dążenie do neutralności klimatycznej”.

Uwaga odrzucona.
Uwaga  ma  charakter  redakcyjny,  zakres
merytoryczny  uwagi  zawarty  jest  w  treści
zapisu Strategii.

36. Silne strony – Promocja i rozwój świadomości dbania o zdrowe środowiskowo naturalne – 
czyste powietrze, transport niskoemisyjny, odnawialne źródła energii, str. 15

Proponowane dodanie pogrubionych fragmentów tekstu: „Promocja i rozwój świadomości 
dbania o zdrowe środowiskowo naturalne – czyste powietrze, transport niskoemisyjny, 
odnawialne źródła energii, efektywne wykorzystanie surowców”.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis  został  dodany  do  Silnych  Stron
opisujących Domenę 3 jednak bez pogrubienia
czcionki.

37. Słabe strony, str. 15

Proponowane dodanie punktu:

- liniowy model gospodarki odpadami komunalnymi (na str. 15 lub str. 10 w słabych stronach 
Domeny 1).

Uwaga  częściowo uwzględniona.
W  celu  2.2.  Sprawna  Gospodarka  Odpadami
dodano przykładowy kierunek działania:
-  Promocja  gospodarki  obiegu  zamkniętego
(GOZ).

38. Standardy, str. 16

Proponowana dodanie pogrubionych fragmentów tekstu:

Współpraca międzysektorowa, działanie zespołowe oraz dobry przepływ informacji 
(wewnątrz UMiG, jak i na zewnątrz) ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 
ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej.

Uwaga odrzucona.
Zapis  standardu  działań,  znajdującego  się  w
pełnym  brzmieniu  misji  dla  Miasta  i  Gminy
Wieliczka,  wskazuje  na  prowadzenia  działań
współpracy, działań zespołowych na każdym
polu,  tym samym należy go rozumieć także,
na  polu  współpracy  w  ramach  Metropolii



Krakowskiej.
Nie  zakłada  się  w  zapisie/treści  standardu
wymieniania  konkretnych  podmiotów,
organizacji,  związków  gmin  itp.  -  zapis  ma
charakter horyzontalny.

39. Cel operacyjny 1.2. Wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa, str. 17

Prośba o weryfikację realności terminu realizacji do 2030 roku projektu flagowego „Trasa 
tramwajowa Wieliczka – Kraków” i konieczności wpisania projektu do „Strategii Metropolia 
Krakowska 2030”.

Uwaga częściowo uwzględniona.
W  karcie  projektu  zweryfikowano  zapis
dotyczący czasu realizacji  inwestycji  poprzez
dołożenie  treści  w  polu  określającym  czas
realizacji  projektu: z możliwością wydłużenia
czasu  realizacji  (projekt  zarówno  na  etapie
koncepcyjnym  jak  i  wykonawczym  wymaga
uzgodnień  i  stałej  współpracy  pomiędzy
Miastem i Gminą Wieliczka i  Gminą Kraków).

40. Plany Działań - Gmina dbająca o dobrostan i zdrowe środowisko naturalne, str. 15

Sugerujemy dodanie podpunktu wyrażającego chęć działania na rzecz mitygacji i adaptacji do 
zmian klimatu oraz dążenia do neutralności klimatycznej.

Uwaga odrzucona.
W  dokumencie  strategii  -  Domena  3:  Gmina
dbająca  o  dobrostan  i  zdrowe  środowisko
naturalne; i kolejno: pożądany stan docelowy,
występuje zapis: 
„Zapewnienia  bezpiecznego  środowiska  do
życia  z  poszanowaniem  i  ochroną  zasobów
naturalnych  w  tym  prowadzenie  efektywnej
polityki  dbania  o  czyste  powietrze
(m.in.  poprzez  ograniczanie  niskiej  emisji,
popularyzację  odnawialnych  źródeł  energii,
upowszechnianie  transportu
niskoemisyjnego)  oraz  stałą  współpracę  z
gminami  sąsiednimi,  aby  skuteczność
podejmowanych działań, w obszarze dbania o
środowisko  naturalne  w  jakim  żyją
mieszkańcy gminy,  była  możliwie najwyższa;
stała  adaptacja  do  zmian  klimatu  –  m.in.



przeciwdziałanie  okresowym  suszom,
powodziom,  ruchom  masowym  ziemi
(osuwiskom)”.
W  przytoczonym  zapisie  występuje
wskazanie,  że  przewiduje  się  podejmowane
działań w celu zachowania efektywnej polityki
dbania  o  czyste  powietrze,  poszanowanie
zasobów naturalnych itp.

41.  Cel operacyjny 1.2, Wysoka wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa (str. 
18)

 Rysunek 5. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej dla domeny nr 1. (str. 46)
 2. TRANSPORT I KOMUNIKACJA –Rekomendacje (str.54)

Jednym z przykładowych kierunków działań jest „Analiza możliwości utworzenia parkingu 
wielopoziomowego w centrum Wieliczki oraz zabezpieczenie warunków dla realizacji 
inwestycji (np. pozyskanie terenu)”. Pod kątem spójności z „Modelem struktury funkcjonalno-
przestrzennej Metropolii Krakowskiej do 2030” prośba o wyjaśnienie czy ww. parking ma być 
zlokalizowany w sąsiedztwie przystanku kolejowego Wieliczka Rynek Kopalnia. Do rozważenia 
wprowadzenie rekomendacji o budowie parkingu P+R przy ww. przystanku i wskazanie go na 
Rysunku 5. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej dla domeny nr 1.

Uwaga częściowo uwzględniona.
W  zapisie  strategii  zmieniono  treść  na:
„Analiza  możliwości  utworzenia  parkingu
wielopoziomowego  na  obszarze  miasta
Wieliczka oraz zabezpieczenie warunków dla
realizacji inwestycji (np. pozyskanie terenu)” .
Analiza  ta  to  przykładowy  kierunek  działań
dla  celu  operacyjnego  1.2.  Wysoka
wewnętrzna  i  zewnętrzna  dostępność
transportowa.  Omawiana  analiza  dotyczy
inwestycji utworzenia miejsc parkingowych w
obszarze  przystanku  kolejowego  Wieliczka
Park w rejonie stacji PKP. 
Projekt  rozbudowy  parkingu  w  sąsiedztwie
przystanku  kolejowego  Wieliczka  Rynek
Kopalnia nie jest ujęty w strategii jako projekt
flagowy i  tym samym nie znajduje na mapie
Rysunek  5  Modelu  funkcjonalo-
przestrzennego dla domeny 1. 

42. Cel operacyjny 1.3. Stałe podnoszenie jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych gminy, 
Przykładowe kierunki działań, str. 24

Proponowane dodanie pogrubionych fragmentów tekstu :

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis  w  dokumencie  strategii  zostanie
uzupełniony  jednak  bez  wprowadzenia
pogrubień w tekście dokumentu.



Rozwój oferty kształcenia zawodowego w zakresie szkoły zawodowej II stopnia (działania 
lobbingowe prowadzone w skali ponadgminnej, na poziomie Powiatu Wielickiego oraz w 
ramach Metropolii Krakowskiej).

43. Cel operacyjny 1.3. Stałe podnoszenie jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych gminy, 
Przykładowe kierunki działań str. 24

Proponowane dodanie pogrubionych fragmentów tekstu:

Realizacja gminnego programu podnoszenia jakości kształcenia ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej, oraz działań w tym zakresie 
zaplanowanych w Strategii Metropolia Krakowska.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis  w  dokumencie  strategii  zostanie
uzupełniony  jednak  bez  wprowadzenia
pogrubień w tekście dokumentu.

44. Cel operacyjny 2.2., Stały rozwój oferty kulturalnej gminy Przykładowe kierunki działań, str.26

Do fragmentu:

„Współpraca instytucji kultury i placówek szkolnych w zakresie realizacji wspólnej oferty 
kulturalnej, świadczonej w placówkach szkolnych, w formie oferty pozalekcyjnej, zwłaszcza w 
szkołach, gdzie brakuje świetlic szkolnych”, sugerujemy dodanie zapisu o możliwości realizacji 
przedsięwzięć we współpracy ponadlokalnej, w celu osiągnięcia efektu synergii.

Uwaga uwzględniona.

45. Cel operacyjny 3.1. Aktywna polityka senioralna, Przykładowe kierunki działań, str. 28

Do fragmentu:

„Rozwój oferty opieki całodobowej dla seniorów”, sugerujemy dodanie zapisu o możliwości 
realizacji przedsięwzięć we współpracy ponadlokalnej, w celu osiągnięcia efektu synergii. 

Uwaga uwzględniona.

46. Cel operacyjny 3.2.Realizacja programów integracji społecznej Przykładowe kierunki działań, 
str. 28

W przypadku kierunków działań:

Uwaga odrzucona.
Wskazane  kierunki  działań  odnoszą  się  do
integracji  mieszkańców  Miasta  i  Gminy
Wieliczka.  Równocześnie  zapisy,  zawarte  w
dokumencie  strategii,  nie  wykluczają
możliwości  współpracy  ponadlokalnej  w



 Wspieranie projektów socjalnych.
 Kontynuacja rozwoju mieszkaniowej infrastruktury komunalnej – rozwój zasobu 

mieszkaniowego: mieszkania interwencyjne, socjalne, komunalne.
 Rozwój i poszerzanie dostępności do pomocy psychologicznej dla mieszkańców 

gminy, w tym dzieci i młodzieży.

sugerujemy dodanie zapisu o możliwości realizacji przedsięwzięć we współpracy 
ponadlokalnej, w celu osiągnięcia efektu synergii.

zakresie  realizacji  celu  operacyjnego  3.2.
Realizacja programów integracji społecznej.

47. Cel operacyjny 1.2.Rozwój oferty wydarzeń, Przykładowe kierunki działań, str. 30

W przypadku kierunków działań:

 Kontynuacja projektu Wielickie Senioralia –coroczna impreza dedykowana osobom 
dojrzałym (spotkania, wykłady/prelekcje, badania profilaktyczne, zawody sportowe, 
koncert finałowy)

 Rywalizacja międzyszkolna (skala gminy) – coroczny turniej sprawności młodych 
mieszkańców gminy.

sugerujemy dodanie zapisu o możliwości realizacji przedsięwzięć we współpracy 
ponadlokalnej, w celu osiągnięcia efektu synergii.

Uwaga odrzucona.
Przytoczone kierunki  działań odnoszą się  do
mieszkańców  Miasta  i  Gminy  Wieliczka.
Równocześnie  wskazane  zapisy  nie
wykluczają  możliwości  udziału  partnerów
zewnętrznych  (z  poza  terenu  gminy
Wieliczka)  w  realizacji  proponowanych
działań.

48. Cel operacyjny 3.3, str. 38

Sugerujemy dodanie zapisów o dążeniu do rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, ochrony i 
ciągłości korytarzy ekologicznych oraz ochrony bioróżnorodności.

Uwaga odrzucona.

Cel  operacyjny  3.3.  Ochrona  terenów
zielonych  oraz  stałe  powiększanie obszarów
zieleni  w  tym  ogólnodostępnych  terenów
zieleni  urządzonej  -  zawiera w swojej  istocie
także wskazane uszczegółowienia.

49. Cel operacyjny 3.4. Prowadzenie stałej edukacji ekologicznej mieszkańców gminy w duchu 
poszanowania zasobów naturalnych oraz kształtowanie postaw proekologicznych, 
Przykładowe kierunki działań s. 37

Uwaga uwzględniona.



Do fragmentu:

„Realizacja wydarzeń o tematyce ekologicznej typu: konkursy szkolne, lekcja szkolna o 
środowisku naturalnym gminy Wieliczka (przygotowanie konspektu lekcji – przeprowadzenie 
we wszystkich szkołach podstawowych w ramach lekcji przyrody – poziom IV klasy)”
sugerujemy dodanie zapisu o możliwości realizacji przedsięwzięć we współpracy 
ponadlokalnej, w celu osiągnięcia efektu synergii.

50. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej dla domeny nr 1, str. 48
Sugerujemy rozważenie uwzględnienia na planszy ustaleń modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej Metropolii Krakowskiej w zakresie wzajemnego oddziaływania stref 
gospodarczych.

Uwaga częściowo uwzględniona.
W rozdziale pn. Uwarunkowania funkcjonalno
–  przestrzenne  Miasta  i  Gminy  Wieliczka,  w
tekście otwierającym, dodano zapis:
Uwarunkowania funkcjonalno – przestrzenne
Miasta  i  Gminy  Wieliczka  warto  także
rozpatrywać  w  szerszej  skali.  Kontekst
metropolitarny  (przykładowo  w  zakresie
oddziaływania  wzajemnego  stref
gospodarczych)  został  zawarty  w  Modelu
funkcjonalno  –  przestrzennym  Metropolii
Krakowskiej  stanowiącym  integralną  część
dokumentu „Strategia Metropolia Krakowska
2030”.

51. Model struktury Funkcjonalno-przestrzennej, sieć osadnicza, str. 55

Sugerujemy rozważenie uzupełnienia rekomendacji o wskazanie dbałości o relacje 
funkcjonalno-przestrzenne z SAG zlokalizowanymi w sąsiednich gminach.

Uwaga odrzucona.
W treści  uwagi  nie  określono precyzyjnie  na
czym miałaby polegać „(…) dbałość o relacje
funkcjonalo  –  przestrzenne  z  SAG
zlokalizowanymi  w  sąsiednich  gminach”
dlatego  zapis  nie  został  wprowadzony  do
dokumentu strategii.  

52. Strategia Metropolia Krakowska 2030, str. 77

W pkt. 3. „Metropolia Krakowska sprzyjająca aktywnej,  ekologicznej i efektywnej mobilności” 

Uwaga uwzględniona.



w ostatnim zdaniu błędnie wskazano zagadnienie i brakuje odniesienia do domeny 1.

53. Str.  10  z  151  Dbanie  o  ład  przestrzenny  poprzez  prowadzenie  polityki  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  skupionej  wokół  dwóch  podstawowych  kierunków:  o  polityki
mieszkaniowej,  o  aktywnej  polityki  proinwestycyjnej  w  oparciu  m.in.  o  Wielicką  Strefę
Aktywności Gospodarczej oraz inne tereny przeznaczone pod inwestycje gospodarcze.

Dbanie o ład przestrzenny poprzez prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzennego
gminy  skupionej  wokół  dwóch  podstawowych  kierunków:  o  zrównoważonej  polityki
mieszkaniowej,  o  aktywnej  polityki  proinwestycyjnej  w  oparciu  m.in.  o  Wielicką  Strefę
Aktywności Gospodarczej oraz inne tereny przeznaczone pod inwestycje gospodarcze. 

Uwaga uwzględniona.

54. Str.11 z 151 Dbałość o środowisko naturalne (m.in. stałe prowadzenie wymiany źródeł ciepła w
gospodarstwach domowych celem przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, zapobieganie
skutkom  powodzi  oraz  ruchom  masowym  ziemi  –  osuwiskom,  rewitalizacja  terenów
zielonych).
Dbałość  o  środowisko  naturalne  (m.in.  stałe  prowadzenie  wymiany  źródeł  ciepła  w
gospodarstwach domowych celem przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, zapobieganie
skutkom powodzi oraz ruchom masowym ziemi – osuwiskom, rewitalizacja terenów zielonych,
ochrona  terenów  cennych  przyrodniczo  –  proponowany  do  objęcia  ochroną  użytek
ekologiczny „Dolina rzeki Wilgi”)

Uwaga odrzucona.
Sile strony, w ramach analizy SWOT zawartej
w dokumencie strategii, prezentują tzw. stan
zastany czyli co jako gmina mamy/posiadamy.
Propozycja zapisu odnoszącego się do użytku
ekologicznego  „Doliny  rzeki  Wilgi”  ma
charakter projektowy. 
Warto  zaznaczyć,  iż  w  części  strategii
zawierającej  cele  oraz  przewidziane  do
realizacji  kierunki  działań  i  projekty,  objęcie
ochroną  doliny  rzeki  Wilgi,  jako  użytku
ekologicznego, zostało wprowadzone.

55. Str.  14  z  151  Zapewnienia  bezpiecznego  środowiska  do  życia  z  poszanowaniem  i  ochroną
zasobów  naturalnych  w  tym  prowadzenie  efektywnej  polityki  dbania  o  czyste  powietrze  i
(m.in.  poprzez  ograniczanie  niskiej  emisji,  popularyzację  odnawialnych  źródeł  energii,
upowszechnianie transportu nisko emisyjnego) oraz stałą współpracę z gminami sąsiednimi,
aby skuteczność podejmowanych działań, w obszarze dbania o  środowisko naturalne w jakim
żyją  mieszkańcy  gminy,  była  możliwie  najwyższa;  stała  adaptacja  do zmian klimatu –  m.in.
przeciwdziałanie okresowym suszom, powodziom, ruchom masowym ziemi (osuwiskom).

Zapewnienia  bezpiecznego  środowiska  do  życia  z  poszanowaniem  i  ochroną  zasobów

 Uwaga uwzględniona.



naturalnych w tym prowadzenie efektywnej polityki dbania o czyste powietrze i  wodę (m.in.
poprzez  ograniczanie  niskiej  emisji,  popularyzację  odnawialnych  źródeł  energii,
upowszechnianie  transportu  niskoemisyjnego,  rozbudowę  sieci  kanalizacyjnej)  oraz  stałą
współpracę  z  gminami  sąsiednimi,  aby  skuteczność  podejmowanych  działań,  w  obszarze
dbania o  środowisko naturalne w jakim żyją mieszkańcy gminy, była możliwie najwyższa; stała
adaptacja do zmian klimatu – m.in. przeciwdziałanie okresowym suszom, powodziom, ruchom
masowym ziemi (osuwiskom). 

56. Str.  15 z 151 Niska świadomości wśród mieszkańców znaczenia rekreacji  i  sportu dla jakości
życia i zdrowia.

 Zła jakość powietrza/zanieczyszczone powietrze.
 Niedostatek terenów zielonych (w tym zieleni  urządzonej,  parkowej) w przestrzeni

gminy.
 Brak  w  infrastrukturze  ekologicznego  transportu  –  m.in.  ścieżki  rowerowe,  stacje

ładowania pojazdów elektrycznych.

 Niska świadomości wśród mieszkańców znaczenia rekreacji i sportu dla jakości życia i
zdrowia.

 Zła jakość powietrza/zanieczyszczone powietrze.
 Niezadowalająca jakość wód powierzchniowych.
 Mała ilość terenów chronionych (cennych przyrodniczo).
 Niedostatek terenów zielonych (w tym zieleni  urządzonej,  parkowej) w przestrzeni

gminy.
 Brak  w  infrastrukturze  ekologicznego  transportu  –  m.in.  ścieżki  rowerowe,  stacje

ładowania pojazdów elektrycznych. 

Uwaga uwzględniona.

57. Str. 17 z 151 Środowisko naturalne – podstawowy wyznacznik wysokiej jakości życia 

 3.1.Prowadzenie efektywnej polityki dbania o czyste powietrze zarówno na obszarze
gminy jak również w sąsiedztwie gminy – współpraca z gminami sąsiadami. 

 3.2.Efektywna gospodarka wodno-ściekowa.
 3.3.Ochrona  terenów  zielonych  oraz  stałe  powiększanie  obszarów  zieleni  w  tym

Uwaga uwzględniona.



ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej.
 3.4Prowadzenie  stałej  edukacji  ekologicznej  mieszkańców  gminy  w  duchu

poszanowania zasobów naturalnych oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Środowisko naturalne – podstawowy wyznacznik wysokiej jakości życia 

 3.1.Prowadzenie efektywnej  polityki  dbania o czyste powietrze i  wodę zarówno na
obszarze gminy jak również w sąsiedztwie gminy – współpraca z gminami sąsiadami. 

 3.2.Efektywna gospodarka wodno-ściekowa.
 3.3.Ochrona  terenów  zielonych  i  obszarów  zielonych  cennych  pod  względem

przyrodniczym  oraz stałe powiększanie obszarów zieleni  w tym ogólnodostępnych
terenów zieleni urządzonej i użytków ekologicznych.

 3.4Prowadzenie  stałej  edukacji  ekologicznej  mieszkańców  gminy  w  duchu
poszanowania zasobów naturalnych oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

58. Str. 18 z 151 Zabezpieczenie w planach, w szczególności dla przestrzeni „węzłowych” (miejsc
przecięcia  szlaków  komunikacyjnych,  skupienia  ludności  i  usług),  terenów  zielonych
przyjaznych wypoczynkowi i integracji. 

Zabezpieczenie w planach,  w szczególności  dla przestrzeni  „węzłowych” (miejsc przecięcia
szlaków  komunikacyjnych,  skupienia  ludności  i  usług),  terenów  zielonych  przyjaznych
wypoczynkowi, integracji i edukacji ekologicznej.

 Uwaga uwzględniona.

59. Str. 37 z 151 Realizacja polderów (nawet niewielkich rozmiarów), upowszechnianie ogrodów
deszczowych (akcje informacyjne,  przykładowe realizacje w przestrzeniach gminy),  stawów
oraz przeprowadzenie cyklicznych akcje sprzątania rzek (również w formie wydarzeń lokalnych
angażujących mieszkańców terenów sąsiednich).

Realizacja polderów (nawet niewielkich rozmiarów), upowszechnianie ogrodów deszczowych
(akcje  informacyjne,  przykładowe  realizacje  w  przestrzeniach  gminy),  stawów  oraz
przeprowadzenie  cyklicznych  akcje  sprzątania  rzek  (również  w  formie  wydarzeń  lokalnych
angażujących mieszkańców terenów sąsiednich , połączonych z edukacją ekologiczną).

Uwaga uwzględniona.

60. Str.39  z  151  –  Zielone  ekrany  przy  miejscach  z  natężeniem  ruchu,  zielone  ściany  np.  na
budynkach użyteczności publicznej, itd. 

Uwaga uwzględniona.



 Zielone ekrany przy miejscach z natężeniem ruchu, zielone ściany np. na budynkach
użyteczności publicznej, itd.

 Ustanowienie użytku ekologicznego „Dolina rzeki Wilgi”

61. Rysunek  3.  Struktura  funkcjonalno-przestrzenna  Gminy  Wieliczka  –  zagrożenie  naturalne  i
ochrona przyrody. 
Legenda 
Ochrona przyrody 
Rezerwaty przyrody 
Stanowiska dokumentacyjne 
Użytki ekologiczne 

Rysunek  3.Struktura  funkcjonalno-przestrzenna  Gminy  Wieliczka  –  zagrożenie  naturalne  i
ochrona przyrody. 
Legenda 
Ochrona przyrody 
Rezerwaty przyrody 
Stanowiska dokumentacyjne 
Użytki ekologiczne 
Planowane użytki ekologiczne 

Uwaga odrzucona.
Rysunek  3  (plansza  Modelu  funkcjonalno  –
przestrzennego) prezentuje sytuację aktualną
bez planowanych inwestycji środowiskowych.

62. Str. 43 z 151 
Na terenie gminy Wieliczka wyróżniono 7 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych:
Wisła od Skawiny do Podłężanki, Serafa, Podłężanka, Wilga, Zbiornik Dobczyce, Młynówka i
Niżowski Potok. Warto zauważyć, iż ich stan jest przeważnie zły lub słaby, a jedynie Młynówka
i Zbiornik Dobczyce charakteryzuje się dobrym stanem. Działania uznane za podstawowe w
stosunku  do  JCWP  to  głównie  wywóz  nieczystości  płynnych  i  modernizacja/rozbudowa
oczyszczalni ścieków. Dodatkowo gmina Wieliczka jest położona w granicach 3 JCWPd, z czego
przeważającą  jej  część  pokrywa  JCWPd  nr  148.  Stan  wszystkich  jednolitych  części  wód
podziemnych  jest  dobry,  a  działania  z  nimi  związane  dotyczą  głównie  wykonywania
odpowiednich raportów i badań.

Na terenie gminy Wieliczka wyróżniono 7 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych:

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis  odnoszący  się  do  wód
powierzchniowych  jak  i  także  działań  jakie
powinny  być  podejmowane  w  celu  ich
ochrony  został  w  dokumencie  strategii
zmodyfikowany  zgodnie  z  zalecenia
Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody
Polskie.



Wisła od Skawiny do Podłężanki, Serafa, Podłężanka, Wilga, Zbiornik Dobczyce, Młynówka i
Niżowski Potok. Warto zauważyć, iż ich stan jest przeważnie zły lub słaby, a jedynie Młynówka
i Zbiornik Dobczyce charakteryzuje się dobrym stanem. Działania uznane za podstawowe w
stosunku  do  JCWP  to  głównie  wywóz  nieczystości  płynnych  i  modernizacja/rozbudowa
oczyszczalni  ścieków  i  monitorowanie  stanu  rzek  w  celu  osiągnięcia  celu  ekologicznego.
Dodatkowo gmina Wieliczka jest  położona w granicach 3 JCWPd, z  czego przeważającą jej
część pokrywa JCWPd nr 148. Stan wszystkich jednolitych części wód podziemnych jest dobry,
a działania z nimi związane dotyczą głównie wykonywania odpowiednich raportów i badań.

63. (ilość 
zgłoszeń – 2)

Str. 50 z 151 Rysunek 7. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej dla domeny nr 3 Działania
przypisane przestrzennie do miejscowości w domenie 3 

Rysunek 7. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej dla domeny nr 3 Działania przypisane
przestrzennie  do  miejscowości  w  domenie  3  (  dodać  działanie  na  rysunku  i  w  legendzie)
Użytek ekologiczny „Dolina rzeki Wilgi”

Uwaga odrzucona.
Na  planszach  Modelu  funkcjonalno  –
przestrzennego  wskazane  są  projekty
flagowe  (do  realizacji)  oraz  tereny  zielone
jakie na chwilę obecną są ustanowione.

64. Str.  50  z  151  kreowanie  funkcjonalnych  przestrzeni  publicznych  –  zadbanie  o
„samowystarczalność” poszczególnych osiedli miejskich i wiejskich, czyli wyposażenie ich w
podstawowe  usługi  komercyjne  (np.  sklep,  apteka)  i  publiczne  (np.  przedszkole),  a  także
kreowanie  w  ramach  nich  tzw.  miejsc  integracji,  otwartych  urządzonych  przestrzeni
publicznych  wyposażonych  w  takie  elementy  jak  place  zabaw,  ławki,  kosze  na  śmieci,
oświetlenie  itd.,  w  celu  ostatecznego  ograniczenia  generowania  dodatkowego  ruchu  do
centrum (do miasta Wieliczka) przy wykorzystaniu środków komunikacji indywidualnej.

Kreowanie  funkcjonalnych  przestrzeni  publicznych  –  zadbanie  o  „samowystarczalność”
poszczególnych  osiedli  miejskich  i  wiejskich,  czyli  wyposażenie  ich  w  podstawowe  usługi
komercyjne (np. sklep, apteka) i publiczne (np. przedszkole), a także kreowanie w ramach nich
tzw.  miejsc  integracji,  otwartych  zielonych urządzonych  przestrzeni  publicznych
wyposażonych w takie elementy jak place zabaw, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie itd., w
celu  ostatecznego  ograniczenia  generowania  dodatkowego  ruchu  do  centrum  (do  miasta
Wieliczka)  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  indywidualnej;  Stworzenie  czytelnych
granic  między  poszczególnymi  osiedlami  –  wyposażenie  zieleni  w  formie  „zielonych
korytarzy”  jako  naturalnych  przestrzeni  wpisanych  w  kompozycje  urbanistyczne

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis został uzupełniony o brzmienie: Dążenie
to  tworzenia  czytelnych  granic  między
poszczególnymi  osiedlami  m.in.  poprzez
wprowadzanie  zieleni  w  formie  „zielonych
korytarzy”  jako  naturalnych  przestrzeni
wpisanych w kompozycje urbanistyczne.



stanowiących mini korytarze ekologiczne i zapewniających tereny rekreacji do mieszkańców
pobliskich osiedli. 

65. Str. 59 z 151 dbałość o tereny objęte ochroną prawną i inne obszary cenne przyrodniczo;
Zwiększenie  liczby  i  powierzchni  różnorodnych  terenów  zielonych  świadczących  usługi
ekosystemów i stanowiące o atrakcyjności gminy jako potencjalne miejsce zamieszkania.
Zapewnienie trwałości istniejących i przyszłych miejsc zielonych jako nieodłącznej części miasta
i gminy Wieliczka; 

 dbałość o tereny objęte ochroną prawną i inne obszary cenne przyrodniczo;
 zwiększenie  liczby  i  powierzchni  terenów  objętych  ochroną  prawną  –  użytek

ekologiczny „Dolina rzeki Wilgi”
 zwiększenie liczby i powierzchni różnorodnych terenów zielonych świadczących usługi

ekosystemów  i  stanowiące  o  atrakcyjności  gminy  jako  potencjalne  miejsce
zamieszkania.  Zapewnienie  trwałości  istniejących  i  przyszłych  miejsc  zielonych  jako
nieodłącznej części miasta i gminy Wieliczka; 

 Uwaga uwzględniona.

66. Str. 60 z 151 wprowadzenie zieleni w formie „zielonych korytarzy” jako naturalnych przestrzeni
wpisanych w kompozycje urbanistyczne; 

wprowadzenie zieleni w formie „zielonych korytarzy” jako naturalnych przestrzeni wpisanych
w kompozycje urbanistyczne i stanowiących korytarze ekologiczne;

Uwaga odrzucona.
„Zielone  korytarze”  odpowiadają  funkcjom
przypisanym  korytarzom  ekologicznym  czyli
przestrzenią  umożliwiającym  migrację
przyrodniczą  zarówno  w  formie
niezabudowanych  pasów  terenu  lub  tzw.
łańcucha siedlisk pomostowych. 

67. Str. 77 z 151 Liczba  powierzchni dostępnych terenów zielonych, parków, skwerów, itd. UMiG
Wieliczka 12
Liczba  powierzchni dostępnych terenów zielonych, parków, skwerów, itd. UMiG Wieliczka 12
wzrost (dodać wiersz tabeli) Liczba użytków ekologicznych 4 wzrost 

Uwaga odrzucona.
Użytek  ekologiczny  mieści  się  w  pojęciu
„tereny  zielone”  tym  samym  mieści  się  we
wskazanym  w  dokumencie  strategii
wskaźniku: „Liczba  powierzchni dostępnych
terenów zielonych, parków, skwerów. Itp.”.

68. Str.  82  z  151  Domena  3.  Cel  strategiczny  3.3.  Ochrona  terenów  zielonych  oraz  stałe
powiększanie obszarów zieleni w tym ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej. 

Uwaga odrzucona.
Określenie  „użytek  ekologiczny”  zawiera  się
w określeniu „ochrona terenów zielonych”.



Domena 3. Cel strategiczny 3.3. Ochrona terenów zielonych oraz stałe powiększanie obszarów
zieleni  w  tym  ogólnodostępnych  terenów  zieleni  urządzonej  oraz  ochronę  i  powiększenie
terenów zielonych cennych pod względem przyrodniczym – użytki ekologiczne. 

69. Str. 34, 35:
Cel operacyjny 3.2. EFEKTYWNA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (…) 
PROJEKT FLAGOWY Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarna w gminie Wieliczka -Etap IV 
Opis: 
Celem  realizacji  projektu  jest  rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  gminy  Wieliczka.
Realizacja  inwestycji  obejmie  miejscowości  (o  różnym  zasięgu,  także  fragmentarycznym):
Sułków,  Lednica  Górna,  Pawlikowice,  Mietniów,  Grabówki,  Koźmice  Wielkie,  Podstolice,
Godkowice, Sygneczów. 
Skala inwestycji: 100 km sieci, 30 przepompowni.
Dla inwestycji wydano: Ocenę odziaływania na środowisko oraz pozwolenie na budowę

Wskazanie sposobu zwiększenia udziału gminy Wieliczka w bardziej równomiernym rozłożeniu
kosztów społecznych funkcjonowania krakowskich oczyszczalni.

Uwaga odrzucona.
Uwag ma charakter zalecenia jakie może być
realizowane  w  polityce  ponadlokalnej  –
przykładowo  w  strategii  Metropolii
Krakowskiej czy działaniach realizowanych w
zakresie ZIT.

 

70. Str. 38 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta i Gminy Wieliczka 
Brak  zaakcentowania  powiązań ze  strategicznymi  projektami  miejskimi  Krakowa  Kraków  –
Nowa Huta Przyszłości oraz Kraków – Nowe Miasto.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis  strategii  (wprowadzenie  do  opisu
modelu  funkcjonalno  –  przestrzennego)
zostanie wzbogacony o  brzmienie:  Kontekst
funkcjonalno  –  przestrzenny  Miasta  i  Gminy
Wieliczka warto także rozpatrywać w szerszej
skali.  Kontekst  metropolitarny  (przykładowo
w  zakresie  oddziaływania  wzajemnego  stref
gospodarczych)  został  zawarty  w  Modelu
funkcjonalno  –  przestrzennym  Metropolii
Krakowskiej  stanowiącym  integralną  część
dokumentu „Strategia Metropolia Krakowska
2030”.

71. Strona 9 z 151
Wyeliminowanie silnej strony - „Wysoka atrakcyjność osadnicza/ mieszkaniowa gminy – stały,

Uwaga odrzucono.
Wskazanie „wysokiej atrakcyjność osadniczej/



wysoki  napływ  nowych  mieszkańców  do  gminy.  Rozwój  mieszkalnictwa  i  wzrost  liczby
mieszkańców.”.

mieszkaniowej  gminy”  jako  silnej  strony
manifestującej się poprzez „(…) stały, wysoki
napływ  nowych  mieszkańców  do  gminy.
Rozwój  mieszkalnictwa  i  wzrost  liczby
mieszkańców” jest bezsprzecznym faktem na
jaki  wskakują  zarówno  dane  zastane  (m.in.
rok do roku zwiększająca się liczba ludności w
gminne,  dodatnie  saldo  migracji,  itp.)  jak  i
biorący  udział  w  wypracowaniu  niniejszej
strategii  uczestnicy  warsztatów
strategicznych oraz mieszkańcy biorący udział
w  badaniach  społecznych  (ankieta  on-line).
Tym  samym  zapis  ten  jest  zapisem
poprawnym.
Należy mieć na uwadze, że analiza SWOT to
technika  służąc  porządkowaniu  i  analizie
informacji,  tym  samym  jest  ona  pomocna
przy  podejmowaniu  strategicznych  decyzji.
Nie wyklucza ona sytuacji  w której  dana np.
silna  strona  równocześnie  może  generować
negatywne  następstwa  (np.  „Postępujące
zagrożenie  niewydolnością  funkcjonalno-
przestrzenną  gminy  na  skutek  stałego
przyrostu liczby mieszkańców i towarzyszącej
mu intensywności  zabudowy mieszkaniowej.
Rozlewanie  zabudowy  mieszkaniowej  przy
równoczesnym  braku  wykształcenia  szeregu
mniejszych,  rozproszonych  centrów
lokalnych, mogących oferować pełen dostęp
do  usług  bytowych,  kulturalnych,
społecznych.”).  Ważne  jest  aby  zobaczyć  w
takim  przypadku  obie  informacje  i  podjąć



stosowne strategiczne decyzje wyrażające się
m.in.  w  zapisie  celów  strategicznych,  celów
operacyjnych  oraz  zestawie  projektów
przewidzianych do realizacji.

72. Strona 10 z 151 ,Strona 15 z 151
Zmiana tytułu domeny nr 2 ze względu na błąd terminologiczny. Działania opisane dotyczą
rozwoju  kapitału  ludzkiego  i  kapitału  społecznego.  Odpowiednim  tytułem  domeny  będzie:
„Gmina rozwijająca swój kapitał ludzki i społeczny”.

Uwaga odrzucona.
Brzmienie celu zostało wypracowane podczas
serii warsztatów strategicznych i przyjęte jako
zapis  w  pełni  zrozumiały  i  powszechnie
akceptowalny.
Kapitał  ludzi  można  defilować  w  różny
sposób,  także  jako  np.  kapitał  organizacji  -
pojęcie  powszechne  w  języku  ekonomii
(kapitał  ludzki  to  ogół  pracowników
organizacji, ale też zasób wiedzy, postaw czy
umiejętności organizacyjnych).  Tym samy nie
ma jednego rozumienia tego określenia. 

73. Strona 9 z 151
Błędnie użycie sformułowania „rewitalizacja terenów zielonych” ze względu na poprawność
terminologiczną.  Adekwatne  określenie  tego  typu  działań  to  np.:  „Rekultywacja  terenów
zielonych”.

Uwaga uwzględniona.

74. 33 z 151
Błędnie  użycie  sformułowania  „Rewitalizacja  przestrzeni  zieleni  urządzonej  w  centrum
Wieliczki” ze względu na poprawność terminologiczną.  Zastąpienie słowa rewitalizacja np.:
słowem „odnowa”.

Uwaga odrzucona.
Zmiana  językowa  nie  zasadna  -  zastąpienie
słowem  odnowa  ogranicza  przewidziany
zakres działań. 

75. 36 z 151
Błędnie używanie sformułowania „rewitalizacja” ze względu na poprawność terminologiczną.
Zastąpienie  słowa  rewitalizacja  np.:  słowami;  „modernizacja”,  „rekultywacja”,  „odnowa”,
„adaptacja”, „remont”. W Zależności od wykonywanych działań.

Uwaga odrzucona.
Brak doprecyzowania kierunku wprowadzania
zmian w tekście dokumentu Strategii.

76. 62 z 151
„Gruntowna rewitalizacja”

Uwaga odrzucona.
Brak doprecyzowania kierunku wprowadzania
zmian w tekście dokumentu Strategii.

77. 65 z 151 Uwaga uwzględniona.



„Wzdłuż północnej granicy parku płynie potok Serafa (zarośnięty, wymagający rewitalizacji)”.
Zastąpienie sformułowaniem - „wymagający renaturalizacji”.

78. 68 z 151 
„Rewitalizacja  budynku  przy  ul.  Dembowskiego  57  na  cele  aktywności  społecznej
mieszkańców” - rewitalizacja nie jest synonimem remontu.

Uwaga odrzucona.
W ramach Obszaru Strategicznej  Interwencji
przewiduje się  przeprowadzenie rewitalizacji
budynku  przy  ul.  Dembowskiego  57
polegającej  na  przeprowadzeniu  szeregu
zmian  zakwalifikowanych  do  rewitalizacji  w
sferze:  technicznej,  funkcjonalno  –
przestrzennej oraz społecznej. 

79. CEL  OPERACYJNY  1.2.  WYSOKA  WEWNĘTRZNA  I  ZEWNĘTRZNA  DOSTĘPNOŚĆ
TRANSPORTOWA
Uważamy cały ten punkt za bardzo istotny.

Uwaga odrzucona.
Uwaga niezrozumiała – nie zawiera propozycji
zmiany treści w dokumencie.

80. CEL OPERACYJNY 2.1. ROZWÓJ OFERTY KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO I OFERTY KULTURALNEJ 
SKONCENTROWANEJ  WOKOŁO  MUZYKI  CEL  OPERACYJNY  2.2.  STAŁY  ROZWÓJ  OFERTY
KULTURALNEJ GMINY
Proponujemy  wskazać  zacieśnienie  współpracy  w  zakresie  wzajemnej  promocji  wydarzeń
muzycznych,  oferty kulturalnej  oraz edukacyjnej,  na przykład przy planowanych festiwalach
muzycznych. Wsparciem mogą być krakowskie szkoły wyższe z Akademią Muzyczną na czele,
która by mogła patronować wydarzeniom.

Uwaga odrzucona.
Metodologicznie w zapisie/brzmieniu celu nie
wskazuje  się  planowanych  do  realizacji
działań.  Konkretne  działania  znajdują  się  (w
niniejszym  dokumencie  strategii)  w  postaci
projektów  flagowych  lub  zapisu  tzw.
kierunków działań.

81. CEL OPERACYJNY 4.2. 
PODEJMOWANIE  DZIAŁAŃ  WZMACNIAJĄCYCH  POCZUCIE  TOŻSAMOŚCI  HISTORYCZNEJ  I
KULTUROWEJ MIESZKAŃCÓW Z TERENU WIELICKIEGO
Może  warto  dodać  zapis  o  współpracy  w  ramach  Metropolii  z  uczelniami  krakowskimi,
zwłaszcza w kontekście pozyskiwania informacji o archiwaliach, tradycjach, historii, kulturze i
zabytkach Wieliczki.  Oba ośrodki  –  Kraków i  Wieliczka,  od stuleci  były  powiązane i  można
śledzić wspólne dziedzictwo.

Uwaga odrzucona.
Propozycja  interesująca  w  kontekście
ponadlokalnym  (przykładowo:  do
wzbogacenia  zapisu  Strategii  Metropolia
Krakowska 2030).
 

82. str. 35  
W proponowanych kierunkach działań dodać zapis: 
- Zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenie odprowadzania wód opadowych do cieków w
zlewni  Serafy  i  Malinówki.  Należy  dążyć  do  wprowadzenia  takich  mechanizmów,  które

Uwaga odrzucona.
Szereg działań  jakie  wskazane są w uwadze
typu:  stosowanie  rozwiązań  ułatwiających
przesiąkanie  wody  deszczowej  do  gruntu,



wymuszą  stosowanie  rozwiązań  ułatwiających  przesiąkanie  wody  deszczowej  do  gruntu,
spowalnianie  odpływu,  tworzenie  pojemności  retencyjnej  na  kanalizacji  opadowej,  czy
wykonywanie w terenie niecek i zagłębień do gromadzenia wód.

spowalnianie odpływu, tworzenie pojemności
retencyjnej  na  kanalizacji  opadowej,  czy
wykonywanie w terenie niecek i zagłębień do
gromadzenia  wód,  są  już  zapisane  w
kierunkach  działań.  Zapis  w  dokumencie
strategii brzmi bowiem:
Proponowane  kierunki  działań:
 Dalszy rozwój kanalizacji deszczowej wraz
z  małą retencją  celem  zagospodarowywania
wód  opadowych,  w  tym  pełen  rozdział
kanalizacji  deszczowej  od  kanalizacji
sanitarnej.  Zakres:  obszar  całego  miasta
Wieliczka.
 Poszukiwanie źródeł zanieczyszczeń wody
i ich niwelacja (np. kary, wprowadzenie formy
pomiaru  umożliwiającej  kontrolę  ilości  wody
opadowej  odprowadzanej  z  poszczególnych
działek).
 Retencjonowanie  wody  także  w
gospodarstwach  indywidualnych  –  promocja
retencji  wody  w  obrębie  własnej  działki.
 Realizacja  polderów  (nawet  niewielkich
rozmiarów),  upowszechnianie  ogrodów
deszczowych  (akcje  informacyjne,
przykładowe  realizacje  w  przestrzeniach
gminy),  stawów  oraz  przeprowadzanie
cyklicznych akcje sprzątania rzek (również w
formule  wydarzeń  lokalnych  angażujących
mieszkańców  terenów  sąsiadujących).
 Powszechna  promocja  znaczenia
powierzchni  biologicznie  czynnych,
przepuszczalnych dla prawidłowej gospodarki



wodnej  na  terenie  gminy  skierowana  do
różnych grup mieszkańców (dzieci i młodzież
szkolna, dorośli mieszkańcy) wsparta kontrolą
nad  zachowaniem  powierzchni  biologicznie
czynnych.  Przeciwdziałanie  „betonowaniu
podwórek”.

83. str. 56
Do przygotowanych rekomendacji w punkcie dot. utrzymania obecnych i wytyczenia nowych
terenów niezabudowanych, charakteryzujących się dużym stopniem przepuszczalności w celu
zniwelowania ryzyka związanego z podtopieniami
Proponujemy dopisać informację o: zwróceniu szczególnej uwagi na ograniczenie zabudowy
na terenie zlewni rzeki Serafy i Malinówki.

Uwaga odrzucona.
Gmina  Wieliczka  podejmuje  działania
związane  z  ochroną  przeciwpowodziową.
Każde  nowe  dokumenty  planistyczne,
zarówno  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania  Przestrzennego  jak  i
Miejscowy  Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego,   będą  zawierać  rezerwę
terenów  pod  zbiorniki  retencyjne  w  zlewni
Serafy i Malinówki (zgodnie z celem realizacji
przez  Wody  Polskie  zbiorników
przeciwpowodziowych) oraz będą ograniczać
wprowadzenie  nowych  terenów  pod
zabudowę ponad te które są już wskazane w
obecnie obowiązujących dokumentach.

84. str. 15. / 3.Plany działań i późniejsze
Do rozważenia zmiana zasady numeracji celów strategicznych i operacyjnych, np. na: I.3.1, II.3.1
gdzie rzymska cyfra oznacza numer domeny.

Uwaga odrzucona.
Uwaga o charakterze redakcyjnym.

85. str. 20. / Cel strategiczny 3 w domenie 1.
Proponuje  się  uzupełnienie  dokumentu  Strategii  o  działania  rozwojowe  w  obszarze
udostępniania informacji publicznej oraz informowania mieszkańców o działaniach Gminy, w
myśl założeń Banku Informacji o Metropolii.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uzupełnienie  zapisu  celu  operacyjnego  3.1  -
przykładowe  kierunki  działań  w  treści:
poszerzanie zakresu udostępniania informacji
publicznej  w  tym  przez  zapewnienie
możliwości realizacji kolejnych usług w formie
e-administracji.
Gmina  Wieliczka   przewiduje  działania



polegające  na  rozszerzaniu   zakresu
udostępniania  informacji  publicznej   oraz
informowania  mieszkańców  o  działaniach
Gminy,  jednak  nie  ogranicza  tych  informacji
do zakresu planowanego „Banku Informacji o
Metropolii”.  

86. str. 74. / tbl. 4. Wskaźniki monitorowania

Wartość docelowa określona dla wszystkich wskaźników/mierników jako trend (wzrost, 
spadek) a nie jako wartość oraz brak przypisania wskaźników do celów (są przypisania tylko do
domen) nie pozwalają na ocenę stopnia realizacji celów strategicznych w ramach monitoringu 
Strategii.

Uwaga odrzucona.
W  strategii  przyjęto  jednolitą  zasadę  dla
wszystkich  wskaźników  polegającą  na
obserwacji  trendu  zjawiska.  Dodatkowo
określono  oczekiwany  kierunek  trendu
(zmiany). 
Podobnie  w  strategii  przyjęto  zasadę:
wskaźniki przypisane  domeną strategicznym
(czyli  obszarom  w  jakich  swoje  strategiczne
działania  zamierza  do  roku  2030
koncentrować/prowadzić  Miasto  i  Gmina
Wieliczka).  Metodologicznie  skorzystano  z
modelu  strategicznego  pn.  Misja  4-
elementowa  Ashridge  gdzie  domeny
oznaczają  strategiczne  kierunki  działań  jakie
wybieramy  dla  realizacji  zamierzeń.
Pamiętając,  że  cel  do  wyznaczony  kierunek
działania -  pomiar osiągnieć (wskaźniki)  czyli
ocena stopnia realizacji celów strategicznych
w  ramach  monitoringu  strategii  w  tym
przypadku  odnosi  się  realizacji
poszczególnych domen strategicznych. 

87. Str. 11 wdrożony wspólny bilet aglomeracyjny
Prosimy o rozwinięcie zapisu „wdrożony wspólny bilet aglomeracyjny”. Nie posiadamy wiedzy
jaki  bilet  autor ma na myśli.  W zakresie  integracji  kolei  i  Komunikacji  Miejskiej  w Krakowie
funkcjonują bilety zintegrowane na przejazdy łączone środkami komunikacji miejskiej i kolejami

Uwaga uwzględniona.



aglomeracyjnymi - bilet czasowy wspólny 70-minutowy i bilety okresowe miesięczne imienne.
88. Str. 19 Trasa tramwajowa Wieliczka - Kraków

Jednym  z  projektów  flagowych  przewidzianych  do  realizacji  do  2030  r.  jest  budowa  linii
tramwajowej  łączącej  Kraków  –  Bieżanów  z  Wieliczką  –  ul.  Jedynaka.  Nadmieniamy,  że
trasowanie  linii  tramwajowej  wymaga  uprzednio  wykonania  niezbędnych  analiz
transportowych i ekonomicznych, które pozwoliłyby potwierdzić zasadność proponowanego
przez  Gminę  Wieliczka  rozwiązania.  W/w  analizy  powinny  uwzględnić  w  szczególności
elementy  takie  jak:  wielkość  potoków  pasażerskich,  możliwy  przebieg  trasy,  założenia
odnośnie finansowania budowy i  eksploatacji  torowiska,  założenia odnośnie odpłatności  za
prowadzenie  linii  tramwajowej,  analizy  ekonomiczne  i  finansowe.  Dodatkowo  zwracamy
uwagę, że elementami integrującymi systemy transportowe dwóch miast, w szczególności z
punktu  widzenia  pasażera,  mogą  być  nie  tylko  elementy  infrastrukturalne,  ale  przede
wszystkim  organizacyjne  jak  np.  integracja  taryfowo-biletowa  oraz  uruchamianie  linii
dowozowych do wysokosprawnych środków transportu. Założeniem jakie przyjmowane jest w
odniesieniu do docelowego kształtowania systemu transportu publicznego relacji  Kraków –
Wieliczka  jest  wykorzystanie  Szybkiej  Kolei  Aglomeracyjnej  (m.  in.  z  uwagi  na  wysokie
zdolności  przewozowe),  który  wspomagany  będzie  przez  autobusowe  linie  aglomeracyjne
kierowane do węzłów przesiadkowych.
Należy zauważyć, że Projekt flagowy Trasa tramwajowa Wieliczka – Kraków wskazany jest jako
współdziałanie  Urzędu  Miasta  Krakowa  i  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Wieliczka.  Aktualnie  na
zamówienie  GK  przygotowywana  jest   dokumentacji  koncepcyjno-studialna  mająca  na  celu
rozpoznanie możliwości budowy linii tramwajowej o przebiegu Prokocim Szpital - os. Rżąka o
długości ok. 1,5 km (podwójnego toru) od skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Teligi do planowanej
pętli w rejonie Osiedla Rżąka. Zamówienie obejmuje również uzyskanie decyzji środowiskowej
dla opisanego wyżej przedsięwzięcia. Ponadto  analizą objęto ocenę możliwości technicznych
przekroczenia linią tramwajową autostrady A4 w kierunku Wieliczki. Ukończenie opracowania
przewiduje się na koniec 2023 r.  Należy zauważyć,  że Miasto Kraków jak dotąd nie podjęto
żadnych  działań  studialno-koncepcyjnych  dotyczących  prowadzenia  linii  tramwajowej  przez
obszar  Wieliczki.  Nie  podjęto  również  żadnych  wiążących  decyzji  odnośnie  budowy  linii
tramwajowej do os. Rżąka. Mając powyższe na uwadze oraz czas niezbędny na przygotowanie
niezbędnych opracowań (studium wykonalności,  koncepcja  techniczna,  projekt  budowlany)
oraz samą realizację inwestycji.  wydaje się wątpliwą możliwość realizacji  Trasy tramwajowej

Uwaga częściowo uwzględniona,
W  zapisie  projektu  flagowego  w  punkcie
gdzie wskazana jest  data realizacji  –  2030 r.
znajdzie  się  odwołanie  informujące,  iż
horyzont  czasowy  realizacji  projektu  może
ulec wydłużeniu.



Wieliczka - Kraków w horyzoncie przyjętym w Strategii, tj. do 2030 roku.
89. Str. 20 Zwiększenie częstotliwości komunikacji autobusowej na najbardziej obłożonych liniach

(we współpracy z UMK).
Proponujemy zapis:
- zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie
charakteryzujących  się  dużym  napełnieniem  (we  współpracy  z  Zarządem  Transportu
Publicznego w Krakowie).

Uwaga uwzględniona.

90. Str. 56 zintegrowanie komunikacji publicznej gminnej z transportem kolejowym i komunikacją
publiczną  metropolitalną  w  celu  ograniczenia  natężenia  ruchu  przy  głównych  drogach
wylotowych w północnej części gminy;
Nie  posiadamy  wiedzy  co  autor  rozumie  poprzez  określenie  „komunikacja  publiczna
metropolitalna”.  Jeżeli  chodzi  o  linie  aglomeracyjne  Komunikacji  Miejskiej  w  Krakowie
proponujemy zapis: 
Zintegrowanie komunikacji publicznej gminnej z transportem kolejowym i Komunikacją Miejską
w  Krakowie  w  celu  ograniczenia  natężenia  ruchu  przy  głównych  drogach  wylotowych  w
północnej części gminy.

Uwaga uwzględniona.

91. Str. 57 Komunikacja publiczna (rozmieszczenie przystanków autobusowych) na terenie gminy
jest dobrze rozwinięta.
Proponujemy zapis:
Sieć przystanków autobusowych na terenie gminy jest dobrze rozwinięta.

Uwaga uwzględniona.

92. Str.  57  ciągły  rozwój  poziomu  dostępności  komunikacyjnej  na  terenie  gminy,  związanej  z
rozmieszczeniem  przystanków  autobusowych  i  dbanie  o  częstotliwość  kursowania  linii
autobusowych,  zwłaszcza  w  przypadku  wzrostu  liczby  ludności  na  terenach  o  niższej
dostępności komunikacji.
Proponujemy zapis:
Ciągły rozwój poziomu dostępności do komunikacji zbiorowej na terenie gminy, w tym m.in.
zapewnienie  dostępu  do  przystanków  autobusowych  oraz  dostosowanie  częstotliwości
kursowania  linii  autobusowych  do  potrzeb  mieszkańców,  zwłaszcza  w  przypadku  wzrostu
liczby ludności na terenach o niższej dostępności komunikacji.

Uwaga uwzględniona

93. Str.  131  Komunikacja  wewnątrz  gminy  opiera  się  na  komunikacji  KMK  oraz  na  prywatnych
przewoźnikach.
Proponujemy zapis: 

Uwaga uwzględniona.



Komunikacja zbiorowa wewnątrz  gminy opiera  się  na liniach publicznego oraz  prywatnego
transportu zbiorowego.

94. Str. 133
Ilość  przystanków  autobusowych  korzystnie  wpływa  na  dostępność  transportową
mieszkańców oraz zapobiega powstawaniu obszarów wykluczonych z transportu publicznego.
Do 2018 r. w gminie Wieliczka ilość przystanków autobusowych na każde 100 ha była prawie
identyczna,  co  średnia  w  grupie  porównawczej.  W  2019  r.  nastąpiła  gwałtowna  zmiana.
Zwiększyła  się  ilość przystanków (2018 r.  –  48 przystanków, 2019 r.  –  112  przystanków) na
terenie całej gminy. Pomimo tego wzrostu gmina Wieliczka plasuje się ciągle poniżej średniej
dla gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2020 r. współczynnik ten dla gminy jest
niższy od średniej z gmin KrOF o 28,9%.
Proponujemy zapis:
Wzrost  liczby  przystanków autobusowych korzystnie  wpływa na  dostępność  transportową
mieszkańców. Do 2018 r. w gminie Wieliczka liczba przystanków autobusowych na każde 100
ha była prawie identyczna, co średnia w grupie porównawczej. W 2019 r. nastąpiła gwałtowna
zmiana. Liczba przystanków wzrosła (2018 r. – 48 przystanków, 2019 r. – 112 przystanków) na
terenie całej gminy. Pomimo tego wzrostu gmina Wieliczka plasuje się ciągle poniżej średniej
dla gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2020 r. współczynnik ten dla gminy był
niższy od średniej z gmin KrOF o 28,9%.

Uwaga uwzględniona.

95. s. 39 i n.
Niezbędnym  jest  zrewidowanie  dotychczasowych  zapisów  w  świetle  uwarunkowań
wynikających  z  położenia  Gminy  Wieliczka  względem  obszaru  Głównego  Zbiornika  Wód
Podziemnych nr 451 – Subzbiornik Bogucice.
Przebieg granic GZWP nr 451 wraz z zasięgiem proponowanego obszaru ochronnego wynika z
treści  „Dokumentacji  hydrogeologicznej  określającej  warunki hydrogeologiczne w związku z
ustanawianiem  obszarów  ochronnych  Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  nr  451  –
Subzbiornik Bogucice”, przyjętej bez zastrzeżeń zawiadomieniem Ministra Środowiska z dnia
30.09.2011 r. znak: DGiKGhg-4731-23/6876/44395/11/MJ. 

Uwaga  częściowo uwzględniona.
Dokument  strategii  w  treści  rozdziału
opisującego  model  funkcjonalno  –
przestrzenny,  wzbogacany  zostanie  o  zapis
(podkreślający  położenie  gminy  względem
obszaru  Głównego  Zbiornika  Wód
Podziemnych nr 451 – Subzbiornik Bogucice)
o brzmieniu:  Obszar miasta i gminy Wieliczka
znajduje się w granicach udokumentowanego
Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych
(GZWP): 451 Subzbiornik Bogucice.

96. str. 76
W ramach zagadnienia rozwijania i zwiększania stopnia dojrzałości usług elektronicznych w 

Uwaga częściowo uwzględniona.
W dokumencie strategii wprowadzony 



strategii Gminy Wieliczka wskazano: „Liczba usług administracyjnych możliwych do 
zrealizowania drogą elektroniczną (e-administracja) UMiG Wieliczka – 9”.

Nie mamy wiedzy jakie konkretnie usługi administracyjne wchodzą w skład tych 9-ciu 
możliwych do zrealizowania drogą elektroniczną – nie udało się odnaleźć i zidentyfikować jakie
obecnie e-usługi są świadczone przez Wieliczkę. Strategia nie wskazuje także jakie konkretne 
usługi zostały zaplanowane do realizacji do roku 2030 – brak chociażby wskazania na baraże w 
ramach, których zostały przewidziane usługi do rozwoju. Nie wiemy również jaki jest/będzie 
stopień dojrzałości tych usług elektronicznych.  

zostanie zapis uzupełniający (forma przypisu) 
gdzie znajdzie się treść: 

Usługi dostępne poprzez portal e-Urzędu 
https://eurzad.wieliczka.eu - lista usług:
Formularz deklaracji na podatek od 
nieruchomości osób prawnych (DN-1),
Formularz deklaracji na podatek rolny osób 
prawnych (DR-1),
Formularz deklaracji na podatek leśny osób 
prawnych (DL-1),
Formularz deklaracji na podatek od środków 
transportu osób prawnych (DT-1),
Formularz informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości (IN-1),
Formularz informacji w sprawie podatku 
rolnego (IR-1),
Formularz informacji w sprawie podatku 
leśnego (IN-1),
Deklaracja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Korekta deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowo  (poza  uzupełnieniem  treści
dokumentu  strategii)  informujemy,  że  w
najbliższych latach zaplanowano modyfikację
portalu  e-Urząd  oraz  uporządkowanie
prezentacji  usług  na  tymże  portalu.
Zaplanowano  także  podniesieni  stopnia
dojrzałości usług elektronicznych do poziomu
czwartego  dla  usług  dotyczących  Urzędu
Stanu  Cywilnego  oraz  Działalności



Gospodarczej. 
97. Uwaga ogólna

W przedstawionym projekcie brak zapisów dotyczących otwierania się i  rozwoju w zakresie
udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem BIP.

Uwaga uwzględniona.

98. Uwaga ogólna
W przedstawionym projekcie brak zapisów dotyczących planów w zakresie Otwartych Danych.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Uzupełnienie  zapisu  celu  operacyjnego  3.1  o
przykładowe  kierunki  działań  w  treści:
poszerzanie zakresu udostępniania informacji
publicznej  w  tym  przez  zapewnienie
możliwości realizacji kolejnych usług w formie
e-administracji.
Gmina  Wieliczka   przewiduje  działania
polegające  na  rozszerzanie   zakresu
udostępniania  informacji  publicznej   oraz
informowania  mieszkańców  o  działaniach
Gminy.

99. Rozdział: 2
Misja rozwoju w modelu Ashridge 
Strona:10
Fragment:  Tym  samym  działania  koncentrują  się  wokół  czterech  głównych  kierunków:  -
zapewnienia powszechnego dostępu do usług komunalnych dla mieszkańców Gminy - woda,
kanalizacja, energia elektryczna, gospodarka odpadami.
Tym  samym  działania  koncentrują  się  wokół  czterech  głównych  kierunków:  -  zapewnienia
powszechnego dostępu do usług komunalnych dla mieszkańców Gminy -  woda, kanalizacja,
energia elektryczna, gospodarka odpadami komunalnymi.

Uwaga uwzględniona.

100. Rozdział 3: Plany działań 
Strona: 21, Fragment: 
Przykładowe  kierunki  działań:  Promocja  kompostowania,  wykorzystywania  bioodpadów,
również w postaci stosownej ulgi w opłatach za wywóz śmieci
Przykładowe  kierunki  działań:  Promocja  kompostowania,  wykorzystywania  bioodpadów,
również w postaci  stosownego zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

Uwaga uwzględniona.



komunalnymi.
101. Rozdział 6: System realizacji strategii 

Strona: 76
Fragment:  „Poziom recyklingu” czyli  udział  odpadów przygotowanych do odzysku w sumie
całości odpadów zebranych selektywnie z gospodarstw domowych
„Poziom  recyklingu”  czyli  udział  odpadów  komunalnych  poddanych  recyklingowi  w  sumie
całości odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu miasta

Uwaga częściowo uwzględniona.
Zapis  „Poziom  recyklingu”  czyli  udział
odpadów  przygotowanych  do  odzysku  w
sumie  całości  odpadów  zebranych
selektywnie  z  gospodarstw  domowych
zmieniono na:
„Poziom  recyklingu”  czyli  udział  odpadów
komunalnych  poddanych  recyklingowi  w
sumie  całości  odpadów  komunalnych
odebranych i zebranych z terenu gminy.

102. Rozdział 8: Diagnoza strategiczna
Strona: 129
Fragment: Wykres 47. Odpady zbierane selektywnie z gospodarstw domowych w latach 2017-
2020.
Wykres 47. Odpady  komunalne selektywne zebrane i odebrane  z gospodarstw domowych w
latach 2017-2020.

Uwaga uwzględniona.

103. Cel operacyjny 3.2. Efektywna gospodarka wodno-ściekowa

Uwaga  ogólna  -  w ostatnich  latach  zauważamy  coraz  częściej  powtarzającą  się  sytuację
zalewania Miasta Krakowa wodami opadowymi z terenu Gminy Wieliczka. Wody opadowe w
sposób niekontrolowany spływają na tereny  Krakowa, powodując lokalne podtopienia oraz
uszkodzenia  infrastruktury  odwodnieniowej.  Przyczyną  tego  stanu  rzeczy  jest  postępujące
uszczelnianie zlewni rzek Serafy, Malinówki i Wilgi w wyniku wzrostu zabudowy na terenach
wyżej położonych, w tym w dużej części znajdujących się w graniach administracyjnych Gminy
Wieliczka  oraz  nieuporządkowana  gospodarka  wodami  opadowymi  na  tych  terenach.
Zaistniała  sytuacja  wymaga  podjęcia  przez  władze  Gminy  Wieliczka  bezwzględnych  i
kompleksowych działań,  zmierzających do uporządkowania gospodarki  wodami opadowymi
na terenie gminy, w szczególności działań ograniczających odpływ wód opadowych do wyżej
wymienionych cieków.

Systematycznie w okresach opadów atmosferycznych oraz bezpośrednio po ich wystąpieniu

Uwaga częściowo uwzględniona.
W  dokumencie  strategii  zawarto  cel  3.2.
Efektywna  gospodarka  wodno  -ściekowa,
czyli  odnoszący  się  do  m.in.  kwestii  wód
opadowych.
Gmina  Wieliczka  podjęła  kompleksową
realizację zadań związanych z ograniczeniem
spływu  wód  deszczowych  do  rzeki  Serafy.
Przeprowadziła  prace  polegające  na
uszczelnieniu  i  regeneracji  kanału
deszczowego  oraz  realizację  zadania
związanego  z  budową  zbiorników
retencyjnych  i  siec  kanalizacji  deszczowej  co
po  zakończeniu  inwestycji  w  roku  2023
znacznie  ograniczy  spływ  wód  deszczowych



Wodociągi  Miasta Krakowa S.A.  odnotowują przekroczenia dopuszczalnych (wynikających z
zawartych  umów)  limitów  zrzutu  ścieków  kierowanych  z  terenów  Gminy  Wieliczka  do
systemów  kanalizacyjnych  Miasta  Krakowa.  Świadczy  to  o  dopływie  znacznych  ilości  wód
opadowych  do  systemu  kanalizacji  sanitarnej  Gminy  Wieliczka.  Niedopuszczalnym  jest
wprowadzanie  wód  opadowych  do  kanalizacji  sanitarnej  włączonej  do  systemów
kanalizacyjnych Miasta Krakowa, ponieważ skutkuje to poważnym zakłóceniem prawidłowej
ich pracy. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca w efektywnej gospodarce wodno-ściekowej,
stąd wymagają szybkiej interwencji w celu ich skutecznego i trwałego wyeliminowania.

do  rzeki  Serafy.  Ponadto  Gmina  Wieliczka
prowadzi  obecnie  działania  w  celu  realizacji
zadania w latach 2023-2024 polegającego na
ograniczeniu  spływu  wód  deszczowych  w
północnej części miasta .

104. Domena 1. Gmina funkcjonalna
Silne strony
Tiret drugi (strona 11 z 151)
Należy zamienić wyrażenie: „… oraz drogi krajowej E40…” na:
„… oraz drogi krajowej nr 94…” (0znaczenie E40 odnosi się do trasy europejskiej, która w
granicach Polski przebiega po autostradzie A4).

Uwaga uwzględniona.

105. Strona 20
Obecna treść:
„Przykładowe kierunki działań: … Analiza możliwości utworzenia parkingu wielopoziomowego
w centrum Wieliczki oraz zabezpieczenie warunków dla realizacji  inwestycji  (np. pozyskanie
terenu).”
Utworzenie parkingu wielopoziomowego w centrum wytworzy nowy, duży generator ruchu i
będzie w sprzeczności ze zrównoważonym rozwojem systemu transportowego. Ewentualna
analiza  powinna obejmować możliwe korzyści  pod kątem  likwidacji  miejsc  postojowych na
chodnikach/wzdłuż ulic oraz sprawy ruchu wzbudzonego nowym parkingiem.

Uwaga częściowo uwzględniona.
W  zapisie  strategii  zmieniono  treść  na:
„Analiza  możliwości  utworzenia  parkingu
wielopoziomowego  na  obszarze  miasta
Wieliczka oraz zabezpieczenie warunków dla
realizacji inwestycji (np. pozyskanie terenu)” .
Analiza  ta  to  przykładowy  kierunek  działań
dla  celu  operacyjnego  1.2.  Wysoka
wewnętrzna  i  zewnętrzna  dostępność
transportowa.  Omawiana  analiza  dotyczy
inwestycji utworzenia miejsc parkingowych w
obszarze  przystanku  kolejowego  Wieliczka
Park w rejonie stacji PKP. 

106. Dokument ( uwagi ogólne)
Proponujemy, aby w tekście Dokumentu rozważyć zmianę rzeczownika policzalnego z “Ilość”
na “Liczbę”.

Uwaga uwzględniana.

107. Dokument ( uwagi ogólne)
Opracowanie pomija działania, jakie Gmina Wieliczka winna podjąć w ramach wygaszania (lub

Uwaga odrzucona.
Uwaga  o  charakterze  ogólnym,  bez



też  dalszego  rozwoju)  działalności  związanej  z  eksploatacją  złóż  pisaków  i  żwirów
prowadzonej w rejonie Brzegów.  Opracowanie nie przedstawia pomysłu na rozwój i przyjęcie
charakteru  obszaru,  jaki  to  powstanie  po  zakończeniu  wydobywania  kopaliny.  Dokument
pomija  również  skalę,  w  jakiej  może  być  prowadzone  dalsze  wydobycie,  czasu  jego
ewentualnego zakończenia, jak i nie przewiduje możliwości otwarcia dalszych perspektyw dla
tego typu przemysłu w rejonie doliny rzeki Wisły.   

wskazania precyzyjnie treści jaka powinna się
znaleźć w dokumencie strategii.
Wspomniane  zagadnienia  wskazane  są  w
dokumentach  planistycznych  takich  jak
Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków
Zagospodarowania  Przestrzennego  czy
Miejscowy  Plan  Zagospodarowania
Przestrzennego  –  tam  też  gmina  określa
obszary związane z działalnością eksploatacji
złóż i piasków. 

108. Cel strategiczny 1. Cel operacyjny 1.1. 
Adaptacja poddasza w świetlicy środowiskowej w Bogucicach.  

Uwaga uwzględniona.

109. Zgodnie  z  Planem  Zarządzania  Ryzykiem  Powodziowym  (PZRP),  przyjętym  na  mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (PZRP; Dz. U. z 2016r.
poz. 1841), zachowującym ważność zgodnie z art. 555 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne,  w granicach Miasta i  Gminy Wieliczka wskazano konieczność realizacji
zadań pn.:
 „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m.

Wieliczka: Etap Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223 Etap III Zbiornik Malinówka 1 z
zaporą  w km 0+220  Etap  IV  Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320 Etap V
Zbiornik Malinówka 3 w km 3+017 w msc. Kraków”, zamieszczonego na liście działań
strategicznych pod nr ID: 2_177_W,

 „Przebudowa prawego i  lewego wału potoku Podłężanka oraz budowa prawego
wału potoku Podłężanka m. Podgrabie, Grabie, Węgrzce Wielkie, gm. Niepołomice,
Wieliczka”, zamieszczonego na liście działań strategicznych pod nr ID: A_026_W,

 „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Wisły (prawy wał) na terenie powiatu
wielickiego.  Odcinek  1  –  prawy  wał  rzeki  Wisły  od  stopnia  Przewóz  do  ujścia
Podłężanki  (4,188  km).  Odcinek  2  –  prawy  wał  rzeki  Wisły  od  ujścia  potoku
Podłężanka  do  granicy  z  gmina  Drwina  (19,400  km)”,  zamieszczonego  na  liście
działań strategicznych pod nr ID: 75022,

 „Dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie:

Uwaga uwzględniona.



Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami
cofkowymi rzeki Dłubni, Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do
Suchego  Jaru,  Odcinek  3  –  prawy  wał  rzeki  Wisły  od  stopnia  Dąbie  do  stopnia
Przewóz”, zamieszczonego na liście działań strategicznych pod nr ID: 1_670_W.

W projekcie strategii  nie została uwzględniona jednakże informacja nt. PZRP, stanowiącego
strategiczny  dokument  służący  właściwemu  zarządzaniu  ryzykiem  jak  również  nie  zostały
uwzględnione ww. zadania.

110. Ponadto informujemy, że zadania ujęte w Programie Planowanych Inwestycji PGW Wody
Polskie zlokalizowane na terenie miasta i gminy Wieliczka:

1. 3A.1/2 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie - Odcinek 3
2. 3A.2/1, 3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - 

zbiorniki Malinówka 1, Malinówka 2
3. 3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik 

Malinówka 3
4. 3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik 

Serafa 2
są obecnie realizowane przez PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie w ramach Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Uwaga uwzględniona.

111. Korekty wymaga informacja w zakresie stopnia zagrożenia suszą rolniczą -  w dokumencie
podano,  że  zagrożenie  jest  słabe,  tymczasem  zgodnie  z  mapami  zamieszczonymi  na
Hydroportalu zagrożenie suszą rolniczą jest słabe oraz umiarkowane.

Uwaga uwzględniona.

112. Na stronie 41 przedmiotowego projektu strategii stwierdzenie w brzmieniu: „Na terenie gminy
Wieliczka wyróżniono 7 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych: Wisła od Skawinki
do Podłężanki, Serafa, Podłężanka, Wilga, Zbiornik Dobczyce, Młynówka i Niżowski Potok.” oraz
tabela  znajdująca  się  na  stronach  41-42  Tabela  1.  Wykaz  Jednolitych  Części  Wód
Powierzchniowych (JCWP) na terenie gminy, wymagają skorygowania. Zgodnie z bazą danych
planów  gospodarowania  wodami  (aPGW)  oraz  poniższą  ryciną  granice  Miasta  i  Gminy
Wieliczka znajdują się w zlewniach 9 jednolitych części wód: poza wskazanymi w dokumencie
są to dodatkowo JCWP: 

- RW20001221356699-Skawinka do Głogoczówki 

Uwaga uwzględniona.



- oraz RW200019213799-Wisła od Podłężanki do Raby. 

W związku z powyższym wskazany fragment tekstu jak również tabela wymaga uzupełnienia
w zakresie części wód: RW20001221356699-Skawinka do Głogoczówki oraz RW200019213799-
Wisła od Podłężanki do Raby.

113. Pominięta  została  rzeka  Wilga  od  której  wyznaczone  zostały  ww.  obszary  zagrożenia
powodziowego.

Uwaga uwzględniona.

114. Na stronie 41 znalazło się również stwierdzenie w brzmieniu: „Warto zauważyć, iż ich stan
jest  przeważnie  zły  lub  słaby,  a  jedynie  Młynówka i  Zbiornik  Dobczyce  charakteryzuje  się
dobrym stanem.”. Wyjaśniamy, że w przytoczonym fragmencie dokumentu jak również w
tabeli na stronie 41-42 Tabela 1. Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) na
terenie  gminy,  wskazana  została  wyłącznie  ocena  stanu/potencjału  ekologicznego
jednolitych części wód (jcw), która stanowi jedynie część ogólnej oceny stanu jednolitych
części  wód  powierzchniowych  (JCWP).  Na  ogólną  ocenę  stanu  składają  się:  stan  (w
przypadku naturalnych części wód) lub potencjał (w przypadku silnie zmienionych bądź
też sztucznych części  wód)  ekologiczny  oraz ocena stanu chemicznego  części  wód.
Wobec  powyższego  wskazanym  i zasadnym jest zastąpienie obecnie znajdujących się w
tabeli danych dotyczących oceny stanu/potencjału ekologicznego – ogólną oceną stanu
dziewięciu JCWP znajdujących się w granicach przedmiotowej gminy;  konieczne  jest
również dodanie dodatkowej kolumny w której znaleźć powinny się dane dotyczące celów
środowiskowych przypisanych do poszczególnych JCWP.

Uwaga uwzględniona.

115. Dodatkowo  w  tabeli  zawartej  na  stronie  44  -  Tabela  2.  Wykaz  Jednolitych  Części  Wód
Podziemnych (JCWPd) na terenie gminy, korekty wymaga nazwa nagłówka jednej z kolumn
tabeli tj.: „Stan/potencjał ekologiczny”. Właściwy tytuł nagłówka przedmiotowej kolumny
brzmieć powinien: „Stan ogólny JCWPd”. Korekty (rozwinięcia) wymaga również nazwa
nagłówka  kolumny  „Działania”,  przykładowo  do  formy:  „Działania  podstawowe
dotyczące całej JCWPd”.

Uwaga uwzględniona.

116. W  przypadku  rekordów  dla  części  wód  o  kodach:  PLGW2000148  i  PLGW2000161,
konieczna jest korekta zapisów w zakresie działania o nazwie: „wydanie rozporządzenia
dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 451” - mając na
uwadze zmiany  regulacji  prawnych w zakresie  kompetencji  do ustanawiania  obszarów

Uwaga uwzględniona.



ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), wynikającą z art. 141 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233, z późn.
zm.),  aktualnie  organem  właściwym  jest  Wojewoda.  Wobec  powyższego  sugerujemy
zmianę zapisów dla wspomnianych części  wód do formy:  „wydanie rozporządzenia na
potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP)” (jak
brzmi nazwa zadania, bez wskazywania organu odpowiedzialnego).

117. Uporządkowania  i  uzupełnienia  wymagają  informacje  o  zagrożeniu  powodziowym
zamieszczone  na  stronie  43  projektu  strategii.  Przede  wszystkim  wnioskuje  się  o
jednoznacznie zdefiniowanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, które na terenie
miasta i gminy Wieliczka obejmują:

 wynikające z art. 16 pkt 34 ppkt c) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, tereny
położone pomiędzy brzegiem rzek: Wisła, Serafa, Drwina Długa, Podłężanka oraz
potoku Zabawka a wałem przeciwpowodziowym;

 wyznaczone  na  mapach  zagrożenia  powodziowego,  o  których  mowa  w  art.  169
ustawy  z  dnia   20  lipca  2017  r.  Prawo  wodne  obszary,  na  których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%)
oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat (Q10%) od rzek Wilga, Serafa i Wisła.

Ponadto zgodnie z mapami jw., na przedmiotowym terenie występują obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%, a także obszary
narażone na zalanie w  przypadku   całkowitego   zniszczenia   wałów   przeciwpowodziowych
(wyznaczone   dla przepływu  o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%), które nie stanowią
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w myśl zapisów art. 16 pkt 34 Prawa wodnego.

Uwaga uwzględniona.

118. Dokument Strategii powinien również zostać uzupełniony o informacje dotyczące położenia
obszaru  objętego  przedmiotowym  opracowaniem  względem  wydzielonych  Głównych
Zbiorników  Wód  Podziemnych  (GZWP).  Obszar  miasta  i  gminy  Wieliczka  znajduje  się  w
granicach  udokumentowanego  Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  (GZWP):  451
Subzbiornik Bogucice.

Uwaga częściowo uwzględniona.
W treści dokumentu strategii znajduje się już
informacja  dotyczące  położenia  obszaru
objętego  przedmiotowym  opracowaniem
względem  wydzielonych  Głównych
Zbiorników  Wód  Podziemnych  (GZWP)  w
postaci  Rysunku  nr  4  Jednolite  Części  Wód
Podziemnych i sieć wodna w granicach gminy.
Dokument  strategii  wzbogacany  zostanie  o



proponowane zdanie:  Obszar miasta i  gminy
Wieliczka  znajduje  się  w  granicach
udokumentowanego  Głównego  Zbiornika
Wód  Podziemnych  (GZWP):  451  Subzbiornik
Bogucice.

119. Uzupełnienia  wymaga  zamieszczony  na  stronie  124  Rysunek  17.  Obszar  szczególnego
zagrożenia powodzią w gminie Wieliczka, na którym nie zamieszczono legendy opisującej jego
zawartość.

Uwaga częściowo uwzględniana.
Po  analizie  rysunku  stwierdzono,  iż
prezentowane  na  nim  treści  cechuje  niska
czytelność  -  rysunek  zostanie  usunięty  z
dokumentu strategii. W jego miejsce zostanie
wprowadzony  tekst  odsyłający  czytelnika
strategii  do  rozdziału  wcześniejszego,
opisującego  model  funkcjonalno  –
przestrzenny gminy, gdzie kwestie zagrożenia
powodziowego  zostały  szczegółowo
omówione. 

Wieliczka, 02.11.2022 r.

____________________________


		2022-11-02T15:08:09+0100




