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I. Charakterystyka wsi Spytkowice, obszar, czas rea lizacji Planu Odnowy   
Miejscowo ści Spytkowice 
 
 

                Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości jest wieś Spytkowice. W skład 

Gminy Spytkowice wchodzi tylko jedna wieś Spytkowice. Plan odnowy obejmuje lata     

2010-2017. 

 
 
 1.1 Rys historyczny miejscowo ści.  
 
   Spytkowice, pierwotnie Spytkową, założył w połowie XVI wieku nadając wsi nazwę od 

swego przydomka Wawrzyniec Spytek Jordan, wojewoda krakowski oraz podskarbi 

koronny. Należał do największych magnatów dawnej Polski. Rozwijał bardzo żywą 

działalność osadniczą od Jordanowa po Limanową.  

Wieś Spytkowice osadzona była w odróżnieniu od innych wiosek na prawie polskim. 

Regestr poborowy z 1581r. wymienia, że Spytkowa należąca do parafii Łętownia liczyła 

(cytat): „32 zagrodników z rolą, bez roli 24, komorników z bydłem 21 a bez bydła 9 – 

razem 86 mieszkańców”. Wieś administracyjnie należała do powiatu Szczyrzyckiego      

i była wsią graniczną pomiędzy Galicją a Węgrami. 

Kolejnymi właścicielami Spytkowic począwszy od XVI w. a kończąc na wieku XIX były 

rody Zebrzydowskich, Makowieckich, Sołtyków, Sierakowskich, Wilkoszewskich             

i Lasockich.  Przez lata miejscowość nabierała znaczenia w związku z rozwojem szlaku 

handlowego na Węgry przez tzw. Przełęcz Spytkowicką, który uniwersałem poborowym 

z 1624r. staje się główną drogą handlową na południe Europy.  

18 września 1758r. Biskup krakowski Andrzej Stanisław Załuski ustanowił                     

w Spytkowicach parafię. Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Marii Panny ufundował hrabia Roman Sierakowski, chorąży krakowski, sędzia grodzki, 

starosta olszowski. Kościół został zbudowany w latach 1763-1765. Konsekracji kościoła 

dokonał 19 października 1766r. sufragan krakowski Franciszek Podkański.   

 

Świątynia wzniesiona została w konstrukcji zrębowej z belek świerkowych                        

i modrzewiowych, ściany oszalowano pionowo z listwowaniem. Kościół ma układ 

krzyżowy – nawa i transept pokryte są niezależnymi dachami przyczółkowymi,              

a trójboczne zamknięte prezbiterium dachem wielopołaciowym. Na wschodniej ścianie 

zewnętrznej prezbiterium znajduje się drewniana kapliczka z obrazem 

przedstawiającym Chrystusa w Ogrójcu. Nad nawą mieści się duża wieloboczna 

wieżyczka sygnaturowa o charakterze barokowym, zakończona hełmem o spłaszczonej 
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bani, z latarnią i cebulką. Kościół nie ma wieży. Do prezbiterium przylegają piętrowa 

zakrystia i kaplica. Wewnątrz pozorne sklepienia kolebkowe w nawie oparte są na 

słupach. Wystrój kościoła pochodzi z 2 poł. XVIII w.. W rokokowym ołtarzu głównym 

znajduje się obraz Matki Boskiej Anielskiej zasłonięty przez obraz Matki Boskiej 

Niepokalanie Poczętej. W pozostałych ołtarzach znajdują się obrazy Ukrzyżowanie, 

Serce Pana Jezusa oraz Św. Rodzina.  

Na szczególną uwagę zasługują: obraz Ukrzyżowanie z 1619r. (w zakrystii), posąg 

Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII stulecia, rokokowa ambona oraz późnobarokowa 

kamienna chrzcielnica.  

Na osi kościoła położona jest drewniana dzwonnica z 2 poł. XVIII w. konstrukcji 

słupowo-ramowej o pochyłych ścianach, z izbicą, pierwotnie kryta gontem, zwieńczona 

blaszanym hełmem z latarnią i cebulką. W dzwonnicy znajduje się dzwon z herbem 

Ogończyk z 2 poł. XVIII w.. Trzeba zaznaczyć, że Osservatore Romano                          

z 20 października 1936r. uznał ją za jedną z najpiękniejszych, najbardziej 

charakterystycznych dzwonnic drewnianych w Polsce. Kościół wraz z dzwonnicą 

stanowią zabytek architektury sakralnej. 

Na cmentarzu przykościelnym warto zwrócić uwagę na klasycystyczny nagrobek Józefa 

i Joanny Sierakowskich. Ma on ciekawy kształt urny posadowionej na postumencie 

otoczonej girlandami kwiatów. 

W czasach zaborów Spytkowice znalazły się pod panowaniem austriackim. Z tego 

okresu pochodzi dawna karczma przygraniczna z 2 poł. XVIII wieku, murowana,            

z dachem mansardowym, z lukarnami, z korpusem w układzie dwutraktowym              

ze sklepioną sienią. 

W 1877r. założona zostaje w miejscowości ochronka Sióstr Służebniczek.  

Ostatni dziedzic Spytkowic w 1890 r. sprzedaje chłopom majątek. W tym okresie 

(1893r.) rozpoczyna swoją działalność jedno z pierwszych na Podhalu kółko rolnicze. 

Do założycieli należeli Wojciech Mucha, Ignacy Banaś, Franciszek Sidełko i Andrzej 

Tętnowski. Wielkim propagatorem rozwoju kółka rolniczego był przybyły do Spytkowic   

w 1897r. ks. kanonik Andrzej Murzański. Staraniem kółka rolniczego została założona   

w 1910 r. pierwsza na Podhalu spółdzielnia mleczarska, która znacznie wpłynęła na 

rozwój miejscowości i dochodów tutejszej ludności. Jako ciekawostkę należy dodać, że 

w tym czasie pojawiło się i zasłynęło ze swej jakości  oraz smaku masło spytkowickie.  

 

Mieszkańcy Spytkowic znani są ze swej gospodarności i chęci rozwoju na wielu 

płaszczyznach. W 1904r. w Spytkowicach powstaje Kasa Raiffeisena, która do 
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momentu wybuchu I wojny światowej świetnie się rozwijała dochodząc                          

w oszczędnościach do kwoty ½ miliona koron. 

Podczas I wojny światowej mieszkańcy Spytkowic walczą zarówno w armii cesarskiej, 

jak i w armii polskiej gen. Józefa Hallera.  

Okres międzywojenny to czas dalszego, intensywnego rozwoju miejscowości. Tego 

okresu sięga początek działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Działało ono wówczas 

pod nazwą Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, a powstało ono w 1926r. 

Założycielem jego był kierownik szkoły Pan Zygmunt Szybowski. Opiekunem 

Stowarzyszenia była Pani Aleksandra Murzańska. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Żeńskiej miało swój status, a także sztandar. Jego uroczyste poświęcenie nastąpiło       

w 1938r. Stowarzyszenie to prowadziło różne formy pracy, których celem było 

podniesienie poziomu życia i oświaty na wsi. W związku z tym organizowało kursy 

życia, haftu, koronek, pieczenia, gotowania. O podniesienie kultury rolnej zadbano 

przez wprowadzenie poletek doświadczalnych. Każdy członek miał je wydzielone         

w rodzinnym gospodarstwie. W celu upiększenia domostw wiejskich organizowano 

ogródki kwiatowe. Z inicjatywy Pana Zygmunta Szybowskiego w tamtych czasach 

zaczęło się w Spytkowicach rozwijać sadownictwo. 

17 lipca 1929 r., w chwili wytchnienia w podróży, zabytkowa karczma gościła w swoich 

progach prezydenta Rzeczypospolitej – Ignacego Mościckiego. 

Początek II wojny światowej boleśnie doświadczył miejscowość i jej mieszkańców.       

W pierwszych wojennych godzinach czynny opór nacierającym wojskom niemieckim 

stawił oddział Wojska Polskiego dowodzony przez porucznika Tadeusza Stefaniszyna. 

W trakcie walk porucznik ginie. Miejscowość zostaje częściowo spalona przez 

hitlerowców. Na cmentarzu parafialnym znajduje się pomnik upamiętniający postać 

poległego Tadeusza Stefaniszyna. Jego imię nosi Szkoła Podstawowa nr 1                   

w Spytkowicach. Czas hitlerowskiej okupacji kończy się 01 stycznia 1945r., kiedy 

nacierająca Armia Czerwona wypiera Niemców z miejscowości. 

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku swój rozkwit 

przeżywa Koło Gospodyń Wiejskich. Wówczas to koło rozpoczęło współpracę                

z Rejonowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Rabce. W wyniku współdziałania 

nastąpiło rozszerzenie działalności koła. Wokół gospodarstw pojawiły się foliowe tunele. 

Szerzono uprawę pod folią i włókniną mało znanych warzyw. W ogródkach 

przydomowych zakwitły pięknie sprowadzane kwiaty i krzewy ozdobne. Podjęto uprawę 

różnych odmian ziemniaków, zbóż. 

Szczególnie wyróżniła się przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Katarzyna 

Kracik - "perła" Spytkowic. Była to poetka ludowa. Dumne są Spytkowice z Jej 
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opowiadań i wierszy zatytułowanych " Opowiy wom". Pani Katarzyna pracowała także    

z młodzieżą, powadziła zespół dziecięcy " Jaskółki", który założyła w 1965r.                 

Ta niestrudzona działaczka KGW wyjeżdżała na konkursy, festiwale do Kazimierza nad 

Wisłą, Kwidzynia, Torunia, Baranowa Sandomierskiego, Krynicy, Bukowiny 

Tatrzańskiej. Kierując KGW włączała jego członkinie do udziału w różnych imprezach 

środowiskowych jak: obchody świąt państwowych, dożynki, jasełka, degustacje 

regionalnych potraw. Po zmianach społeczno-politycznych w latach 90- tych 

wprowadziła do działalności koła wyjazdy na pielgrzymki oraz udział w uroczystościach 

religijnych. Zmarłą w 2002r. Panią Katarzynę Kracik zastąpiła Pani Krystyna Biskup. 

Pod Jej kierunkiem Koło Gospodyń Wiejskich kontynuuje działalność kulturalną              

w środowisku. Zasila swym programem uroczystości środowiskowe, zdobywa znaczące 

miejsca w konkursach jak np. III miejsce oraz dwa wyróżnienia w konkursie potraw 

wigilijnych w Białym Dunajcu w 2003 r.. Obecnie w KGW aktywnie działa 16 osób. 

Kolejną organizacją trwale wpisaną w dzieje Spytkowic jest Orkiestra Dęta OSP licząca 

obecnie 35 muzyków. Jej wkład jest duży i historycznie związany z ważnymi 

wydarzeniami wsi i okolicy oraz rocznicami państwowymi, świętami kościelnymi. 

Orkiestra zaistniała po I wojnie światowej a kolejne pokolenia wstępowały i wstępują do 

niej, poświęcając swój czas, by kultywować tradycje dziadków, ojców, poprzedników. 

Pamiętny był jej udział 17 lipca 1929 r. podczas wizyty w Spytkowicach Prezydenta RP 

Ignacego Mościckiego. Ważnym dla członków zespołu był dwukrotny koncert dla Jana 

Pawła II w Rzymie, uczestnictwo i udział w koncertach XV Parafiady w Warszawie oraz 

koncerty dla TVP w Krakowie i wiele koncertów zagranicznych w tym najwięcej na 

Słowacji. Przy Orkiestrze OSP w Spytkowicach, działa również 3-osobowy zespół 

muzyczno-wokalny „ALLEGRO”, którego celem jest oprawa muzyczna imprez 

okolicznościowych oraz występy koncertowe. 

Owocną pracę dla mieszkańców Spytkowic wykonuje miejscowy oddział Związku 

Podhalan. W listopadzie 2003 r na zebraniu wiejskim członkowie założyciele podjęli 

uchwałę: „Celem zapewnienia kultywowania tradycji regionu Podhala i pamięci korzeni 

swoich przodków powołuje się na terenie Gminy Spytkowice  Oddział Związku 

Podhalan”. 

W swojej działalności Oddział skupił się na pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi  

zespół „Krzesani” oraz naukę gry na skrzypcach. Krzesani nawiązują do działającego    

w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia  zespołu prowadzonego przez Franciszka 

Jarząbka, Tadeusza Kowalczyka  i  Kazimierza Murzańskiego. W latach 

siedemdziesiątych działał również zespół góralski przy Szkole Podstawowej                   

w Spytkowicach Górnych prowadzony przez Michała Stanka. 
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Zespół uświetnia  wszystkie uroczystości we wsi, ponadto wystąpił już  m.in.                  

w Sanktuarium  Matki Bożej Fatimskiej Na Krzeptówkach  w Zakopanem,                       

w Niepołomicach  i  Rabie Wyżnej.  Wspólnie z Zespołem Szkół organizuje coroczny 

Przegląd Recytatorski  Katarzyny Kracik.  

                       

Wielkim wydarzeniem dla zespołu i Spytkowic był występ 28 grudnia 2007 r. na łamach 

programu Telewizji Polskiej TVP1. 

 

Wieś do dnia dzisiejszego prężnie się rozwija. Dzięki staraniom mieszkańców od 1998r. 

jest samodzielną gminą, która nie zapomina o swej przeszłości ale również odważnie 

patrzy w przyszłość.   
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II. Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści 
  
2.1 Poło żenie, powierzchnia, ludno ść  
 
 

    Samodzielny byt Spytkowice datuje się na początek XX w. kiedy to po wcześniejszym 

wykupie przez chłopów majątku od ostatniego dziedzica, sami mieszkańcy zaczęli 

tworzyć struktury własnej samodzielności poprzez zakładanie kółka rolniczego, 

spółdzielni mleczarskiej czy też kasy Raiffeisena. 

    Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Spytkowice istniały, funkcjonowały jako 

samodzielna jednostka w strukturach administracyjnych na ten czas obowiązujących       

a po II wojnie światowej w strukturach Gromadzkich Rad Narodowych podległych 

Prezydiom Powiatowych Rad Narodowych. 

   Stan ten trwał do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku tj. do czasu nowego 

podziału administracyjnego kraju i likwidacji powiatów, kiedy to gmina została 

zlikwidowana a sama miejscowość na okres lat 1976-1997 włączona została w struktury 

Gminy Raba Wyżna. 

   Dzięki staraniom mieszkańców na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 

września 1997 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 742) z dniem 1 stycznia 1998 r. poprzez 

wydzielenie wsi Spytkowice z gminy Raba Wyżna, ponownie zaistniała Gmina 

Spytkowice jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego, przynależna 

Starostwu nowotarskiemu. 

        Gmina Spytkowice położona jest w południowo - zachodniej części województwa 

małopolskiego na obrzeżach powiatu nowotarskiego w jego północno-zachodniej 

części. Wieś znajduje się w strefie nadgranicznej w odległości nie większej niż 20 km od 

granicy państwowej ze Słowacją. Zajmuje powierzchnię 32 km2 (3218 ha), co stanowi 

2,17% powiatu nowotarskiego, który pod względem powierzchni zajmuje drugie miejsce 

w województwie.  

  Wieś Spytkowice posiada wykształcony obszar centrum koncentrujący obiekty 

komercyjne, publiczne oraz sakralne. 

Liczba mieszkańców wynosi 4273 (wg stanu na koniec 2009 roku), w tym mężczyzn –

2134, kobiet –2139 co stanowi ok. 2,2% ludności powiatu nowotarskiego. 
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Strukturę administracyjną gminy tworzy jedno sołectwo, a dokładniej jedna wieś            

o charakterze rolniczym. 

                  Gmina Spytkowice graniczy: 

- od północy z gminą Jordanów ( powiat suski) 

- od północnego-zachodu z gminą Bystra –Sidzina ( powiat suski) 

- od wschodu i południa z gminą Raba Wyżna (powiat nowotarski) 

- od południowego- zachodu z gminą Jabłonka (powiat nowotarski) 

 
 
 
Obrys granic administracyjnych gminy: 

 

 

Źródło: opracowanie własne UG Spytkowice 

 

 

Teren gminy Spytkowice swoim zasięgiem obejmuje północne i zachodnie stoki Pasma 

Podhalańskiego w Beskidzie Wysokim. Najwyższym wzniesieniem w gminie jest 

Leszczak (864 m n.p.m.), natomiast najniżej położone są tereny w dolinie rzeki Skawa 

(481 m n.p.m.). 

Gmina położona jest wzdłuż trasy międzynarodowej Kraków – Chyżne. Układ 

osadniczy wsi Spytkowice stanowią dwa równoległe pasmowe układy zabudowy 

położone po obydwu stronach rzeki Skawy. Pierwsze z pasm rozwija się wzdłuż osi, 

którą stanowi droga krajowa Kraków - Chyżne. Posiada wykształcony obszar centrum 

koncentrujący obiekty komercyjne i publiczne, w tym zabytkowy zespół kościoła 
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parafialnego wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej. Drugie pasmo rozwija się wzdłuż 

układu dróg lokalnych równoleżnikowo po północnej stronie rzeki Skawy, a także wzdłuż 

dróg biegnących w kierunku Jordanowa. 

Obowiązujący obecnie miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego 

gminy zakłada rozwinięcie istniejącego układu przestrzennego wsi. Wyznaczona            

w planie ilość terenów budowlanych zapewnia duże rezerwy terenowe, znacznie 

przekraczające faktyczne potrzeby wynikające z naturalnego demograficznego 

rozwoju. Sprzyja to znacznemu rozproszeniu zabudowy i wkraczaniu w tereny 

całkowicie wolne od zainwestowania kubaturowego, zwłaszcza wzdłuż drogi 

Kraków -Chyżne. 

 

Tabela 1 Liczba mieszka ńców 

 
 Źródło: Opracowanie własne 
 
 
Liczba mieszkańców Gminy Spytkowice w ostatnich latach nieznacznie wzrasta. 

Rozwój demograficzny Gminy nie uległ istotnym zmianom w stosunku do trendów 

obserwowanych w latach ubiegłych. 

 

Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 w gminie wynosi 127 osób ( średnia dla 

województwa małopolskiego wynosi 119 a powiatu nowotarskiego 122). Generalnie 

rzecz biorąc sytuację demograficzną w Spytkowicach można określić jako zbliżoną do 

średniej dla gmin wiejskich województwa, co pozwala zakładać, że dalszy rozwój 

demograficzny gminy nie będzie zbytnio odbiegał od założeń prognostycznych 

określonych dla terenów wiejskich województwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 
Koniec roku 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Liczba 
mieszkańców 

4091 4133 4146 4207 4219 4273 
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Strukturę ludności Gminy (stan na dzień 31.12.2009 r.) przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 2 Struktura ludności Gminy Spytkowice  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Ludność Spytkowic jest dobrze wykształcona, 53% ma wykształcenie 

ponadpodstawowe w tym co piąta osoba posiada co najmniej średnie wykształcenie. 

   

   

   

   

   

 

1. Wiek poniżej 18 lat 1149 

2. Dorośli 3124 

3. Wiek 0 – 6 lat 
K 160 

M 177 

4. Wiek 7 – 15 lat 
K 293 

M 297 

5. Wiek 16– 19 lat 
K 135 

M 149 

6. 
Wiek 20– 60 lat (kobiety) 

Wiek 20– 65 lat (mężczyźni) 

K 1194 

M 1326 

7. Wiek powyżej 60 lat – kobiety 357 

8. Wiek powyżej 65 lat - mężczyźni 185 

9. Razem kobiety 2139 

10. Razem mężczyźni 2134 

11. Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 4273 

12. Razem 4273 
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Poziom i struktura bezrobocia w Gminie Spytkowice 

 

Tabela 3 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gmi nie Spytkowice 

 

Stan na koniec roku 2005 2006 2007 2008 2009 Stan na  

30.06.2010 r. 

Liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

 

153 

 

135 

 

120 

 

113 

 

145 

 

131 

Źródło: Opracowanie własne   
 
 
 
   Według stanu na dzień 30.06.2010 r. liczba bezrobotnych w Gminie Spytkowice 

wynosiła 131 osób. 

Pierwsza połowa 2010 roku to okres spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

zarówno w całym powiecie jak i gminie Spytkowice. W porównaniu z końcem 2009 

roku, kiedy nastąpił znaczny wzrost bezrobotnych na terenie gminy wynikający z 

odczuwanego również tutaj kryzysu gospodarczego,  spadek bezrobotnych w gminie 

Spytkowice wyniósł blisko 10%. 

 

 

Tabela 4 Wybrane kategorie bezrobotnych dla lat 200 6 i 2007 

Bezrobotni VI’06 VI’07 
wzrost/ 

spadek 

w % 

Ogółem: 135 107 -20,7 
w tym: 

 
  

kobiety   86 72 -16,3 
z prawem do zasiłku 18     14     -22,2 

poprzednio pracujący 89      72     -19,1 

osoby w okresie do 12 mies. od 
dnia ukończenia szkoły 

      8     1     -87,5 

niepełnosprawni       1     1    - 

                       
                        Źródło: Opracowanie własne   
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             Wykres 1 Bezrobotni w gminie Spytkowice na tle poz ostałych gmin powiatu. 

  

2.2 KLIMAT 

Obszar gminy Spytkowice zaliczany jest do karpackiego regionu klimatycznego. 

Duży wpływ na kształtowanie się stosunków klimatycznych wywiera przede wszystkim 

ukształtowanie terenu, obejmujące zarówno rzeźbę, jak i wysokość nad poziomem 

morza. Wraz ze wzrostem wysokości zmniejsza się ciśnienie powietrza i zwiększa się 

przeźroczystość atmosfery i promieniowanie słoneczne. Zmniejszeniu ulegają także 

dobowe i roczne amplitudy powietrza. 

           Na terenie gminy występuje przewaga wiatrów zachodnich i południowych. 

Wiatry zachodnie cechuje największy udział we wszystkich porach roku. W półroczu 

letnim wiatry te notowane są zazwyczaj z większa częstotliwością niż w półroczu 

zimowym. 

 Średnie roczne temperatury powietrza wahają się w granicach 7oC. 

Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec, najchłodniejszym jest styczeń. Początek 

zimy przypada na pierwsza dekadę grudnia, natomiast w wyższych partiach nawet w II 

dekadzie listopada. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio od 90 do 100 dni i wynosi 

około 1,5- 2,0 m.  

Długość okresu wegetacji wynosi średnio 200-210 dni. Średnie roczne opady wynoszą 

około 900 mm.. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza notuje się wzrost 

wielkości opadów atmosferycznych. 

Przyrodnicze warunki produkcji rolnej szczególnie w górnej części Spytkowic są mało 

dogodne do produkcji roślinnej. Gmina Spytkowice ze względu na położenie, warunki 

242

107

636

481

196

452

145129
188

419

128

418

321

1334

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

m
. 

N
o

w
y 

T
a

rg

m
. 

S
zc

za
w

n
ic

a

C
za

rn
y 

D
u

na
je

c

C
zo

rs
zt

yn

Ja
b

ło
n

ka
 

K
ro
ś
ci

en
ko

Li
p

n
ic

a
 W

ie
lk

a

Ł
a

p
sz

e
 N

iżn
e

g
. 

N
o

w
y 

T
a

rg

O
ch

o
tn

ic
a

 D
.

R
a

b
a

 W
y ż

n
a

R
a

b
ka

S
p

yt
ko

w
ic

e

S
za

fla
ry



 

 14 

klimatyczne i przyrodnicze staje się jednostką o wybitnie turystyczno – wypoczynkowym 

charakterze. Zlokalizowana jest stosunkowo blisko znanych ośrodków miejskich              

i posiada dogodne połączenia z tymi ośrodkami. 

 

2.3 GLEBY I LASY 

             Na terenie gminy dominują gleby IV i v klasy bonitacji, które stanowią 74,5 % 

użytków rolnych, 13,7 % użytków położonych jest na glebach klasy VI. Ze względu na 

położenie przeważają gleby górskie i podgórskie. Są to gleby brunatne kwaśne oraz 

wyługowane, jak również słabo wykształcone gleby szkieletowe. Wzdłuż koryta rzeki 

Skawy z naniesionych materiałów aluwialnych wykształciły się mady. Gleby szkieletowe 

zajmują szczytowe partie najwyższych wzniesień. Są to prawie wyłącznie gleby leśne    

w małym stopniu zmienione przez człowieka. 

                Z ogólnej ilości 3213 ha powierzchni – lasy i grunty leśne zajmują 1071 ha, co 

daje wskaźnik zalesienia na poziomie 33,3%. 

W strukturze gatunkowej nowe nasadzenia mają lekką przewagę drzew liściastych, co  

jest zjawiskiem korzystnym, zgodnym z tendencjami do przebudowy składu 

gatunkowego drzewostanów w kierunku jego dostosowania do warunków siedliskowych 

i ekologicznych środowiska. Działania zmierzają do systematycznego zmniejszania 

udziału sosny zwyczajnej, świerka pospolitego i brzozy brodawkowej na korzyść buka 

zwyczajnego, dębu szypułkowego, jawora i jesiona. 

Drzewostan jest przeważnie młody. Pod względem struktury wiekowej lasy omawianego 

obszaru zalicza się głównie do III i IV klasy wiekowej. 

 

2.4 POZAROLNICZA DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA 

 

        Cały powiat nowotarski charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników 

uprzemysłowienia w województwie małopolskim. 

 W Gminie Spytkowice jest zlokalizowanych mało podmiotów gospodarczych                    

o charakterze przemysłowo- usługowym.  

Na terenie gminy Spytkowice na koniec 2009 r. działało 197 podmiotów gospodarczych, 

głównie w handlu, gastronomii, przetwórstwie drzewnym i usługach budowlanych.         

W przeciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowano powstawanie nowych podmiotów 

mających na celu zaspokojenie szybko rozwijającego się ruchu turystycznego                 

( restauracje, hotele, wypożyczalnie nart, wyciągi narciarskie). Wzrost liczby turystów 

zainteresowanych wypoczynkiem w naszej miejscowości spowodowało powstanie 

kilkunastu gospodarstw agroturystycznych. 
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Tabela 5 Liczba podmiotów gospodarczych działaj ących na terenie gminy  

Stan na koniec 

roku 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Liczba podmiotów 

gospodarczych 

 

168 

 

169 

 

160 

 

164 

 

 

172 

 

174 

 

 

189 

 

197 

Źródło: Opracowanie własne UG Spytkowice 

2.5 PRODUKCJA  ROLNICZA 

    Gmina Spytkowice zaliczana jest do gmin o charakterze rolniczym. Dominują 

gospodarstwa indywidualne o roślinnym i zwierzęcym profilu. Użytki rolne stanowią 

59,0% całkowitej powierzchni gminy, zajmując łącznie powierzchnię 1 897 ha. 

Przeważają łąki, które stanowią 31,6% powierzchni ogólnej użytków rolnych. Strukturę 

użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych, na podstawie danych zawartych         

w opracowaniu „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych” przedstawiono        

w poniższej tabeli. 

Tabela 6 Struktura u żytkowania gruntów na terenie gminy 

           

Wyszczególnienie 

              Powierzchnia 

                     [ha]                   

         Udział w ogólnej 

          Powierzchni [ha] 

Powierzchnia ogólna  3 213 100,0 

Użytki rolne:  1 897 60,0 

W tym:   

Grunty orne 484 15,1 

Odłogi 28 0,8 

Ugory 2 0,1 

Sady  4 0,1 

Łąki 1 014 31,6 

Pastwiska 395 12,3 

Lasy i grunty leśne 1 071 33,3 

Pozostałe grunty 245 7,6 

 
Gospodarstwa prowadzone są przez użytkowników indywidualnych. Liczba 

indywidualnych gospodarstw rolnych w gminie wynosi 474. Gospodarstwa rolne              

i nieruchomości do 1 ha stanowią w gminie 23,10 % ogółu gospodarstw. Najwięcej jest 

gospodarstw o wielkości od 1 do 5 ha ( 65,95%). 10,28% gospodarstw mają wielkość 

od 5-10 ha, przy średniej wielkości gospodarstwa w Polsce 8,44 ha, co jest rzeczą 
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bardzo charakterystyczną na Podhalu. Niewielką ilość, zaledwie 0,67 % stanowią 

gospodarstwa o wielkości powyżej 10 ha. 

 W produkcji roślinnej, na powierzchni 453 ha, dominują uprawy zbóż- 72,8% (331 ha) 

oraz ziemniaków – 25,8% ( 117 ha). 

 

Tabela 7 Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodó w 

 

 

Wyszczególnienie 

Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne 
W  [ha] [%] [ha] [%] 

Ogółem  453 100,0 453 100,0 

Zboża ogółem 331 72,9 331 72,9 

Ziemniaki 117 25,8 117 25,8 

Przemysłowe w 

tym: pastewne 

3 0,7 3 0,7 

Pozostałe 3 0,6 3 0,6 

Warzywa 

gruntowe 

2 0,4 2 0,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. 
 

Na terenie gminy dominuje hodowla bydła mlecznego i opasowego oraz tucz trzody 

chlewnej. Z danych z powszechnego spisu rolnego z 2002 r. wynika, że rolnicy 

wyhodowali na terenie gminy 1167 sztuki bydła, w tym 625 sztuki krów mlecznych, 658 

sztuk trzody chlewnej. 

Uaktualnione dane będą mogły być podane i uzupełnione dopiero na podstawie 

wyników kolejnego spisu powszechnego. 
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Tabela 8 Struktura inwentarza żywego w gminie Spytkowice w roku 2002 

 

Wyszczególnienie Ogółem W tym gospodarstwa 

indywidualne 
W sztukach 

Bydło  1167 1167 

W tym krowy 625 625 

W tym krowy mleczne 625 625 

Trzoda chlewna  658 658 

W tym lochy 20 20 

Owce 291 291 

W tym maciorki 1-roczne i starsze 66 66 

Kozy 49 49 

W tym samice 1- roczne i starsze 30 30 

Konie 72 72 

W tym konie 3-letnie i starsze 60 60 

Króliki ( samice) 442 442 

Pozostałe zwierzęta futerkowe 

(samice) 

35 35 

Pnie pszczele 77 77 

Drób 5793 5793 

W tym kury 4512 4512 

Obsada zwierz ąt gospodarskich w 

SD/100 ha UR 

59 59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. 
 
W 2004 r. zaobserwowano powstawanie gospodarstw rolnych ukierunkowanych na 

jeden rodzaj produkcji, głównie hodowlę trzody chlewnej. Spowodowane jest to 

prawdopodobnie otwarciem nowych rynków zbytu dla zakładu mięsnego „ KABANOS” 

mającego swoją lokalizację w Jabłonce. Otwarcie rynków krajów unii europejskiej 

znacznie zwiększyło produkcję w zakładzie, który do 2003 r. miał swoją siedzibę            

w Spytkowicach. W oparciu o kryteria przyrodniczo - ekonomiczne tereny gminne 

zaliczane są jako strefa podgórska, do obszaru o znacznych walorach krajobrazowych, 

średnich i trudnych warunkach do produkcji rolniczej. Uaktualnione dane będą mogły 

być podane i uzupełnione dopiero na podstawie wyników kolejnego spisu 

powszechnego. 
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2.6 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

 

2.6.1 KOMUNIKACJA 

 

Sieć drogową na terenie gminy Spytkowice stanowią:      

- droga krajowa o długości – 8 km 

- drogi powiatowe o długości – 4,53 km 

- drogi gminne o długości – 180 km, w tym ok. 20 km o nawierzchni asfaltowej, 

Pod względem transportowym teren gminy obsługiwany jest przez: 

- jedną drogę krajową: 

nr 7 (E77) Gdańsk –Chyżne, zaliczana jest do dróg międzynarodowych, 

- dwie drogi powiatowe: 

nr 1669 K Jordanów – Spytkowice 

nr 1665 K Skawa- Spytkowice 

• 131 odcinków dróg gminnych 

Droga krajowa posiada parametry III, IV, V klasy technicznej. Drogi powiatowe 

posiadają nawierzchnię asfaltową. 

                 Na wymienionych drogach odbywa się ruch pojazdów samochodowych         

o zróżnicowanym natężeniu. Największe natężenie ruchu występuje na drodze krajowej 

nr E- 7, najmniejsze na drogach gminnych. 

Gęstość podstawowej sieci dróg ( krajowe i powiatowe) wynosi 39 km/100 km2 i jest 

niższa od średniej krajowej ( 50,1 km/km2). 

Duża ilość dróg gminnych nie zawsze odpowiada ich jakości. Istnieje problem jakości 

nawierzchni zarówno żwirowej jak tez bitumicznej, narażonej w sposób szczególny       

w terenach górskich na niszczenie  przez erozję oraz osuwiska. Istnieje wymóg dalszej 

rozbudowy dróg o nawierzchni utwardzonej, trwałej, a przede wszystkim uregulowanie 

stanów prawnych tych dróg, gdyż na chwilę obecną prawie wszystkie drogi gminne 

położone są na terenach prywatnych właścicieli. 

Przy drodze krajowej usytuowane są parkingi: 

• na granicy Gminy Spytkowice z Podwilkiem – duży parking wykorzystywany 

najczęściej przez Tiry, 

•  w centrum Spytkowic w sąsiedztwie kościoła, 

• w centrum Spytkowic przy remizie OSP i Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych,  

• przy drodze krajowej naprzeciw firmy „Kabanos”. 
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 2.6.2 ZAOPATRZENIE W WODĘ 

 

Aktualnie na terenie gminy zaopatrzenie w wodę odbywa się z lokalnych ujęć wody    

i lokalnych sieci wodociągowych oraz ze studni kopanych na terenie miejscowości 

Spytkowice. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 35 km i stanowi własność 

prywatną mieszkańców w większości zorganizowanych w nieformalne spółki wodne. 

 

W Spytkowicach są to następujące ujęcia: 
  
- ujęcie wraz ze zbiornikami na potoku Kosiczne zasilające wodociągami Ø 50 przysiółki 

Brzegi, Krzyżowa i Możdżeniówka, zasila obecnie ok. 70 odbiorców, 

           -    ujęcie wody na potoku zasilające Grabówki i część Brzegu ok. 20 gospodarstw, 

-   ujęcie wody wraz ze zbiornikiem na potoku Sarnówka zasilające wodociągami       

Ø 50 przysiółki Cechówka, Pańskie i Równe; ogółem ok. 100 gospodarstw, 

           -    dwa ujęcie wody w rejonie Podlesia, 

-     jedno zasilające osiedle Kozakówka i Działki, ogółem 21 gospodarstw 

- drugie zasilające SKR, Urząd Gminy , Dom Nauczyciela i Straż Pożarną , 

- ujęcia wody na potoku zasilające Żądłówkę - ok. 21gospodarstw, 

- trzy ujęcia wody dla Szczęśniakówki i Kowalczykówki zasilające ogółem 17 

gospodarstw, 

- dwa ujęcia wody dla Superganówki i Bulówki zasilające ok.16 gospodarstw i szkoła 

podstawowa Nr 3, 

- ujęcie wody wraz ze zbiornikiem dla Brynkusówki i Machówki - ok. 12 gospodarstw, 

- ujęcie wody dla Solawówki - 8 gospodarstw, 

- ujecie wody dla Bachorzówki - 16 gospodarstw, 

- ujęcie wody dla Rycerzówki - ok. 30 gospodarstw. 

Pozostałe rejony wsi Spytkowice zaopatrywane są w wodę ze studni kopanych. Susze, 

które wystąpiły w 2003 roku przyczyniły się do znacznego zmniejszenia stanu wód 

kopalnych. Dla tego też zachodzi potrzeba budowy zbiorowych ujęć wody. 
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2.6.3 GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

 
                Ogólna długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 37,0 km. Do kanalizacji 

podłączonych jest 404 budynków oraz dwie szkoły.   

Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna 

działająca na zasadzie osadu czynnego o przepustowości do 400 m3/dobę (rozbudowa 

do 800 m3/dobę), której użytkownikiem jest Urząd Gminy Spytkowice. Obecnie 

oczyszczalnia wykorzystana jest w 80%. 

         W większości gospodarka wodno - ściekowa jest nieuregulowana, co ogranicza 

możliwość wykorzystania wód powierzchniowych jako źródła wody dla wodociągów 

zbiorczych oraz zagraża ujęciom wody na tym obszarze (miasto Jordanów), oraz 

powoduje zanieczyszczenie wód rzeki Skawy, która ma swe źródła w Gminie 

Spytkowice. 

Gospodarka ściekowa wymaga dalszego porządkowania i rozbudowy kanalizacji w celu 

dociążenia oczyszczalni i doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do conaj mniej 80% 

gospodarstw. 

 

      Należy doprojektować jeszcze co najmniej 22 km kanalizacji sanitarnej, oraz 

rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości ok. 750m³ /dobę.  

 

  

 

2.6.4 ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY 

 

        Cała miejscowość Spytkowice jest zgazyfikowana. Długość sieci gazowej w gminie 

Spytkowice wynosi ok. 55,0 km, co stanowi 12,6% ogólnej sieci rozdzielczej w 

powiecie. Gmina zaliczana jest do średnio zgazyfikowanych, przy czym zajmuje 

czwarte miejsce w powiecie nowotarskim. Przyłącza gazowe posiada ok. 700 domów. 

Natomiast nie wszystkie budynki posiadają instalacje gazowe. Obecnie w Spytkowicach 

jest 363 odbiorców gazu( stan na koniec kwietnia 2005r.). Sieci gazowe średniego 

ciśnienia o średnicach Ø  160 - Ø 40 PE na terenie miejscowości Spytkowice. 

Istniejący system gazowniczy na terenie gminy został zrealizowany w ostatnich 

latach i posiada przepustowość  zapewniającą     potrzeby  odbiorców  w  zakresie  

potrzeb   komunalno - bytowych   i ewentualnie grzewczych. 
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2.6.5 GOSPODARKA ODPADAMI 

         

   Odpady z gospodarstw domowych stanowią największy strumień wśród odpadów 

komunalnych. W gminie Spytkowice 98% mieszkańców objętych jest systemem zbiórki 

odpadów. Część gospodarstw domowych tj. ok. 15% ma podpisaną umowę z firmą 

odbierającą odpady i wystawiają kontenery z odpadami. Pozostali wystawiają worki ze 

śmieciami, które odbierane są od mieszkańców dwa razy w miesiącu i wywożone na 

komunalne wysypiska poza obszarem gminy. Mieszkańcy wystawiają odpady we 

własnych workach i płacą ryczałtową opłatę w kasie Urzędu Gminy w kwocie 60 zł/rok   

z gospodarstwa domowego. System ten z uwagi, że się sprawdza dalej winien być 

kontynuowany. Według wyliczeń zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Spytkowice wskaźnik dla odpadów zbieranych wynosi 111 kg na mieszkańca rocznie.  

Za ostatnie 3 lata średnio roczna ilość zbieranych śmieci przez firmę wyłanianą             

w drodze corocznego przetargu utrzymuje się na podobnym poziomie 300 ton rocznie. 

Na terenie Gminy Spytkowice działa duży Zakład Skupu i Przerobu Surowców 

Wtórnych. Zakład ten skupuje złom i kasuje samochody. Rocznie skup złomu wynosi 20 

tys. ton. Problem stanowią plastyki, szkło, makulatura, które nie są w całości 

segregowane stąd w 2008 r. planuje się wstępną segregację odpadów i przekazywanie 

nieodpłatnie mieszkańcom 5 rodzai worków foliowych, oznakowanych na te odpady.     

W 2007 r. Gmina zakupiła dwa komplety pojemników do segregacji odpadów. Ponadto 

w kilku miejscach wystawione są pojemniki na szkło. W miarę posiadanych środków 

będą zakupywane pojemniki do segregacji śmieci. 

 

2.6.6 ENERGETYKA 

             Zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną na terenie gminy 

zrealizowane jest poprzez system sieci napowietrznej  średniego  napięcia  zasilany     

z  głównych  punktów  zasilania  leżących  poza obszarem gminy. Poszczególni 

odbiorcy zasilani są ze stacji transformatorowych SN/0.4 kV - głównie w wykonaniu 

napowietrznym. Moce poszczególnych jednostek transformatorowych zawierają się   

w granicach 50 do 250 kVA. 

Przez teren gminy na kierunku północ - południe i wschód – zachód przebiegają linie 

energetyczne najwyższych napięć: 

• 110 kV relacji Skawina - Szaflary 2 szt. 

• 110 kV relacji Raba W. - Jabłonka 
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Linie te wymagają zachowania stref ochronnych wyłączonych spod zabudowy po           

ok. 15 m od osi linii. 

Funkcjonujący na terenie gminy system zaopatrzenia w energię elektryczną 

dostosowany jest zarówno do istniejącego zapotrzebowania jak również do 

zagospodarowania terenu. 

 

2.6.7 TELEKOMUNIKACJA 

      Spytkowice są stelefonizowane - na 4273 mieszkańców przypada ok. 800 

abonentów Telekomunikacji Polskiej S.A.. Ponadto cała miejscowość jest pokryta 

zasięgiem telefonii komórkowej (ERA, PLUS i ORANGE). 

  

2.7 EDUKACJA 

Opieka przedszkolna 

   W Gminie Spytkowice funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe zlokalizowane       

w budynku będącym własnością gminy. Jest to przedszkole 3-oddziałowe (z czego        

1 oddział to oddział dzieci 6-letnich). Pozostałe oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6 

letnich zorganizowane są przy następujących szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 

oddział, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 oddział. W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 

objętych wychowaniem przedszkolnym jest 122 dzieci, z czego 78 dzieci w Gminnym 

Przedszkolu i 44 dzieci w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 i Nr 3. Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

objętych jest 100% dzieci 6-letnich, natomiast udział pozostałych dzieci w wieku 

przedszkolnym (od 3 do 5 lat) objętych opieką przedszkolną wynosi 42%. 

 Liczba dzieci w Gminnym Przedszkolu w latach szkolnych 2009/2010                   

i 2010/2011 przedstawia się następująco:  

 

Tabela 9 Liczba dzieci w Gminnym Przedszkolu 

Rok s zkolny  Dzieci 6 -letnie  Dzieci 5 -letnie  Dzieci 3 -4 letnie  

2009/10 30 20 28 

2010/11 24 27 27 

Źródło: Opracowanie własne   

 

     W Spytkowicach Siostry Służebniczki prowadzą ochronkę dla najmłodszych dzieci. 
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Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 

 

 W Spytkowicach znajdują się trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, liczące  

łącznie 545  uczniów. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum z dniem 1 września 2003 r. 

weszły w skład Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych (ZSPG)                                

w Spytkowicach. Łączna powierzchnia działek, na których zlokalizowano wszystkie te 

szkoły, wynosi ok. 0,99 ha. W roku szkolnym 2010/2011 edukacja prowadzona jest        

w szkołach w 28 oddziałach, dysponując 30 pomieszczeniami do nauki.  

 Najważniejsze wskaźniki dotyczące szkół podstawowych i gimnazjum w latach 

szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 10 Charakterystyka szkół podstawowych i gimn azjum 

 

Rodzaj 
placówki 

 

  Własno ść 

 

Rok 
szkolny  

 

Ilość 
oddziałów  

 

Ilość sal 
lekcyjnych 

+ ilość 
pracowni  

 

  Ilość   
dzieci 

Zatrudnienie  

(w przeliczeniu na pełne 
etaty) 

Pracownicy 
pedagogiczni  

Pracownicy 
administra cji   

i obsługi 

ZSPG 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 1 

 

Komunalna 

2009/2010 

6 

7 + 1 

147 

33,34 9,25 2010/2011 7 7 + 1  151 

ZSPG 

Gimnazjum 

 

Komunalna 

2009/2010 

9 

7 + 1 

205 

33,43 9,25 2010/2011 9 7 + 1 202 

 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 2 

 

Komunalna 

2009/2010 

6 

6 + 1 

105 13,00 3 

2010/2011 6 6 + 1 93 13,00 3 

 

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 3 

 

Komunalna 

2009/2010 

6 

6 + 1  

102 10,23 3,25 

2010/2011 6 6 + 1 99 10,61 3,25 

Źródło: Opracowanie własne   

 

 Można przypuszczać, iż liczba uczniów w szkołach z roku na rok będzie się 

zmniejszać z uwagi na fakt, iż liczba urodzeń dzieci corocznie również spada. Liczba 

urodzeń dzieci, które w najbliższych latach rozpoczną naukę w szkole podstawowej 

przedstawia się następująco: rocznik 2004 – 44 dzieci, rocznik 2005 – 66 dzieci, rocznik 

2006 – 49 dzieci, rocznik 2007 – 70 dzieci. 
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 Końcem 2005 roku została oddana do użytku hala sportowa wraz z pełnym 

zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. Najważniejsze 

parametry tej inwestycji to: 

• Powierzchnia sali głównej –     627 m2 

• Powierzchnia zabudowy –       956 m2 

• Powierzchnia użytkowa –      1128 m2 

• Dojazdy, place manewrowe – 250 m2. 

 Ponadto do dyspozycji uczniów Zespołu Szkół jest również sala gimnastyki 

korekcyjnej i siłownia o łącznej powierzchni 95 m2 oraz mini boisko do gier zespołowych 

o powierzchni 600 m2. 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 nie posiada sali gimnastycznej, dysponując jedynie 

boiskiem przyszkolnym o powierzchni 850 m2. 

 Natomiast Szkoła Podstawowa Nr 3 posiada niepełnowymiarową salę 

gimnastyczną zaadaptowaną z dawnej sali lekcyjnej starej, drewnianej przedwojennej 

szkoły o powierzchni 41 m2 oraz boisko przyszkolne o powierzchni 1200m2. 
 Gimnazjum skupia młodzież z całego terenu Spytkowic i jest położone w centrum 

wsi, w związku z czym około 60% uczniów mieszka w odległości powyżej 3,5 km od 

szkoły. Dlatego stworzono tym uczniom możliwość dojazdu wynajmowanym corocznie 

autobusem – w roku szkolnym 2007/2008 dojeżdża nim 132 gimnazjalistów. Gmina nie 

posiada własnego autobusu szkolnego, gdyż takiego z Ministerstwa Edukacji nie 

otrzymała. Ponadto przy gimnazjum funkcjonuje świetlica szkolna, która ma na celu 

zagospodarowanie czasu oczekiwania przed i po lekcjach uczniów dojeżdżających. 

        W 2007 r. wykonano prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkół 

Podstawowo-Gimnazjalnych polegające na wymianie stolarki okiennej i dociepleniu 

ścian. Zainstalowano również system monitoringu wizyjnego rejestrujący zdarzenia 

wewnątrz i wokół budynku placówki.  

      Do obsługi placówek oświatowych w Spytkowicach w 2007 r. został utworzony 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice (ZEAS), w którym 

zatrudnione są 3 osoby, tj.: kierownik zespołu, główny księgowy i pracownik ds. kadr i 

płac. 

 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

 Na terenie Gminy Spytkowice nie działa żadna szkoła średnia ani zawodowa. 

Szkoły te dostępne są w pobliskich miejscowościach takich jak: Rabka, Nowy Targ, 

Jordanów, Jabłonka, Mszana Dolna, Lubień. 



 

 25 

2.8 OPIEKA SPOŁECZNA 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach zatrudnionych jest: 

     - kierownik ośrodka 

- 3 pracowników socjalnych 

- referent d/s świadczeń rodzinnych na ½ etatu, 

� główny księgowy na ½ etatu,  

� opiekunka środowiskowa na ¼ etatu. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r., „pomoc społeczna jest instytucją 

polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Działając w ramach ustawy 

osobom potrzebującym przyznawana jest pomoc w formie: 

    a) świadczeń pieniężnych: 

� zasiłek stały 

� zasiłek okresowy 

� zasiłek celowy 

� zasiłek celowy specjalny 

b) świadczeń niepieniężnych: 

� praca socjalna 

- współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania                             

o Niepełnosprawności, Policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 

PCPR, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Poradnią Uzależnień, Polski Komitet Pomocy Społecznej itp.. 

� opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

� opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne, 

� posiłek, 

� niezbędne ubranie. 

 

 Pomoc ta realizowana jest jako zadania własne i zlecone gminie. Ośrodek 

prowadzi również usługi opiekuńcze przeznaczone dla osób starszych, 

niepełnosprawnych wymagających pomocy, którym rodzina nie jest w stanie tejże 

pomocy zapewnić. W ramach zadań własnych i zleconych finansowane są posiłki dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 
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Tabela nr 11 Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców Gminy Spytkowice 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

2005  2006 2007 

Ubóstwo 69 107 41 

Bezrobocie 30 29 15 

Niepełnosprawność 26 27 25 

Długotrwała choroba 38 37 36 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych 25 22 18 

Alkoholizm - 6 4 

Trudności po opuszczeniu zakładów karnych 1 1 1 

OGÓŁEM  189 229 140 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 W 2004 r. wprowadzono obsługę nowych świadczeń tj. zasiłków rodzinnych wraz 

z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych, na które składają się zasiłki pielęgnacyjne  

i świadczenia pielęgnacyjne. 

 Najczęściej powtarzające się przyczyny korzystania z pomocy ośrodka oraz 

liczbę rodzin, które uzyskały pomoc na przestrzeni ostatnich trzech lat pokazuje tabelka. 

Analizując przedstawione dane można zauważyć wzrost zubożenia w 2006r.                 

w porównaniu do 2005r. mieszkańców Gminy, niewielki spadek bezrobocia oraz spadek 

w kategorii ochrony macierzyństwa związany ze zmianą przepisów ustawy o pomocy 

społecznej (obecnie ta forma pomocy nie jest już finansowana z pomocy społecznej). 

W ostatnich latach zauważa się również wzrost zapotrzebowania na pomoc w formie 

pracy socjalnej. 

 Każda forma podejmowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej działalności ma 

na celu ,,wspieranie osób i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka”. 
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Tabela nr 12  Formy pomocy, liczba osób korzystających ze wsparcia oraz kwoty świadczeń 

Formy pomocy 
2005 2006 2007 

Liczba 
osób 

Kwota           
(zł) 

Liczba 
osób 

Kwota (zł) Liczba 
osób 

Kwota (zł) 

Zasiłki stałe 12 32 219 14 32 366 13 30 723 

Zasiłki okresowe 15 15 113 7 10  041 10 8 199 

Zasiłki celowe 71 36 343 30 35 915 48 1 750 

Zasiłki celowe specjalne 22 5 387 26 7 515 25 7 197 

Dożywianie dzieci w 
szkole 

76 30 353 68 34 133 51 25 327 

Zasiłki rodzinne                        
i pielęgnacyjne 

855 916 011 1024 1 430 927 456 1 547 385 

Zaliczki alimentacyjne 15 9208 15 31 493 9 31 375 

Razem 1 066 1 044 634 1184 1 582 390 612 1 651 956 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
 

2.9 KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

 

Gminna Biblioteka 

 

   Na terenie Gminy działa jedna biblioteka gminna, która ma siedzibę w budynku 

Urzędu Gminy. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, osiąga poziom europejski jeśli 

chodzi o liczbę książek na 100 mieszkańców. Zajmuje I miejsce w powiecie w ilości 

zakupionych książek w 2004r. Spytkowice 18,2/100 mieszkańców, powiat nowotarski 

5,76 książek/100 mieszkańców. Biblioteka w Spytkowicach zajmuje 4 miejsce               

w powiecie pod względem wypożyczonych książek. 
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Tabela 13  Biblioteka publiczna (opracowanie własne ) 

Rok Księgozbiór                  
w tys. woluminów 

Liczba czytelników         
(w ci ągu roku) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2006 

12,261 

12,647 

12,851 

13,412 

14,183 

15,633 

490 

518 

550 

599 

667 

- 

 

Na terenie gminy organizowane są imprezy cykliczne: 

•  Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych, Konkurs poezji im. Katarzyny Kracik 

• Konkurs palm wielkanocnych i święconek 

•  Majówka Pokoleń, Dni Spytkowic,  Dożynki 

•  coroczne obchody Święta Niepodległości 

Na rzecz krzewienia kultury działa: 

• Związek Podhalan Oddział Spytkowice, do którego należy ok. 100 osób.  

• Ochotnicza Straż Pożarna, prężnie działająca od początku XX wieku, stojąca na 

straży bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia od klęsk żywiołowych. Od 2006 r. 

należy do Krajowego Systemu Ratownictwa, do którego włączone są najlepsze 

jednostki z całego kraju. OSP uświetnia najważniejsze dla miejscowości wydarzenia. 

   

• Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej  

• Koło Gospodyń Wiejskich 

    Urząd Gminy w Spytkowicach jest wydawcą biuletynu informacyjnego pn. „Kurier 

Spytkowicki”, który informuje o najważniejszych dla miejscowości wydarzeniach i jest 

platformą do wymiany opinii pomiędzy mieszkańcami a władzami gminy. 
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Na terenie gminy Spytkowice znajdują się cenne przyrodniczo i kulturowo 

obiekty. Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 92/06 z dnia            

24 listopada 2006 r. prawie połowa gminy należy do obszaru chronionego krajobrazu. 

Gmina posiada również 17 pomników przyrody ( lipy, jesiony, jawory). Na terenie gminy 

stwierdzono występowanie 26 gatunków roślin objętych ochroną gatunkową. Niektóre 

z nich występują pospolicie na całym obszarze. Siedliskami rzadziej występujących 

są głównie olszynki łęgowe nad potokami i podmokłe łąki. W lasach gatunki chronione 

spotyka się jedynie w resztkach dolnoreglowych lasów bukowych; w sztucznych 

drzewostanach świerkowych o ubogim runie brak roślin chronionych. 

Najliczniej gatunki chronione występują w wilgotnych zaroślach nad potokami 

spływającymi ze stoków Pasma Podhalańskiego i nad Skawą oraz na ciepłych 

południowych zboczach wzgórz północnej flanki doliny Skawy.  

Obok walorów przyrodniczych gmina posiada na swoim terenie obiekty zabytkowe, 

wśród których należy wymienić: 

• Kościół  parafialny  p.w. Matki  B.N.P., zbudowany w roku 1758, Ochronie  
podlega  budynek  kościoła wraz z otoczeniem, ogrodzeniem drewnianym  z dwoma 
bramami, dzwonnicą i starodrzewiem (Nr Księgi A - 110, wpis z dnia 1.04.1969 r.) 

                                        

• Karczma zbudowana na początku II poł. XVIII w. jako karczma wiejska. 
Ochronie podlega obiekt w obrębie działki, na której jest usytuowany (Nr Księgi A - 375, 
wpis z dnia 28.11.1985 r.) 
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• oraz figurki przydrożne : 

    ○  Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus           nr.  rej Ks.B 163 

    ○  Figura Jezusa Ukoronowanego                          nr. rej Ks.B 164 

    ○  Figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus             nr. rej Ks.B 165 

    ○  Figura św. Jana Nepomucena                           nr. rej Ks.B 166 

    ○  Figura Matki Bożej Bolesnej                              nr. rej Ks.B 167 

        Obiekty o cechach zabytkowych :  

     ○     Kaplica błogosławionego Szymona z Lipnicy                        

     ○     Żelazny Krzyż na postumencie kamiennym 

     ○     Figura Serca Jezusowego kamienna na postumencie kamiennym 

     ○     Krzyż żelazny na postumencie kamiennym 

     ○      Mała kapliczka murowana z cegły z figurką Matki Bożej wewnątrz 

     ○      Nagrobek z 1852 na cmentarzu parafialnym 

     ○      Nagrobek  Jan Ciapa 1882 na cmentarzu parafialnym 

     ○      Nagrobek Szymona Ponickiego z 1934 na cmentarzu parafialnym     

TURYSTYKA  

              Warunki przyrodnicze sprzyjają wypoczynkowi w gospodarstwach 

agroturystycznych, a także wędrówkom- zarówno pieszym jak i rowerowym. W gminie 

istnieją bowiem specjalnie do tego przygotowane trasy rowerowe wraz z towarzyszącą 

małą infrastrukturą turystyczną. 

Pięć wyciągów narciarskich z zapleczem hotelowym, krytym basenem, autoryzowanym 

centrum kompleksowej odnowy biologicznej przyciągają bardzo licznych zwolenników 

białego szaleństwa z leżącego około 85 km Krakowa. Codziennie stoki przygotowywane 

są przez ratrak. Stoki są oświetlone i sztucznie naśnieżane. W Ośrodku Sportów 

Letnich i Zimowych do dyspozycji jest boisko do siatkówki i koszykówki oraz kort 

tenisowy. Latem na stoku narciarskim urządzona jest trasa slalomowa dla rowerzystów.   

          Nad potokiem Sarnówka, stanowiącym dopływ Skawy położona jest pasieka „Pod 

Lasem”. W pasiece oprócz uli produkcyjnych stoi 30 zabytkowych, zabytkowy sprzęt 

pszczelarski używany na Podhalu. Pasieka słynie nie tylko z dobrego miodu, ale także  

z Galerii św. Ambrożego w której znajduje się ponad 100 prac artystycznych o tematyce 

pszczelarskiej. Organizowane majówki są bardzo dużą atrakcją. W Spytkowicach jest 

jeszcze kilka innych pasiek. 

Jesienią na amatorów grzybobrania  w lasach czekają smaczne rydze. 

10 gospodarstw agroturystycznych oferuje usługi agroturystyczne. Kwaterodawcy 

zrzeszeni są w Stowarzyszeniu Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa 

Gościnne”.  
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SPORT 

Gmina Spytkowice nie posiada boiska sportowego chociażby do piłki nożnej, gdyż 

obecnie użytkowane nie spełnia żadnych wymogów określonych właściwymi przepisami 

prawa. Jest położone na terenie pochyłym, bagnistym, nad którym przebiega linia 

energetyczna średniego napięcia zasilająca w energię elektryczną mieszkańców wsi. 

Z tych też przyczyn a w szczególności z powodu niemożności rozbudowy boiska 

sportowego istniejąca dawniej sekcja piłki nożnej w ramach LZS „Lawina” zaprzestała 

prowadzenia działalności sportowej i nie istnieje już od kilkunastu lat. 

W związku z powyższym z powodów wskazanych wyżej jest pilna konieczność budowy 

nowych obiektów sportowych na innych terenach gminnych bardziej odpowiadających 

tego rodzaju przedsięwzięciom. 

Przy szkole nr 2 bardzo prężnie działa sekcja PTTK prowadzona przez nauczyciela i 

zrzeszająca ogół uczniów szkół gminnych. 

Przy Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych  działa  UKS „Sprint” 

Zawody sportowe cykliczne to: 

•  Zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójta 

• Zawody o Puchar Spytkowic  organizowane przez właściciela kompleksu „Beskid” 

• Zawody Rowerowe MTB o Puchar Szlaku Solnego  

         Gmina Spytkowice nawiązała partnerskie kontakty z Gminą Szemud                  

w Województwie Pomorskim w wymianie informacji i doświadczeń w dziedzinie 

kultury i sztuki, oświaty i wychowania, sportu, turystyki, ochrony środowiska. Również 

od kilku lat trwa wymiana młodzieży między Szkołą Podstawowa Nr 1 a młodzieżą      

z Kielna. 

Gmina Spytkowice współpracuje także ze słowackimi miejscowościami Blatnica i 

Oravsky Biely Potok w następujących dziedzinach: 

- kultura (wzajemna współpraca i prezentacja zespołów regionalnych), 

- współpraca w dziedzinie rozwoju turystyki, 

- zawody sportowe, 

- rozwój szeroko pojętej współpracy transgranicznej, 

- ochrona środowiska oraz otoczenia naturalnego, 

- wspólne realizowanie projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 

- współpraca w dziedzinie wzajemnej promocji. 

Istnieje również potrzeba nawiązania kontaktów z gminami wiejskimi krajów Unii 

Europejskiej takimi jak Austria, czy spoza UE jak Szwajcaria (z wykorzystaniem 

Mechanizmu szwajcarskiego) celem wykorzystania ich doświadczeń przy 
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wykorzystywaniu środków pomocowych i innych spraw związanych z budową 

nowoczesnych i sprawdzonych struktur samorządowych. 

 

III. ANALIZA SWOT – Ocena mocnych i słabych stron m iejscowo ści   Jedną       

z podstawowych metod diagnozowania warunków i pozycji sołectwa                          

w otoczeniu jest analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sołectwa. 

Badanie to nazywa się SWOT ( z jęz. ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats). Jest to bardzo przydatne narzędzie ułatwiające zarządzanie rozwojem, ale 

pod warunkiem, że wykonywane jest szczerze, bez pomijania żadnych faktów. 

SŁABE STRONY: 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE : 

●  niedostateczne wyeksponowanie atrakcji turystycznych, często zły stan obiektów 

    zabytkowych lub budynków sąsiadujących ( budynek starej gminy przy kościele oraz 

budynek starej szkoły w górnych Spytkowicach) 

●   brak odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego 

GOSPODARKA: 

●   niska jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej (duże rozdrobnienie gospodarstw 

    rolnych) 

●  trudne warunki gospodarowania (niska klasa gleb, nieprzychylna konfiguracja terenu) 

●  brak zorganizowanych rynków zbytu 

●  brak wizji przeobrażeń w rolnictwie 

●  wysoki koszt ekologicznych mediów grzewczych ( gaz, olej opałowy) 

SFERA SPOŁECZNA : 

●  brak placu zabaw dla dzieci  

●  słabo rozwinięta infrastruktura społeczna: 

●   brak sali gimnastycznej w  Szkole Podstawowej Nr 2 

●  brak domu kultury 

●  nie doposażenie sprzętowe placówek oświatowych i zdrowotnych 

●  duża liczba osób wymagających opieki socjalnej 
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TURYSTYKA: 

●  braki w podstawowej infrastrukturze turystycznej (pola namiotowe, kempingowe, 

    kąpieliska, hotele, ośrodki wypoczynkowe) 

● brak boiska wraz z kompleksem sportowym, 

●  braki w podstawowej infrastrukturze sportowo – rekreacyjnej ( wiaty, miejsca do  

    wypoczynku, ścieżki piesze, konne) 

●  nieoznaczone i niezorganizowane punkty widokowe 

●  niedostateczna promocja ekologiczna 

MOCNE STRONY: 

 ●  atrakcyjne położenie gminy względem głównych szlaków komunikacyjnych 

 ●  walory turystyczno - wypoczynkowe 

 ●  bogate tradycje kulturowe 

 ●  stosunkowo duże bezpieczeństwo we wsi ( niski wskaźnik przestępczości) 

 ●  dobrze rozwinięta infrastruktura ( gaz, telefony, drogi) 

 ●  duże zasoby mieszkaniowe 

 ●  dobrze rozwinięty handel detaliczny  i usługi 

 ●  korzystna struktura własności lasów i stosunkowo dobrze prowadzona gospodarka 

     leśna  

 ●  dobre kontakty zagraniczne mieszkańców  ( prywatne i biznesowe) 

 ● cenne zasoby ludzkie ( zdolni i wykwalifikowani pracownicy różnych zawodów) 
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SZANSE   

●   pełne wykorzystanie atrakcyjności regionu 

●   bliskość popularnych ośrodków i miejscowości wypoczynkowo – rekreacyjnych 

     ( Zakopane, Rabka, Szczawnica) 

●  postępujący  rozwój  ruchu przygranicznego  oraz wzrost znaczenia szlaku 

    komunikacyjnego Kraków – Chyżne 

●  rozwój uczelni wyższych w Nowym Targu i w Suchej Beskidzkiej 

●   możliwość korzystania ze środków pomocowych 

 

 ZAGROŻENIA : 

 

●  brak skutecznej i stabilnej polityki państwa w dziedzinie ochrony środowiska, 

●  trudności w aplikacji o środki unijne, 

●  brak konkretnych rozwiązań prawnych dla obszarów górskich, 

●  lawinowy wzrost tranzytu ciężarowego na drodze E-7 ( degradacje techniczne drogi), 

●  mało chłonny i bardzo wrażliwy na załamania rynek pracy w okolicach miast ( Rabka, 

     Nowy Targ, Jordanów), 

●  odpływ wykwalifikowanej kadry z regionu, 

●  niewystarczająca edukacja ekologiczna.     
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IV. Opis planowanych zada ń inwestycyjnych  

4.1. Listy zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść 

lokaln ą: 

4.1.1 Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury 

     W celu uzyskania sprawnego systemu komunikacji w gminie wyznacza się 

następującą listę zadań: 

− weryfikacja stanu ilościowego dróg gminnych do niezbędnego celem opracowania    

spójnego systemu w powiązaniu z istniejącym systemem dróg powiatowych i 

krajowych  

- modernizacja wraz z odbudową 4 km dróg gminnych oraz remont mostów, 

- utwardzenie dróg prowadzących do gruntów rolnych. 

     Poprawa stanu środowiska naturalnego 

W celu ograniczenia zanieczyszczeń źródła i wód rzeki Skawa wyznacza się 

następujące zadania: 

• budowa 26 km systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice; 

• rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spytkowice                    

o przepustowości  do 400m³/dobę obecnie do 800m³/dobę w 2012 roku. 

• budowa kolektorów słonecznych w tym w przede wszystkim na budynkach 

użyteczności publicznej  

• wymiana instalacji grzewczej i stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Podstawowo - 

Gimnazjalnych w Spytkowicach; 

• termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Spytkowicach; 

•  termomodernizacja oraz wymiana ogrzewania ze stałego na gazowe w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Spytkowicach. 

4.1.2 Rozwój i tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej . 

Wyznacza się następujące zadania: 

− budowa sztucznej nawierzchni na 3 boiskach szkolnych 

− wymiana gruntów na budowę kompleksu sportowego, budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z zapleczem ; 

4.1.3 Poprawa stanu środowiska kulturowego 

− zagospodarowanie centrum wsi Spytkowice z uwzględnieniem bazy społeczno-

kulturalnej: modernizacja parkingu w centrum miejscowości, modernizacja 

chodnika i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Pod Tartak”          

w centrum wsi, remont i adaptacja budynku na cele społeczno-kulturalne. 
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- remont budynku starej szkoły w górnych Spytkowicach 

- budowa przedszkola 

- rozbudowa ścieżek rowerowych 

- modernizacja obiektów kultury i remont zabytków. 

4.1.4  Poprawa bezpiecze ństwa 

− Modernizacja, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

− budowa 4,5 km chodników przy drodze krajowej nr 7 oraz budowa chodnika przy 
drodze gminnej koło pawilonu GS. 

− budowa hydrantu przeciwpożarowego. 

− projekt organizacji ruchu i oznakowanie dróg gminnych. 

4.2. Lista zada ń do zrealizowania według hierarchii wa żności. 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice:- część etapu VI. 

Wykonanie projektów i budowa 22 km kanalizacji. 

2.  Zagospodarowanie centrum wsi  Spytkowice z uwzględnieniem bazy społeczno – 
kulturalnej. 

3. Budowa przedszkola. 

4. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2, wymiana ogrzewania ze stałego na 

gazowe, instalacja kolektorów słonecznych, termomodernizacja budynku 

5. Modernizacja i remont infrastruktury drogowej (drogi gminne) i mostowej  - 4 km 

6. Modernizacja, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

7. Opracowanie dokumentacji, pozwolenia na budowę, budowa ujęcia wody i sieci 

wodociągowej - I etap 5 km 

8. Opracowanie dokumentacji i budowa  hydrantu przeciwpożarowego 

9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków. 

10. Aktywność gospodarcza - przygotowanie terenów pod inwestycje - budowa drogi        

w strefie przemysłowej 

11. Termomodernizacja Szkoły Nr 3, remont budynku starej szkoły nr 3 oraz instalacja 

kolektorów słonecznych. 

12. Przebudowa trzech boisk sportowych przyszkolnych (przy Zespole Szkół 

Podstawowo-Gimnazjalnych, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3)        

w Spytkowicach na boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

13. Projekt organizacji ruchu i oznakowanie dróg gminnych. 

14. Renowacja zabytków – 2 kapliczek. 

15. Budowa kompleksu sportowego. 

16. Budowa kolektorów słonecznych. 
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V. REALIZACJA ZADA Ń I PROJEKTÓW 

5.1. PLANOWANE PROJEKTY I INWESTYCJE W LATACH 2010-2015 

   DZIAŁANIE NR 1 

 Nazwa planowanego działania : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Spytkowice -  część etapu VI  

Wykonanie projektów i budowa 22 km kanalizacji sanitarnej  

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: WYSOKA  – pozycja nr 1 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

                                                                                                     [  Data ( kw., rok) ] 

  

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu I, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
Inwestycji 

 

IV, 2010 

Planowane rozliczenie projektu – przedstawienie 
raportu końcowego 

I, 2011 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia rzeki 

Skawa u jej źródeł - poprawa jakości środowiska naturalnego. 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków do życia. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, głównie z branży turystycznej, 

na terenie gminy 

 

 

Przewidywane nakłady do poniesienia :  9 337 125 zł  

Rok  2010                      1 350 000 zł   -  6 km (część etapu VI) 

Rok 2010 – 2013        7 200 000 zł   - 22 km – wykonanie projektów i budowa 15 km 

kanalizacji sanitarnej. 
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DZIAŁANIE NR 2 

 

Nazwa planowanego działania:  Zagospodarowanie centrum wsi  Spytkowice        
z   uwzględnieniem bazy społeczno – kulturalnej. 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: WYSOKA  – pozycja nr 2 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

 

                                                                                                     [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

I, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

III, 2011 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

IV, 2011 

 

 

Oczekiwane rezultaty: 

●  Głównym  celem strategicznym projektu jest estetyzacja centrum miejscowości 

Spytkowice. 

●  Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest dbałość o zachowanie 

należytego stanu obiektów o charakterze społeczno-kulturalnym na terenie gminy. 

 

W ramach zadania przewiduje się: 

a) modernizację parkingu w centrum miejscowości, 

b) modernizację chodnika i budowę  oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 

„Pod Tartak” w centrum wsi, 

c) przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na potrzeby Centrum Kultury. 

 

 

 

Przewidywane nakłady do poniesienia:  700 000 zł 
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DZIAŁANIE NR 3 

Nazwa planowanego działania: “Budowa przedszkola” 

 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: WYSOKA  – pozycja nr 3 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

                                                                                            [  Data ( kw., rok)  

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

III, 2011 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

IV, 2012 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

I, 2013 

 
 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest poprawa warunków nauczania                   

i podniesienie poziomu usług edukacyjnych najmłodszych mieszkańców a przede 

wszystkim objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci w wieku od 3 do 5 

lat z terenu Gminy Spytkowice zgodnie z zaleceniami i apelami Ministerstwa Edukacji 

Narodowej 

 ● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

właściwych warunków pracy kadrze nauczycielskiej na terenie Gminy Spytkowice. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest rozwój obszarów wiejskich. 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

Gmina Spytkowice, MRPO, mieszkańcy, Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i 

Sportu. 

 

Przewidywane nakłady do poniesienia: 1 300 000 zł 
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DZIAŁANIE NR 4 

Nazwa planowanego działania: “Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2, 

wymiana ogrzewania ze stałego na gazowe, instalacja kolektorów słonecznych, 

termomodernizacja budynku” 

 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: WYSOKA  – pozycja nr 4 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

 [  Data ( kw., rok)  

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu- przygotowanie dokumentacji 

II, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

IV, 2010 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

IV, 2010 

 
 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest obniżenie kosztów ogrzewania placówek 

oświaty i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest poprawa warunków 

nauczania i podniesienie poziomu usług edukacyjnych na terenie Gminy Spytkowice. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

warunków pracy kadrze nauczycielskiej na terenie Gminy Spytkowice. 

 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

 Gmina Spytkowice, Urząd Marszałkowski (MRPO), Ekofundusz, WFOŚiGW                  

w Krakowie. 

 

Przewidywane nakłady do poniesienia:  450 000 zł 
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DZIAŁANIE NR 5 

Nazwa planowanego działania: Modernizacja i remont infrastruktury drogowej (drogi 

gminne) i mostowej - 4 km 

Odbudowa dróg w ramach usuwania skutków powodzi z 2007 r. oraz lat 2009 - 2010. 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: WYSOKA  – pozycja nr 5 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

 

                                                                                                    [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu II, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
Inwestycji 

IV,2012 

Planowane rozliczenie projektu – przedstawienie 
raportu końcowego 

I, 2015 

        

     

 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest poprawa istniejącej infrastruktury 

drogowej na terenie gminy Spytkowice 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków do życia. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

warunków do rozwoju przedsiębiorczości szczególnie z branży turystycznej i usługowej. 

 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

Gmina Spytkowice, środki pomocowe, oraz środki pochodzące z zwalczania klęsk   

żywiołowych 

Przewidywane nakłady do poniesienia: 1 000 000 zł       
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DZIAŁANIE NR 6 

Nazwa planowanego działania: „  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Górnych 

Spytkowicach” 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: WYSOKA  – pozycja nr 6  na  liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

                                                                                                     [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu- przygotowanie dokumentacji 

II, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

III, 2010 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

IV, 2010 

 

Oczekiwane rezultaty: 

●  Głównym  celem strategicznym projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa  

na terenie miejscowości Spytkowice. 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków do życia. 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

 Gmina  Spytkowice, środki pomocowe, WFOŚiGW w Krakowie – pożyczka na 

modernizację oświetlenia. 

 

Przewidywane nakłady do poniesienia:  364 000zł 
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DZIAŁANIE NR 7 

 Nazwa planowanego działania: „Opracowanie dokumentacji, pozwolenia na budowę, 

budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej - I etap 5 km” 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: ŚREDNIA – pozycja nr 7 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

 

Harmonogram realizacji: 

                                                                                                     [  Data ( kw., rok) ] 

  

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
Projektu 

III, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
Inwestycji 

IV,2012 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

I, 2013 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest zaopatrzenie w wodę centrum gminy 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków do życia. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw i instytucji 

 

 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

 Gmina Spytkowice, środki pomocowe, dotacje 

Przewidywane nakłady do poniesienia :  1 500 000 zł  

Lata 2010- 2012.               
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 DZIAŁANIE NR 8 

 

Nazwa planowanego działania: Opracowanie dokumentacji i budowa  hydrantu 

przeciwpożarowego 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: ŚREDNIA – pozycja nr 8  na  liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

 

                                                                                                     [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

I, 2011 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

III, 2011 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

IV, 2011 

 

 

Oczekiwane rezultaty: 

●  Głównym  celem strategicznym projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie miejscowości Spytkowice. 

●  Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków do życia. 

 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

 Gmina Spytkowice, środki pomocowe, dotacje 

Przewidywane nakłady do poniesienia:  40  000zł 
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DZIAŁANIE NR 9 

Nazwa planowanego działania: “ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Spytkowicach” 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: ŚREDNIA – pozycja nr 9 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

 

Harmonogram realizacji: 

                                                                                                     [  Data ( kw., rok) ] 

  

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
Projektu 

I ,2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
Inwestycji 

III 2012 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

IV, 2012 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia rzeki 

Skawa u jej źródeł - poprawa jakości środowiska naturalnego. 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków do życia, równych szans dla wszystkich. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, głównie z branży turystycznej, 

na terenie gminy 

 

 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu:  Gmina Spytkowice, 

środki pomocowe, dotacje 

Przewidywane nakłady do poniesienia : 3 000 000 zł 
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DZIAŁANIE NR 10 

Nazwa planowanego działania: “Aktywność gospodarcza- przygotowanie terenów pod 

inwestycje- budowa drogi w strefie przemysłowej” 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: ŚREDNIA – pozycja nr 10 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

 

                                                                                                       [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

II, 2011 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

IV, 2014 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

                              II, 2017 

 

● Głównym celem strategicznym projektu jest przygotowanie terenów pod inwestycje 

przyjazne środowisku, budowa drogi, kanalizacji 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom i inwestorom właściwych warunków do rozwoju gospodarczego. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, na terenie gminy 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

 Gmina  Spytkowice 

 Gmina  Raba Wyżna 

 środki pomocowe 

 partnerstwo prywatno-prawne 

Przewidywane nakłady do poniesienia:   500 000 zł 

 

Uwaga:  

Pod warunkiem, iż wskazani wyżej partnerzy przystąpią do programu i wyrażą wolę 

partycypacji w jego kosztach. 
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DZIAŁANIE NR 11  

 

Nazwa planowanego działania: “Termomodernizacja Szkoły Nr 3, remont 

budynku starej szkoły nr 3 oraz instalacja kolektorów słonecznych” 

 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: ŚREDNIA – pozycja nr 11 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

                                                                                                 [  Data ( kw., rok) ] 

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

III, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

III, 2010 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

IV, 2013 

 
 

Oczekiwane rezultaty: 

●  Głównym celem strategicznym projektu jest obni żenie kosztów ogrzewania 

    placówek oświaty. 

●   Pierwszym celem operacyjnym- pośrednim projektu jest chęć zapewnienia uczniom 

     lepszych warunków do kształcenia. 

●  Drugim celem operacyjnym-pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

      warunków pracy kadrze nauczycielskiej. 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

 Gmina  Spytkowice, środki pomocowe, Ministerstwo Edukacji, WFOŚ i GW w Krakowie 

 

Przewidywane nakłady do poniesienia:  160  000 zł 
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DZIAŁANIE NR 12 

 

Nazwa planowanego działania: “Przebudowa trzech boisk sportowych przyszkolnych 

(przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole 

Podstawowej nr 3) w Spytkowicach na boiska ze sztuczną nawierzchnią.” 

 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: ŚREDNIA – pozycja nr 12 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

                                                                                               [  Data ( kw., rok) ] 

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

II, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

III, 2011 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

IV, 2012 

 
 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest powstani e nowoczesnych boisk 

szkolnych. 

● Pierwszym celem operacyjnym- pośrednim projektu jest chęć zapewnienia uczniom 

      lepszych warunków do kształcenia. 

● Drugim celem operacyjnym-pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

        warunków pracy kadrze nauczycielskiej. 

 Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

Gmina Spytkowice, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

środki pomocowe 

 

Przewidywane nakłady do poniesienia:  900 000zł 
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 DZIAŁANIE NR 13 

 Nazwa planowanego działania: „ Projekt organizacji ruchu i oznakowanie dróg 

gminnych” 

  

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: NISKA  – pozycja nr 13 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

 

                                                                                                [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu III, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
Inwestycji 

III, 2010 

Planowane rozliczenie projektu – przedstawienie 
raportu końcowego 

IV, 2010 

        

     

 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest nie tyle poprawa istniejącej infrastruktury 

drogowej lecz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych     

w powiązaniu z istniejącą siecią dróg powiatowych i drogą krajową. 

 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków do życia. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest aktywizacja obszarów wiejskich 

 

 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

 Gmina  Spytkowice 

Przewidywane nakłady do poniesienia: 40 000 zł       
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DZIAŁANIE NR 14 

Nazwa planowanego działania: „ Renowacja zabytków - 2 kapliczek” 

  

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: NISKA – pozycja nr 14 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

                                                                                            [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu II, 2010 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
Inwestycji 

IV,2010 

Planowane rozliczenie projektu – przedstawienie 
raportu końcowego 

IV, 2010 

        

     

 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest poprawa i zabezpieczenie obiektów 

dziedzictwa kulturowego 

●  Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest podniesienie atrakcyjności 

turystycznej regionu 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest aktywizacja terenów wiejskich 

 

 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

Gmina Spytkowice, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd 

Województwa Małopolskiego 

Przewidywane nakłady do poniesienia: 32 000 zł       
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DZIAŁANIE NR 15 

Nazwa planowanego działania: „ Budowa kompleksu sportowego” 

  

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: NISKA – pozycja nr 15 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

 

                                                                                                    [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu II, 2011 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
Inwestycji 

IV,2011 

Planowane rozliczenie projektu – przedstawienie 
raportu końcowego 

I, 2012 

        

     

 
Oczekiwane rezultaty: 

Głównym celem strategicznym projektu jest budowa kompleksu sportowego w centrum 

Spytkowic. 

� Celem operacyjnym- pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

warunków krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy Spytkowice  

 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu: 

Gmina Spytkowice, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji, Urząd 

Marszałkowski 

Przewidywane nakłady do poniesienia: 1.200.000 zł 
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DZIAŁANIE NR 16 

Nazwa planowanego działania: “Instalacja kolektorów słonecznych w Spytkowicach” 

 

Pozycja w kryterium kolejno ści realizacji: NISKA  – pozycja nr 16 na liście 

rankingowej 

Zgodno ść z planem zagospodarowania przestrzennego: TAK 

Harmonogram realizacji: 

 

 

                                                                                                       [  Data ( kw., rok) ] 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

III, 2014 

Planowany termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji 

III, 2015 

Planowane rozliczenie projektu –
przedstawienie raportu końcowego 

IV, 2015 

 

 

Oczekiwane rezultaty: 

● Głównym celem strategicznym projektu jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii - poprawa jakości środowiska naturalnego. 

● Pierwszym celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia 

mieszkańcom właściwych warunków do życia. 

● Drugim celem operacyjnym – pośrednim projektu jest chęć zapewnienia właściwych 

warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, głównie z branży turystycznej, 

na terenie gminy 

Instytucje i podmioty uczestnicz ące we wdra żaniu projektu: 

 Gmina Spytkowice, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 

Przewidywane nakłady do poniesienia: 3 000 000 zł 

 

Uwaga: 

Pod warunkiem przystąpienia do programu Starostwa i uzyskania dofinansowania          

w wysokości co najmniej 60% kosztów zadania. 
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         Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice czyli całej Gminy Spytkowice w szerokim 

zakresie powiązany jest szeregiem działań realizowanych na terenie Województwa 

Małopolskiego. Wynika to głównie z tego, że porusza on praktycznie wszystkie 

najważniejsze płaszczyzny rozwoju gminy. Z chwilą wstąpienia Polski do struktur Unii 

Europejskiej zaostrzone zostały formalno-prawne wymogi dotyczące inwestycyjnych 

zagadnień rozwojowych. Wynika z tego, więc jednoznacznie, że wszelkie projekty i 

zadnia realizowane przez gminy muszą być zgodne z poszczególnymi instrukcjami 

wdrożeniowymi. 

Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice ze swoimi celami strategicznymi oraz 

operacyjnymi  w ramach wydzielonych obszarów rozwoju wpisuje się w cele Strategii 

Rozwoju Powiatu Nowotarskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. 

Planowane inwestycje z zakresu ochrony środowiska takie jak rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków wpisane są w Strategie Rozwoju 

Województwa Małopolskiego jak również w zadania priorytetowe Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.   

        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie 

zrealizowała zadanie związane z modernizacją drogi krajowej nr E 7 Kraków - Chyżne, 

która przebiega przez teren Gminy Spytkowice. W jej trakcie, w Spytkowicach, zostało 

wybudowane wzdłuż tej drogi 4,5 km chodnika dla pieszych. Również Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu remontuje aktualnie sieć dróg powiatowych na terenie 

naszej Gminy. Powiązanie realizacji zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad i Powiatowego Zarządu Dróg z projektami Gminy w zakresie infrastruktury 

drogowej daje możliwość powstania sieci dróg na terenie Gminy Spytkowice, która nie 

tylko zapewni właściwą obsługę komunikacyjną, ale da podstawę dla rozwijania się 

działalności gospodarczej na wielu płaszczyznach takich jak: turystyka, usługi, 

rolnictwo, drobna wytwórczość. 

      Spójność dokumentów planistycznych wszystkich rzędów ma zapewnić 

zrównoważony rozwój naszego kraju we wszystkich dziedzinach życia. 
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VI. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znacz eniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszka ńców, sprzyjaj ących nawi ązywaniu kontaktów społecznych, ze 

względu na ich poło żenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

  Jak już wspomniano na początku niniejszego opracowania Spytkowice posiadają 

wykształcony obszar centrum wsi koncentrujący obiekty pełniące funkcje komercyjne, 

publiczne oraz sakralne, które są związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz 

sprzyjającymi nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych. 

  Do wymienionych obiektów należą przede wszystkim budynek Urzędu Gminy, 

zabytkowy Kościół parafialny p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, 

budynek gminny, w którym obecnie znajduje się Wioska internetowa oraz miejsce prób i 

spotkań zespołu regionalnego Krzesani, a który docelowo po remoncie i rozbudowie 

będzie stanowił Centrum Kultury (patrz pkt 5.1, działanie nr 2, str. 38). W centrum 

Spytkowic znajduje się także największa placówka oświatowa na terenie gminy,                  

tj. Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych  z ogólnodostępnym parkingiem, remiza 

Ochotniczej Straży Pożarnej i zabytkowa karczma przygraniczna z 2 poł. XVIII wieku 

„Maria Teresa” a w ostatnim czasie swoją filię wybudował tu Bank Spółdzielczy             

w Rabie Wyżnej.   

  Centrum wsi stanowi miejsce, w którym odbywają się coroczne, cykliczne imprezy, 

wśród których najważniejsze to Dni Ziemi Spytkowickiej, Dożynki Gminne i Puchar 

Szlaku Solnego. 

   
Fot. Centrum Spytkowic – widok ogólny i parking przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych. 
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Fot. Budynki Banku Spółdzielczego i zabytkowej karczmy „Maria Teresa” w centrum miejscowości. 

 

 

 
Mapa centrum Spytkowic.  
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VII. SYSTEM WDRA ŻANIA. 

         Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice jest dokumentem ponadkadencyjnym, 

określającym  cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad 

podnoszeniem jego jakości i zapewnienia jego aktualności. 

Opracowanie systemu wdrażania jest podstawowym elementem powodzenia 

zrealizowania Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice, który obejmuje dziedziny życia 

gospodarczego i społecznego. Ze względu na swój długookresowy charakter wdrażanie 

założeń Planu Odnowy jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian 

prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do 

priorytetów w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych. 

7.1. FINANSOWANIE 

Specyfiką Spytkowic jest to, że jest to miejscowość która mimo wielu osiągnięć     

i zrealizowanych inwestycji cały czas, w sposób zrównoważony, się rozwija 

pragnąc zapewnić swoim mieszkańcom i odwiedzającym gościom jak najlepsze 

warunki do mieszkania, pracy i odpoczynku.    

Gmina Spytkowice oprócz środków własnych planuje pozyskanie środków finansowych 

na realizację projektów z następujących źródeł i instytucji: 

-  Małopolski Regionalny Program Operacyjny - MRPO, 

-  Zarząd Województwa  Małopolskiego, 

-  Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

-  Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

-  Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

-  Ministerstwo Edukacji, 

-  Ministerstwo Środowiska, 

-  Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 

-  inne Fundusze i Programy, np. Mechanizm szwajcarski. 

  Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice uzależniona jest od wysokości 

pozyskanych środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych oraz od 

zdolności finansowej gminy w zakresie zapewnienia własnych obowiązujących 

udziałów. 
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VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SP OŁECZNEJ 
  
 
8.1. System monitorowania Planu Odnowy Miejscowo ści Spytkowice.  
       
      Ważnym etapem warunkującym sprawne wdrożenie Planu Odnowy jest system 

monitoringu. W odniesieniu do Planu Odnowy system monitorowania polegał będzie na 

bieżącej analizie realizacji Planu przez Wójta Gminy, Sołtysa, Rady sołeckiej na 

podstawie dokumentów, sprawozdań i analiz przygotowanych przez pracowników 

Urzędu Gminy. 

8.2. Sposoby oceny Planu Odnowy Miejscowo ści Spytkowice.  

Nadzór nad realizacją Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice będzie sprawował Wójt 

Gminy, który raz do roku przedstawi Radzie Gminy raport z realizacji Planu. Na tej 

podstawie Rada Gminy lub powołana Komisja dokona oceny realizacji Planu 

sporządzając wnioski i zalecenia, które zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy 

gdzie będzie można wnioskować zmiany, uzupełnienia i aktualizacje Planu. 

8.3. Sposoby inicjowania współpracy pomi ędzy sektorem publicznym, prywatnym 
i organizacjami pozarz ądowymi.  
 
Również organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy udzielana jest 

pomoc w postaci dotacji. Promocja dobrej współpracy pomiędzy sektorem publicznym               

i prywatnym, oraz organizacjami pozarządowymi będzie następowała poprzez 

zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz w materiałach 

informacyjnych dla ludności wydawanych przez Urząd Gminy. 

Gmina w swoich działaniach stara się, na ile to tylko jest możliwe, wspierać rozwój 

małej i średniej przedsiębiorczości, chociażby poprzez stosowanie stabilnych, nie 

zmienianych od kilku lat stawek podatku od nieruchomości czy też podatku od środków 

transportu, stwarzających zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy i kolejnych 

działających na terenie gminy nowopowstających podmiotów gospodarczych. 

Gmina posiada przyjęty właściwymi uchwałami plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy, obecnie aktualizowany i zmieniany w zakresie niezbędnym, umożliwiającym        

i stymulującym powstawanie nowych zakładów pracy, zapewniających stały, harmonijny 

i zrównoważony rozwój gospodarczy gminy. 
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8.4. Public Relations Planu Odnowy Miejscowo ści Spytkowice.  
 

     Informacja o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice przez zebranie 

wiejskie zostanie zamieszczona na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie 

internetowej Spytkowic. Również na corocznych Zebraniach Wiejskich z udziałem 

Wójta i Rady Gminy zostaną mieszkańcy wsi poinformowani o głównych zadaniach 

Planu. Informacje będą zamieszczane w bezpłatnym Kurierze Spytkowickim.  
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Wykaz tabel:      

1. Liczba mieszkańców. 

2. Struktura ludności Gminy Spytkowice. 

3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Spytkowice. 

4. Wybrane kategorie bezrobotnych. 

5. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. 

6. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy. 

7. Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów. 

8. Struktura inwentarza żywego w gminie Spytkowice w roku 2002. 

9. Liczba dzieci w Gminnym Przedszkolu. 

10. Charakterystyka szkół podstawowych i gimnazjum. 

11. Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców Gminy 

Spytkowice. 

12.  Formy pomocy, liczba osób korzystających ze wsparcia oraz kwoty świadczeń. 

13.  Biblioteka publiczna. 

 

 

 

 

                                                                                                  Przewodnicz ący Rady  
 
 
                Zbigniew Zygmunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


