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1. Wstęp
Koncepcja przestrzenna planowanych kierunków działań rewitalizacyjnych zawiera:
-

skróconą charakterystykę obszaru rewitalizacji, wyznaczonego w diagnozie na potrzeby
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Bystra-Sidzina;
kierunki działań i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, odpowiadające na zdiagnozowane problemy;
wstępną lokalizację działań rewitalizacyjnych na terenie Gminy.
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2. Charakterystyka obszaru rewitalizacji
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 1 obszar rewitalizacji to obszar
obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk. Nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Biorąc pod uwagę szczególne – najwyższe w skali gminy nagromadzenie negatywnych zjawisk oraz
wysoki potencjał do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych, w diagnozie na potrzeby
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Bystra-Sidzina,
zdecydowano, iż obszar rewitalizacji będzie stanowił Obszar 2 i Obszar 9, co przedstawia poniższa
mapa.

Rysunek 1. Obszar rewitalizacji na tle gminy.

1

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.).
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Rysunek 2. Obszar rewitalizacji w przybliżeniu.

Wybrany obszar rewitalizacji składa się z dwóch podobszarów – jednego leżącego na terenie obszaru
2 i drugiego na terenie obszaru 9. Łączna powierzchnia tych obszarów zajmuje ponad 390 ha,
co stanowi 4,88% powierzchni Gminy, zamieszkuje na niej 1 411 osób – 21% ludności Gminy.
Dane o powierzchni i ludności prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Powierzchnia oraz liczba ludności obszaru rewitalizacji.

Obszar

Powierzchnia obszaru
[ha]

Procent powierzchni
w stosunku do
powierzchni Gminy

Liczba mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Procent liczby
mieszkańców w
stosunku do liczby
mieszkańców Gminy

Podobszar I

180,13

2,24%

948

14%

Podobszar II

212,24

2,64%

463

7%

Obszar rewitalizacji

392,37

4,88%

1 411

21%
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Podobszar I
Podobszar I wyznaczonego obszaru rewitalizacji leży w miejscowości Bystra Podhalańska i obejmuje
role: Gizowa, Hotałowa, Jaskółkowa Górna, Kowalczykowa, Krzywiczkowa, Sutorowa, Zagrody
Nadleśnictwa oraz Ziajowa Górna. Teren ten to obszar obejmujący centrum miejscowości Bystra
Podhalańska. Na jego terenie zlokalizowane są instytucje administracji publicznej – Urząd Gminy
Bystra-Sidzina, oświatowe – Zespół Szkół, Przedszkole, Przychodnia lekarska i Filia Gminnej Biblioteki.
Podobszar I zatem stanowi ważne centrum rozwojowe w Gminie i cechuje się potencjałem do pojęcia
działań rewitalizacyjnych.
Na obszarze tym zdiagnozowano występowanie następujących problemów:
-

-

społecznych – duża liczba osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej z tytułu choroby,
niepełnosprawności, ubóstwa i bezrobocia oraz wyskoki poziom osób bezrobotnych i mała liczba
urodzeń,
gospodarczych – wysoki poziom obciążenia demograficznego i mała liczba przedsiębiorców;
technicznych – zły stan budynków infrastruktury społecznej, takiej jak szkoły, obiekty sportowe
itp.,
środowiskowych – niska jakość powietrza.

Podobszar II
Drugi podobszar wyznaczonego obszaru rewitalizacji leży w miejscowości Sidzina i obejmuje role:
Chorążowa, Krupowa, Podleśna, Zagrody Kamycko oraz Lipowa. Obszar ten również ze względu
na lokalizację ważnych instytucji publicznych, takich jak Zespół Szkół, Przedszkole, Biblioteka Gminna
itp., pełni ważną funkcję i jest istotny z punktu rozwoju całej gminy. Dlatego ważne jest,
by podejmować na podobszarze II działania, które przyczynią się do rozwiązania zdiagnozowanych
problemów.
Na obszarze tym zdiagnozowano występowanie następujących problemów:
-

-

społecznych – duża liczba osób otrzymujących świadczenia z tytułu alkoholizmu, choroby,
niepełnosprawności, ubóstwa, bezradności i bezrobocia, duża liczba osób bezrobotnych, mała
liczba urodzeń, wysoka mediana wieku, niski poziom jakości kształcenia w szkole podstawowej
oraz niski poziom frekwencji;
gospodarczych – wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego;
technicznych – zły stan techniczny obiektów infrastruktury społecznej.
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3. Cel, kierunki działań
rewitalizacyjne

oraz

podstawowe

przedsięwzięcia

Głównym celem działań rewitalizacyjnych jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz
przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji Gminy Bystra-Sidzina oraz na podstawie warsztatów przeprowadzonych
z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, wyznaczono następujące kierunki działań,
odpowiadające na zdiagnozowane problemy:












Integracja lokalnej społeczności.
Polepszenie warunków placówek opiekuńczych i edukacyjnych.
Przeciwdziałanie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Przeciwdziałanie bezrobociu.
Przeciwdziałanie ubóstwu.
Rozwój oferty kulturalnej.
Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej.
Stworzenie warunków zachęcających inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej.
Rozwój infrastruktury oraz oferty służącej ochronie środowiska.
Modernizacja infrastruktury dróg lokalnych.
Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Równoczesna realizacja działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej, obejmująca zarówno przedsięwzięcia (w tym infrastrukturalne), jak
również działania miękkie, stwarza szanse na uruchomienie procesu rewitalizacji mającego cechy
zrównoważonego rozwoju. Dlatego przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być związane z różnymi
typami działań, zarówno „twardymi” jak i „miękkimi”.
Działania te w najwyższym stopniu będą oferować kompleksowe rozwiązanie zdiagnozowanych
problemów na obszarach rewitalizacji i w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie założonych celów
strategicznych oraz kierunków interwencji.
Podczas spotkań informacyjno-warsztatowych skierowanych do mieszkańców gminy, dotyczących
pierwszego etapu prac nad GPR – projektu Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji, a także projektu Uchwały określającej zasady wyznaczania składu
oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Bystra-Sidzina, pojawiły się propozycje działań
rewitalizacyjnych, które mogą przyczynić się do rozwiązania wskazywanych przez mieszkańców
problemów.
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Przedsięwzięcia te dotyczyły:
1. Projektów inwestycyjnych:
- modernizacji budynku „Agronomówki” i jego otoczenia w Sidzinie oraz zaadaptowanie jej
na cele kulturalne;
- budowy placu zabaw przy przedszkolu w Sidzinie;
- modernizacji oświetlenia boiska sportowego w Sidzinie;
- modernizacji lub budowy oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
- działań mających na celu wzrost liczby odnawialnych źródeł energii, w szczególności
na obiektach użyteczności publicznej (np. korzystanie z dotacji);
- stworzenia zaplecza do działalności kulturalnej – np. placu festynowego, hali widowiskowej
w Sidzinie;
- budowy hali sportowej w Sidzinie;
- budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych – skate park, strzelnica, siłownia na powietrzu;
- budowy kanalizacji;
- rozbudowy infrastruktury okołodrogowej – np. chodniki;
- rozbudowy sieci wodociągowej;
- remontu mostów;
- rozbudowy ścieżek pieszo-rowerowych;
- modernizacji infrastruktury drogowej;
- wprowadzenia systemu monitoringu, zwiększającego bezpieczeństwo publiczne;
- poprawy estetyki i stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, mieszkań
komunalnych oraz budynków gminnych wynajmowanych na cele gospodarcze;
- dostosowania obiektów infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- budowy nowych przejść dla pieszych i odpowiednie ich zabezpieczenie – oznaczenia
drogowe, oświetlenie;
- montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej.
2. Pozostałych działań nieinwestycyjnych:
- zwiększenia zakresu świadczonych usług medycznych;
- organizacji badań oceniających jakość wody w studniach przydomowych;
- wzmocnienia lokalnych więzi oraz pobudzenia aktywności społecznej;
- organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych;
- przedsięwzięć społecznych, mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
wykluczeniu, bezradności, alkoholizmowi i aktom wandalizmu;
- organizacji spotkań warsztatowych, mających na celu rozwiązywanie problemów
społecznych.
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Poniżej przedstawiono oczekiwane rezultaty najczęściej wskazywanych przez mieszkańców działań
wraz z przypisaniem im kierunków działań na jakie odpowiadają:
1. Rewitalizacja parku dworskiego w Bystrej Podhalańskiej:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Integracja lokalnej społeczności.
‐ Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej.
‐ Stworzenie warunków zachęcających inwestorów do prowadzenia działalności
gospodarczej.
‐ Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.
 Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Na obszarze rewitalizacji występuje duża koncentracja rodzin, w których przyznawane
są świadczenia z uwagi na długotrwałą lub ciężką chorobę oraz niepełnosprawność. Realizacja
planowanych działań, poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej, pozytywnie wpłynie przede
wszystkim na integrację oraz możliwości aktywnego zagospodarowania wolnego czasu osób
dotkniętych tymi problemami, a także pozostałych mieszkańców. Modernizacja tego obiektu
przyczyni się również do uporządkowania przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym
i estetycznym oraz podniesie atrakcyjność obszaru, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany
problem niskiej liczby urodzin i wysokiego poziomu obciążenia demograficznego, przyciągając
nowych mieszkańców oraz zachęcając do zakładania rodziny w gminie. Spowoduje to także
wzrost potencjału inwestycyjnego gminy.
2. Rewitalizacja alei w centrum Bystrej Podhalańskiej (od urzędu do kościoła):
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Stworzenie warunków zachęcających inwestorów do prowadzenia działalności
gospodarczej.
‐ Modernizacja infrastruktury dróg lokalnych.
 Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Na obszarze rewitalizacji występuje problem niskiej liczby urodzin oraz wysokiego poziomu
obciążenia demograficznego. Realizacja planowanych działań, poprzez modernizację
infrastruktury drogowej, przyczyni się do uporządkowania przestrzeni publicznej pod kątem
funkcjonalnym i estetycznym oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na wskazanym
obszarze, co pozytywnie wpłynie na wizerunek gminy, przyciągając nowych mieszkańców
oraz zachęcając do zakładania rodziny.
3. Świetlica w Bystrej Podhalańskiej:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Integracja lokalnej społeczności.
‐ Przeciwdziałanie bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
‐ Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.
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Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Realizacja planowanych działań wpłynie przede wszystkim na zwiększenie możliwości
integracji społecznej oraz aktywnego zagospodarowania wolnego czasu, a także pomoże
w walce z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Działania te pozytywnie
wpłyną na wizerunek gminy, przyciągając nowych mieszkańców i zachęcając do zakładania
rodziny, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany problem niskiej liczby urodzin oraz
wysokiego poziomu obciążenia demograficznego na omawianym obszarze.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne poprzez budowę ronda
na skrzyżowaniu dróg powiatowych K1677 z K1684 w Bystrej Podhalańskiej:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Stworzenie warunków zachęcających inwestorów do prowadzenia działalności
gospodarczej.
‐ Modernizacja infrastruktury dróg lokalnych.
 Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Realizacja planowanych działań wpłynie przede wszystkim na poprawę stanu technicznego
centrum wsi. Modernizacja infrastruktury drogowej przyczyni się do uporządkowania
przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym oraz podniesienia poziomu
bezpieczeństwa na wskazanym obszarze. Działania te pozytywnie wpłyną na wizerunek
gminy, powodując wzrost jej potencjału inwestycyjnego oraz przyciągnie nowych
mieszkańców i zachęci do zakładania rodziny, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany
problem niskiej liczby podmiotów gospodarczych, niskiej liczby urodzin oraz wysokiego
poziomu obciążenia demograficznego na omawianym obszarze.
5. Rewitalizacja Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Polepszenie warunków placówek opiekuńczych i edukacyjnych.
‐ Rozwój infrastruktury oraz oferty służącej ochronie środowiska.
‐ Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.
 Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Na obszarze rewitalizacji występuje wysokie stężenie średnioroczne B(a)P. Modernizacja
Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej, dzięki poprawie wydajności
energetycznej, przyczyni się przede wszystkim do poprawy stanu środowiska. Realizacja
planowanych działań, poprzez polepszenie stanu technicznego przedmiotowego obiektu,
wpłynie również na podwyższenie poziomu jakości kształcenia. Działania te pozytywnie
wpłyną na wizerunek gminy, przyciągając nowych mieszkańców i zachęcając do zakładania
rodziny, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany problem niskiej liczby urodzin oraz
wysokiego poziomu obciążenia demograficznego na omawianym obszarze.
6. Rewitalizacja Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Polepszenie warunków placówek opiekuńczych i edukacyjnych.
‐ Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.
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Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Realizacja planowanych działań, poprzez polepszenie stanu technicznego Przedszkola
Publicznego w Bystrej Podhalańskiej, wpłynie przede wszystkim na podwyższenie poziomu
jakości kształcenia. Działania te pozytywnie wpłyną na wizerunek gminy, przyciągając nowych
mieszkańców i zachęcając do zakładania rodziny, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany
problem niskiej liczby urodzin oraz wysokiego poziomu obciążenia demograficznego
na omawianym obszarze.
7. Rewitalizacja centrum wsi Sidzina:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Polepszenie warunków placówek opiekuńczych i edukacyjnych.
‐ Stworzenie warunków zachęcających inwestorów do prowadzenia działalności
gospodarczej.
‐ Rozwój infrastruktury oraz oferty służącej ochronie środowiska.
‐ Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.
 Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Na obszarze wsi osiągnięto niższe wyniki egzaminu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego
niż średnia dla całej gminy. Modernizacja budynku szkoły, poprzez polepszenie jego stanu
technicznego, wpłynie na podwyższenie poziomu jakości kształcenia. Dodatkowo, realizacja
planowanych działań wpłynie również na poprawę stanu technicznego i wydajności
energetycznej przedmiotowych obiektów oraz tym samym na poprawę stanu środowiska.
Działania te przyczynią się także do uporządkowania przestrzeni publicznej pod kątem
funkcjonalnym i estetycznym oraz podniosą atrakcyjność obszaru, powodując wzrost jego
potencjału inwestycyjnego, a także przyciągając nowych mieszkańców i zachęcając
do zakładania rodziny w gminie, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany problem wysokiej
liczby zlikwidowanych podmiotów gospodarczych, niskiej liczby urodzin, wysokiej mediany
wieku oraz wysokiego poziomu obciążenia demograficznego na omawianym obszarze.
8. Budowa muszli koncertowej i placu festynowego w Sidzinie:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Integracja lokalnej społeczności.
‐ Rozwój oferty kulturalnej.
‐ Stworzenie warunków zachęcających inwestorów do prowadzenia działalności
gospodarczej.
 Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Na obszarze rewitalizacji występuje duża koncentracja rodzin, w których przyznawane
są świadczenia z uwagi na długotrwałą lub ciężką chorobę oraz niepełnosprawność.
Wykonanie planowanych działań, poprzez rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej,
pozytywnie wpłynie przede wszystkim na integrację lokalnej społeczności oraz zwiększenie
aktywności mieszkańców i możliwości aktywnego zagospodarowania wolnego czasu.
Realizacja tego obiektu przyczyni się również do uporządkowania przestrzeni publicznej pod
kątem funkcjonalnym i estetycznym oraz podniesie atrakcyjność obszaru, powodując wzrost
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jego potencjału inwestycyjnego, a także przyciągając nowych mieszkańców i zachęcając
do zakładania rodziny w gminie, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany problem wysokiej
liczby zlikwidowanych podmiotów gospodarczych, niskiej liczby urodzin, wysokiej mediany
wieku oraz wysokiego poziomu obciążenia demograficznego na omawianym obszarze.
9. Budowa hali sportowej w Sidzinie:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Integracja lokalnej społeczności.
‐ Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej.
‐ Stworzenie warunków zachęcających inwestorów do prowadzenia działalności
gospodarczej.
 Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Na obszarze rewitalizacji występuje duża koncentracja rodzin, w których przyznawane
są świadczenia z uwagi na długotrwałą lub ciężką chorobę oraz niepełnosprawność.
Wykonanie planowanych działań, poprzez rozwój infrastruktury i oferty sportowej,
pozytywnie wpłynie przede wszystkim na integrację lokalnej społeczności oraz zwiększenie
aktywności mieszkańców i możliwości aktywnego zagospodarowania wolnego czasu.
Realizacja tego obiektu przyczyni się również do uporządkowania przestrzeni publicznej pod
kątem funkcjonalnym i estetycznym oraz podniesie atrakcyjność obszaru, wpływając
na wzrost jego potencjału inwestycyjnego, a także przyciągając nowych mieszkańców
i zachęcając do zakładania rodziny w gminie, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany
problem wysokiej liczby zlikwidowanych podmiotów gospodarczych, niskiej liczby urodzin,
wysokiej mediany wieku oraz wysokiego poziomu obciążenia demograficznego
na omawianym obszarze.
10. Oświetlenie i remont boiska sportowego w Sidzinie:
 Kierunki działań realizowane przez działanie:
‐ Integracja lokalnej społeczności.
‐ Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej.
‐ Stworzenie warunków zachęcających inwestorów do prowadzenia działalności
gospodarczej.
‐ Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.
 Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Na obszarze rewitalizacji występuje duża koncentracja rodzin, w których przyznawane
są świadczenia z uwagi na długotrwałą lub ciężką chorobę oraz niepełnosprawność.
Wykonanie planowanych działań, poprzez rozwój infrastruktury sportowej, pozytywnie
wpłynie przede wszystkim na integrację lokalnej społeczności oraz zwiększenie aktywności
mieszkańców i możliwości aktywnego zagospodarowania wolnego czasu. Realizacja tego
obiektu przyczyni się również do uporządkowania przestrzeni publicznej pod kątem
funkcjonalnym i estetycznym oraz podniesie atrakcyjność obszaru, wpływając na wzrost jego
potencjału inwestycyjnego, a także przyciągając nowych mieszkańców i zachęcając
do zakładania rodziny w gminie, co będzie odpowiedzią na zdiagnozowany problem wysokiej
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liczby zlikwidowanych podmiotów gospodarczych, niskiej liczby urodzin, wysokiej mediany
wieku oraz wysokiego poziomu obciążenia demograficznego na omawianym obszarze.
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4. Lokalizacja działań rewitalizacyjnych na terenie Gminy
Lokalizacja działań rewitalizacyjnych na terenie gminy została przedstawiona na załączonych poniżej
rysunkach (Rysunek 3 i 4), legendę do nich stanowi Tabela 2.

Tabela 2. Oznaczenia działań rewitalizacyjnych na mapach przedstawionych na rysunku 3 i 4.
Numer

Zadanie

1

Rewitalizacja parku dworskiego w Bystrej Podhalańskiej

2

Rewitalizacja alei w centrum Bystrej Podhalańskiej (od urzędu do kościoła)

3

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg
powiatowych K1677 z K1684 w Bystrej Podhalańskiej

4

Rewitalizacja Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej

5

Rewitalizacja Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej

6

Rewitalizacja centrum wsi Sidzina – Dom Nauczyciela*

7

Rewitalizacja centrum wsi Sidzina – Agronomówka*

8

Budowa muszli koncertowej i placu festynowego w Sidzinie

9

Budowa hali sportowej w Sidzinie

10

Oświetlenie i remont boiska sportowego w Sidzinie

11

Rewitalizacja centrum wsi Sidzina – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie*

12

Świetlica w Bystrej Podhalańskiej

* Działanie „Rewitalizacja centrum wsi Sidzina”, na potrzebę zobrazowania lokalizacji, zostało rozbite na trzy osobne
poddziałania.
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Rysunek 3. Lokalizacja działań rewitalizacyjnych na terenie Bystrej Podhalańskiej.
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Rysunek 4. Lokalizacja działań rewitalizacyjnych na terenie Sidziny.
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