
Druk Nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu 

Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na umożliwieniu 
ubiegania się o pozyskanie środków „Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013” realizatorom zadań określonych w Planie Rozwoju dla 
Osiedla Uzdrowisko Swoszowice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały.

2. Prezydent Miasta Krakowa podejmie czynności celem zapewnienia finansowania w latach 
2009 – 2013 realizacji zadań, określonych w ust. 1, które uzyskają wsparcie ze środków 
unijnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Planu Rozwoju Osiedla Uzdrowisko Swoszowice sporządza się według metodyki 
zawartej w załączniku nr 7 do „Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Plan Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem opracowywanym i przyjmowanym przez 
właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków 
„Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, w ramach tzw. 
osi priorytetowej Nr 3 Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury 
turystycznej”, schemat B „Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową”. 
W schemacie tym wspierane będą inwestycje związane z budową, rozbudową i renowacją 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie 
uzdrowisk.

Zgodnie z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucją 
zarządzającą „Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013”, 
naborem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej 
określonego Działania 3.1B wynosi ogółem 56 712 302, 46 PLN (gdzie 1 EUR = 4,7260 zł) 
dla następujących 9 gmin uzdrowiskowych województwa małopolskiego: Krynica, Muszyna 
Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, Żegiestów oraz Osiedle Uzdrowisko 
Swoszowice. 

Wspierane będą wyłącznie inwestycje w granicach obszaru, któremu został nadany 
status uzdrowiska oraz projekty, które będą wynikać z Planów Rozwoju Uzdrowiska.  

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - gminy uzdrowiskowe, 
2. Jednostki organizacyjne jst (gmin uzdrowiskowych) posiadające osobowość prawną, 
3. Parki narodowe i krajobrazowe, 4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
5. Instytucje kultury, 6. Szkoły wyższe, 7. Organizacje pozarządowe, 8. Kościoły i związki 
wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, 9. Przedsiębiorcy 
(przedsiębiorstwa uzdrowiskowe wyłącznie w ramach inwestycji w ogólnodostępną 
infrastrukturę uzdrowiskową). 

Wsparciu podlegać będą projekty polegające na inwestycjach w obiekty 
i infrastrukturę uzdrowiskową tj. projekty związane z budową, rozbudową i renowacją 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (rozumianej wyłącznie jako 
kompleksowy produkt turystyczny nie będący standardową infrastrukturą rekreacyjno-
sportową służącą zaspakajaniu potrzeb społecznych mieszkańców) zlokalizowanej na terenie 
uzdrowisk (m. in. pijalnie wód mineralnych, szlaki i ścieżki turystyczne, muszle 
widowiskowo-koncertowe, otwarte baseny kąpielowe, parki zdrojowe.

Plan ten nie jest planem gospodarczym czy strategicznym w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.). Jest to uchwała kierunkowa, gdyż zadania określone w innych 
dokumentach a dotyczące zagadnień rozwoju infrastruktury Osiedla Uzdrowisko Swoszowice
stanowią wyciąg z innych dokumentów o charakterze planistycznym i strategicznym, 
o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Powiela on m. in. cele i zadania 
z zakresu infrastruktury komunalnej ujęte w projekcie „Programie Tworzenia i Ulepszania 
Infrastruktury Komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice”, przygotowywanym przez  
Urząd Miasta Krakowa, który aktualnie jest opiniowany zgodnie art. 46 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 



społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Również cele rozwoju infrastruktury turystycznej Uzdrowiska Swoszowice ujęte 
są w Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006 - 2013 przyjętej przez Radę Miasta Krakowa 
w dniu 15 lipca 2006 r. uchwałą Nr CXIV/1167/06. 


