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1 Identyfikacja projektu 
 

Niniejsze Studium wykonalności sporządzane zostało w celu przeprowadzenia analizy inwestycji 
polegającej na przeprowadzeniu kompleksowych i wieloaspektowych działań, które wpłyną na ożywienie 
społeczne i gospodarcze, odnowienie techniczne i funkcjonalno – przestrzenne najbardziej 
zdegradowanych obszarów miejscowości Wiślica przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. 
Dzięki podjętym działaniom nastąpi podniesienie atrakcyjności danego obszaru oraz jego konkurencyjności 
co będzie miało bezpośredni i pośredni wpływ na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.  

 
Celem głównym opisywanego w niniejszym dokumencie projektu jest ożywienie społeczno – 

gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne miejscowości Wiślica.  
Zgodnie z Programem Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica wyznaczono  

następujący obszar rewitalizacji:  
 

Mapa 1 Lokalizacja obszaru rewitalizacji Gminy Wiślica 
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Projekt będzie realizowany na terenie tylko i wyłącznie w miejscowości Wiślica – siedzibie Gminy, gdzie 
zlokalizowany jest Urząd Gminy (faktyczne centrum administracyjno-edukacyjno-kulturalne Gminy 
Wiślica).  
 
Zdjęcie 1 Budynek obecnego gimnazjum wymaga adaptacji w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 
Projekt opisywany w niniejszym dokumencie obejmuje szereg działań, które odpowiadają na 
zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy społeczne, oddziałujące w następujących sferach: 

 gospodarczą  - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności 
gospodarczej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji, 

 funkcjonalno – przestrzennej – poprzez działania związane ze zwiększeniem dostępu do 
infrastruktury społecznej (m.in. kulturowej), zagospodarowanie przestrzeni publicznej (przy rzece 
Nidzie i obok szkoły oraz przede wszystkim poprzez utworzenie ścieżki historyczno-turystycznej od 
centrum do średniowiecznego grodziska),  

 środowiskowej – poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywne 
wykorzystywanie energii, 

 technicznej – poprzez adaptacje obiektu obecnego gimnazjum i nadanie mu nowych funkcji.  
 
W ramach projektu przewidziano następujące działania przyczyniające się do: 
Zwiększenia dostępu do infrastruktury rekreacyjnej a tym samym zwiększenia poziomu integracji 
i aktywizacji społecznej, zmniejszenie wykluczenia społecznego. Planowane działania: 

 Zwiększenie infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Wiślica poprzez urządzenie ścieżki 
historycznej z częściowym odtworzeniem zabudowy średniowiecznej grodziska i przebudową 
terenów rekreacyjnych. 

 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Ośrodka Zdrowia i szkoły. 
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Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do 
powietrza oraz wody, gleby. Planowane działanie: 

 Efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie OZE i EWE  

 Wymiana wodociągu azbestowego. 
 

Poprawy poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. Planowane działania: 

 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia na terenie 
projektowanej ścieżki historyczno-turystycznej do średniowiecznego grodziska. 

 Poprawa bezpieczeństwa Wiślicy poprzez zakup i montaż monitoringu. 

 Przebudowa dróg na obszarach poprzemysłowych. 

 Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulicy Podgrodzie i Kilińskiego.   
 

Zdjęcie 2 Tereny rekreacyjny obok szkoły zostaną uzupełnione m.in. o siłownię plenerową 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury oraz poprawa jakości oferty kulturalnej na obszarze 
rewitalizacji. Planowane działania: 

 Adaptacja budynku obecnego gimnazjum na działalność kulturalną wraz z montażem paneli 
fotowoltaicznych   
 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji a tym samym zwiększenia poziomu 
przedsiębiorczości oraz poprawa jakości życia mieszkańców Wiślicy. Planowane działania: 

 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna brzegu rzeki Nidy wraz z budową przystani kajakowej na 
terenach rekreacyjnych przy Nidzie, 
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 Wykreowanie nowego produktu turystycznego – ścieżki historyczno-turystycznej od centrum 
Wiślicy do średniowiecznego grodziska,   

 
Zdjęcie 3 Droga do terenu działalności partnera projektu z sektora MŚP 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
Przedmiotowa inwestycja wpłynie m.in. na: 

− zwiększenie poziomu integracji i aktywizacji społecznej,  

− aktywizację społeczno – zawodową i integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji – miejscowości 
Wiślica (i zarazem całej Gminy),  

− zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

− poprawę warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

− powstawanie nowych miejsc pracy, 

− rozwój przedsiębiorczości, 

− rozwój turystyki,  

− podniesienie atrakcyjności turystycznej Wiślicy, 

− zwiększenie atrakcyjność osadniczej i inwestycyjnej analizowanego terenu, 

− wzrost atrakcyjności tej części województwa świętokrzyskiego. 
 

Projekt zakłada realizację szeregu spójnych ze sobą działań obejmujących kompleksowe inwestycje 
umożliwiające wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji – miejscowości Wiślica. 
Realizacja działań założonych w ramach projektu wpłynie na zwiększenie dostępu do usług społecznych 
oraz poprawę jakości ich świadczenia, poprawę stanu przestrzeni publicznej, wprowadzenie nowego 
produktu turystycznego, a tym samym zwiększenie liczby miejsc pracy. Projekt przyczyni się również do 
poprawy stanu powietrza, wody oraz gleby na obszarze rewitalizacji m.in. poprzez zastosowanie  
w projekcie OZE i EWE. 
 
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotem z sektora MŚ oraz Samorządowym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Wiślicy. Partner projektu z sektora MŚP został wybrani w ramach ogłoszonego 
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konkursu na partnera zgodnie z art. 33 Ustawy wdrożeniowej. Podmiotem wiodącym Partnerstwa jest 
Gmina Wiślica i to ona będzie występowała jako Wnioskodawca projektu. Organami Gminy Wiślica są Rada 
Gminy jako organ stanowiący i kontrolny oraz Wójt jako organ wykonawczy. Gmina ma osobowość prawną 
i wykonuje określone ustawami zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami innym 
podmiotom, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z artykułem 7 ustawy o 
samorządzie terytorialnym do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W związku 
z tym z mocy prawa jest ona podmiotem predestynowanym do realizacji przedmiotowego projektu. Gmina 
Wiślica posiada szerokie doświadczenie przy wykorzystywaniu krajowych środków publicznych, z funduszy 
strukturalnych oraz udzielonych przez inne organizacje i instytucje międzynarodowe w ramach m.in. 
programów: RPO WŚ, PO KL, PROW i innych. Gmina aplikuje do programów zarówno jako wnioskodawca, 
ale występuje także jako partner. Samorząd posiada duże doświadczenie merytoryczne konieczne przy 
realizacji projektów unijnych. Wszystkie dotychczasowe projekty zrealizowane zostały z najwyższą 
starannością, zgodnie z założeniami wniosku, umowami jak i wytycznymi. Wiele projektów zostało 
skontrolowanych i ocenionych pozytywnie. Projekt opisywany w niniejszym Studium jest komplementarny 
z wieloma projektami zrealizowanymi i/lub planowanymi do realizacji z dofinansowaniem EFS jak i innych 
środków zewnętrznych. Do zarządzania projektem zostaną wyznaczeni pracownicy, którzy posiadają 
doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. Będą oni odpowiedzialni za poprawną 
realizację poszczególnych działań oraz rozliczenie projektu. Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie 
z wytycznymi RPO WŚ 2014-2020.  
 
Oddziaływanie projektu będzie miało zasięg ponadregionalny. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji – miejscowości Wiślica,  

 mieszkańcy Gminy Wiślica, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (m.in. osoby 
bezrobotne), 

 interesariusze rewitalizacji (przedsiębiorcy, stowarzyszenia działające na tym obszarze), 

 turyści,  

 grupy zorganizowane (krajowe, zagraniczne), 

 dzieci i młodzież (wycieczki szkolne), 

 osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Wiślicy, 

 organizacje pozarządowe działające w obszarze opieki społecznej, turystyki, kultury, ochrony 
środowiska. 

 
Inni interesariusze projektu to m/in: 

 Urząd Gminy Wiślica, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 

 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, 

 szkoły z terenu Gminy Wiślica oraz sąsiednich gmin, 

 organizacje pozarządowe i grypy nieformalne.  
 
Projekt będzie realizowany od lipca 2018 r. do grudnia 2021. Całkowita wartość projektu wynosi  

5 267 679,20 zł brutto w tym: 5 252 719,85 zł koszty kwalifikowalne oraz 14 959,35 zł koszty 
niekwalifikowalne. Projekt zostanie współfinansowany w kwocie 4 198 923,85 zł w tym  
3 939 539,89 zł stanowią środki z EFRR oraz 259 337,30 środki z budżetu państwa. Odpowiedzialność 
kosztowa partnerów projektu przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Gmina Wiślica SZOZ Partner MŚP RAZEM 

Koszty całkowite  5 152 679,20 zł 35 000,00 zł 80 000,00 zł 5 267 679,20 zł 

Koszty kwalifikowalne 5 152 679,20 zł 35 000,00 zł 65 040,65 zł 5 252 719,85 zł 
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Koszty niekwalifikowalne 0,00 zł 0,00 zł 14 959,35 zł 14 959,35 zł 

% dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych 80,00% 80,00% 75,00% X 

Dotacja kwotowo 4 122 143,36 zł 28 000,00 zł 48 780,49 zł 4 198 923,85 zł 

UE z EFRR 3 864 509,40 zł 26 250,00 zł 48 780,49 zł 3 939 539,89 zł 

Budżet państwa 257 633,96 zł 1 750,00 zł 0,00 zł 259 383,96 zł 

Wkład własny wraz z kosztami 
niekwalifikowalnymi 

1 030 535,84 zł 7 000,00 zł 31 219,51 zł 1 068 755,35 zł 

Udział % w kosztach 97,82% 0,66% 1,52% 100,00% 

 
 
Projekt wpłynie pozytywnie na obszar społeczno - gospodarczy obszaru rewitalizacji, całej gminy  

i powiatu buskiego. Wnioskodawca oraz partnerzy projektu zachowają trwałość projektu przez okres 
minimum 5 lat1 liczony od daty płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy. Cele projektu oraz 
zaplanowane w nim do realizacji działania są zgodnie z celami szczegółowymi wyznaczonymi dla Osi 
Priorytetowej nr 6 RPO WŚ 2014-2020 oraz z celami szczegółowymi zdefiniowanymi dla działania 6.5 
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Wzmocniony  rozwój  społeczno-gospodarczy,  fizyczny  
i przestrzenny obszarów miejskich. 

 
  

                                                           
1 W przypadku Partnera z sektora MŚP – 3 lata. 
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1.1 Podstawowe dane o projekcie 
 

Tabela 1. Podstawowe dane o projekcie 

Wnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe) 

GMINA WIŚLICA 
ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, 

powiat buski, województwo świętokrzyskie 
NIP 6551840101, REGON 291010843 

tel: ( 0-41) 3690 900, fax: ( 0-41) 3690 901 
e- mail: urzad@ug.wislica.pl 

http://wislica.pl/ 

Tytuł projektu 
Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie 

trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej 
Wiślicy” 

Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego RPOWŚ 
2014-2020 

Priorytet  inwestycyjny  9b.  wspieranie  rewitalizacji  
fizycznej,  gospodarczej  i  społecznej ubogich 

społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Nr i nazwa osi priorytetowej wg SZOOP RPOWŚ 
2014-2020 

6. Rozwój miast 

Nr i nazwa działania wg SZOOP RPOWŚ 2014-
2020 

6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

Cel szczegółowy działania 
Wzmocniony  rozwój  społeczno-gospodarczy,  fizyczny  

i przestrzenny obszarów miejskich, w tym 
poprzemysłowych. 

Całkowity koszt projektu (PLN) 5 267 679,20 zł 

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu (PLN) 5 252 719,85 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR 3 939 539,89 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu 
państwa (jeśli dotyczy) 

259 383,96 zł 

Okres realizacji projektu „od (miesiąc-rok) do 
(miesiąc-rok)” 

Lipiec 2018 do grudzień 2021  

Projekt realizowany w partnerstwie/formule 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (TAK/NIE) 

TAK 

PARTNER PROJEKTU – MŚP 
ROBUD Robert Bochenek  

z siedzibą:  Ul. Okopowa 17, 28-160 Wiślica 

PARTNER PROJEKTU – SPOZA SEKTORA MŚP  
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1.2 Opis stanu aktualnego (przed realizacją) 
  

1.2.1 Analiza społeczno – gospodarcza Gminy Wiślica 
 

Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego 
Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego ma na celu przedstawienie sytuacji obszaru, który stanowi 
bezpośrednie otoczenie projektu. Procesy i tendencje obserwowane na badanym terenie mają 
bezpośredni wpływ na możliwość realizacji potrzeb Wnioskodawcy i determinują osiągnięcie średnio  
i długoterminowych celów projektu. Kluczowe w kontekście projektu są m.in.: struktura demograficzna, 
dostęp do podstawowych usług, położenie gminy, stan infrastruktury technicznej, zdrowotnej, poziomu 
życia mieszkańców gminy czy też identyfikacja negatywnych zjawisk społecznych. 
 
Gmina Wiślica położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego nad rzeką Nidą, 
nieopodal jej ujścia do Wisły oraz w centralnej i południowej części Zespołu Parków Krajobrazowych 
Ponidzia. Należy do grupy najstarszych miejscowości w Polsce, których początki sięgają czasów przed 
powstaniem państwa polskiego. 
 

Mapa 2 Gmina Wiślica na tle województwa świętokrzyskiego i powiatu buskiego 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
 
 
Na terenie gminy znajdują się następujące obszary chronione: 
Rezerwaty przyrody: 

 Przęślin,  

 Góry Wschodnie,  

 Skorocice, 

 Nidziański Park Krajobrazowy wraz z otuliną, 
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 Nadnidziański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Solecko-Pacanowski – Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Ostoja Nidziańska – Obszary Siedliskowe Natura 2000, 

 Ostoja Szaniecko-Solecka – Obszary Siedliskowe Natura 2000, 

 Ostoja Kozubowska – Obszary Siedliskowe Natura 2000, 

 Dolina Nidy – Obszary Ptasie Natura 2000, 
Pomniki przyrody, zlokalizowane w miejscowościach: 

 Łatanice,  

 Chotel Czerwony,   

 Gorysławice,  

 Wiślica,  

 Skotniki Górne, 

 Użytki ekologiczne w miejscowości Szczerbaków i Górki. 
 
Gmina położona jest w odległości ok. 15 km od Buska Zdroju, 65 km od Kielc oraz 70 km od Krakowa. 
Układ komunikacyjny w Gminie Wiślica tworzy 16,5 km dróg wojewódzkich, 58,6 km dróg powiatowych, 
41,5 km dróg gminnych oraz wewnętrzne drogi dojazdowe do posesji i pól. Przez teren gminy nie 
przebiega żadna droga krajowa. Droga Wojewódzka nr 776 (Busko-Zdrój – Łatanice – Gorysławice – Wiślica 
– Koniecmosty – Kraków) przebiega przez cały obszar gminy, stanowi korytarz komunikacyjny północ-
południe i jednocześnie połączenie gminy ze stolicą powiatu buskiego oraz Krakowem. Przez teren gminy 
przebiega również Droga Wojewódzka nr 771 (Strożyska – Szczerbaków – Wiślica) łącząca drogę 
wojewódzką nr 973 (Busko-Zdrój – Nowy Korczyn) z Wiślicą. 

 
Mapa 3 Układ głównych dróg na terenie Gminy Wiślicy 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
Infrastrukturę komunikacyjną tworzy również 14 dróg powiatowych oraz 19 dróg gminnych, obejmujących 
lokalne połączenia. Drogi te stanowią uzupełnienie dróg wojewódzkich i w wielu przypadkach to jedyne 
drogi umożliwiające dojazd do miejscowości. 
Łączna długość sieci drogowej na terenie Gminy Wiślica wynosi 117 km. Stan niektórych dróg nie jest 
zadowalający. Remontu wymaga odcinek drogi wojewódzkiej nr 771, droga powiatowa Kozubów – 
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Koniecmosty – Stary Korczyn oraz część ulic i dróg wewnętrznych. Stan oświetlenia ulicznego również nie 
jest zadowalający.  
 
Głównym elementem sieci wodnej jest rzeka II rzędu - Nida, płynąca przez środek obszaru gminy  
z kierunku zachodniego na wschód. Gmina Wiślica sąsiaduje z gminami: Nowy Korczyn, Opatowiec, 
Czarnocin, Złota, Pińczów i Busko Zdrój. 
 
Gmina Wiślica składa się z 20 sołectw. Teren Gminy Wiślica zamieszkuje obecnie 5704 mieszkańców. 
 

Tabela 2 Ludność na terenie Gminy Wiślica w podziale na sołectwa 

Gmina Wiślica razem: 5704 

Brzezie 137 

Chotel Czerwony 439 

Gluzy 151 

Gorysławice 399 

Górki 199 

Hołudza 164 

Jurków 508 

Kobylniki 407 

Koniecmosty 221 

Kuchary 205 

Łatanice 400 

Ostrów 180 

Sielec 135 

Skorocice 352 

Skotniki Dolne 264 

Skotniki Górne 309 

Szczerbaków 305 

Szczytniki 308 

Wawrowice 121 

Wiślica 500 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
 

Liczba gospodarstw domowych w Gminie Wiślica w rozbiciu na poszczególne sołectwa : 
 

Tabela 3 Liczba gospodarstw domowych w Gminie Wiślica w podziale na sołectwa 

Sołectwa Gminy Wiślica: 

Brzezie 30 

Chotel Czerwony 109 

Gluzy 33 

Gorysławice 116 

Górki 49 

Hołudza 46 

Jurków 125 
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Kobylniki 95 

Koniecmosty 67 

Kuchary 48 

Łatanice 86 

Ostrów 45 

Sielec 38 

Skorocice 94 

Skotniki Dolne 59 

Skotniki Górne 64 

Szczerbaków 76 

Szczytniki 92 

Wawrowice 35 

Wiślica 153 

Razem: 1460 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
 
Na kapitał społeczny składa się m.in. poziom zaangażowania w rozwój społeczno-kulturalny. Na terenie 
Gminy Wiślica funkcjonuje w sumie 12 organizacji pozarządowych, senioralnych oraz kultywujących 
tradycje i dziedzictwo. Wśród nich znajdują się:  

 Stowarzyszenie „Wiśliczanie”,  

 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Łatanianki”,  

 Koło Gospodyń Wiejskich Skotniki Górne,  

 Koło Gospodyń Wiejskich Skorocice, 

 OSP Wiślica, 

 OSP Kobylniki, 

 OSP Szczytniki,  

 OSP Skorocice, 

 OSP Łatanice,  

 OSP Jurków,  

 OSP Kuchary,  

 OSP Szczerbaków.  
 
Stowarzyszenie „Wiśliczanie” zostało powołane w celu wspierania działań służących wszechstronnemu 
rozwojowi kulturalno-społecznemu mieszkańców gminy. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na 
organizowaniu przedsięwzięć na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 
zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych oraz podniesienia znaczenia 
lokalnej kultury, promowania lokalnych twórców kultury i sztuki. Do zadań „Wiśliczan” należy również 
integracja społeczności lokalnej poprzez wspieranie działalności świetlic środowiskowych i ochrona 
naturalnego środowiska poprzez edukację ekologiczną, jak również wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, 
sportowych, społecznych i gospodarczych, mających na celu rozwój i promocję gminy i regionu. 
Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach.  
 
Ponadto na terenie Gminy Wiślica prowadzona jest działalność sportowa przez następujące organizacje: 

 Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” w Wiślicy, 

 Klub Bilardowy „MIŁEK” w Chotlu Czerwonym. 
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Pomoc społeczna 
Pomoc społeczna stanowi ważną część polityki gminy. Długotrwale utrzymujący się wzrost liczby 
problemów społecznych jest zasadniczą przeszkodą w prowadzeniu harmonijnego rozwoju społecznego 
gminy. Świadczenia pomocy społecznej w Gminie Wiślica realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wiślicy. Ogólna liczba udzielonych świadczeń w 2015 r. zmniejszyła się w porównaniu do roku 
poprzedniego, przy czym znacząco wzrosła liczba udzielonych świadczeń z powodu długotrwałej lub 
ciężkiej choroby. Również dużą cześć stanowią świadczenia udzielane z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocia i niepełnosprawności. W 2015 r. na świadczenia pomocy 
społecznej przeznaczono środki finansowe w wysokości 185 328,00 zł. Z pomocy GOPS w Wiślicy korzysta 
4% mieszkańców całej gminy.  
 

Tabela 4 Powody przyznania pomocy społecznej 

Powód przyznania pomocy społecznej 
Liczba zrealizowanych świadczeń 

2014 2015 

Alkoholizm 1 0 

Bezradność w sprawach  
opiekuńczo-wychowawczych 

93 80 

Bezrobocie 69 59 

Długotrwała lub ciężka choroba 138 150 

Niepełnosprawność 55 61 

Przemoc w rodzinie 1 0 

Ubóstwo 18 22 

Wielodzietność 25 25 

Zdarzenia losowe 1 1 

Razem udzielonych świadczeń: 401 398 

Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Wiślicy 
 
Najwięcej świadczeń pomocy społecznej na przestrzeni analizowanych lat udzielono  
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Najmniej świadczeń udzielono z powodu alkoholizmu, 
przemocy w rodzinie i zdarzeń losowych. 
Liczba osób otrzymujących pomoc z GOPS w 2015 r. wyniosła 230, przy liczbie 243  
w 2014 r. Największą ilość świadczeń pomocy społecznej zrealizowano mieszkańcom sołectwa Szczytniki, 
najmniejszą natomiast w miejscowości Koniecmosty. W gminie średnio na jedną osobę przypadały  
2 udzielone świadczenia. Na terenie Gminy Wiślica nie ma żadnego lokalu socjalnego.  
 
Edukacja na terenie Gminy Wiślica 
 
Na terenie Gminy Wiślica funkcjonują 4 placówki oświatowe, w tym:  

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiślicy, 

 Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiślicy, 

 Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, 

 Gimnazjum w Wiślicy. 

 Wymienione szkoły są zlokalizowane głównie w centrum gminy.  
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Tabela 5 Liczba uczniów w szkołach 

Szkoła 
Stan na dzień 
30.09.2014 r. 

Stan na dzień  
30.09.2015 r. 

Przedszkole przy Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy 

49 dzieci 62 dzieci 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy 301 uczniów 285 uczniów 

Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych 59 uczniów 50 uczniów 

Gimnazjum w Wiślicy 158 uczniów 154 uczniów 

Opracowanie własne na podstawie danych UG Wiślica 
 
Na podstawie powyższych zestawień wynika, że liczba uczniów w szkołach podstawowych  
i gimnazjach maleje. Jest to spowodowane utrzymującym się na niskim poziomie przyrostem naturalnym  
w gminie. Według danych GUS współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych w 2014 r. wynosił 
94,98%, a w przypadku gimnazjum  91,18%. Skolaryzacja jest miernikiem liczby osób kształcących się  
w liczbie osób zamieszkujących badaną jednostkę terytorialną z danego przedziału wiekowego, 
odpowiadającego danemu etapowi kształcenia. Z przytoczonych współczynników wynika, że w szkołach  
z terenu Gminy Wiślica kształcą się prawie wszystkie dzieci. Z powodu istnienia obowiązku szkolnego 
można założyć, iż pozostały odsetek dzieci uczęszcza do szkół zlokalizowanych poza granicami gminy. 
 
Zasoby mieszkaniowe 
Łączne zasoby mieszkaniowe na koniec roku 2014 wyniosły 1 835 mieszkań, w których znajdowało się  
7 968 izb, średnio na jedno mieszkanie przypadają 4 izby. Łączna powierzchnia mieszkań wyniosła 171 396 
m2, przy czym powierzchnia jednego mieszkania – 93,40 m2.  
W 2014 r. zasoby mieszkaniowe w gminie zwiększyły się o 13 mieszkań w porównaniu do poprzedzającego 
roku, a powierzchnia użytkowa wzrosła o 1 989 m2. Wskaźniki te uwidaczniają poprawę sytuacji 
mieszkaniowej na terenie gminy. 
 

Tabela 6 Zasoby mieszkaniowe Gminy Wiślica 

Zasoby mieszkaniowe 2013 2014 

Mieszkania 1 822 1 835 

Izby 7 891 7 968 

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] 169 407 171 396 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
Ogólny stan techniczny budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wiślica oraz budynków własności 
prywatnej jest zadowalający. Część budynków, głównie o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym 
wymaga pilnego remontu.  
 
Dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  
Według danych Urzędu Gminy Wiślica wskaźnik zwodociągowania wynosi 99%, zaś długość sieci 
wodociągowej ponad 100 km. Z kolei w przypadku kanalizacji wskaźnik skanalizowania wynosi 43%, zaś 
sieć jest o długości 53,2 km. 
 

Tabela 7 Wskaźniki zwodociągowania Gminy Wiślica 

Wyszczególnienie Jednostka miary 
Stan na dzień 

09.10.2017 

Wskaźnik zwodociągowania gminy % 99 
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Długość sieci wodociągowej 
tranzytowej 

km 8,7 

Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km 93 

Podłączenia wodociągowe prowadzące 
do budynków mieszkalnych 

szt. 1679 

Zużycie wody z wodociągów w 
gospodarstwach domowych 

m3/mieszk./rok 23,74 

Źródło: dane Urzędu Gminy Wiślica 
 

Tabela 8 Wskaźniki skanalizowania Gminy Wiślica 

L.p. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Długość na terenie Gminy 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy % 43 

2. 
Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej 
km 53,2 

3. 
Podłączenia kanalizacyjne 
prowadzące do budynków 

mieszkalnych 
szt. 665 

4. 
Ilość zbiorników bezodpływowych 

na ścieki 
szt. 685 

5. 
Ścieki odprowadzane do 

kanalizacji 
m3 

/mieszk./rok 
11,28 

Źródło: dane Urzędu Gminy Wiślica 
 
Poniższa tabela prezentuje dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w poszczególnych sołectwach. 

 
Tabela 9 Dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w poszczególnych sołectwach Gminy Wiślica 

  CZY SOŁECTWO POSIADA 

L.p. Sołectwo WODOCIĄG  
[TAK/NIE/ 

CZĘŚCIOWO] 

KANALIZACJA 
[TAK/NIE/ 

CZĘŚCIOWO] 

GAZ  
[TAK/NIE/CZĘŚCIO

WO] 

PRZYDOMOWE  
OCZYSZCZALNIE  

ŚCIEKÓW 

1. Brzezie TAK NIE NIE częściowo 

2. Chotel Czerwony TAK NIE NIE częściowo 

3. Gluzy TAK NIE NIE TAK 

4. Gorysławice TAK TAK NIE NIE 

5. Górki TAK NIE NIE NIE 

6. Hołudza TAK NIE NIE częściowo 

7. Jurków TAK TAK NIE NIE 

8. Kobylniki TAK NIE NIE częściowo 

9. Koniecmosty TAK TAK NIE NIE 

10. Kuchary TAK TAK NIE NIE 

11. Łatanice TAK NIE NIE częściowo 

12. Ostrów TAK TAK NIE NIE 

13. Sielec TAK NIE NIE częściowo 

14. Skorocice TAK NIE NIE częściowo 
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15. Skotniki Dolne TAK NIE NIE częściowo 

16. Skotniki Górne TAK NIE NIE NIE 

17. Szczerbaków TAK NIE NIE NIE 

18. Szczytniki TAK NIE NIE NIE 

19. Wawrowice TAK TAK NIE NIE 

20. Wiślica TAK TAK NIE NIE 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
 
O potencjale kapitału społecznego informuje między innymi frekwencja w wyborach.  
W ostatnich wyborach w Gminie Wiślica frekwencja wyniosła średnio 53%. W wyborach wzięła udział 
połowa mieszkańców gminy, stąd wniosek, iż mieszkańcy maja świadomość posiadania wpływu na losy ich 
najbliższego otoczenia oraz nie są dla nich obojętne losy gminy. 
Ochrona zdrowia stanowi ważny aspekt polityki społecznej gminy. Obowiązkiem władzy publicznej jest 
dbanie o odpowiedni poziom i należyty dostęp do usług medycznych. 
Na terenie Gminy Wiślica funkcjonuje jeden Ośrodek Zdrowia, w którym znajduje się poradnia 
ginekologiczno-położnicza, punkt laboratoryjny, sprzęt do wykonywania badania EKG oraz gabinet 
stomatologiczny, który działa w ramach NFZ. W Ośrodku Zdrowia zatrudniony jest internista, dwóch 
pediatrów, trzech ginekologów, jedna położna i cztery pielęgniarki. W Ośrodku funkcjonuje również 
gabinet rehabilitacyjny. Ośrodek Zdrowia jest jedyną instytucją zapewniającą opiekę medyczną 
mieszkańcom gminy. Dodatkowo mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług medycznych oferowanych 
przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Busku-Zdroju oraz specjalistycznej opieki medycznej Szpitala 
Powiatowego w Busku-Zdroju. Na terenie gminy zlokalizowane są trzy apteki. 
 
Sfera kulturowa 
Poniższa tabela przedstawia dostęp do infrastruktury kulturalnej w poszczególnych sołectwach.  
 

Tabela 10 Dostęp do infrastruktury kulturalnej na terenie poszczególnych sołectw Gminy Wiślica 
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Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

Gmina Wiślica na swoim terenie posiada liczne bogactwa kulturowe, których istnienie związane jest  
z historycznym znaczeniem miejscowości Wiślica.  
Do zabytków gminy, objętych ochroną Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków należą głównie obiekty 
architektoniczne, jednak istnieją również niezewidencjonowane elementy małej architektury, posiadające 
znaczenie kulturowe dla lokalnej społeczności, takie jak kapliczki i krzyże przydrożne. Obiekty te są ważne 
dla mieszkańców gminy i budują ich świadomość kulturową. 
W poniższej tabeli zostały zestawione zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz rejestru zabytków 
nieruchomych, oznaczone literą A.  
 

Tabela 11 Wykaz istniejących zabytków na terenie Gminy Wiślica 

Lp. Nazwa zabytku 
Numer rejestru zabytków  

i data wpisu 
Miejscowość 

1. 
Zespół kościoła parafialnego  

p.w. św. Bartłomieja 

A.80/1-2  
kościół - 74 z 07.11.1947  
oraz 104 z 19.02.1966; 

teren przykościelny  
w granicach ogrodzenia - 74  

z 07.11.1947 

Chotel 
Czerwony 

2. Kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca 
388 z 15.01.1957  

oraz 124 z 22.06.1967  
A.81 

Gorysławice 

3. Kościół par. p.w. św. Teresy z Avila 
871 z 14.02.1976 

A.82 
Jurków 

L.p. Sołectwo

BUDYNEK 

STRAŻNICY 

OSP  

BUDYNEK 

ŚWIETLICY 

STRAŻNICA OSP I 

ŚWIETLICA STANOWIĄ 

JEDEN BUDYNEK

SOŁECTWO NIE 

POSIADA TEGO 

TYPU BUDYNKÓW

1. Brzezie 1

2. Chotel Czerwony 1

3. Gluzy 1

4. Gorysławice 1

5. Górki 1

6. Hołudza 1

7. Jurków 1 1 1

8. Kobylniki 1 1 1

9. Koniecmosty 1

10. Kuchary 1 1 1

11. Łatanice 1 1 1

12. Ostrów 1

13. Sielec 1

14. Skorocice 1 1 1

15. Skotniki Dolne 1

16. Skotniki Górne 1

17. Szczerbaków 1 1 1

18. Szczytniki 1 1 1

19. Wawrowice 1

20. Wiślica 1 1 1

Razem 8 20 8 0

CZY SOŁECTWO POSIADA [jeśli TAK prosimy wstawić X)
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4. 
Budynek stacyjny Jędrzejowskiej Kolei 

Dojazdowej 
1185/15 z 20.02.1995 

A.83 
Koniecmosty 

5. Rezerwat skalno-stepowy 38 z 28.10.1948 Skorocice 

6. Rezerwat flory stepowej 125 z 11.06.1948 Skotniki Górne 

7. Miasto 
18 z 21.01.1947  

A.84 
Wiślica 

8. 
Zespół kościoła kolegiackiego  

p.w. Narodzenia NMP 

A.85/1-3  
kościół - 179 z 08.02.1932 oraz 

111 z 21.02.1966; 
dzwonnica - 179 z 08.02.1932 

oraz 111 z 21.02.1966; 
dom Długosza (plebania) - 328  

z 03.12.1956  
oraz 112 z 21.02.1966 

Wiślica 

9. 
Fundamenty kościoła romańskiego św. 
Mikołaja przy ul. Batalionów Chłopskich 

808 z 01.08.1958 
oraz 113 z 21.02.1966  

A.86 
Wiślica 

10. Kamienica Różańcowa, ul. Jasna 1 
189 z 22.09.1948  

oraz 175 z 11.02.1967  
A.87 

Wiślica 

Opracowanie własne na podstawie Rejestru Zabytków Nieruchomych Woj. Świętokrzyskiego 
 (stan z dnia 29.02.2016 r.) 

 
Dorobek archeologiczno-historyczny gminy można obejrzeć w dawnym  Muzeum Regionalnym w Wiślicy, 
które funkcjonowało  od 1966 r. do 2016 r. dzięki inicjatywie Zespołu Badań Nad Polskim Średniowieczem. 
Od 2017 r. jest to Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach. Wystawę 
stanowią cenne znaleziska architektoniczne oraz archeologiczne, między innymi misa chrzcielna z 880 r., 
fundamenty romańskiego kościoła św. Mikołaja, relikty I Kolegiaty Romańskiej ufundowanej przez 
Henryka Sandomierskiego wraz z unikatową w skali światowej posadzką gipsową z XII w. oraz relikty II 
Kolegiaty Romańskiej wraz z pozostałościami ceramicznej, ornamentowanej posadzki, datowanej na XIII w. 
Obiektem należącym do Muzeum jest także Dom Długosza z 1460 r. Od 2009 r. Muzeum prowadzi 
działalność edukacyjną dla najmłodszych, stwarzającą możliwość poznania historii poprzez udział  
w zabawach i spotkaniach edukacyjnych.  
Stan wyżej wymienionych w tabeli zabytków jest zróżnicowany. W złym stanie jest Bazylika  
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy. Istnieje konieczność wymiany tynków wewnętrznych, 
konserwacji ścian zewnętrznych, remont fundamentów, a także zabytkowych organów. W złym stanie jest 
także Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Gorysławicach oraz Średniowieczne Grodzisko. Stan Domu Długosza  
w Wiślicy jest zadowalający, istnieje jedynie konieczność zakończenia prac konserwacyjnych ścian 
zewnętrznych. Pawilon archeologiczny z pozostałości romańskiego kościoła św. Mikołaja oraz tzw. misa 
chrzcielna w Wiślicy są w bardzo złym stanie. Konieczna jest budowa w zasadzie nowego budynku oraz 
przeprowadzenie gruntownych prac konserwatorskich istniejących zabytków archeologicznych. 
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1.2.2 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji 
 
Poniższa diagnoza obejmuje informacje o obszarze gminy znajdującym się w stanie kryzysowym z powodu 
koncentracji negatywnych zjawisk: 

– społecznych, w  szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 
kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  
i kulturalnym,  

– gospodarczych w tym niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 
przedsiębiorstw, 

– środowiskowych, np. przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 
stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 

– przestrzenno-funkcjonalnych, dotyczących niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub 
ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów 
publicznych oraz  

– technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 

 
Wyboru obszaru zdegradowanego dokonano na podstawie analizy przyjętych wskaźników obrazujących 
sytuację poszczególnych sołectw Gminy Wiślica. Wskaźniki wyznaczono w oparciu o dane zebrane do 
diagnozy obszaru. Na podstawie wartości dla poszczególnych miejscowości zostały obliczone średnie 
wartości wskaźników dla gminy. Przekroczenie średniej wartości skutkowało zaklasyfikowaniem obszaru 
jako dysfunkcyjnego. Koncentracja zjawisk kryzysowych w danej miejscowości wpływała na 
zaklasyfikowanie jako obszaru zdegradowanego. W poniższej tabeli zostały przedstawione wskaźniki, 
których koncentracja potwierdza sytuację kryzysową na terenie Gminy Wiślica. 
 

Tabela 12 Analiza wskaźników dla Gminy Wiślica, dane z 2015 r. 

Miejscowość 

Odsetek 
osób, którym 
zrealizowano 
świadczenia 

pomocy 
społecznej  

w danej 
miejscowości 

Odsetek 
udzielonych 
świadczeń  
z powodu 

długotrwałej 
i ciężkiej 
choroby 

Odsetek 
osób 

pow. 60 
r. ż. 

Odsetek 
bezrobotnych 
osób pow. 50 

r. ż.  
w ogólnej 

liczbie 
bezrobotnych 

Odsetek osób 
bezrobotnych 

w ogólnej 
liczbie osób  

w wieku 
produkcyjnym 

Odsetek 
popełnionych 
przestępstw 

Odsetek 
wyrejestro- 

wanych 
firm 

% 
degradacji 
obszaru ze 

względu 
na 

czynniki 
kryzysowe 

Brzezie 2,61% 1,26% 0,52% 0,00% 0,06% 4,55% 0,00% 0% 

Chotel 
Czerwony 

8,26% 2,26% 1,55% 0,51% 0,26% 0,00% 11,76% 71% 

Gluzy 3,48% 0,50% 0,54% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0% 

Gorysławice 5,65% 2,26% 1,34% 2,56% 0,32% 22,73% 0,00% 86% 

Górki 5,22% 2,01% 0,76% 1,03% 0,19% 4,55% 5,88% 57% 

Hołudza 6,52% 1,76% 0,47% 0,00% 0,19% 9,09% 0,00% 29% 

Jurków 8,26% 3,02% 2,03% 2,05% 0,49% 9,09% 5,88% 100% 

Kobylniki 5,65% 2,76% 1,32% 0,51% 0,17% 13,64% 0,00% 57% 

Koniecmosty 1,30% 0,50% 0,83% 0,51% 0,19% 0,00% 5,88% 14% 
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Kuchary 2,17% 0,50% 0,87% 1,03% 0,15% 0,00% 11,76% 29% 

Łatanice 7,83% 2,51% 1,28% 1,03% 0,40% 4,55% 5,88% 86% 

Ostrów 2,61% 1,01% 0,52% 0,00% 0,13% 9,09% 0,00% 14% 

Sielec 2,17% 0,75% 0,52% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0% 

Skorocice 6,52% 2,01% 1,37% 0,51% 0,13% 0,00% 11,76% 57% 

Skotniki 
Dolne 

3,91% 2,51% 0,89% 0,51% 0,23% 0,00% 5,88% 43% 

Skotniki 
Górne 

6,52% 2,01% 0,85% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 29% 

Szczerbaków 2,61% 1,76% 1,18% 1,03% 0,15% 4,55% 0,00% 29% 

Szczytniki 9,13% 4,27% 1,30% 0,51% 0,26% 4,55% 0,00% 57% 

Wawrowice 1,74% 1,01% 0,42% 0,51% 0,13% 4,55% 0,00% 0% 

Wiślica 7,83% 3,02% 2,05% 3,08% 0,34% 9,09% 35,29% 100% 

Średnia 5,00% 1,88% 1,03% 0,77% 0,21% 5,00% 5,00% 
 

Źródło: Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica 
 
Za obszar zdegradowany został przyjęty teren, na którym występuje koncentracja ponad 70% ilości zjawisk 
kryzysowych przyjętych do analizy. Biorąc pod uwagę to kryterium terenem zdegradowanym obszaru 
Gminy Wiślica, odznaczającym się szczególną koncentracją czynników negatywnych jest obszar sołectw: 
Chotel Czerwony, Gorysławice, Jurków, Łatanice i Wiślica. 

 
Zdjęcie 4 Ścieżka w kierunku średniowiecznego grodziska – stan aktualny 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
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Opis zidentyfikowanych problemów 
Na podstawie przeprowadzonej analizy społeczno - gospodarczej wyróżnić można następujące 

problemy na terenie miejscowości Wiślica:  
 
PROBLEM GŁÓWNY: Wysoka kumulacja negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 
środowiskowych, funkcjonalno – przestrzennych i technicznych występująca na obszarze rewitalizacji – 
miejscowości Wiślica - przyczyniająca się do hamowania rozwoju tego obszaru.   
 
PROBLEM SZCZEGÓŁOWY nr 1 Niski poziom aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji 
(miejscowości Wiślica) skutkujący ryzykiem wykluczenia społecznego wielu osób i rodzin 
Na obszarze rewitalizacji występuje niski poziom aktywności i integracji mieszkańców spowodowany m.in. 
niewystarczającą liczbą miejsc integracyjno – aktywizacyjnych oraz odpowiednią liczbą miejsc pracy. 
Przestrzeń publiczna, która mogłaby stanowić miejsce spotkań i integracji jest w złym stanie (dotyczy to 
m.in. terenów rekreacyjnych nad Nidą). Problemem jest również mała integracja i bardzo słaby dostęp do 
infrastruktury integracyjno – rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Infrastruktura ta często jest 
niedostępna dla osób na wózkach czy też osób starszych.  Działania przewidziane do realizacji w projekcie 
to m.in.: 

 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Ośrodka Zdrowia i szkoły w Wiślicy. 

 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Nidą. 

 Doposażenie i poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy.  

 
Infrastruktura w ramach projektu będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  
i starszych. 
 
PROBLEM SZCZEGÓŁOWY nr 2 Niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizacji 
w kontekście potencjału tego obszaru   
Problemy, które zostaną zminimalizowane lub rozwiązane w wyniku wdrożenia projektu 6.5 to: 
- niska estetyka Wiślicy w szczególności ścieżki prowadzącej do średniowiecznego grodziska, 
- stagnacja gospodarcza (mała liczba firm działających na terenie miejscowości), 
- mała liczba miejsc integracji społecznej, 
- brak nowych produktów turystycznych,  
- niska aktywność Biblioteki Gminnej w obszarze integracji mieszkańców i kultury,   
- innym problemem w tym zakresie jest wysoki poziom przestępczości na obszarze rewitalizacji. 
Działania przewidziane do realizacji: 

 Poprawa funkcjonalno przestrzenna brzegu rzeki Nida (przystań kajakowa, pole biwakowe, 
przebudowa odcinka ciągu pieszo – jezdnego) 

 Wykreowanie nowego produktu turystycznego – ścieżki historyczno-turystycznej prowadzącej do 
średniowiecznego grodziska,  

 Rozwiązanie problemu gospodarczego w Wiślicy poprzez stworzenie warunków do komercjalizacji 
usług turystycznych. 
 

PROBLEM SZCZEGÓŁOWY nr 3 Degradacja budynków użyteczności publicznej 
Istotnym problemem dla Wiślicy jest niska jakość infrastruktury dostosowanej do potrzeb mieszkańców i 

osób odwiedzających miejscowość. 

Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie nie tylko starszych mieszkańców, ale  

i młodzieży kulturą. Ponieważ zainteresowanie kulturą i tradycją (historią) jest coraz większe istnieje 

ogromna potrzeba udostępnienia nowych miejsc (infrastruktury) pełniących funkcje kulturalne. Na terenie 

obszaru rewitalizacji działa również szereg organizacji pozarządowych, które również zwracają uwagę na 

to, iż istnieje potrzeba udostępnienia nowych miejsc/infrastruktury kultury, rozszerzenia oferty kulturalnej. 
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W tym celu Gmina Wiślica zamierza poprawić zły stan techniczny budynku obecnego Gimnazjum  

i przystosować go do działalności Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – istnieje 

potrzeba adaptacji na działalność kulturalną wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.  

 
PROBLEM SZCZEGÓŁOWY nr 4 Istnieje potrzeba poprawy poziomu bezpieczeństwa na obszarze 

rewitalizacji 

Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, która jest zjawiskiem dynamicznym i podobnie jak 

społeczeństwo, podlega rozwojowi. Choć stanowi margines życia społecznego poprzez swą intensywność  

i częstotliwość może mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz odciskać dotkliwe 

piętno na jej funkcjonowaniu. Obszar rewitalizacji obejmujący m.in. miejscowość Wiślica narażony jest na 

występowanie wysokiej ilości przestępstw i wykroczeń. Z jednej strony jest to obszar występowania wielu 

negatywnych zjawisk, ale również mający duży potencjał rozwojowy. 

Planowane działania: 

 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia na projektowanej 

ścieżce historyczno-turystycznej oraz parkingu obok szkoły i wzdłuż chodnika na tereny 

rekreacyjne nad Nidą, 

 Poprawa bezpieczeństwa Wiślicy poprzez zakup i montaż monitoringu  

 

PROBLEM SZCZEGÓŁOWY nr 5 Zły stan środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji 
- wymiana wodociągu azbestowego, który zagraża życiu i zdrowiu ludzi, 
- mały udział EWE w inwestycjach gminnych, 
- niska efektywność energetyczna budynku obecnego gimnazjum w Wiślicy, 
- brak paneli fotowoltaicznych na budynku obecnego gimnazjum w Wiślicy. 
 
Przedstawione problemy dotykają bezpośrednio beneficjentów przedmiotowego projektu, czyli 
mieszkańców obszaru rewitalizacji – miejscowości (i całej Gminy) Wiślica, osób przyjezdnych. Mieszkańcy 
Wiślicy zmagają się przede wszystkim z niskim dostępem do infrastruktury integracyjnej, kulturowej, 
niedostosowaniem przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niedoborem oferty 
kulturalnej, problemami w sferze społecznej (niekorzystne tendencje demograficzne, bezrobocie, 
przestępczość) oraz w sferze gospodarczej. Turystów dotyka głównie problem związany z niską ofertą 
kulturalną miejscowości oraz kwestią związaną z bezpieczeństwem. Przedstawione problemy mają 
charakter komplementarny i są wzajemnie powiązane. 
 
Skutki wynikające ze zidentyfikowanych problemów (brak realizacji projektu): 

− zwiększenie liczby osób i rodzin korzystających z pomocy GOPS, 

− wzrost przestępczości, 

− stagnacja gospodarcza Wiślicy, 

− spadek konkurencyjności miejscowości i Gminy Wiślica, 

− likwidacja miejsc pracy i spadek przychodów firm i samorządu lokalnego, 

− ubożenie społeczeństwa, 

− zubożenie oferty turystycznej, 

− degradacja cennych obiektów publicznych zlokalizowanych w Wiślicy (m.in. budynek gimnazjum). 
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1.3 Opis stanu projektowanego 
 
Gmina Wiślica  deklaruje, iż przedsięwzięcia jakie zamierza wykonać wpisują się w realizację celów  
wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym tj. większe wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego  
i kulturowego Województwa. Ponadto celem jest redukcja poziomu wykluczenia społecznego co przyczyni 
się do zwiększenia aktywności społecznej i przeciwdziałaniu ubóstwu a także do poprawy dostępu do usług 
społecznych i inwestycji niezbędnych do realizacji usług aktywnej integracji społecznej.  
Zadania te wpisują się również w cel: kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu 
niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Gmina w poprzednim okresie programowania Unii 
Europejskiej podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego oraz otrzymała Promesę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie projektu „Tysiącletnia Wiślica – śladami 
świetności - urządzenie ścieżki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych: Pawilon 
archeologiczny, grodzisko, oświetlenie podziemi bazyliki, Rynek w Wiślicy”, który ze względów na 
niewystarczające dofinansowanie ze środków unijnych nie został zrealizowany. Przedmiotowe 
przedsięwzięcie  jest częścią wyżej wymienionego projektu, poszerzoną o nowe zadania. 
 

Zdjęcie 5 Średniowieczne grodzisko – stan obecny 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
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Rysunek 1 Mury Kościoła Św. Marcina – zostaną odtworzone w ramach projektu rewitalizacji  

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

 
Zgodnie z Regulaminem konkursu 6.5 żadna z kategorii nie przekracza 40% 

Rodzaj infrastruktury Wydatki kwal. % 

1 Infrastruktura turystyczna 1 429 936,68 zł 27,15% 

2 Infrastruktura drogowa 1 386 237,73 zł 26,32% 

3 Infrastruktura kulturalna 713 988,07 zł 13,55% 

4 Infrastruktura rekreacyjna 1 108 983,89 zł 21,05% 

5 Infrastruktura zaopatrzenia w energię 60 270,00 zł 1,14% 

6 Infrastruktura wod-kan 75 202,83 zł 1,43% 

7 Infrastruktura systemy monitorowania 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych 

150 060,00 zł 2,85% 

8 Infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli 
zwiększenie potencjału gospodarczego 

80 000,00 zł 1,52% 

9 Infrastruktura zdrowotna 35 000,00 zł 0,66% 

10 Dokumentacja, zarządzanie projektem, nadzór 
inwestorki, promocja 

228 000,00 zł 4,33% 

RAZEM 5 267 679,20 zł 100,00% 
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Rysunek 2 Koncepcja zagospodarowania grodziska 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
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Zdjęcie 6 Droga do terenu działalności partnera projektu z sektora MŚP 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
Tabela 13 Wydatki w podziale na elementy, które są kosztami kwalifikowalnymi i niekwalifikowanymi 

w ramach przedmiotowego projektu 

L.p. Kategoria kosztów 
Całkowite koszty 

(A) 
Koszty 

niekwalifikowalne  

Koszty 
kwalifikowalne 

(c) = (A) – (B) 

Wartość 
procentowa 

kwalifikowalnych 
kosztów do 

kosztów 
kwalifikowalnych 

ogółem 

1. Roboty budowlane 4 709 564,47 zł 14 959,35 zł 4 694 605,12 zł 89,37% 

2. 
Zakup środków trwałych wartości 

niematerialnych i prawnych 
330 114,73 zł 0,00 zł 330 114,73 zł 6,28% 

3. 

Wydatki podlegające limitom określonym w 
RPOWŚ 2014 – 2020 lub w regulaminie 
konkursu (wartosć robót drogowych nie 

przekracza 40% wydatków kwalifikowalnych) 

1 386 237,73 zł 0,00 zł 1 386 237,73 zł 26,39% 

4. Dokumentacja projektowa 148 000,00 zł 0,00 zł 148 000,00 zł 2,82% 

5. Nadzór inwestorski  60 000,00 zł 0,00 zł 60 000,00 zł 1,14% 

6. Promocja 20 000,00 zł 0,00 zł 20 000,00 zł 0,38% 

7. Cross – financing 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

  Ogółem 5 267 679,20 zł 14 959,35 zł 5 252 719,85 zł 100,00% 

 
Źródło: opracowanie własne wg wzoru z Instrukcji sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla 

wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
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Tabela 14 Podział kosztów wg kategorii zgodnie z Regulaminem konkursu 6.5 

L.p. Nazwa zadania rewitalizacyjnego Kwota netto VAT Kwota brutto Kwalifikowlane Niekwalifikowalne Dofinansowanie 

1. Infrastruktura turystyczna 1 162 550,15 zł 267 386,53 zł 
1 429 936,68 

zł 
1 429 936,68 zł 0,00 zł 1 143 949,34 zł 

1.1 

Urządzenie ścieżki historycznej z częściowym 
odtworzeniem zabudowy średniowiecznej 

grodziska i przebudową terenów rekreacyjnych - 
część turystyczna 

1 162 550,15 zł 267 386,53 zł 
1 429 936,68 

zł 
1 429 936,68 zł 0,00 zł 1 143 949,34 zł 

1.1.1 Rekonstrukcja części grodziska 1 046 676,33 zł 240 735,56 zł 
1 287 411,89 

zł 
1 287 411,89 zł 0,00 zł 1 029 929,51 zł 

1.1.2 Oświetlenie grodziska 91 466,46 zł 21 037,29 zł 112 503,75 zł 112 503,75 zł 0,00 zł 90 003,00 zł 

1.1.3 
Wyeksponowania fundamentów Kościoła Św. 

Marcina 
24 407,35 zł 5 613,69 zł 30 021,04 zł 30 021,04 zł 0,00 zł 24 016,83 zł 

2 Infrastruktura drogowa 1 127 022,54 zł 259 215,19 zł 
1 386 237,73 

zł 
1 386 237,73 zł 0,00 zł 1 108 990,18 zł 

2.1 
Przebudowa ulicy Podgrodzie i Kilińskiego wraz z 

Parkingiem obok Ośrodka Zdrowia 
206 410,05 zł 47 474,31 zł 253 884,36 zł 253 884,36 zł 0,00 zł 203 107,49 zł 

2.2 Przebudowa ulicy Kilińskiego 98 753,50 zł 22 713,31 zł 121 466,81 zł 121 466,81 zł 0,00 zł 97 173,45 zł 

2.3 Przebudowa dróg do terenów poprzemysłowych 67 592,55 zł 15 546,29 zł 83 138,84 zł 83 138,84 zł 0,00 zł 66 511,07 zł 

2.3.1 Przebudowa drogi do Imizol 31 177,08 zł 7 170,73 zł 38 347,81 zł 38 347,81 zł 0,00 zł 30 678,25 zł 

2.3.2 Przebudowa drogi do byłej Masarnia GS Wiślica 36 415,47 zł 8 375,56 zł 44 791,03 zł 44 791,03 zł 0,00 zł 35 832,82 zł 

2.4 
Rewitalizacja terenów nad rzeką Nidą - 

infrastruktura drogowa 
216 059,32 zł 49 693,64 zł 265 752,96 zł 265 752,96 zł 0,00 zł 212 602,37 zł 

2.4.1 Przebudowa chodnika 153 306,53 zł 35 260,50 zł 188 567,03 zł 188 567,03 zł 0,00 zł 150 853,62 zł 

2.4.2 Oświetlenie chodnika 654 mb 62 752,79 zł 14 433,14 zł 77 185,93 zł 77 185,93 zł 0,00 zł 61 748,74 zł 

2.5 
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych - 

infrastruktura drogowa 
538 207,12 zł 123 787,64 zł 661 994,76 zł 661 994,76 zł 0,00 zł 529 595,81 zł 

2.5.1 
Parking obok terenów rekreacyjnych wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem 
420 010,30 zł 96 602,37 zł 516 612,67 zł 516 612,67 zł 0,00 zł 413 290,14 zł 

2.5.2 Oświetlenie terenów rekreacyjnych 118 196,82 zł 27 185,27 zł 145 382,09 zł 145 382,09 zł 0,00 zł 116 305,67 zł 
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3. Infrastruktura kulturalna 580 478,11 zł 133 509,96 zł 713 988,07 zł 713 988,07 zł 0,00 zł 571 190,46 zł 

3.1 
Przebudowa obecnego budynku Gimnazjum na 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę 
462 547,43 zł 106 385,91 zł 568 933,34 zł 568 933,34 zł 0,00 zł 455 146,67 zł 

3.2 Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury  80 963,78 zł 18 621,67 zł 99 585,45 zł 99 585,45 zł 0,00 zł 79 668,36 zł 

3.3 Wyposażenie Biblioteki 36 966,89 zł 8 502,39 zł 45 469,28 zł 45 469,28 zł 0,00 zł 36 375,42 zł 

4. Infrastruktura rekreacyjna 901 612,92 zł 207 370,97 zł 
1 108 983,89 

zł 
1 108 983,89 zł 0,00 zł 887 187,11 zł 

4.1 

Urządzenie ścieżki historycznej z częściowym 
odtworzeniem zabudowy średniowiecznej 

grodziska i przebudową terenów rekreacyjnych - 
część rekreacyjna 

750 257,41 zł 172 559,21 zł 922 816,62 zł 922 816,62 zł 0,00 zł 738 253,30 zł 

4.1.1 Scieżka do grodziska i Psiej Górki ok. 500 mb 160 946,57 zł 37 017,71 zł 197 964,28 zł 197 964,28 zł 0,00 zł 158 371,42 zł 

4.1.2 
Elementy małej architektury wzdłuż ścieżki, 

zieleń 
135 691,00 zł 31 208,93 zł 166 899,93 zł 166 899,93 zł 0,00 zł 133 519,94 zł 

4.1.3 Oświetlenie ścieżki  59 822,10 zł 13 759,08 zł 73 581,18 zł 73 581,18 zł 0,00 zł 58 864,94 zł 

4.1.4 Kładka 393 797,75 zł 90 573,48 zł 484 371,23 zł 484 371,23 zł 0,00 zł 387 496,98 zł 

4.2 
Siłownia plenerowa na terenach rekreacyjnych -

(obok parkingu) 
30 082,00 zł 6 918,86 zł 37 000,86 zł 37 000,86 zł 0,00 zł 29 600,69 zł 

4.3 
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad 

rz. Nidą 
121 273,50 zł 27 892,91 zł 149 166,41 zł 149 166,41 zł 0,00 zł 119 333,13 zł 

4.3.1 Przebudowa nabrzeża przy rzece Nidzie 58 611,91 zł 13 480,74 zł 72 092,65 zł 72 092,65 zł 0,00 zł 57 674,12 zł 

4.3.2 Przystań kajakowa 26 850,00 zł 6 175,50 zł 33 025,50 zł 33 025,50 zł 0,00 zł 26 420,40 zł 

4.3.3 Urządzenie pola biwakowego 35 811,59 zł 8 236,67 zł 44 048,26 zł 44 048,26 zł 0,00 zł 35 238,61 zł 

5. Zaopatrzenie w energię 49 000,00 zł 11 270,00 zł 60 270,00 zł 60 270,00 zł 0,00 zł 48 216,00 zł 

5.1 
Instalacja fotowoltaiczna do oświetlenia ścieżki, 
grodziska, terenów rekreacyjnych oraz chodnika 

do terenów nad rzeką Nidą  
49 000,00 zł 11 270,00 zł 60 270,00 zł 60 270,00 zł 0,00 zł 48 216,00 zł 

6. Infrastruktura wod-kan 61 140,51 zł 14 062,32 zł 75 202,83 zł 75 202,83 zł 0,00 zł 60 162,26 zł 

6.1 Wymiana wodociągu azbestowego na PE fi 90 61 140,51 zł 14 062,32 zł 75 202,83 zł 75 202,83 zł 0,00 zł 60 162,26 zł 
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7. 
Infrastruktura systemy monitorowania 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych 
122 000,00 zł 28 060,00 zł 150 060,00 zł 150 060,00 zł 0,00 zł 120 048,00 zł 

7.1 Monitoring 122 000,00 zł 28 060,00 zł 150 060,00 zł 150 060,00 zł 0,00 zł 120 048,00 zł 

8. 
Infrastruktura pod działalność gospodarczą, 
czyli zwiększenie potencjału gospodarczego 

65 040,65 zł 14 959,35 zł 80 000,00 zł 65 040,65 zł 14 959,35 zł 48 780,49 zł 

8.1 Projekt firmy - partnera MŚP 65 040,65 zł 14 959,35 zł 80 000,00 zł 65 040,65 zł 14 959,35 zł 48 780,49 zł 

8.1.1 
Utwardzenie drogi dojazdowej wraz z placem 

pod działalność gospodarczą 
65 040,65 zł 14 959,35 zł 80 000,00 zł 65 040,65 zł 14 959,35 zł 48 780,49 zł 

9. Infrastruktura ochrony zdrowia 28 455,28 zł 6 544,72 zł 35 000,00 zł 35 000,00 zł 0,00 zł 28 000,00 zł 

9.1 Instalacja solarna na obiekcie Ośrodka Zdrowia 28 455,28 zł 6 544,72 zł 35 000,00 zł 35 000,00 zł 0,00 zł 28 000,00 zł 

10.1 
Dokumentacja, zarządzanie projektem, nadzór 

inwestorki, promocja 
185 365,85 zł 42 634,15 zł 228 000,00 zł 228 000,00 zł 0,00 zł 182 400,00 zł 

10.2 Dokumentacja projektowa 120 325,20 zł 27 674,80 zł 148 000,00 zł 148 000,00 zł 0,00 zł 118 400,00 zł 

10.3 Nadzór inwestorski  48 780,49 zł 11 219,51 zł 60 000,00 zł 60 000,00 zł 0,00 zł 48 000,00 zł 

10.4 Promocja 16 260,16 zł 3 739,84 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł 16 000,00 zł 

     
    

 

  
4 282 666,02 zł 985 013,18 zł 

5 267 679,20 
zł 

5 252 719,85 zł 14 959,35 zł 4 198 923,85 zł 

 

Źródło: opracowanie własne 
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1.4 Lokalizacja projektu 
 
Charakterystyka lokalizacji 
Inwestycja będzie realizowana na terenie: 

 Województwa Świętokrzyskiego, 

 Powiat Buski,  

 Gmina Wiślica, 

 Miejscowość: Wiślica.  
 
Województwo Świętokrzyskie położone jest w środkowo-południowej części Polski na obszarze Wyżyny 
Kieleckiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Przedborskiej. Świętokrzyskie otoczone jest sześcioma 
województwami (mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, łódzkie) z największymi 
aglomeracjami miejskimi w Polsce – warszawska, krakowska, katowicka i łódzka. Odległość od stolicy 
województwa do centrum tych aglomeracji mieści się w granicach 120-180 km. Powierzchnia 
Świętokrzyskiego, jednego z najmniejszych w Polsce – 11711 km2, stanowi 3,7% obszaru kraju  
(15 miejsce). Region zamieszkuje 1263,2 tys. osób (3,3% ludności kraju, 13 miejsce). Gęstość zaludnienia 
jest niższa od przeciętnej w kraju – na 1 km2 przypada 108 osób (11 miejsce), średnio w kraju – 123 osoby, 
w UE – 112,2 osób na km2. 
 
Projekt obejmuje m. in.: 
Przebudowa chodnika do terenów nad Nidą 
Istniejący chodnik zniszczony przerośnięty ziemią biegnący wzdłuż istniejącej drogi.  Przebudowa polegać 
będzie na wykonaniu podbudowy z kamienia  i chodnika z kostki brukowej. 
 
Oświetlenie chodnika do terenów nad Nidą 
Wzdłuż chodnika biegnie wyeksploatowane oświetlenie uliczne (słupy z oprawami oświetleniowymi  
i kablem naziemnym) Przewiduje się montaż nowych latarń oświetleniowych zasilanych kablem ziemnym 
w linii starego oświetleni.  
 
Przebudowa nadbrzeża przy rz. Nidzie, 
W miejscu istniejącej trylinki planuje się ułożenie płyt betonowych oraz wykonanie betonowych schodów 
zejściowych w raz z poręczami do rzeki Nida.  
 
Montaż paneli fotowoltaicznych, 
Panele o mocy 10 KW. Będą zasilały oświetlenie grodziska, ścieżki, parkingu, drogi do terenów nad rzeką 
Nida. Usytuowanie na istniejących terenach rekreacyjnych w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego (obszar zabudowany). Inwestycja będzie w konsekwencji mieć pozytywny wpływ na 
środowisko przyczyniając się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do powietrza emitowanych z 
oświetlenia.   
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Mapa 4 Lokalizacja paneli fotowoltaicznych 

 
Źródło: opracowanie Urząd Gminy Wiślica 

 
Przebudowa ul. Pogrodzie wraz z parkingiem obok Ośrodka Zdrowia 
Istniejąca droga i parking o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie drogi występują tylko fragmenty 
chodnika. Remont drogi polegać będzie na położeniu nowej warstwy asfaltowej na istniejącej. Chodniki - 
podbudowa z kamienia, nawierzchnia z kostki brukowej.  Przebieg drogi w terenie zurbanizowanym 
zamieszkałym 
 

 
Źródło: opracowanie Urząd Gminy Wiślica 

 
Przebudowa ul. Kilińskiego 
Przebudowa chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły - podbudowa z kamienia, nawierzchnia z kostki brukowej . 
Dodatkowo przebudowa  odcinka drogi ( obecnie nawierzchnia z kamienia) na nawierzchnie z kostki 
brukowej. Przebieg drogi w terenie zurbanizowanym zamieszkałym.  
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Źródło: opracowanie Urząd Gminy Wiślica 

 
Przebudowa dróg na terenach poprzemysłowych (do Imizol, masarni) 
Drogi o nawierzchni  z kamienia i żuzla wielkopiecowego. Planuje się wykonanie nowej podbudowy  
z kamienia, nawierzchni asfaltowej. Przebieg dróg w terenie zurbanizowanym zamieszkałym. 
 

 
Źródło: opracowanie Urząd Gminy Wiślica 
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1.5 Analiza pomocy publicznej 
 
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „wszelka pomoc przyznawana przez 
państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub 
grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi”. Wsparcie finansowe dla podmiotu stanowi pomoc publiczną, jeżeli 
jednocześnie spełnione są następujące warunki: 
1. udzielane jest ono przez państwo lub ze środków państwowych, 
2. przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 
3. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo 
produkcję określonych towarów), 
4. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi UE. 
 
W celu rozstrzygnięcia, czy konkretne wsparcie finansowe stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE, należy  dokonać analizy, czy w konkretnym przypadku zostały spełnione wszystkie powyżej 
wymienione przesłanki. 

 
Tabela 15: Analiza możliwości wystąpienia pomocy publicznej w przypadku przedmiotowego projektu  

dotyczy Gminy Wiślica i partnera z sektora finansów publicznych 

Czy wsparcie jest udzielane przez państwo lub ze środków państwowych? 

TAK 
Dotacja ze środków UE w ramach RPO WŚ 2014-2020, którą otrzyma Gmina Wiślica i partner  
z sektora finansów publicznych stanowią środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. 

Czy transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub 
wytwarzanie określonych dóbr? 

TAK 
Transfer zasobów przypisywany władzy publicznej jest selektywny i uprzywilejowuje podmioty 
spełniające określone kryteria, które należą do typu beneficjentów uprawnionych do składania 
wniosków w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nie wszystkie podmioty mają równy dostęp do środków 
Programu Operacyjnego, ponieważ projekty otrzymujące dofinansowanie są wybierane wedle 
określonych kryteriów. Wsparcie kierowane jest do określonej grupy beneficjentów. Typ 
beneficjentów mogących skorzystać z dofinansowania w ramach Działania 6.5 został ściśle 
określony w regulaminie konkursu i Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WŚ. 

Czy transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz 
określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe? 

TAK 
Transfer zasobów w postaci dofinansowania przedsięwzięcia ze środków EFRR będzie 
skutkował przysporzeniem na rzecz Beneficjenta (Gminy Wiślica) i partnera  
z sektora finansów publicznych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Dofinansowanie 
projektu przybiera, bowiem formę pomocy bezzwrotnej przekazywanej w drodze refundacji 
części nakładów poniesionych przez Beneficjenta projektu i partner z sektora finansów 
publicznych w wysokości określonej w umowie o dofinansowaniu. Jednocześnie, ze względu na 
wyżej opisaną selektywność transferu zasobów publicznych, konkurencja wśród podmiotów 
ubiegających się o dofinansowanie jest o wiele mniejsza i z pewnością nie jest równa 
konkurencji panującej na wolnym rynku usług finansowych. Co za tym idzie pozyskanie 
środków na realizację projektu może być w znacznej mierze ułatwione. 
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Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie 
konkurencji? Czy transfer zasobów wpływa na wymianę gospodarczą między krajami 

członkowskimi? 

NIE 
W efekcie transferu nie wystąpi sytuacja zakłócenia konkurencji. Wnioskodawcą projektu jest 
Gmina Wiślica, która nie prowadzi działalności komercyjnej. Gmina działa na zasadach 
określonych w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U.  
z 2016 r. nr 446 z dnia 04.04.2016  z późn. zmianami). Artykuł 6 mówi „Do zakresu działania 
gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na 
rzecz innych podmiotów”. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów 
prawa i uchwał Rady Gminy. Projekt ma na celu ożywienie obszaru rewitalizacji poprzez 
działania całościowe i kompleksowe co w efekcie przyczyni się m.in. do wzrostu zatrudnienia  
i przedsiębiorczości na terenie Wiślicy, poprawy warunków życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, zmniejszenia występowania negatywnych zjawisk społecznych. 
Powstała/zmodernizowana  infrastruktura będzie własnością Gminy Wiślica (lub Partnera) i nie 
zostanie zbyta oraz nie będzie wykorzystywana komercyjnie. W efekcie transferu nie wystąpi 
sytuacja zakłócenia konkurencji.  

 
Tabela 16: Analiza możliwości wystąpienia pomocy publicznej w przypadku przedmiotowego projektu dotyczy 

PARTNERA PROJEKTU Z SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW MŚP 

Czy wsparcie jest udzielane przez państwo lub ze środków państwowych? 

TAK 
Dotacja ze środków UE w ramach RPO WŚ 2014-2020, którą otrzymają Partnerzy projektu stanowi 
środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

Czy transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub 
wytwarzanie określonych dóbr? 

TAK 
Transfer zasobów przypisywany władzy publicznej jest selektywny i uprzywilejowuje podmioty 
spełniające określone kryteria, określone w konkursie na nabór partnera projektu z sektora 
przedsiębiorstw MŚP. Wszystkie przedsiębiorstwa spełniające status MŚP mogły wziąć udział  
w konkursie na wybór partnera. Kryteria jego wyboru określał  Regulamin konkursu na Partnera. 
Wsparcie kierowane jest do określonej grupy beneficjentów, którzy zostali wskazani  
w Regulaminie konkursu RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach działania 6.5 Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich.  

Czy transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz 
określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe? 

TAK 
Transfer zasobów w postaci dofinansowania przedsięwzięcia ze środków EFRR będzie skutkował 
przysporzeniem na rzecz Partnera (ów) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. 
Dofinansowanie projektu przybiera bowiem formę pomocy bezzwrotnej przekazywanej  
w drodze refundacji części nakładów poniesionych przez Partnerów projektu w wysokości 
określonej w umowie o dofinansowaniu. Jednocześnie, ze względu na wyżej opisaną 
selektywność transferu zasobów publicznych, konkurencja wśród podmiotów ubiegających się  
o dofinansowanie jest o wiele mniejsza i z pewnością nie jest równa konkurencji panującej na 
wolnym rynku usług finansowych. Co za tym idzie pozyskanie środków na realizację projektu 
może być w znacznej mierze ułatwione. 

Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji? 
Czy transfer zasobów wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi? – DOTYCZY 

MŚP 
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TAK 
W efekcie transferu może wystąpić sytuacja zakłócenia konkurencji. Partnerem projektu jest 
przedsiębiorstwo. Zakres projektu, za który odpowiedzialny jest partner przyczyni się do  
powstania/ modernizacji infrastruktury, która będzie wykorzystywana do działalności 
komercyjnej.  Należy jednak zwrócić uwagę, że Partner to jednoosobowe mikroprzedsiębiorstwo 
działające na rynku lokalnym  i wpływ wsparcia w ramach pomocy de minimis na zakłócenie 
konkurencji będzie niewielki. 

Czy w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji? 
Czy transfer zasobów wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi? – DOTYCZY 

PARTNERA Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

NIE 
W efekcie transferu nie wystąpi sytuacja zakłócenia konkurencji. Partnerem projektu z sektora 
finansów publicznych jest Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy. A rezultaty zadań 
realizowanych przez partnera z sektora finansów publicznych nie będą polega na zakupie 
instalacji solarnej na budynek Ośrodka Zdrowia. Projekt ma na celu ożywienie obszaru 
rewitalizacji poprzez działania całościowe i kompleksowe co w efekcie przyczyni się m.in. do 
wzrostu zatrudnienia i przedsiębiorczości na terenie całej Gminy Wiślica, poprawy warunków 
życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zmniejszenia występowania negatywnych zjawisk 
społecznych. W efekcie transferu nie wystąpi sytuacja zakłócenia konkurencji. 

 
Można zatem stwierdzić, że wsparcie udzielone w ramach projektu jest częściowo objęte zasadami 
pomocy publicznej.  
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2 Definicja celów projektu 
 
Głównym celem projektu opisanego w niniejszym dokumencie jest ożywienie społeczno – gospodarcze 
oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne miejscowości Wiślica. 
 
Ożywienie społeczno – gospodarcze będzie polegało na  wprowadzenie nowego produktu turystycznego 
opartego na turystyce dziedzictwa kulturowego – utworzenia ścieżki historyczno-turystycznej od centrum 
Wiślicy w kierunku wczesno średniowiecznego grodziska. Projekt rewitalizacyjny przyczyni się do 
powstawania nowych przedsiębiorstw, nowych miejsc pracy (3 bezpośrednio w wyniku realizacji projektu 
oraz około 30 w otoczeniu projektu), wzrostu liczby turystów (o ok. 10 000/rocznie) odwiedzających 
Wiślicę (dziś ok. 7-8 tys.).  
 
Odnowienie fizyczne i przestrzenne – rewitalizacja (teren nad rzeką Nidą; obszar rekreacyjny  
w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz utworzenie ścieżki historyczno-turystycznej  
w kierunku wczesnośredniowiecznego grodziska), rozwiązywanie problemów z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (niska komercjalizacja turystyczna Wiślicy przez lokalnych przedsiębiorców), poprawa 
estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, tworzenie nowych produktów turystycznych (1). 
 
Działania zaplanowane w ramach projektu wpłyną na osiągniecie wizji określonej w Programie Rewitalizacji 
(s. 44) 

 
 
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 Poprawa warunków życia mieszkańców Wiślicy poprzez zmniejszenie liczby osób 
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji.  
Dzięki podjętym działaniom na obszarze rewitalizacji zmniejszy się liczba osób bezrobotnych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki wdrażaniu projektów EFS (komplementarnych z EFRR) 
adresowanych do nieaktywnych lub bezrobotnych mieszkańców Wiślicy istnieje szansa na zmniejszenie 
liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji. Nowy 
produkt turystyczny (ścieżka historyczno-turystyczna do wczesno średniowiecznego grodziska) wpłynie na 
rozwój społeczno – gospodarczy co przełoży się na powstawanie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy  
(3 bezpośrednio utworzone w wyniku realizacji projektu oraz ok. 30 w jego otoczeniu).  
Zakładamy, że wyniku wdrożenia projektu EFFR i komplementarnych z nim projektów EFS o 20% zmniejszy 
się liczba osób korzystających ze świadczeń społecznych oraz o 25% zmniejszy się liczba zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju jako osoby bezrobotne. 
 
CEL nr 2 Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji 
- wspieranie integracji społecznej poprzez stworzenie nowych przestrzeni w Wiślicy do 
integracji/aktywizacji (teren rekreacyjny nad rzeką Nidą oraz w sąsiedztwie zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Wiślicy), 
- projekt przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa oraz zwiększenie szans zatrudnienia (w wyniku projektu 
powstanie 3 stałe miejsca pracy oraz ok. 15 miejsc pracy w otoczeniu projektu), 
- zwiększenie potencjału gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie nowych podmiotów 
gospodarczych (planuje się, że w wyniku rewitalizacji powstanie ok. 10 nowych przedsiębiorstw), 
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- zwiększenie liczby imprez organizowanych na terenie Wiślicy poprzez nowo powołaną jednostkę 
Gminnego Centrum Kultury, co wpłynie na integrację społeczną mieszkańców miejscowości i gminy, 
- poprawa bezpieczeństwa publicznego (przebudowa dróg lokalnych w tym także na terenie 
poprzemysłowym, poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez montaż monitoringu, 
budowa oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji). Monitoring jaki zostanie zamontowany poprawi 
poziom bezpieczeństwa i jednocześnie wpłynie na zmniejszenie ilości występujących tu przestępstw  
i wykroczeń.  
- dalsze rozwijanie Wiślicy w oparciu o mocne strony tj. potencjały endogeniczne (1000-letnią historię, 
liczne zabytki) w obszarze kluczowym dla rozwoju miejscowości tj. turystyce. 
 
CEL nr 3 Adaptacja budynku obecnego Gimnazjum w celu nadania mu nowych funkcji kulturalnych  
W wyniku wdrożenia projektu 6.5 nastąpi poprawa techniczna budynku oraz estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznej na rzecz przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego, który podniesie 
atrakcyjność rewitalizowanego obszaru. W ramach projektu planuje się: 

 adaptację budynku obecnego gimnazjum na działalność kulturalną – siedzibę Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki.  

 
Zdjęcie 7 Budynek obecnego gimnazjum w Wiślicy – po projekcie Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

 
Fot. Urząd Gminy Wiślica 

 
CEL 4 Zwiększenie potencjału turystycznego Wiślicy 
W ramach projektu zostanie wprowadzony nowy produkt turystyczny. Celami pośrednimi służącymi do 
wdrożenia celu nr 4 będą: 

1. dwukrotne zwiększenie ruchu turystycznego w rezultacie wdrożenia projektu rewitalizacji. Cel ten 
będzie osiągnięty poprzez: 
- stworzenie ścieżki historyczno-turystycznej od centrum Wiślicy do średniowiecznego grodziska, 
- rozszerzenie funkcji obecnych terenów do rekreacji/odpoczynku w miejscowości (teren nad rz. 
Nidą oraz przy szkole m.in. siłownia plenerowa). 
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2. Budowa parkingu na terenach rekreacyjnych obok szkoły oraz poprawa estetyki i funkcjonalności 
terenów obok szkoły (powstanie m.in. siłownia plenerowa) oraz nad rzeką Nidą (nadbrzeże rzeki, 
przystań kajakowa).  
Wszystkie inwestycje w projekcie (w tym także Partnerów) zostaną dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  
 

Zdjęcie 8 Teren rekreacyjny obok szkoły – po projekcie będzie tu także m.in. siłownia plenerowa 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 
CEL 5 Poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 
1. Wymianę wodociągu azbestowego, który zagraża życiu i zdrowiu ludzi. 
2. Zorientowanie projektu na efektywne wykorzystanie energii: 
- EWE (wymiana oświetlenia w budynku obecnego gimnazjum na energooszczędne) 
- OZE (montaż paneli fotowoltaicznych na budynku przyszłego Gminnego Centrum Kultury  

i Biblioteki) 
 
Przedmiotowa inwestycja wpłynie również na: 

 powstawanie nowych miejsc pracy, 

 rozwój przedsiębiorczości opartej na turystyce, 

 rozwój turystyki, 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru, 

 aktywizację społeczno – zawodową i integrację mieszkańców Wiślicy, 

 powstanie nowej instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Wiślicy, 

 poprawę warunków życia społeczności lokalnej, 

 zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
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 zwiększenie atrakcyjność osadniczej i inwestycyjnej analizowanego terenu. 
 

Realizacja projektu wpłynie również pozytywnie na cały obszar rewitalizacji wskazany w Programie 
Rewitalizacji. Cele projektu są zgodne z przeprowadzoną przez Wnioskodawcę analizą, uwzględniającą 
potrzeby mieszkańców i turystów. Cele te są ze sobą w pełni komplementarne i spójne, zaś przewidziane 
do realizacji w ich ramach działania składają się na logiczny łańcuch przyczynowo - skutkowy, stanowiąc 
jednocześnie kompleksowe rozwiązanie problemu jakim jest „wysoka kumulacja negatywnych zjawisk 
społecznych, gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno – przestrzennych i technicznych występująca 
na obszarze rewitalizacji przyczyniająca się do hamowania rozwoju tego obszaru”.   
Powyższe cele są zgodne z: 

 Priorytet  inwestycyjny  9b.  wspieranie  rewitalizacji  fizycznej,  gospodarczej  i  społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

 Celem działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich- Wzmocniony  rozwój  społeczno-
gospodarczy,  fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. 
 

Cel Opis 

Specific – konkretny Głównym celem projektu opisanego w niniejszym dokumencie jest 
ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne  
i przestrzenne obszaru rewitalizacji – miejscowości Wiślica. 

Measurable– mierzalny W wyniku realizacji projektu powstaną:  

 nowy produkt turystyczny – ścieżka historyczno-turystyczna  
w kierunku średniowiecznego grodziska, 

 3 nowe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku projektu,  
ok. 30 pośrednio w wyniku projektu 6.5 i projektów 
komplementarnych z EFS,  

 odnowione centrum Wiślicy w zakresie miejsca integracyjno – 
rekreacyjnego.  

Available – osiągalny Osiągnięcie celu zostanie zapewnione dzięki: 

 zabezpieczeniu środków finansowych przez Wnioskodawcę  
i Partnerów projektu (na II etapie konkursu 6.5) 

 wykonaniu działań wstępnych: wykonaniu kosztorysu, map, 
zestawienie wyposażenia, 

 doświadczeniu Wnioskodawcy i partnerów w realizacji 
projektów infrastrukturalnych.  

Realistic – realistyczny Cel projektu jest możliwy do osiągnięcia w założonym zakresie  
i skali. Wnioskodawca i Partnerzy zapewnią odpowiednie zasoby 
finansowe i organizacyjne, dzięki którym realizacja założonej inwestycji 
przebiegnie zgodnie z planem.  

Timed – określony w 
czasie 

Cel projektu jest określony w czasie - zakończenie inwestycji 
wyznaczone jest do końca grudnia 2021 roku.  

 
Zakładane cele projektu oddziałują bezpośrednio na przyczyny zidentyfikowanego problemu głównego.  
Wprowadzenie nowego produktu turystycznego, przebudowa przestrzeni publicznej i nadanie jej nowych 
funkcji pomoże zniwelować problem główny. Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczania skutków 
bezrobocia, migracji ludności do innych gmin czy miast, niskiej motywacji młodych ludzi do zakładania 
działalności gospodarczej. Przyjęty zakres projektu w pełni umożliwi realizację założonych celów.  
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2.1 Wskaźniki realizacji projektu 
 
Rezultaty to korzyści jakie wynikną dla Beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu, 

w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. wytworzonymi produktami. Poniżej zaprezentowano 
wskaźniki rezultatu zgodnie z listą wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działania 6.5 Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich znajdujące się Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020. 
 
Wskaźniki rezultatu  
 Wskaźniki rezultatu monitorowane przez Wnioskodawcę prezentuje tabela poniżej. 

 
Tabela 17 Wskaźniki rezultatu dla projektu 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
Źródło 
danych  

Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa  

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

Nie dotyczy szt. 0 0 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) [EPC] 

Dane własne 
Gminy Wiślica 

szt. 0 3 

Liczba utrzymanych miejsc pracy O/K/M Dane własne 
Gminy Wiślica 

szt. 0 0 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 
– pozostałe formy (EPC) 

Dane własne 
Gminy Wiślica 

szt. 0 0 

Źródło: opracowanie własne 

 
Weryfikacja wskaźnika rezultatu zostanie przeprowadzona po zakończenia realizacji rzeczowej inwestycji. 
Za monitoring wyżej przedstawionych wskaźników rezultatu będą odpowiedzialni pracownicy Urzędu 
Gminy Wiślica.  
 
Wskaźniki produktu 
Produkt to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. 
Wskaźniki produktu monitorowane przez Beneficjenta prezentuje tabela poniżej. 
 

Tabela 18 Wskaźniki produktu dla projektu 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu Źródło danych  
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa  

1 Powierzchnia  obszarów  objętych  
rewitalizacją   

 

Dane własne 
Gminy Wiślica ha 0 5,6319 

2 Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

Dane własne 
Gminy Wiślica Szt. 0 1 

3 Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Dane własne 
Gminy Wiślica 

 
szt. 

0 1 

4 Liczba osób objętych 
szkoleniami/doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych O/K/M 

Dane własne 
Gminy Wiślica 

szt. 0 0 

5 Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

Dane własne 
Gminy Wiślica 

szt. 0 1 
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niepełnosprawnościami 
Źródło: opracowanie własne 

 

Za monitoring wyżej przedstawionych wskaźników produktu będą odpowiedzialni pracownicy 
Urzędu Gminy Wiślica.   

 
Tabela 19 Wyliczenia wskaźnika powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

Lp. NAZWA ZADANIA Nr działki Powierzchnia (ha) 

1. 
Przebudowa ul. Pogrodzie wraz z parkingiem obok 

Ośrodka Zdrowia 
 

0,3700 

2. Przebudowa ul. Kilńskiego 677 0,0950 

3. RAZEM DROGI W CIĄGU ŚCIEŻKI 
 

0,465 

4. 

ścieżka do grodziska i Psiej Górki 500 mb (280+55+165) 
Elementy małej architektury wzdłuż ścieżki ,zieleń 

Oświetlenie ścieżki 520m dł + 17 opraw 
Kładka 

667 0,039 

485 0,0152 

5. 1137 0,035 

6. 

590/1 0,0359 

549 

0,0920 

7. 

678 

531/2 

8. 
Rekonstrukcja części grodziska 

Oświetlenie grodziska 

632 

2,0880 9. 

10. Wyeksponowanie fundamentów Św. Marcin 531/9 0,0190 

11. RAZEM ŚCIEŻKA 
 

2,3241 

12. 
Parking obok terenów  rekreacyjnych   z odwodnieniem i 

oświetleniem 

675 0,2033 

486/3 0,0180 

13. 

Oświetlenie terenów rekreacyjnych 
Siłownia plenerowa 

486/3 1,1097 

14. 

486/4 0,1135 

485 0,1015 

15. RAZEM TERENY REKREACYJNE 
 

1,546 

16. 

Przebudowa chodnika do terenów nad Nidą 
Wymiana wodociągu zazbestowego na PE fi 90 

Oświetlenie chodnika  do terenów nad Nidą 

490/3 

0,5232 

17. 816/4 

18. 

816/5 

795/4 

19. Przebudowa nabrzeża przy rzece Nidzie 
Przystań kajakowa 

794/2 0,0500 

20. 1291 0,0100 

21. Urządzenie pola biwakowego 795/1 0,40 

22. RAZEM TERENY NAD RZEKĄ NIDĄ 
 

0,9832 

23. Fotowoltaika 10 kw 
  24. Monitoring 
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25. RAZEM FOTOWOLTAIKA I MONITORING 
  26. Przebudowa Gimnazjum na GCK i Bibliotekę 

Wyposażenie GCK 
Wyposażenie Biblioteki 254 0,1214 

 
27. 

28. RAZEM PRZEBUDOWA GCK 
 

0,1214 

29. Przebudowa drogi do Imizol 57x4 973/2 0,0228 

30. Przebudowa drogi do Masarnia 66x4 815 0,0264 

31. RAZEM DROGI DO TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
 

0,0492 

32. 
 Partner sektora gospodarczego droga +plac 

206/13 

0,0980 

1290 

207 

33. Ośrodek Zdrowia - instalacja solarna 

510/2 

0,0450 

535/9 

535/5 

34. RAZEM PARTNERZY PROJEKTU 
 

0,143 

 
 

Razem powierzchnia: 5,6319 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
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3. Komplementarność i spójność projektu z innymi przedsięwzięciami 

oraz zgodność z innymi programami, strategiami branżowymi 

 
W ramach projektu będą realizowane cele ogólne i szczegółowe wpisujące  się w strategie zarówno 

na poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym. Projekt i założone w nim cele są komplementarne ze 
Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie 
Świętokrzyskim na lata 2015-2020. Projekt jest również zgodny ze Strategią Badań i innowacyjności (RIS3). 
Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014–2020+. Projekt 
jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy  ujęte w Programie rewitalizacji. Projekt jest również zgodny 
z przepisami prawa i wpisuje się w działania realizowane od lat na terenie Gminy Wiślica podejmowane 
przez samorząd oraz inne instytucje. Zgodność z tymi dokumentami oraz działaniami podejmowanymi na 
terenie miejscowości Wiślica pozwolą na większą efektywność i skuteczność realizowanego 
przedsięwzięcia. Zestawienie dokumentów i wyszczególnienie ich założeń powiązanych z celami projektu 
przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Tabela 20. Komplementarność przedmiotowego projektu z dokumentami branżowymi (lokalnymi, regionalnymi) 

Lp. Program Zgodność podejmowanych działań  
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Projekt opisany w niniejszym dokumencie polega m.in. na wprowadzenie nowego 
produktu turystycznego, modernizacji przestrzeni turystyczno – rekreacyjnej, poprawa 
techniczna obiektu użyteczności publicznej. Wpłynie to m.in. na rozwój turystyki  
i przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy. Działania ujęte w projekcie 
przyczyni się do realizacji Misji i Wizji rozwoju Województwa Świętokrzyskiego określonej 
w zaktualizowanej Strategii.  
 
Wizja: Świętokrzyskie – region zasobny  w kapitał i gotowy na wyzwania. 
Misja: pragmatyczne  dążenie  do  najpełniejszego i  innowacyjnego  wykorzystania  
przewag i  szans,  odwrócenia  niekorzystnych tendencji  demograficznych  oraz 
podniesienia  jakości  życia  mieszkańców przy  jednoczesnej  dbałości  o  stan 
środowiska. 
Cel strategiczny 2 Koncentracja  na  kluczowych  gałęziach i  branżach  dla  rozwoju  
gospodarczego Regionu. 
2.3 Ekologiczna żywność, czyli zaspokajanie rosnącego popytu na tradycję 
2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego, czyli rynkowa gra zespołowa 
Realizacja powyższego celu winna obejmować m.in. 

 rozbudowę  i  modernizację  infrastruktury  turystycznej  oraz  wzmacnianie  
potencjału turystycznego regionu; 

 dalszy  rozwój  turystyki  wydatnie  wykorzystującej  bogate  dziedzictwo  
kulturowe  regionu (m.in. turystyki kulturowej,  edukacyjnej,  geologicznej,  
rodzinnej, sportowej, wypoczynkowej,  alternatywnej tzw. „zielonej turystyki”) 
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Projekt jest zgodny i wpisuje się w Priorytet inwestycyjny 9b  wspieranie  rewitalizacji  
fizycznej,  gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich  
i wiejskich. Realizacja  celów  priorytetu  inwestycyjnego  nastąpi  poprzez  kompleksowe 
rozwiązywanie  istotnych  problemów  społecznych  na  terenach  zdegradowanych 
poprzez nadawanie i przywracanie funkcji gospodarczych, edukacyjnych, rekreacyjnych,  
społecznych,  w  tym  projekty  z  zakresu  rekultywacji  terenów zdegradowanych. 
Inwestycje  infrastrukturalne  w  ramach  interwencji  nakierowane  będą  na  działania,  
których  wynikiem  będzie  rozwiązywanie  zdiagnozowanych  problemów  społecznych.  
Rezultatem  przedmiotowej  interwencji  będzie  poprawa  estetyki  funkcjonalnej  
przestrzeni  publicznej  oraz  znaczne  podniesienie  atrakcyjności  miast.  Rewitalizacja 
powinna  prezentować  podejście  polegające  na  zastosowaniu  zespołu  działań 
prowadzonych  kompleksowo,  wielowymiarowo,  skoordynowanych  
i  skoncentrowanych  tematycznie  i  terytorialnie  w  celu  osiągnięcia  założonych 
przemian  na  obszarach  kryzysowych,  zmiany  zachodzące  powinny  mieć  bezpośredni 
wpływ na społeczność lokalną zamieszkałą na obszarach poddanych rewitalizacji.  
W ramach priorytetu wsparcie będzie udzielane projektom wynikających z Programów  
Rewitalizacji,  zatem  działania  rewitalizacyjne  obszarów zdegradowanych  powinny  być  
elementem  całościowej  wizji  rozwoju  miejscowości. Cel  szczegółowy:  Wzmocniony  
rozwój  społeczno-gospodarczy,  fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym 
poprzemysłowych (s. 129-130) 
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Projekt wpisuje się m.in. w następujące cele wskazane w strategii: 
Obszar 1 – Skomercjalizowana oferta turystyczna regionu 
Cel operacyjny 2 Rozwój nowych produktów turystycznych W kontekście tworzenia 
nowych produktów turystycznych niewątpliwie nacisk powinien zostać położony na 
następujące obszary produktowe:  W ramach głównych obszarów produktowych: 

 Turystyka dziedzictwa naturalnego i kulturowego – turystyka kulinarna, w tym 
enoturystyka i turystyka etniczna  

 Turystyka zdrowotna i prozdrowotna 

 Turystyka aktywna, specjalistyczna i kwalifikowana – turystyka rowerowa oraz 
turystyka wodna 

 Turystyka na obszarach wiejskich oraz ekoturystyka (s. 264-266) 
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Przedmiotowy projekt jest zgodny z wizją jaka została przedstawiona w dokumencie  
(s. 61): 

Gmina Wiślica, jako miejsce bogate w historię wykorzystuje swój potencjał 
kulturowy w celu rozwoju turystyki. Jest również bezpiecznym miejscem do 
aktywnego wypoczynku. Posiada szeroką ofertę kształcenia oraz stwarza 

możliwość rozwoju gospodarczego. 
 
Na niniejszy projekt składają się następujące działania (projekty rewitalizacyjne) ujęte w 
Programie Rewitalizacji: 

 Projekt nr 2 Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości – utworzenie trasy 
turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

 Projekt nr 7 Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjno – turystyczno – 
sportowych nad rzeką Nidą w Wiślicy 

 Projekt nr 9 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 
publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Wiślica 

Źródło: Opracowanie własne 

 



Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 
Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

 

Strona 48 z 206 

 

Projekt jest również zgodny z wieloma przedsięwzięciami jakie do tej pory były realizowane na terenie 
gminy zarówno przez Gminę Wiślicę jak i inne jednostki jej podległe. Projekt jest komplementarny  
z działaniami finansowanymi z EFS-u (opisano w pkt. 9 Studium Wykonalności).  
 
Wymienione powyżej projekty miały na celu m.in. : 
1. zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych, 
2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, 
3. zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
4. podwyższenie poziomu życia mieszkańców gminy, 
5. wzrost rozwoju społeczno – gospodarczego, 
6. wzrost atrakcyjności Gminy Wiślica. 
 

Cele te wpisują się wprost w cele i założenia projektu opisywanego w  niniejszym dokumencie. Projekt 
przyczyni się do realizacji celów zawartych w dokumentach o znaczeniu lokalnym, regionalnym. Projekt 
jest również zgodny i wpisuje się w działania jakie są planowane do realizacji z EFS z nowej perspektywy 
2014-2020 – samorząd złożył wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną (poniżej jego 
charakterystyka): 
 
Projekt jest również komplementarny z działaniami jakie były do tej pory realizowane na terenie 
miejscowości i Gminy Wiślica oraz jakie będą wdrażane w przyszłości. Wykaz projektów 
komplementarnych realizowanych przez różne instytucje znajduje się w rozdziale nr 9.  
 
Wpływ projektu na polityki horyzontalne 
Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju (WPŁYW POZYTYWNY). Realizacja projektu nie 
będzie odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Projekt zakłada potrzeby przyszłych pokoleń i stan 
otaczającego środowiska. Zastosowane w ramach projektu rozwiązania są przyjazne środowisku. Projekt 
przyczyni się bezpośrednio do rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, powiatu oraz województwa. 
 
Projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska (WPŁYW POZYTYWNY). Zastosowane  
w ramach projektu rozwiązania będą przynajmniej neutralne dla środowisko. Projekt zakłada zastosowanie 
OZE oraz EWE. Podczas podejmowania wszelkich działań w ramach projektu Wnioskodawca oraz partnerzy  
będą przestrzegali m.in.: 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin,  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
grzybów,  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt,  

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory,  

 Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze 
zmianami). 

 
Projekt nie ma wpływu na jakość środowiska wodnego, w związku z czym jest zgodny  

z Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE).       
 

Projekt jest zgodny z zasadą promowania szans mężczyzn i kobiet i niedyskryminacji (WPŁYW 
POZYTYWNY) - omawiany projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans, gdyż jego realizacja 
przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego, wzrostu zatrudnienia. Wszystkie działania 
informacyjno – promocyjne, jakie będą podawane do publicznej wiadomości będą opisane językiem 
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łatwym i zrozumiałym dla każdego. Projekt będzie realizowany z poszanowaniem zasad równego 
traktowania kobiet i mężczyzn zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013 obejmującym także eliminowania 
nierówności i promowania równości pomiędzy mężczyznami i kobietami. Projekt jest zgodny  
z Rozporządzeniem 1303/2013, które mówi o zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, 
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Procedury realizacji projektu zapewnią równe traktowanie bez względu na pochodzenie, 
światopogląd itp. Zasada równości zostanie również zachowana przy wyłonieniu wykonawców 
poszczególnych robót (zleceń) w ramach projektu. Infrastruktura zmodernizowana/ budowana w ramach 
projektu będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Projekt ma POZYTYWNY wpływ na politykę pełnego zatrudnienia, gdyż zostaną utworzone  
3 nowe miejsca pracy.  
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4 Instytucjonalna i prawna wykonalność projektu 
 
Po przeanalizowaniu potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy i Partnerów stwierdza się, że projekt 
został odpowiednio przygotowany i będzie wdrażany prawidłowo. Projekt jest wykonalny pod względem 
instytucjonalnym i prawnym. Wnioskodawca oraz Partnerzy w pełni posiada zdolność organizacyjną  
i finansową do wdrożenia projektu.  Powyższy wniosek wynika z przeprowadzonej poniżej analizy: 

 instytucjonalnej, 

 prawnej, 

 trwałości. 
 

4.1 Analiza instytucjonalna 
 

Wnioskodawcą projektu będzie Gmina Wiślica, która została z mocy prawa powołana do 
samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej. Gmina Wiślica stanowi jednostkę samorządu 
terytorialnego funkcjonującą na mocy Konstytucji RP oraz ustawy o samorządzie gminnym. Gmina posiada 
osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie prawnej. Gmina Wiślica jako jednostka 
samorządu terytorialnego oraz podmiot sektora finansów publicznych działa na podstawie poniższych 
regulacji prawnych:   

 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,  
z późn. zm.), 

 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.), 

 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202  
z późn. zm.),  

 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. 
zm.), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  
z późn. zm.), 

 Statutu Gminy Wiślica.  
 

Gmina Wiślica będzie wdrażała i realizowała projekt poprzez Urząd Gminy Wiślica ze względu na 
fakt, iż posiada on wyspecjalizowaną kadrę oraz jest wyposażony we wszystkie niezbędne instrumenty, 
narzędzia i programy oraz materiały do tego, aby prawidłowo przygotować, wdrożyć, monitorować  
i zakończyć przedsięwzięcie inwestycyjne.  
 Zadania i obowiązki oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu  
Gminy Wiślica.  
 Gmina Wiślica realizuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, a jego pracą kieruje Wójt Gminy, 
który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Sekretarza, Skarbnika oraz poszczególnych komórek 
organizacyjnych. 
 W strukturze Urzędu Gminy wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne, przedstawione na 
schemacie poniżej. 
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Schemat 1. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Wiślica 

 
Źródło: http://bip.ug.wislica.pl/36/regulamin-organizacyjny-urzedu.html
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Organami Gminy są Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny oraz Wójt jako organ 
wykonawczy. Wnioskodawca projektu jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą 
osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Zadania Gminy 
zostały określone w art. 6 Ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zakresu działania Gminy 
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawowo dla innych 
podmiotów. Artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym wymienia przykładowy katalog zadań własnych 
Gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej; 

 gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;  

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego; 

 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych; 

 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, 

 kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

 promocji gminy. 
 
Projekt w sposób niebudzący wątpliwości mieści się w kompetencjach samorządu gminnego określonych 
ustawą o samorządzie gminnym i należy do zadań własnych gminy. 
 
Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Partnerami projektu są:  

1. Partner z sektora MŚP – „ROBUD” Robert Bochenek z siedzibą: ul. Okopowa 17, 28-160 Wiślica 
Partner odpowiada za realizację zadania pn. „Utwardzenie drogi dojazdowej wraz z częścią placu  
z kostki brukowej” 

2. Partner spoza sektora MŚP - Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy – z siedzibą: ul. 
Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica 
Partner odpowiada za realizację zadania pn. „Zakup instalacji solarnej na budynek SZOZ w Wiślicy”. 

 
Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Wiślica, która zobowiązuje się do występowania  
w roli wnioskodawcy projektu i Beneficjenta umowy o dofinansowanie na co Partnerzy wyrazili zgodę. 
Wszystkie działania podejmowane przez Lidera i Partnerów w ramach wykonywanego wspólnie projektu 
muszą być realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Gminą Wiślica 
a Instytucją Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020, wszelkiego rodzaju wytycznymi i przepisami prawa. Za 
kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020 w sprawie wniosku i projektu odpowiedzialny jest 
Lider. Partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku  
z realizacją projektu. 
 
Zadania Partnerów 
1) Lider koordynuje opracowanie Projektu i wniosku o dofinansowanie; 
2) Lider jest stroną Umowy o dofinansowanie, za prawidłową realizację Projektu Partnerzy 

odpowiadają wspólnie; 
3) dokumentacja Projektu jest przechowywana w siedzibie Lidera;  
4) Partnerzy uczestniczący w Projekcie, zobowiązani są utrzymywać w należytym stanie środki trwałe  

i wyposażenie będące efektem realizacji Projektu w zakresie dotyczącym Partnera oraz ponosić 
na nie nakłady przez okres obowiązywania Partnerstwa; 

5) Partnerzy zobowiązani są do zachowania rezultatów Projektu w zakresie dotyczącym Partnera  
w szczególności: środków trwałych i wyposażenia objętych Projektem przez okres obowiązywania 
Partnerstwa; 
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6) w terminie 5 lat2 od dnia zakończenia realizacji Projektu - Lider, który jest odpowiedzialny za 
zapewnienie trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE)  
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiające przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006., będzie monitorował realizację zapisów ujętych w punktach 4 i 5 oraz ma prawo egzekwować 
od Partnera wykonanie powyższych postanowień; 

7) Partnerzy zobowiązują się do zabezpieczenia, w okresie obowiązywania Partnerstwa, środków 
finansowych na realizację zadań objętych Projektem, 

8) kontroli merytorycznej poniesionych wydatków Partnerzy będą dokonywać wspólnie poprzez akceptację 
protokołu odbioru częściowego lub końcowego (opis faktur pod względem merytorycznym przez 
upoważnionych przedstawicieli Partnerów), 
 

Lider jest zobowiązany, uprawniony i ponosi odpowiedzialność za: 
1) podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu oraz jej zmiany; 
2) realizację Projektu w zakresie kompetencji określonych w Umowie partnerskiej zgodnie  

z ustalonym harmonogramem Projektu oraz zasadami wynikającymi z wytycznych Instytucji 
Zarządzającej RPO WŚ 2014-2020, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, 
sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji; 

3) egzekwowanie zobowiązań od Partnera, określonych w niniejszej Umowie partnerskiej, umowie  
o dofinansowaniu i przepisach prawa; 

4) sporządzanie i przedstawianie raportów z postępów realizacji Projektu, w tym sprawozdań 
finansowych (wniosków o płatność), 

5) ewidencjonowanie we własnych księgach rachunkowych: przychodów, kosztów, dochodów  
i wydatków związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający wyodrębnienie tych zapisów  
w ewidencji księgowej na potrzeby rozliczania Projektu; 

6) zapewnienie odpowiedniego dostępu do dokumentów i kontroli;  
7) zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie 

 z wnioskiem o płatność, otrzymywanie płatności; 
8) nadzór i kontrolę nad prawidłowością rzeczową i finansową Projektu;  
9) nadzór i kontrolę nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowanych, które są ponoszone  

w ramach Projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie, 
10) zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją Projektu; 
11) nadzór i kontrolę nad zapewnieniem trwałości Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiające przepisy ogólne, 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  

12) zgromadzenie wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz 
dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania i złożenia wniosku; a także do uzupełnienia lub 
poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności; 

                                                           
2 3 lat dla Partnera z sektora MŚP. 
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13) sporządzenia kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu z zachowaniem należytej 
staranności, uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności; 

14) koordynację, monitorowanie i kontrolę działań związanych z realizacją zadań przyjętych do 
realizacji w Projekcie; 

15) zapewnienie prawidłowego, zgodnego z wymogami, przechowywania dokumentacji związanej  
z realizacją Projektu; 

16) bieżące zarządzanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Projektu 
utworzonych przez Lidera w celu obsługi Projektu; 

17) rozliczenie otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym  
z realizacji Projektu; 

18) współpracę z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej 
realizacji Projektu; 

19) promowanie Projektu zgodnie z wymogami aktualnej wersji dokumentu „Wytyczne w zakresie 
informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020". 

 
Partnerzy są zobowiązani i ponoszą odpowiedzialność za: 

1) dostarczenie Liderowi wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku, Studium 
wykonalności oraz dokumentów i oświadczeń koniecznych do podpisania i złożenia wniosku  
o dofinansowanie, a także do uzupełnienia i poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności 
w terminie wyznaczonym przez Lidera,  

2) finansowego uczestniczenia w kosztach projektu; 
3) terminowe gromadzenie środków stanowiących wkład własny do projektu,  
4) pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów niekwalifikowalnych lub nieobjętych 

dofinansowaniem w czasie trwania realizacji projektu; 
5) dostarczania Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania 

sprawozdań i wniosków o płatność, 
6) utrzymania trwałości Projektu przez okres zgodny z wymogami RPO WŚ 2014 -2020, 
7) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dokumentów księgowych dotyczących operacji związanych  

z realizacją Projektu; 
8) wyznaczenia miejsca umieszczenia tablicy informacyjnej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń; 
9) wyznaczenie miejsca na umieszczenie tablicy pamiątkowej, nie później 6 miesięcy od całkowitego zakończenia 

Projektu zgodnej z obowiązującymi wytycznymi na terenie związanym z realizacją Projektu i nieusuwanie jej 
przez okres 5 lat liczonych od całkowitego zakończenia Projektu; 

10) stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości;  
11) dokonywania płatności za prace finansowane z konta obsługiwanego przez Partnera wyłącznie przelewem 

bankowym; w tytule przelewu bankowego należy wskazać numer faktury lub innego dokumentu 
księgowego, który stanowi podstawę dokonania wydatku oraz datę wystawienia; 

12) przedkładania Liderowi zaktualizowanego zaświadczenia od organu podatkowego o statusie podatnika 
VAT minimum raz w roku kalendarzowym przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Projektu; 

13) przedkładania Liderowi wraz z pierwszą fakturą lub innym dokumentem księgowym w danym roku oraz 
minimum raz w roku kalendarzowym przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Projektu oświadczenia 
o kwalifikowalności VAT, według wzoru opracowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ 2014-
2020, 

14) składania kopii faktur lub innych dokumentów księgowych oraz kopii innych dokumentów 
dotyczących realizacji Projektu potwierdzonych  za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną; 

15) współpracy z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej 
realizacji Projektu; 

16) zawarcia pisemnej umowy ze wszystkimi wykonawcami prac, która musi zawierać co najmniej: datę i miejsce 
zawarcia, termin realizacji, zakres wykonywanych prac, wysokość wynagrodzenia za przeprowadzone 
prace, zabezpieczenie prawidłowego wykonania prac tj. warunki gwarancji, kary umowne za 
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nieterminową realizację zadania oraz informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ 2014-2020; 

17) udostępnienia na żądanie Lidera lub Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących realizacji Projektu na 
potrzeby ewaluacji; 

18) Niezwłocznego informowania Lidera o wszelkich zmianach dotyczących Projektu, w tym  
o zmianach dotyczących danych Partnera, tj. zmiana osoby reprezentującej dany podmiot, zmianach 
teleadresowych, przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu. 

 
Zarządzanie projektem  
Analiza opcji organizacyjnych wykazała, że przesłanki sprawności zarządzania i oszczędności najlepiej 
spełnia wariant, w którym zarządzanie projektem jest powierzone pracownikom Urzędu Gminy  
Wiślica. Pracownicy Urzędu posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania przedsięwzięciami 
współfinansowanymi ze środków unijnych.  
 
Dokonując analizy wariantów organizacyjnych projektu, pod uwagę brano następujące możliwości:  
1) zlecenie zarządzania projektem oraz jego wdrożenie podmiotowi zewnętrznemu w stosunku do Urzędu 
Gminy Wiślica, 
2) zarządzanie projektem i jego wdrożenia pozostanie w obowiązkach pracowników Urzędu Gminy  
Wiślica. 
 
Wariant zakładający skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie zarządzania projektem 
generowałby znaczne koszty, ponieważ przez cały okres, od momentu rozpoczęcia prac nad inwestycją po 
jej rozliczenie i monitorowanie w okresie trwałości istniałaby konieczność regulowania płatności za 
niniejsze zlecenie. Natomiast wariant zakładający pozostawienie zadań związanych z wdrożeniem projektu 
„w rękach” pracowników Urzędu Gminy Wiślica pozwala nie tylko zaoszczędzić środki, lecz również 
gwarantuje sprawność zarządzania projektem. Osoby zatrudnione w Urzędzie posiadają niezbędną wiedzę 
i doświadczenie w zarządzaniu projektem dofinansowywanym ze środków pomocowych.  
Za realizację projektu odpowiedzialni będą właściwi merytorycznie pracownicy, co pozwoli na 
kompetentne i skuteczne zrealizowanie zadań przewidzianych w projekcie. Przedmiotowy projekt będzie 
wdrażany w oparciu o istniejące struktury organizacyjne Urzędu Gminy Wiślica. 
 
W ramach realizacji projektu poszczególne stanowiska będą odpowiedzialne za: 
 
Referat Rozwoju Strategicznego (RS) wspólnie z Referatem Organizacyjnym (RO): 

 nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi, 

 odbiór budynku, sprawdzenie zgodności z zakresem projektowym, 

 przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wspólnie  
z Referatem Organizacyjnym (Referat RS przygotowanie, a RO przeprowadzenie) 

 rozliczenie projektu, 

 zarządzanie  i monitorowanie projektu, 

 promocja projektu. 
 
Osoby przewidziane do realizacji projektu mają niezbędne doświadczenie w zakresie prowadzenia 
projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków pomocowych np. RPOWŚ 2007-2013 oraz 2014-
2020, PROW 2007-2013 i 2014-2020, itp. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Wnioskodawca  
z uwagi na zaangażowanie swoich pracowników do przedmiotowego projektu jest przygotowany do 
realizacji projektu, posiada wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu,  
a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu  
w okresie trwałości będą zagwarantowane. 
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Etapy realizacji projektu 
 
Prace przygotowawcze: 

 przygotowanie projektu – konsultanci i firmy zewnętrzne, siły własne, 

 przygotowanie dokumentacji technicznej - konsultanci i firmy zewnętrzne, siły własne, 

 przygotowanie Studium wykonalności – firma zewnętrzna, 

 przygotowanie dokumentacji przetargowej (zapytań) na dokumentację techniczną (projekt 
budowlany, kosztorysy, itp.) - we własnym zakresie, 

 przygotowanie dokumentacji przetargowej (zapytań) na wykonawstwo inwestycji – we własnym 
zakresie, 

 przygotowanie przetargów (zapytań) w tym publikacja ogłoszeń – we własnym zakresie. 
 
Prace inwestycyjne: 

 realizacja projektu  – firmy zewnętrzne (wykonawcy robót budowlanych), 

 nadzór inwestorski – siły własne i firma zewnętrzna, 

 rozliczenie projektu – siły własne. 
 

W celu sprawowania nadzoru inwestorskiego wybrany zostanie inspektor nadzoru, którego obowiązkiem 
będzie: 

 koordynacja pracy na placu budowy, 

 sprawowanie nadzoru nad jakością i rzetelnością wykonywanych robót, 

 sprawowanie nadzoru nad sprawami technicznymi i finansowymi, 

 nadzór nad terminowością przeprowadzonych działań, 

 weryfikacja zgodności wykonawstwa i użytych materiałów z obowiązującymi normami  
i standardami, 

 weryfikacja projektów technicznych, 

 współpraca bieżąca z wykonawcami, 

 udział w odbiorach i rozruchach częściowych końcowych, 

 przekazanie inwestycji Zamawiającemu, 

 nadzór nad postępem prac. 
 
Wykonawcy robót budowlanych, inspektor nadzoru są zobowiązani do: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, 

 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówień, 

 rzetelnego i zgodnego z przyjętym projektem technicznym i budowlanym, terminowym 
wykonaniem projektu. 

 
Beneficjent pośredni (lub beneficjenci ostateczni, lub grupy docelowe) – podmioty korzystające  
z rezultatów i oddziaływań projektu 
 
Bezpośrednim beneficjentem projektu będzie Gmina Wiślica. Natomiast beneficjentami pośrednimi, którzy 
de facto odniosą największe korzyści ze zrealizowanego projektu będą: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

 mieszkańcy Gminy Wiślica, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne), 

 interesariusze rewitalizacji (przedsiębiorcy, stowarzyszenia działające na tym obszarze) 

 turyści indywidualni zarówno krajowi jak i regionalni, 

 grupy zorganizowane (krajowe, zagraniczne), 

 dzieci i młodzież (wycieczki szkolne), 
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 osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie miejscowości,   

 organizacje pozarządowe działające w obszarze opieki społecznej, turystyki, kultury, ochrony 
środowiska. 
  

Należy podkreślić, że realizacja projektu przyczyni się do podwyższenia jakości życia mieszkańców oraz 
rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości i Gminy Wiślica oraz tej części województwa 
świętokrzyskiego. Po zakończeniu przedsięwzięcia właścicielem powstałej infrastruktury pozostanie Gmina 
Wiślica lub Partnerzy projektu. 
 
Powiazanie  z innymi podmiotami w obszarze oddziaływania 
W obszarze oddziaływania projektu znajdują się instytucje zajmujące się aktywizacją społeczności lokalnej, 
pomocą społeczną, promocją Gminy Wiślica oraz działalnością turystyczną, z którymi wnioskodawca będzie 
współpracował aby zapewnić pełne i  kompleksowe wsparcie, są to m.in.:  

 Urząd Gminy Wiślica, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy, 

 Powiat buski, 

 Województwo Świętokrzyskie, 

 przedsiębiorcy działający na obszarze rewitalizacji, 

 Gminna Biblioteka Publiczna, która co roku organizuje zajęcia edukacyjne dla wszystkich 
mieszkańców gminy m.in.  zajęcia biblioteczne oraz spotkania z książką. 

 Świetlice działające na terenie gminy  Wiślica, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy 

 Organizacje społeczne (m.in. stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP) wspierające edukację 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

 
Po przeanalizowaniu potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy stwierdza się, że jest on odpowiednio 
przygotowany do wdrożenia projektu, a projekt jest wykonalny pod względem instytucjonalnymi 
prawnym. Wnioskodawca w pełni posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu. 
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4.2 Analiza prawna 
 
Dane Wnioskodawcy: 
GMINA WIŚLICA 
ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, 
powiat buski, województwo świętokrzyskie 
NIP 6551840101, REGON 291010843 
tel: ( 0-41) 3690 900, fax: ( 0-41) 3690 901 
e- mail: urzad@ug.wislica.pl 
 
Partnerzy: 

1. Partner z sektora MŚP – „ROBUD” Robert Bochenek z siedzibą: ul. Okopowa 17, 28-160 Wiślica 
Partner odpowiada za realizację zadania pn. „Utwardzenie drogi dojazdowej wraz z częścią placu  
z kostki brukowej” 

2. Partner spoza sektora MŚP - Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy – z siedzibą: ul. 
Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica 
Partner odpowiada za realizację zadania pn. „Zakup instalacji solarnej na budynek SZOZ w Wiślicy”. 

 
Projekt jest wykonalny pod względem prawnym. Działki na których będzie realizowana inwestycja są we 
władaniu Gminy Wiślica (obecnie samorząd jest w trakcie regulacji stanu prawnego części gruntów) lub 
partnerów projektu. W II etapie konkursu Wnioskodawca/partnerzy projektu opracowują dokumentację 
projektową oraz kosztorysy inwestorskie dla całego przedsięwzięcia.  
  
Zgodność z prawem zamówień publicznych 
Podejmowane w ramach projektu działania będą zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz z zapisami rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020.  W trakcie wdrażania projektu Wnioskodawca i partnerzy przeprowadzą 
postępowania przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów 
nadzoru w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozostałe postępowania, ze względu 
na to, iż wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, zostaną 
przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy 
Wiślica. Planowane terminy uzyskania i opracowania dokumentów oraz decyzji przestawiają poniższe 
tabele: 
 

Nazwa 
dokumentów/opracowania 

Tak/Nie/Nie 
dotyczy 

Data 
uzyskania/data 

zakończenia 
Uwagi 

Pozwolenie wodno – prawne NIE DOTYCZY   

Pozwolenie na wycinkę drzew  
i krzewów TAK 31.03.2018 

ZAKRZACZENIA I DROBNE 
ZADRZEWIENIA W SĄSIEDZTWIE  

I NA GRODZISKU 

Raport z oceny oddziaływania 
na środowisko 

NIE DOTYCZY ------------ ---------------- 

Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia 

NIE ------------- ------------------- 

Uregulowane prawo do 
dysponowania gruntem 

TAK 28.02.2018 
GMINA JEST W TRAKCIE REGULACJI 

STANU PRAWNEGO CZĘŚCI GRUNTÓW, 
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DLA KTÓRYCH OBECNIE JEST 
WŁADAJĄCYM 

Projekty budowlane TAK 31.03.2018 ------------------ 

Pozwolenie na budowę / 
zgłoszenie robót budowlanych 

TAK 30.04.2018  ------------------- 

Inne wymagane dokumenty  BRAK ------------ ------------------- 

 
Wnioskodawca i Partner na II etapie konkursu 6.5 przygotują niezbędne dokumentacje w celu realizacji 
poszczególnych inwestycji. 
 
Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu   
Wnioskodawca/Partnerzy posiadają uregulowany stosunek do gruntów, będących miejscem realizacji 
poszczególnych inwestycji w ramach przedmiotowego projektu. Stan prawny własności jest więc 
uporządkowany, a Wnioskodawca lub Partnerzy projektu będą mieć prawo dysponowania nieruchomością 
na cele realizacji projektu.  
 
Pozyskiwanie decyzji  środowiskowych    
Opis znajduje się w rozdziale 10 a) Ocena oddziaływania na środowisko. 
 
Gmina Wiślica jest jednostką samorządu terytorialnego, do której zadań należy zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb mieszkańców (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku). Gmina jest 
zatem podmiotem predestynowanym do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Nadzór nad 
prawidłowością wykonania projektu sprawował będzie inwestor - Gmina Wiślica. Samorząd posiada 
odpowiednie zaplecze finansowe oraz kadrowe, niezbędne przy realizacji poszczególnych etapów 
inwestycji. Po zakończeniu inwestycji infrastruktura będzie administrowana i utrzymywana przez okres co 
najmniej 5 lat3 od wypłacenia ostatniej transzy na rzecz Wnioskodawcy. Nie przewiduje się zmian  
w późniejszym użytkowaniu powstałej infrastruktury. Ponadto inwestycja nie narusza praw własności 
innych podmiotów, realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, 
przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na politykę równych szans, a zastosowane rozwiązania 
techniczne gwarantują trwałość i funkcjonalność przedmiotowej inwestycji.  
 
Wstępnie nie zidentyfikowano żadnych potencjalnych przeszkód prawnych, które mogłyby zablokować 
realizację inwestycji lub spowodować konieczność opracowania dodatkowych dokumentów związanych 
ze zmianą obowiązującej litery prawa. Inwestycja będzie wykonalna pod względem prawnym. 

                                                           
3 3 lata w przypadku partnera gospodarczego. 
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4.3 Analiza trwałości 
 
Jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i wdrożenie projektu oraz przygotowanie projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi obowiązującymi 
w ramach RPOWŚ 2014-2020 będzie Gmina Wiślica.  

Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Wnioskodawca/Partner (-zy) zapewni zachowanie 
zasad obowiązujących zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Zostanie zachowana trwałość projektu w rozumieniu art. 71 w okresie 
5 lat4 od płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy, wybudowana/zmodernizowana infrastruktura nie 
zmieni swojego właściciela.  

Po zakończeniu finansowania projektu ze środków dotacji RPO WŚ zakłada się bieżące utrzymanie 
infrastruktury z budżetu Gminy Wiślica (będącej Beneficjentem, Wnioskodawcą oraz podmiotem 
wdrażającym niniejszy projekt) oraz ze środków własnych Partnerów projektu. Fundusze na ten cel 
zagwarantowane będą każdorazowo w corocznym budżecie, co stanowi gwarancję utrzymania celów 
projektu przez wymagany zasadami programowymi minimalny okres 5 lat5 od płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta. 

Wnioskodawca zapewni trwałość instytucjonalną projektu. Analiza instytucjonalna i prawna 
przeprowadzona w Studium wykonalności wykazała, iż Beneficjent zapewni trwałość instytucjonalną 
przedmiotowego projektu. Należy podkreślić, iż działalność Beneficjenta, w tym jego jednostek 
organizacyjnych, jest regulowana Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 roku, ustawą o samorządzie gminnym 
oraz innymi odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, które gwarantują funkcjonowanie Gminy Wiślica 
w okresie trwałości projektu. Gmina Wiślica jest jednostką samorządu terytorialnego, wymienioną  
w ustawie „Prawo upadłościowe i naprawcze” (Dz. U. 2015 poz. 233) jako jednostka nie podlegająca 
upadłości. W związku z powyższym nie istnieje ryzyko upadłości lub likwidacji gminy. Ponadto, należy 
podkreślić, że Wnioskodawca oraz Partnerzy posiada prawo do dysponowania nieruchomością, budynkami 
objętymi inwestycją.  

Gmina Wiślica posiada doświadczenie w ubieganiu się o dofinansowanie projektów ze środków 
strukturalnych, a znajomość procedur unijnych przyczyni się do efektywnego wdrażania inwestycji. 
Reasumując, Wnioskodawca oraz Partnerzy projektu posiadają zdolność instytucjonalną do zapewnienia 
trwałości projektu w okresie 5 lat6 od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 

Gmina Wiślica będzie wdrażała i realizowała projekt poprzez Urząd Gminy Wiślica. Projekt będzie 
wdrażany przez tę jednostkę ze względu na fakt, iż posiada on wyspecjalizowaną kadrę oraz środki 
techniczne (narzędzia i programy oraz materiały) do tego, aby prawidłowo przygotować, wdrożyć, 
monitorować i zakończyć przedsięwzięcie inwestycyjne. Gmina Wiślica reprezentowana przez Wójta  oraz 
podległych mu pracowników Urzędu będzie zarządzała projektem od strony organizacyjnej. Struktura 
organizacyjna i podział pracy, pozwalają na dokładne i poprawne zrealizowanie inwestycji. Osoby 
odpowiedzialne za projekt posiadają praktykę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego przebiegu 
realizacji inwestycji. Osoby te są wykwalifikowanymi pracownikami Urzędu Gminy Wiślica, którzy na co 
dzień zajmują się rozliczaniem i prowadzeniem szeregu projektów inwestycyjnych w ramach swoich 
obowiązków. Sprawnie działająca struktura organizacyjna i system zarządzania zapewniają sprawny 
przepływ informacji i prawidłową realizację projektu. Powyższy stan rzeczy powoduje, iż Wnioskodawca 
posiada zdolność organizacyjną oraz zespół ludzi o kwalifikacjach zapewniających rzetelną realizację 
przedsięwzięcia. Poszczególne struktury Urzędu specjalizują się w różnym zakresie zadań. Odpowiednie 
wykorzystanie wiedzy poszczególnych pracowników Urzędu jest bezcenne w realizacji projektów 
inwestycyjnych. Wydajne zarządzanie posiadanymi informacjami, doświadczeniem oraz umiejętnościami 
pozwoli na zaoszczędzenie czasu, zbędnych wydatków finansowych oraz umożliwi przeprowadzenie 
danego projektu zgodnie z planem oraz przyjętymi założeniami. Wnioskodawca posiada struktury i zasoby 

                                                           
4 W przypadku Partnera firmy MŚP – trwałość będzie wynosić 3 lata. 
5 W przypadku Partnera firmy MŚP – 3 lat. 
6 3 lat w przypadku Partnera przedsiębiorcy.  
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ludzkie o doświadczeniu odpowiednim dla zapewnienia sprawnej realizacji projektu w fazie inwestycyjnej 
oraz w fazie funkcjonowania. Podsumowując, w projekcie zostanie zapewniona trwałość organizacyjna 
zarówno w fazie realizacji, jak i w 5-letnim7 okresie trwałości projektu. 
 Pracownicy Urzędu Gminy Wiślica posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania 
przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków unijnych.  

Wnioskodawca posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych. Samorząd wykonując swoje zadania statutowe zrealizował liczne inwestycje finansowane ze 
środków europejskich oraz środków własnych. Wszystkie projekty zrealizowane zostały poprawnie o czym 
świadczą pozytywnie zakończone kontrole końcowe realizowanych przedsięwzięć. W związku z powyższym 
Wnioskodawca posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów. 
 
W zakresie realizowanego projektu określono, iż nie występuje zagrożenie trwałości finansowej projektu, 
natomiast beneficjent jako jednostka samorządu terytorialnego posiada ustawową gwarancję stałych 
dochodów zapewniających stabilność finansową oraz trwałość finansową projektu. Zaznacza się, że  
w okresie 5 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta zostanie zachowana jego trwałość.  
 
Wielkość przedsięwzięcia jest dostosowana do istniejącego zapotrzebowania i zdolności finansowych 
Wnioskodawcy. Zapewnia on, że będzie dysponował środkami pieniężnymi wystarczającymi do wdrożenia 
projektu oraz że będzie zdolny do zarządzania aktywami i wykorzysta je zgodnie z normami technicznymi  
i środowiskowymi.  
 
Trwałość projektu będzie zachowana z uwagi na spełnienie następujących aspektów:  
- nie nastąpi zmiana charakteru własności wytworzonych w ramach projektu produktów;  
- nie nastąpi zmiana charakteru ani warunków realizacji projektu – Wnioskodawcą jest jednostka 
samorządu terytorialnego, która jest zobowiązana do jawnego realizowania inwestycji i wydatkowania 
środków zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Ponadto gmina zobowiązana jest do 
udokumentowania przeprowadzenia prac zgodnie z dokumentacją i planami projektowymi. W związku  
z powyższym nie istnieje ryzyko wystąpienia przyczyn znaczącej modyfikacji projektu.  
 
Podsumowując, projekt charakteryzuje się:  
 
1) trwałością instytucjonalną:  
- prawo do dysponowania produktami projektu po jego zakończeniu będzie posiadał Wnioskodawca lub 
Partnerzy projektu,  
- prawo do dysponowania produktami projektu jest dłuższe od wymaganego okresu trwałości,  
- Wnioskodawca jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie produktami projektu posiada odpowiednie 
doświadczenie niezbędne do efektywnego zarządzania produktami projektu, 
- struktura organizacyjna Wnioskodawcy została opracowana i jest adekwatna do wielkości i rodzaju 
projektu, przez co zostanie zapewnione skuteczne i efektywne zarządzanie produktami projektu. 
2) trwałością finansową:  
- Wnioskodawca/partnerzy zapewnią środki, które gwarantują stabilność finansową projektu,  
- utrzymanie projektu po jego zakończeniu będzie finansowane z budżetu Wnioskodawcy i partnerów. 
3) trwałością organizacyjną:  
- zarządzanie produktami projektu po zakończeniu jego realizacji gwarantuje ciągłość funkcjonowania 
produktów i użyteczności dla beneficjentów ostatecznych,  
-własność projektu po zakończeniu realizacji nie jest zagrożona. 
4) trwałością techniczną: 
Rozwiązania techniczne przyjęte w dokumentacji projektowej zapewniają możliwość długookresowej 
eksploatacji infrastruktury. Dla wszystkich zaplanowanych typów prac określono wymagane sposoby 

                                                           
7 j.w. 
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wykonania i parametry według Polskich Norm, które są zgodne z normami europejskimi. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że Wnioskodawca posiada pełną zdolność organizacyjną (dobrze przygotowani 
merytorycznie, doświadczeni pracownicy) i finansową (na II etapie konkursu Wnioskodawca przedstawi 
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie) do realizacji, a następnie utrzymania trwałości projektu 
(np. rokrocznie zapewnione środki finansowe na pokrycie kosztów eksploatacji oraz finansowania 
remontów okresowych i cząstkowych). 
 
Projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego 
przeznaczenia i wykorzystania. Nie przewiduje się zmian charakteru własności elementów infrastruktury 
ani zaprzestania działalności świadczenia usług przez okres co najmniej 5 lat8 od momentu ostatecznego 
finansowego rozliczenia realizacji projektu. 
 

 

                                                           
8 j.w. 
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4.4 Harmonogram wdrożenia projektu 
 

Projekt zakłada poniesienie nakładów inwestycyjnych w okresie kwalifikowalności wydatków. Zaplanowane wydatki są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, a także z postanowieniami RPO WŚ na lata 2014-2020. Projekt ogólnie można podzielić na 3 etapy: 
I –ścieżka historyczno-turystyczna wraz z przebudową infrastruktury drogowej – lata 2018 – 2019  
II – przebudowa obecnego gimnazjum na GCK – 2020 
III- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Nidą 2021 – 2022 
 
 Poniższy harmonogram wdrażania projektu wskazuje kolejność wykonywania zadań projektu oraz przewidywany czas realizacji projektu. 

 
 
Przewidziany okres jest realny i wystarczający na przeprowadzenie prac związanych z wdrożeniem projektu. Przyjęte w harmonogramie terminy realizacji 
uwzględniają czas niezbędny na wykonanie wszystkich czynności przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Prace przygotowawcze

Prace projektowe

Decyzje zezwolenia
Procedura przetargowa - wybór 

wykonwaców
Rozpoczęcie realizacji rzeczowej 

projektu

Prace remontowo- budowlane

Promocja

Zakończenie realizacji rzeczowej 

projektu

Zakończenie finansowe projektu

2020 2021
Nazwa zadania

2018 2019
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5 Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 
5.1 Analiza wykonalności 
 
W poniższej punkcie przeanalizowano planowane w ramach projektu rozwiązania pod kątem 
ich wykonalności techniczno-funkcjonalnej, ekonomiczno-środowiskowej oraz prawnej. 

 
Wykonalność techniczno-funkcjonalna: 
Materiały i urządzenia jakie zostaną zastosowane w planowanym przedsięwzięciu są zgodne 
z obowiązującymi przepisami, jak i normami, aktualną wiedzą techniczną oraz prawidłową sztuką 
budowlaną. Jednocześnie przyjęte rozwiązania gwarantują ich trwałość oraz wieloletnie użytkowanie bez 
ryzyka częstych poprawek i napraw. Dobór rozwiązań technicznych oraz poszczególnych materiałów 
i urządzeń jest wynikiem optymalizacji nakładów inwestycyjnych w stosunku do parametrów technicznych  
i kosztów eksploatacyjnych planowanej infrastruktury oraz jej funkcji. Realizacja inwestycji zgodnie 
z przyjętymi warunkami technicznymi i obowiązującymi normami gwarantuje wysoką niezawodność, 
funkcjonalność i niskie koszty eksploatacyjne powstałej infrastruktury. 
 
Wykonalność ekonomiczno-społeczno-środowiskowa: 
Przyjęte rozwiązania optymalizują pod kątem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji.  
Aspekt ekonomiczny: Zakres projektu został przeanalizowany i jest wariantem najbardziej korzystnym 
ekonomiczne (patrz analiza wielokryterialna, kosztów i korzyści). 
Aspekt społeczny: jednocześnie inwestycja jest w pełni wykonalna pod kątem społecznym, ponieważ: ma 
pełne poparcie społeczne mieszkańców Wiślicy wyrażane wielokrotnie podczas spotkań z władzami 
samorządowymi. Zadania ujęte w projekcie znalazły się na liście zadań rewitalizacyjnych w Programie 
Rewitalizacji.    
Aspekt środowiskowy: jednocześnie przyjęte rozwiązania są w pełni wykonalne i optymalne pod kątem 
środowiskowym. Projekt zakłada m.in. wykorzystanie OZE oraz EWE. Działania te wpłyną na poprawę 
powietrza na obszarze rewitalizacji.  
 
Wykonalność prawna: 
Wszelkie prace na terenie planowanej inwestycji nadzoruje i koordynuje Urząd Gminy Wiślica, 
odpowiadając za jej pełną wykonalność prawną. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w projektach oraz dokumentacji technicznej, przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów, norm i normatywów, zaleceń branżowych oraz stosownie do planowanej funkcji pro-społecznej 
analizowanych terenów. Realizacja prac budowlanych, będzie poprzedzona przygotowaniem pełnej 
potrzebnej dokumentacji technicznej i przetargowej wraz z przeprowadzeniem procedur przetargowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Należy wyraźnie podkreślić, iż planowana inwestycja w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich 
w zakresie utrudniania dojazdu i dostępu do ich terenu, pogorszenia estetyki otoczenia, utrudnienia 
prowadzenia dotychczasowej działalności lub oddziaływań pogarszających stan ich własności. 
Podsumowując, należy podkreślić, że opisywany projekt jest w pełni wykonalny pod względem 
technicznym, ekonomiczno-społeczno-środowiskowym oraz prawnym. Do realizacji projektu zostaną 
przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 
budowlaną, gwarantujące wieloletnie użytkowanie projektu. Zastosowane rozwiązania będą zgodne  
z najlepszą praktyką oraz optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników.  
 
W odniesieniu do harmonogramu inwestycji zaprojektowany zakres rzeczowy umożliwi jej wykonanie  
i oddanie do użytku we właściwym terminie. Wszystkie zastosowane urządzenia i wyroby będą posiadały 



Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 
Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

 

 
  Strona 65 z 206 
 

atesty lub certyfikaty dające gwarancję bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wybrane 
urządzenia poszczególnych grup konstrukcji i wyposażenia nie będą zawierały materiałów bezpośrednio 
niebezpiecznych dla człowieka. 
 
Przyjęte rozwiązania technologiczne stanowią kompromis pomiędzy kosztami a parametrami 
jakościowymi. Podczas planowania prac został wybrany optymalny wariant. Oceniając wykonalność 
inwestycji, należy podkreślić, że przyjęte rozwiązania technologiczne zostały dobrane optymalnie 
względem lokalnych uwarunkowań środowiskowych, komunikacyjnych i terenowych, na podstawie 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z przeznaczeniem jakiemu mają służyć, zgodnie  
z najlepszą praktyką w tej dziedzinie, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz wymogami 
ochrony środowiska. 
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5.2 Analiza popytu 
 
Głównymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji i Gminy Wiślica. Beneficjentami 
ostatecznymi projektu będą: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

 mieszkańcy Gminy Wiślica, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne), 

 interesariusze rewitalizacji (przedsiębiorcy, stowarzyszenia działające na tym obszarze), 

 turyści indywidualni zarówno krajowi jak i regionalni, 

 grupy zorganizowane (krajowe, zagraniczne), 

 dzieci i młodzież (wycieczki szkolne), 

 osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, 

 organizacje pozarządowe działające w obszarze opieki społecznej, turystyki, kultury, ochrony 
środowiska. 

 
 
Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla Polski 
Prognozy demograficzne w jednoznaczny sposób przewidują już obserwowany, szybki wzrost liczby osób w 
tzw. wieku starszym. Z drugiej strony zwiększający się odsetek ludzi starszych jest także rezultatem 
zmniejszającej się dzietności i migracji ludzi młodych za granicę. W 2002 roku odsetek ludzi w wieku 65 lat i 
starszych wynosił w Polsce 12,8%, a w 2030 przewiduje się jego wzrost do 23,8%. Zgodnie z założeniami 
opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej, obejmującej okres do 2050 r., w 
przyjętej perspektywie wystąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0-14 lat) i osób dorosłych (w 
wieku 15-59), natomiast zwiększy się liczba i udział osób w wieku, co najmniej 60 lat.  Do końca horyzontu 
prognozy spodziewany jest przyrost odsetka ludności w wieku 60 lat i więcej o prawie 19 %. (w miastach o 
19,3 % oraz o 18,7 % na wsi). W rezultacie udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski zwiększy 
się z 21,5% w 2013 r. (8,3 mln) do 40,4% (13,7 mln) w ostatnim roku prognozy. Liczebność tej zbiorowości 
zwiększy się w skali kraju o 5,4 mln w 2050 r., ale znaczący wzrost liczby osób starszych wystąpi już w 
pierwszych latach prognozy, ponieważ populację ludzi starszych będą zasilały bardzo liczne roczniki wyżu 
urodzeń z lat 50 i 60-tych ub. wieku. Przebieg zmian liczebności subpopulacji w wieku 60 lat i więcej 
pokrywa się z występowaniem wyżów i niżów urodzeń notowanych w drugiej połowie ubiegłego stulecia. 
Po 2020 roku dynamika procesu ulegnie spowolnieniu aż do roku 2030, po czym nastąpi ponownie znaczne 
zwiększenie liczebności tej grupy ludności jako konsekwencja wchodzenia w wiek starości demograficznej 
licznych roczników z lat 1975-1985. W ostatnim roku prognozowanego okresu liczba osób w wieku 60 lat i 
więcej będzie stanowiła 165,2% zasobów z 2013 r.; w miastach 148,3% i 196,5% – na terenach wiejskich.  
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Wykres 1 Prognozowana liczba ludności według wybranych grup wieku (w mln) 

 
Źródło: Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne, GUS 2014 

 

 
Źródło Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne, GUS 2014 

 
Obok wyżów demograficznych, które zasilą subpopulację osób starszych istotną rolę w zwiększeniu liczby i 
odsetka osób w wieku, co najmniej 60 lat odegra też wydłużanie się dalszego trwania życia. Zgodnie z 
założeniami prognozy – urodzony w 2050 r. mężczyzna będzie miał przed sobą średnio 81,1 lat życia, a 
więc o 9 lat więcej niż w 2013 r., natomiast przeciętne trwanie życia kobiet wyniesie 87,5, czyli o 6,4 lat 
dłużej niż obecnie. Zatem wydłuży się także dalsze trwanie życia osób, które w 2050 r. będą w wieku 60 lat 
lub starszym. Zbiorowość osób starszych nie jest grupą jednorodną. Dla zobrazowania zmian w przyszłej 
strukturze ludności w starszym wieku istotne jest wyodrębnienie w tej zbiorowości trzech grup, tj. osób w 
wieku 60-69 lat, 70-79 oraz 80 lat i więcej 
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Źródło Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne, GUS 2014 

 

Liczba ludności w wieku 80 lat i więcej, wykazywana w bieżących bilansach w wielkości około 1,5 mln tys., 
wzrośnie w 2050 r. ponad dwukrotnie – do ponad 3,5 mln osób, w tym 60% ludności w podeszłym wieku 
będzie mieszkało w miastach. Uwzględniając strukturę według płci w końcu prognozowanego okresu 
kobiety będą stanowiły 64% tej grupy wieku. Liczba osób wymagających opieki długoterminowej tylko 
spośród osób starszych wzrośnie w tym czasie z 2,2 mln w 2002 do 4 mln w roku 2030. Indeks starości, 
(czyli liczba osób w wieku 60 lat i więcej przypadających na 100 osób w wieku 0-17), który w Polsce w 2005 
roku wyniósł 78, w 2030 ma wynosić 18.8  Współczynnik obciążenia demograficznego, czyli proporcja 
liczby osób w wieku 60 lat i więcej na 100 osób w wieku 17-59 wzrośnie z 24 w 2000 r. do 41 w 2030 r. 
Bardziej dramatycznie ilustruje ten problem wskaźnik potencjalnego wsparcia, czyli liczba dorosłych dzieci i 
wnuków tj. osób w wieku 15-64 na jedną osobę w wieku 65 lat i więcej. W roku 1950 wyniósł on 12,0. W 
roku 2030 prognozuje się go na 2,6, a w roku 2050 na 2,0. Inny miernik, tzn. współczynnik potencjału 
pielęgnacyjnego (czyli proporcja liczby kobiet w wieku 45-64 do liczby osób w wieku 80 lat i więcej) 
zmniejszy swoją wartość z 5,12 w 2000 roku do 3,64 w roku 2030 i 1,69 w 2050 (4). 
 
Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa świętokrzyskiego – GUS Kielc 
W województwie świętokrzyskim prognozuje się systematyczny spadek liczby ludności, który wraz z 
upływem lat będzie się pogłębiał, szczególnie w społecznościach miejskich. Przyrost naturalny pozostanie 
ujemny w całym okresie. Nastąpią także niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej ludności, a ich 
nawarstwianie w kolejnych latach spowoduje przyspieszenie procesu po 2025 r. 
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Województwo świętokrzyskie jest jednym z regionów, w których proces starzenia się społeczeństwa 
przebiegał będzie najszybciej. Według prognozy w 2050 r. wiek środkowy (mediana wieku) wyniesie 55,9 
roku, tj. o 3,4 roku więcej niż dla Polski ogółem. 
 

 
 
W województwie świętokrzyskim liczba osób w wieku 65 lat i więcej zwiększy się o 72,5% (do 351,8 tys. w 
2050 r.), a osób w wieku 80 lat i więcej ponad dwukrotnie (do 116,6 tys.), przy czym odsetek tych osób w 
regionie pozostanie jednym z najwyższych w kraju. 
 

 
 
Przewiduje się, że zjawisko podwójnego starzenia się społeczeństwa (udział liczby ludności w wieku 80 lat i 
więcej w liczbie ludności w wieku 65 lat i więcej) będzie narastało. W województwie świętokrzyskim udział 
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ten zwiększy się zarówno w miastach z 24,0% w 2013 r. do 35,1 % w 2050 r., jak i na wsi - odpowiednio z 
31,1% do 31,7%. 
 

 
 
Wszystkie przytoczone prognozy jednoznacznie wskazują na bardzo istotne wyzwanie, jakie staje przed 
polityką społeczną w najbliższych latach. 
 
Analiza demograficzna dla Gminy Wiślica 
Jednym z głównych negatywnych zjawisk społecznych obserwowanych na terenie Gminy Wiślica jest stale 
zmniejszająca się liczba mieszkańców oraz zmiana zachodząca w strukturze ludności. 
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Tabela 21 Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Wiślica wg stanu na 31.12.2000r. 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
  

20-60 lat
20-65 

lat

Pow.60 

lat

Pow.65 

lat
Razem

K M K M K M K M K M K M K+M

1. Brzezie 5 5 7 11 5 3 38 43 16 6 71 68 139

2. Chotel Czerwony 18 16 34 30 14 19 105 139 71 30 242 234 476

3. Gluzy 8 7 12 8 11 3 38 49 26 19 95 86 181

4. Gorysławice 8 11 25 27 24 20 105 126 56 32 218 216 434

5. Górki 11 18 16 16 4 7 54 73 33 14 118 128 246

6. Hołudza 5 5 14 13 3 3 35 53 20 10 77 84 161

7. Jurków 21 16 31 36 23 17 133 158 81 38 289 265 554

8. Kobylniki 4 18 21 25 12 15 101 133 51 34 189 225 414

9. Koniecmosty 11 4 12 7 9 8 62 77 40 22 134 118 252

10. Kuchary 6 7 21 17 7 7 52 63 26 18 112 112 224

11. Łatanice 21 21 27 30 11 12 103 116 28 15 190 194 384

12. Ostrów 5 13 17 14 10 10 47 53 26 17 105 107 212

13. Sielec 8 6 3 5 3 6 32 53 22 10 68 80 148

14. Skorocice 21 13 31 20 11 6 94 116 44 24 201 179 380

15. Skotniki Dolne 18 11 20 22 3 11 74 85 34 17 149 146 295

16. Skotniki Górne 22 24 18 18 7 10 71 81 32 21 150 154 304

17. Szczerbaków 21 9 26 19 8 12 65 87 54 32 174 159 333

18. Szczytniki 10 7 20 21 8 10 73 111 65 30 176 179 355

19. Wawrowice 3 5 9 11 7 2 27 40 21 16 67 74 141

20. Wiślica 18 14 32 34 20 25 153 179 100 50 323 302 625

244 230 396 384 200 206 1462 1835 846 455 3148 3110 6258

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych  - stan na dzień 31.12.2000r.

RAZEM

Przedział wiekowy 

do 6 lat 7-15 lat 16-19 lat RazemSołectwo
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Tabela 22 Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Wiślica wg stanu na 31.12.2005r. 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

  

20-60 lat
20-65 

lat

Pow.60 

lat

Pow.65 

lat
Razem

K M K M K M K M K M K M K+M

1. Brzezie 4 9 7 8 4 6 44 41 16 9 75 73 148

2. Chotel Czerwony 13 16 29 21 16 17 102 154 70 23 230 231 461

3. Gluzy 7 2 10 12 3 2 47 45 22 14 89 75 164

4. Gorysławice 10 10 11 21 14 14 122 135 52 27 209 207 416

5. Górki 5 10 15 17 8 8 51 78 29 13 108 126 234

6. Hołudza 2 9 9 7 5 7 38 52 18 7 72 82 154

7. Jurków 26 7 34 25 11 16 150 159 76 37 297 244 541

8. Kobylniki 5 20 9 20 11 11 115 133 48 29 188 213 401

9. Koniecmosty 8 6 11 7 7 3 70 82 31 16 127 114 241

10. Kuchary 2 8 10 11 12 8 54 69 25 17 103 113 216

11. Łatanice 19 11 21 33 17 12 110 112 35 20 202 188 390

12. Ostrów 7 7 11 13 5 9 54 61 25 12 102 102 204

13. Sielec 8 4 9 9 0 1 37 53 18 13 72 80 152

14. Skorocice 14 7 25 22 19 10 91 110 46 25 195 174 369

15. Skotniki Dolne 11 12 18 12 9 12 73 87 33 23 144 146 290

16. Skotniki Górne 16 7 24 25 7 7 70 87 33 27 150 153 303

17. Szczerbaków 9 8 28 15 12 9 70 90 50 30 169 152 321

18. Szczytniki 17 4 18 18 8 8 76 106 58 30 177 166 343

19. Wawrowice 6 3 4 5 5 8 33 41 20 9 68 66 134

20. Wiślica 18 11 17 28 20 14 154 197 87 37 296 287 583

207 171 320 329 193 182 1561 1892 792 418 3073 2992 6065

Razem

RAZEM

do 6 latSołectwo 7-15 lat 16-19 lat

Przedział wiekowy 

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych  - stan na dzień 31.12.2005r.
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Tabela 23 Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Wiślica wg stanu na 31.12.2010r. 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

  

20-60 lat
20-65 

lat

Pow.60 

lat

Pow.65 

lat
Razem

K M K M K M K M K M K M K+M

1. Brzezie 3 4 5 12 5 6 42 44 18 6 73 72 145

2. Chotel Czerwony 15 13 21 19 14 8 106 159 70 21 226 220 446

3. Gluzy 4 7 9 8 3 4 41 45 24 11 81 75 156

4. Gorysławice 13 8 16 14 3 13 130 141 51 26 213 202 415

5. Górki 9 9 10 14 7 7 51 75 33 16 110 121 231

6. Hołudza 4 6 5 11 4 2 39 54 20 7 72 80 152

7. Jurków 17 14 31 12 13 11 147 167 69 31 277 235 512

8. Kobylniki 19 24 6 23 3 7 124 144 45 27 197 225 422

9. Koniecmosty 3 6 12 8 4 3 71 84 30 14 120 115 235

10. Kuchary 6 7 7 8 5 6 61 76 27 13 106 110 216

11. Łatanice 15 10 21 22 6 17 124 116 40 21 206 186 392

12. Ostrów 8 1 10 14 6 6 61 67 25 13 110 101 211

13. Sielec 4 2 10 7 3 6 35 47 15 16 67 78 145

14. Skorocice 17 7 20 12 12 13 106 124 45 20 200 176 376

15. Skotniki Dolne 8 12 17 13 9 6 73 96 35 17 142 144 286

16. Skotniki Górne 11 12 22 20 13 11 70 90 33 19 149 152 301

17. Szczerbaków 8 6 18 10 13 8 75 93 53 21 167 138 305

18. Szczytniki 8 9 16 7 13 9 79 112 60 23 176 160 336

19. Wawrowice 5 0 3 4 2 2 36 49 17 10 63 65 128

20. Wiślica 13 11 14 20 12 11 158 188 83 35 280 265 545

190 168 273 258 150 156 1629 1971 793 367 3035 2920 5955RAZEM

Sołectwo

Przedział wiekowy 

do 6 lat 7-15 lat 16-19 lat Razem

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych  - stan na dzień 31.12.2010r.
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Tabela 24 Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Wiślica wg stanu na 31.12.2015r. 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

  

20-60 lat
20-65 

lat

Pow.60 

lat

Pow.65 

lat
Razem

K M K M K M K M K M K M K+M

1. Brzezie 1 2 4 12 2 4 40 41 22 8 69 67 136

2. Chotel Czerwony 19 16 19 16 8 7 109 154 64 24 219 217 436

3. Gluzy 4 8 11 6 4 4 42 43 19 10 80 71 151

4. Gorysławice 13 11 16 12 9 5 121 142 55 22 214 192 406

5. Górki 3 1 7 13 5 8 48 74 29 15 92 111 203

6. Hołudza 9 5 3 11 2 4 48 55 18 9 80 84 164

7. Jurków 11 16 28 14 15 7 143 166 81 36 278 239 517

8. Kobylniki 14 20 15 29 4 10 106 137 44 30 183 226 409

9. Koniecmosty 6 7 7 6 5 2 66 77 33 15 117 107 224

10. Kuchary 6 6 4 10 7 4 53 69 31 19 101 108 209

11. Łatanice 19 13 16 15 14 14 118 123 47 25 214 190 404

12. Ostrów 6 0 10 4 1 8 57 65 22 8 96 85 181

13. Sielec 6 2 6 5 5 3 27 49 17 13 61 72 133

14. Skorocice 11 6 20 9 11 8 101 112 49 27 192 162 354

15. Skotniki Dolne 3 10 10 14 9 3 72 94 36 16 130 137 267

16. Skotniki Górne 14 10 17 9 8 13 86 102 32 16 157 150 307

17. Szczerbaków 16 3 12 11 12 4 87 91 45 22 172 131 303

18. Szczytniki 7 5 15 11 6 4 80 110 53 22 161 152 313

19. Wawrowice 1 3 7 1 2 2 36 48 15 9 61 63 124

20. Wiślica 14 16 15 14 8 10 136 174 79 37 252 251 503

183 160 242 222 137 124 1576 1926 791 383 2929 2815 5744RAZEM

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych  - stan na dzień 31.12.2015r.

Sołectwo

Przedział wiekowy 

do 6 lat 7-15 lat 16-19 lat Razem
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Tabela 25 Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Wiślica wg stanu na 31.12.2016r. 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

20-60 lat
20-65 

lat

Pow.60 

lat

Pow.65 

lat
Razem

K M K M K M K M K M K M K+M

1. Brzezie 2 2 4 11 2 4 39 43 22 8 69 68 137

2. Chotel Czerwony 18 16 19 19 8 7 108 154 66 25 219 221 440

3. Gluzy 4 6 9 8 6 1 41 44 20 12 80 71 151

4. Gorysławice 13 11 14 13 11 5 116 138 55 23 209 190 399

5. Górki 3 1 6 11 4 6 48 73 30 17 91 108 199

6. Hołudza 6 5 7 10 2 4 50 56 15 9 80 84 164

7. Jurków 9 16 30 14 10 7 140 159 86 37 275 233 508

8. Kobylniki 16 15 15 37 2 6 102 136 48 32 183 226 409

9. Koniecmosty 5 6 5 7 7 3 63 74 35 16 115 106 221

10. Kuchary 6 6 5 10 3 4 54 67 31 19 99 106 205

11. Łatanice 19 10 15 18 12 13 120 122 46 25 212 188 400

12. Ostrów 5 2 11 3 1 6 54 65 25 8 96 84 180

13. Sielec 6 3 6 3 3 5 26 50 19 14 60 75 135

14. Skorocice 9 6 19 8 14 8 102 111 49 26 193 159 352

15. Skotniki Dolne 3 8 11 14 8 5 68 90 39 18 129 135 264

16. Skotniki Górne 15 6 16 12 9 9 86 106 33 15 159 148 307

17. Szczerbaków 15 3 11 10 9 5 91 92 45 23 171 133 304

18. Szczytniki 4 4 16 11 7 3 79 110 53 21 159 149 308

19. Wawrowice 1 3 6 1 3 1 36 48 15 7 61 60 121

20. Wiślica 13 16 17 15 8 9 132 173 80 38 250 251 501

172 145 242 235 129 111 1555 1911 812 393 2910 2795 5705RAZEM

Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych  - stan na dzień 31.12.2016r.

Sołectwo

Przedział wiekowy 

do 6 lat 7-15 lat 16-19 lat Razem
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 Popyt turystyczny: kto odwiedza Województwo Świętokrzyskie9 
Podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego województwa jest baza noclegowa 
decydująca o możliwości wykorzystania jego walorów turystycznych, natomiast informacje dotyczące 
liczby turystycznych obiektów noclegowych oraz miejsc oferowanych turystom pozwalają określić 
potencjał turystyczny regionu. 
 
Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2016 r. na terenie województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych 
było 245 turystycznych obiektów noclegowych, spośród których 210 obiektów oferowało wypoczynek 
całoroczny (w 2015 r. było to odpowiednio 246 i 206 obiektów). Bazę turystyczną tworzyło 138 obiektów 
hotelowych oraz 107 pozostałych obiektów. 
 
W 2016 r. wśród turystycznych obiektów noclegowych najliczniejszą grupę stanowiły obiekty hotelowe,  
tj. hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe. Baza noclegowa obejmowała 100 hoteli. Wśród 
obiektów hotelowych drugą grupą pod względem wielkości zasobów były inne obiekty hotelowe  
(14 jednostek), kolejną stanowiły pensjonaty (13 jednostek) oraz 11 moteli. Do innych obiektów 
hotelowych zaliczają się hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także 
inne obiekty świadczące usługi hotelowe – np. domy gościnne i zajazdy. W grupie pozostałych obiektów 
noclegowych dominowały turystyczne obiekty indywidualnego zakwaterowania, tj. kwatery 
agroturystyczne i pokoje gościnne. Według stanu w końcu lipca 2016 r. działalność prowadziło 38 kwater 
agroturystycznych i 11 pokoi gościnnych. Spośród nich, 34 to obiekty całoroczne.  
 

Wykres 2 Turystyczne obiekty noclegowe 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 
 

W porównaniu ze stanem w końcu lipca 2015 r. liczba obiektów turystycznych zmniejszyła się o jedną 
jednostkę, przy czym liczba obiektów hotelowych zwiększyła się o 6 jednostek, natomiast ubyło  
7 pozostałych obiektów. W ciągu roku wzrosła liczba innych obiektów hotelowych (o 3 jednostki)  
oraz hoteli (o 2 obiekty). Więcej było także pensjonatów oraz kempingów (po 1 obiekcie w każdej 
kategorii). Mniej niż przed rokiem funkcjonowało zespołów domków turystycznych  
(o 3 placówki),ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz kwater agroturystycznych (po 2 obiekty),  

                                                           
9 Publikacja Urzędu Statystycznego w Kielcach TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU 
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a także kwater prywatnych (1 obiekt). Nie zmieniła się ilość m.in.: moteli, szkolnych schronisk 
młodzieżowych (łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi), oraz ośrodków wczasowych. Liczba 
zakładów uzdrowiskowych oraz pozostałych obiektów noclegowych niesklasyfikowanych pozostała także 
na poziomie obserwowanym przed rokiem.  
 
Podobnie jak w 2015 r. baza noclegowa województwa świętokrzyskiego poszerzyła się nie tylko ilościowo. 
Poprawie uległa również jakość obiektów turystycznych, o czym świadczy rosnąca liczba obiektów wyższej 
kategorii. Według stanu na koniec lipca 2016 r. wśród hoteli najliczniejszą grupę stanowiły obiekty trzy- 
(44 jednostki) i dwugwiazdkowe (34 jednostek), z usług których skorzystało łącznie 246,4 tys. turystów.  
W grupie moteli dominowały obiekty jedno- i dwu- gwiazdkowe (odpowiednio 5 i 4 jednostki), a w grupie 
pensjonatów obiekty trzygwiazdkowe (8 jednostek).  
 

Wykres 3 Obiekty hotelowe według rodzajów i kategorii 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach 

 
 
Spośród obiektów hotelowych najwięcej miejsc noclegowych oferowały hotele kategorii *** – 3,2 tys. 
miejsc, hotele kategorii **** - 2,2 tys. miejsc oraz hotele kategorii ** – 1,8 tys. Wśród pozostałych 
turystycznych obiektów noclegowych największą liczbą miejsc dysponowały kempingi kategorii * (0,5 tys.) 
oraz kempingi kategorii *** (0,4 tys.). 
 
Podstawową miarą efektywności w sferze usług noclegowych jest liczba korzystających z noclegów  
w bazie turystycznej oraz liczba udzielonych noclegów. W województwie świętokrzyskim w 2016 r. dalszej 
rozbudowie bazy noclegowej towarzyszył wzrost liczby korzystających z noclegów oraz liczby udzielonych 
noclegów. W 2016 r. z turystycznych obiektów noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa 
skorzystało 574,7 tys. turystów i w odniesieniu do 2015 roku ich liczba wzrosła o 10,9%, z czego 5,5% 
stanowili turyści zagraniczni. Zdecydowana większość turystów – 467,2 tys. (81,3% ogólnej ich liczby) 
nocowała w obiektach hotelowych, podczas gdy w pozostałych obiektach – 107,5 tys. (18,7%). 
 
Największym zainteresowaniem wśród turystów, podobnie jak w latach poprzednich, cieszyły  
się hotele. W 2016 r. z noclegów w tego typu obiektach skorzystało 418,5 tys. Odwiedzających 
województwo, co stanowiło 72,8% ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej (72,9%  
w 2015 r.). Większość turystów korzystających z usług oferowanych przez hotele wybierała obiekty 
trzygwiazdkowe. Na pobyt w obiektach tej kategorii w 2016 r. zdecydowało się 15,9 tys. tj. 42,5% 
korzystających z noclegów w hotelach. Stosunkowo duża liczba turystów odwiedzających województwo 
świętokrzyskie zatrzymywała się także w zakładach uzdrowiskowych (jednak ich ilość powoli 
systematycznie maleje – 6,1% wobec 6,2% w 2015 r. i 6,6% w 2014 r.) oraz szkolnych schroniskach 



Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 
Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

 

 
  Strona 78 z 206 
 

młodzieżowych (odpowiednio 3,0% wobec 3,1%). Porównując dane za 2016 r. i 2015 r. można 
zaobserwować wzrastające zainteresowanie innymi obiektami hotelowymi, na które składają się hotele, 
motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także inne obiekty świadczące usługi 
hotelowe – np. domy gościnne i zajazdy, w których nocowało 15,2 tys. turystów, tj. o 5,5 tys. więcej niż rok 
wcześniej, co stanowiło wzrost o 56,1%. Odwiedzający częściej niż w 2015 r. decydowali się również na 
noclegi w zespołach domków turystycznych, zakładach uzdrowiskowych oraz motelach, w których 
nocowało odpowiednio o 3,1 tys., 2,7 tys. i 1,8 tys. więcej turystów tj. o 80,3%, 8,4% oraz o 12,0% więcej 
niż w 2015 r. Mniejszą popularnością niż przed rokiem cieszyły się pensjonaty i kempingi, z których 
skorzystało odpowiednio o 5,3% i o 4,2% mniej osób. 

 
Wykres 4 Udzielone noclegi turystom 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 
Na przestrzeni 2016 r. w turystycznych obiektach noclegowych znajdujących się na terenie województwa 
świętokrzyskiego udzielono 1601,2 tys. noclegów (o 9,2% więcej niż przed rokiem).  Najwięcej noclegów 
udzielono w hotelach – 814,2 tys. oraz zakładach uzdrowiskowych – 525,4 tys. Łączna ilość udzielonych 
noclegów w tych dwóch rodzajach obiektów turystycznych stanowiła aż 83,7% wszystkich noclegów. Liczba 
udzielonych noclegów w skali roku najbardziej zwiększyła się w innych obiektach hotelowych (o 26,6%), 
zespołach domków turystycznych (o 25,2%) oraz hotelach (o 12,9%). Z kolei największy spadek liczby 
udzielonych noclegów odnotowano w szkolnych schroniskach młodzieżowych (o 4,5%), ośrodkach 
szkoleniowo-wypoczynkowych (o 3,6%) oraz w pozostałych obiektach niesklasyfikowanych (o 2,0%). 
 
Od stycznia do końca grudnia 2016 r. w obiektach hotelowych wynajęto 557,8 tys. Pokoi (o 12,4% więcej 
niż w 2015 roku), w tym 44,9 tys. turystom zagranicznym (o 9,4% więcej niż rok wcześniej). Stopień 
wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych (tj. procentowy udział liczby wynajętych pokoi do nominalnej 
liczby pokoi) wyniósł 35,1% i był o 2,1 p. proc. wyższy niż przed rokiem. Wzrost zanotowano we wszystkich 
rodzajach obiektów hotelowych, przy czym najwyższy w hotelach, gdzie wskaźnik ten wyniósł 36,4% (o 2,3 
p. proc. więcej niż rok temu). W pensjonatach osiągnął poziom 30,6%, w motelach - 22,6%, a w innych 
obiektach hotelowych 22,1% i był wyższy od notowanego rok wcześniej odpowiednio o (1,6, 0,6 i 0,3 p. 
proc.). 
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Wykres 5 Stopień wykorzystania obiektów noclegowych w celach turystycznych w poszczególnych miesiącach w 2016 r. 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach 

W 2016 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych (mierzony relacją liczby udzielonych noclegów do 
nominalnej liczby miejsc noclegowych) wyniósł średnio 31,4% i był o 1,6 p. proc. Wyższy niż rok 
wcześniej. W obiektach hotelowych stopień wykorzystania miejsc noclegowych ukształtował się na 
poziomie 27,8% (wobec 26,1% w 2015 r.), a w pozostałych obiektach noclegowych osiągnął wartość 37,5% 
(35,8% przed rokiem). 
 

Wykres 6 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w porównaniu do 2015 r. 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach 

 
 

Pod względem rozwoju infrastruktury turystycznej województwo świętokrzyskie jest zróżnicowane. Baza 
noclegowa turystyki nie jest rozmieszczona równomiernie na obszarze całego województwa.  
W 2016 r. ponad 72% turystycznych obiektów noclegowych znajdowało się w 5 powiatach (kieleckim, 
buskim, m. Kielce, koneckim i sandomierskim). Według stanu na koniec lipca 2016 r. powiaty te skupiały 
łącznie 11,8 tys. miejsc noclegowych (72,2% ogółu miejsc oferowanych w województwie). Największa 
liczba miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych znajdowała się w powiecie kieleckim 
(25,1% ich ogółu), a także w powiatach: buskim (19,2%), m. Kielce (14,3%), koneckim (7,5%),  
a w mniejszym zakresie również w powiecie sandomierskim (6,1%). Najmniej obiektów turystycznych 
funkcjonowało w południowej i zachodniej części województwa, w powiatach: kazimierskim (0,6% ogólnej 
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liczby miejsc), opatowskim i pińczowskim (1,5%). Turyści odwiedzający województwo świętokrzyskie w 
2016 r. najczęściej korzystali z noclegów w Kielcach - 156,9 tys. (27,3% ogółu korzystających w 
województwie), w powiecie kieleckim - 105,4 tys. (18,3% ogółu), a także w powiecie buskim - 101,7 tys. 
(17,7% ogółu) i sandomierskim - 49,6 tys. (8,6% ogółu). Zdecydowana większość turystów korzystała z 
usług obiektów hotelowych, wśród których największą popularnością cieszyły się hotele. 

Mapa 5 udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych na 1000 ludności 

 
 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach 
 

W 2016 roku odnotowano wzrost liczby turystów z zagranicy. Na teren województwa świętokrzyskiego 
przybyło 31,7 tys. cudzoziemców, tj. o 13,1% więcej niż w 2015 roku (w 2015 r. ich liczba zwiększyła się o 
5,2%). Turystom zagranicznym udzielono 72,0 tys. noclegów (o 10,3% więcej niż w 2015 r.),  
co stanowiło 4,5% ogółu noclegów udzielonych w województwie (rok wcześniej - o 4,4% więcej). 
Zdecydowana większość obcokrajowców korzystała z noclegów w hotelach (81,4%). Średni czas ich pobytu, 
podobnie jak przed rokiem wyniósł 2,3 dnia. Goście z zagranicy na miejsce swojego pobytu nadal 
najczęściej wybierali obiekty noclegowe zlokalizowane na terenie miasta Kielce (47,4%), powiatu 
sandomierskiego (14,1%) i kieleckiego (11,1%). 
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Wykres 7 Turyści zagraniczni korzystający z obiektów noclegowych 

 
 

Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach 

Najczęściej z bazy noclegowej w naszym województwie korzystali turyści z Niemiec. Stanowili oni 13,6% 
ogólnej liczby gości zagranicznych (w 2015 r. – 15,8%). Znaczący udział w ogólnej liczbie turystów 
zagranicznych stanowili również mieszkańcy Ukrainy (11,8%), Włoch (8,3%) oraz Izraela (7,4%). 
Stosunkowo licznie reprezentowane były także Francja (5,8%) i Wielka Brytania (4,3%). 
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5.3 Analiza opcji (rozwiązań alternatywnych) 
 
Analizę opcji przeprowadza się, aby ocenić i porównać różne alternatywne warianty realizacji celów 
projektów i wybrać ten, który zapewni najlepsze (najkorzystniejsze) rozwiązanie. Warianty należy 
porównać z różnymi kryteriami w tym m.in. kryteriami technicznymi, instytucjonalnymi, ekonomicznymi, 
środowiskowymi i społecznymi. Na etapie przygotowania inwestycji przeprowadzono analizę rozwiązań 
alternatywnych, która objęła całe zamierzenie inwestycyjne. W ramach analizy porównano dwa warianty. 
 
Wariant 1 
Tożsamy z inwestycją opisywaną w niniejszym Studium i polega na: 

 
Zadania realizowane przez Gminę Wiślica: 
1 Adaptacja budynku obecnego gimnazjum na działalność kulturalną wraz z montażem paneli 
fotowoltaicznych   
2 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna brzegu rzeki Nidy wraz z budową przystani kajakowej wraz  
z przebudową chodnika i jego oświetleniem 
3 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenów rekreacyjnych przy szkole (siłownia plenerowa, oświetlenie 
terenu, utworzenie parkingu wraz z jego oświetleniem) 
4 Przebudowa ulicy Podgrodzie i Kilińskiego wraz z Parkingiem obok Ośrodka Zdrowia 
5 Poprawa bezpieczeństwa Wiślicy poprzez zakup i montaż monitoringu 
6 Wykreowanie nowego produktu turystycznego – ścieżki historyczno-turystycznej od centrum Wiślicy do 
średniowiecznego grodziska  
7 Przebudowa dróg do terenów poprzemysłowych 
 
Zadania realizowane przez partnerów: 
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy  
1 Zakup instalacji solarnej na budynek SZOZ w Wiślicy 
 
Przedsiębiorca MŚP - „ROBUD” Robert Bochenek 
1 Utwardzenie drogi dojazdowej wraz z częścią placu z kostki brukowej 
 
Wariant 2 Zakłada realizację tylko zadań przewidziany dla Gminy Wiślica (bez udziału partnerów) 
Zadania realizowane przez Gminę Wiślica: 
1 Adaptacja budynku obecnego gimnazjum na działalność kulturalną wraz z montażem paneli 
fotowoltaicznych   
2 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna brzegu rzeki Nidy wraz z budową przystani kajakowej wraz  
z przebudową chodnika i jego oświetleniem 
3 Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenów rekreacyjnych przy szkole (siłownia plenerowa, oświetlenie 
terenu, utworzenie parkingu wraz z jego oświetleniem) 
4 Przebudowa ulicy Podgrodzie i Kilińskiego wraz z Parkingiem obok Ośrodka Zdrowia 
5 Poprawa bezpieczeństwa Wiślicy poprzez zakup i montaż monitoringu 
6 Wykreowanie nowego produktu turystycznego – ścieżki historyczno-turystycznej od centrum Wiślicy do 
średniowiecznego grodziska  
7 Przebudowa dróg do terenów poprzemysłowych 
 
Analiza wielokryterialna została przeprowadzona w oparciu o 5  kryteriów i nadane im wagi: 

 Kompleksowość i wieloaspektowość projektu – analizowano czy projekt w sposób kompleksowy 
rozwiąże zidentyfikowane problemy. 

 Wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy – analizowano w jaki sposób projekt wpłynie na 
powstawanie nowych miejsc pracy 
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 Wpływ na rozwój turystyki - analizowano ilość nowo stworzonych produktów turystycznych  
w ramach projektu, rozwój turystyki, poprawę dostępu do zabytków, obiektów i atrakcji 
turystycznych oraz inne poszerzenie oferty dostępnej na danym obszarze 

 Wpływ na sferę społeczną – analizowano czy działania przyczynia się do likwidacji lub zmniejszenia 
występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji 

 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej obszaru, na którym realizowany jest 
projekt - wpływ projektu na otoczenie społeczno – gospodarcze. 

 
Wartości punktowe 
- 0 punktów – brak wpływu 
-1 punkt – niewielki wpływ 
- 2 punkty – umiarkowany wpływ  
- 3 punkty – istotny wpływ 
- 4 punkty – bardzo duży wpływ 
 

Tabela 26: Analiza wielokryterialna dla przedmiotowego projektu 

Kryterium (niemierzalne pieniężne cele 
projektu) 

Stopień wpływu na cel 
społeczny (ocena 

punktowa) 
Waga celu (%) Wpływ 

Wariant 1 

Kompleksowość i wieloaspektowość 
projektu   

4 20 0,80 

Wpływ na powstawanie nowych miejsc 
pracy  

4 20 0,80 

Wpływ na rozwój turystyki  4 15 0,60 

Wpływ na sferę społeczną 4 25 1,00 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i 
gospodarczej obszaru, na którym 
realizowany jest projekt 

4 20 0,80 

RAZEM Istotny wpływ 4,00 

Wariant 2 

Kompleksowość i wieloaspektowość 
projektu   

3 20 0,60 

Wpływ na powstawanie nowych miejsc 
pracy  

3 20 0,40 

Wpływ na rozwój turystyki  3 15 0,45 

Wpływ na sferę społeczną 3 25 0,75 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i 
gospodarczej obszaru, na którym 
realizowany jest projekt 

2 20 0,40 

RAZEM Niewielki wpływ 2,60 

Źródło: opracowanie własne  
 

Analiza opcji metodą wielokryterialną pokazała przewagę Wariantu 1 (4 punkty) nad Wariantem 2 
(2,6 pkt). Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium wykonalności nie wiąże się z istotnymi 
kosztami społecznymi. Przyniesie on liczne korzyści dla społeczeństwa na poziomie długofalowego 
oddziaływania. Wariant 2 wiąże się z nieznacznie mniejszymi kosztami. Najbardziej niekorzystne z punktu 
widzenia celu jest jednak mniejsza ilość zniwelowanych problemów społecznych. Wariant ten nie zapewnia 
również w sposób komplementarny wszystkich potrzeb grupy docelowej. Wariant ten w mniejszym 
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stopniu przyczyni się do realizacji celów projektu. Przede wszystkim w mniejszym stopniu wpłynie 
pozytywnie na obszar społeczno – gospodarczy.  

Realizacja Wariantu 1 przyczyni się do realizacji wszystkich celów jakie założył Wnioskodawca. 
Wariant 1 przyniesie następujące pozytywne korzyści:  

 zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar 
rewitalizacji, 

 powstanie infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów 
zielonych,  

 zaadaptowanie obiektów na cele: społeczne, kulturalne i edukacyjne, 

 wprowadzenie nowych produktów/usług turystycznych ożywiających obszar rewitalizacji, 
• powstawanie nowych miejsc pracy, 
• rozwój przedsiębiorczości opartej na turystyce, 
• podniesienie atrakcyjności turystycznej Wiślicy, 
• aktywizację społeczno – zawodową i integrację mieszkańców miejscowości Wiślica, 
• poprawę warunków życia społeczności lokalnej, 
• zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
• zwiększenie atrakcyjność osadniczej i inwestycyjnej analizowanego terenu, 

 zwiększenie liczby osób odwiedzających Gminę Wiślica. 
 
Analiza rozwiązań technologicznych 
Analizując w/w warianty wybrany do realizacji został Wariant 1. Należy wskazać, że został on dostosowany 
do specyfiki projektu i odzwierciedla najlepszy stosunek poniesionych nakładów inwestycyjnych do 
otrzymanych efektów: 

 rozwiązania zastosowane w projekcie dotyczą zastosowania optymalnych oraz sprawdzonych 
technologii na rynku krajowym i UE, 

 zastosowane rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich  
i polskich norm oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 

 zastosowane rozwiązania technologiczne spełniają wszelkie oczekiwania wobec projektu. 
 
Analizując wybrane do realizacji technologie wykonania poszczególnych elementów projektu należy 
wskazać, że przy ich wyborze kierowano się także ich najwyższą trwałością technologiczną  
z uwzględnieniem następujących zasad: 

 wybrane technologie budowy poszczególnych elementów infrastruktury przełożą się na wysoką 
jakość i trwałość otrzymanych produktów, tak, że nie będą one wymagały ciągłych udoskonaleń 
lub poprawek, 

 proponowane rozwiązania zapewniają funkcjonowanie rezultatów w okresach referencyjnych, 

 przedstawiona analiza techniczna i technologiczna udowadnia, że zastosowana technologia ma 
charakter efektywny kosztowo. 
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5.4 Zastosowane rozwiązanie 
 

Wszystkie zaproponowane i opisane powyżej rozwiązania budowlane i technologiczne są zdaniem 
Wnioskodawcy – Gminy Wiślica – i partnerów projektu optymalne ze względu na szanse jak 
najefektywniejszego wykorzystania możliwości przestrzeni i obiektów objętych projektem, a także ze 
względów finansowych. Planowane rozwiązania techniczne przy pełnym ich wdrożeniu pozwolą na 
przebudowę infrastruktury, której przyszłe wykorzystanie będzie odpowiadało popytowi ze strony 
obecnych, jak i przyszłych grup docelowych przedsięwzięcia. Projekt będzie tym samym odpowiadał na 
zapotrzebowanie społeczne. Opisana w Studium wykonalności sytuacja społeczno - gospodarcza, jasno 
wykazuje, że istnieje potrzeba wprowadzenia nowej oferty turystycznej.  Korzyści z realizacji projektu to 
m.in.: 

 zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar 
rewitalizacji, 

 powstanie infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów 
zielonych,  

 zaadaptowanie obiektów na cele: społeczne, edukacyjne, kulturalne i gospodarcze, 

 wprowadzenie nowych produktów/usług turystycznych ożywiających obszar rewitalizacji, 
• powstawanie nowych miejsc pracy, 
• rozwój przedsiębiorczości opartej na turystyce poprzez podniesienie atrakcyjności turystycznej 
obszaru, 
• rozwój turystyki rekreacyjnej, 
• aktywizację społeczno – zawodową i integrację mieszkańców Wiślicy,  
• poprawę warunków życia społeczności lokalnej, 
• poprawę dostępu do obiektu kultury, 
• zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
• zwiększenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej analizowanego terenu, 

 zwiększenie liczby osób odwiedzających Wiślicę,  

 rozwój i promocja turystyki kulturowej, w tym historycznej oraz poprawa atrakcyjności 
turystycznej oferty kulturalnej.  
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6 Analiza finansowa 
 
Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczególności: 

 ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego, poprzez ustalenie wartości wskaźników 
efektywności finansowej projektu, 

 weryfikację trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora, 

 ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE (w odniesieniu do projektów,  
w których wartość dofinansowania ustalana jest w oparciu o metodę luki w finansowaniu). 

 

6.1 Nakłady inwestycyjne 
 

Nakłady inwestycyjne obejmują wszystkie koszty konieczne do wdrożenia projektu. Budżet projektu  
w ujęciu rocznym został opracowany na podstawie kosztorysu, rozeznania cenowego. Łączne nakłady 
inwestycyjne niezbędne do przeprowadzenia inwestycji przedstawione zostały w poniższej tabeli. Projekt 
zakłada pełną realizację inwestycji w latach 2018-2022.  

 

Wyszczególnienie Gmina Wiślica SZOZ Partner MŚP RAZEM 

Koszty całkowite  5 152 679,20 zł 35 000,00 zł 80 000,00 zł 5 267 679,20 zł 

Koszty kwalifikowalne 5 152 679,20 zł 35 000,00 zł 65 040,65 zł 5 252 719,85 zł 

Koszty niekwalifikowalne 0,00 zł 0,00 zł 14 959,35 zł 14 959,35 zł 

% dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych 80,00% 80,00% 75,00% X 

Dotacja kwotowo 4 122 143,36 zł 28 000,00 zł 48 780,49 zł 4 198 923,85 zł 

UE z EFRR 3 864 509,40 zł 26 250,00 zł 48 780,49 zł 3 939 539,89 zł 

Budżet państwa 257 633,96 zł 1 750,00 zł 0,00 zł 259 383,96 zł 

Wkład własny wraz z kosztami 
niekwalifikowalnymi 

1 030 535,84 zł 7 000,00 zł 31 219,51 zł 1 068 755,35 zł 

Udział % w kosztach 97,82% 0,66% 1,52% 100,00% 

 
Podatek VAT jest kosztem częściowo kwalifikowanym w ramach projektu. Gmina Wiślica oraz 
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy nie będą miały możliwości odzyskania podatku  
w ramach swojej działalności operacyjnej dla części „swoich” zadań w projekcie 6.5. Partner z sektora MŚP 
może odzyskać podatek VAT dlatego koszty kwalifikowalne w jego przypadku to koszty netto. Ze względu 
na częściowa możliwość odzyskania VAT-u analizę sporządzono w cenach brutto dla Wnioskodawcy  
i Partnera SZOZ oraz cenach netto dla Partnera MŚP. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich 
nakładów inwestycyjnych, które niezbędne są do prawidłowego przeprowadzenia realizacji inwestycji w 
podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. 
 
Na koszty kwalifikowalne opisywanej inwestycji składają się: 
a) roboty budowlane, 
b) zakup środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, 
c) promocja projektu, 
d) koszty nadzoru inwestorskiego. 
 
Wartości poszczególnych nakładów kwalifikowalnych oszacowano w następujący sposób: 

a) roboty budowlane  - na podstawie kosztorysów uproszczonych,  
b) zakup środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych - na podstawie zestawienie ofert, 
c)  promocja projektu -  na podstawie cen rynkowych i doświadczenia Wnioskodawcy, 
d) koszty nadzoru inwestorskiego- na podstawie cen rynkowych i doświadczenia Wnioskodawcy. 
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Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji projektu w podziale na koszty kwalifikowane  

i niekwalifikowane.  
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Tabela 27. Harmonogram ponoszenia wydatków w projekcie 
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Roboty budowlane 3 763 873,55 zł 23% 865 690,92 zł 4 629 564,47 zł 0,00 23% 0,00 zł 0,00 zł 3 763 873,55 zł 23% 865 690,92 zł 4 629 564,47 zł

Roboty budowlane VAT 

niekwalifkowalny
65 040,65 zł 23% 0,00 zł 65 040,65 zł 0,00 23% 14 959,35 zł 14 959,35 zł 65 040,65 zł 23% 14 959,35 zł 80 000,00 zł

Zakup środków trwałych wartości 

niematerialnych i prawnych
268 385,96 zł 23% 61 728,77 zł 330 114,73 zł 0,00 23% 0,00 zł 0,00 zł 268 385,96 zł 23% 61 728,77 zł 330 114,73 zł

Dokumentacja projektowa 120 325,20 zł 23% 27 674,80 zł 148 000,00 zł 0,00 23% 0,00 zł 0,00 zł 120 325,20 zł 23% 27 674,80 zł 148 000,00 zł

Nadzór inwestorski 48 780,49 zł 23% 11 219,51 zł 60 000,00 zł 0,00 23% 0,00 zł 0,00 zł 48 780,49 zł 23% 11 219,51 zł 60 000,00 zł

Promocja 16 260,16 zł 23% 3 739,84 zł 20 000,00 zł 0,00 23% 0,00 zł 0,00 zł 16 260,16 zł 23% 3 739,84 zł 20 000,00 zł

RAZEM 4 282 666,02 zł 970 053,83 zł 5 252 719,85 zł 0,00 zł 1,38 zł 14 959,35 zł 14 959,35 zł 4 282 666,02 zł 1,38 zł 985 013,18 zł 5 267 679,20 zł

Kategoria kosztów

Kwalifikowalne Niekwalifikowalne Całkowite
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Roboty budowlane 1 260 351,17 zł 0,00 zł 1 352 753,30 zł 0,00 zł 1 249 387,82 zł 0,00 zł 767 072,18 zł 0,00 zł 4 629 564,47 zł 0,00 zł 4 629 564,47 zł

Roboty budowlane VAT 

niekwalifkowalny
65 040,65 zł 14 959,35 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 65 040,65 zł 14 959,35 zł 80 000,00 zł

Zakup środków trwałych wartości 

niematerialnych i prawnych
35 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 150 060,00 zł 0,00 zł 145 054,73 zł 0,00 zł 330 114,73 zł 0,00 zł 330 114,73 zł

Dokumentacja projektowa 148 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 148 000,00 zł 0,00 zł 148 000,00 zł

Nadzór inwestorski 15 000,00 zł 0,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł 60 000,00 zł 0,00 zł 60 000,00 zł

Promocja 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł 20 000,00 zł

RAZEM 1 533 391,82 zł 14 959,35 zł 1 367 753,30 zł 0,00 zł 1 414 447,82 zł 0,00 zł 937 126,91 zł 0,00 zł 5 252 719,85 zł 14 959,35 zł 5 267 679,20 zł
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6.2 Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej 
 
Analizę finansową przygotowano w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), 
która charakteryzuje się następującymi cechami: 

 obejmuje skonsolidowaną analizę finansową; 

 uwzględnia wyłącznie przepływ środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub 
otrzymywaną przez dany projekt. Niepieniężne pozycje rachunkowe, takie jak amortyzacja czy 
rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie są przedmiotem analizy finansowej; 

 uwzględnia przepływy środków pieniężnych w roku, w którym zostały dokonane i ujęte  
w danym okresie odniesienia, 

 uwzględnia wartość rezydualną, 

 uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu przepływów finansowych  
w różnych latach. Przyszłe przepływy środków pieniężnych zostały zdyskontowane w celu uzyskania 
ich wartości bieżącej za pomocą współczynnika dyskontowego (4%). 

 
Analiza została przeprowadzona w oparciu o metodę standardową. W związku z czym w analizie 
określono prognozowane na przestrzeni całego okresu odniesienia: 

 koszty, 

 nakłady inwestycyjne na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, 

 wartość rezydualna, 

 koszty działalności operacyjnej, 

 przychody generowane przez projekt.  
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6.3 Założenia do analizy finansowej 
 

Celem analizy finansowej jest obliczenie wskaźników efektywności finansowej projektu. Podstawą do 
sporządzenia symulacji finansowych dla projektu oraz 15 - letniego okresu analizy finansowej były 
szacunkowe koszty i dane dostarczone przez Urząd Gminy Wiślica, partnerów projektu, ewidencję 
ludności, GOPS, prognozy demograficzne, aktualne informacje o cenach oraz wielkości szacunkowe 
opracowane przez autorów Studium. Analizę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
przygotowywania Studiów Wykonalności określonymi w Analizie Kosztów i Korzyści, a także instrukcją 
sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przyjęte założenia: 

 analizę przeprowadzono w cenach stałych; 

 analizę sporządzono w cenach brutto, podatek VAT stanowi częściowo wydatek kwalifikowalny; 

 stawki VAT przyjęto na poziomie obowiązującym w 2017 roku; 

 czas trwania projektu: lipiec 2018 – grudzień 2022; 

 jako okres odniesienia przyjęto, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, okres 15 lat  

 ze względu na zastosowanie cen stałych oraz brak uzależnienia przychodów od zmian 
makroekonomicznych nie wykorzystano w analizie finansowej scenariuszy makroekonomicznych, 
ponieważ nie mają one wpływu na wyniki analizy; 

 metodę oraz okres amortyzacji przyjęto zgodnie z polityką rachunkowości 
beneficjenta/operatora. Amortyzacja, ze względu na fakt, iż nie stanowi faktycznego przepływu 
pieniężnego, nie jest uwzględniana w kosztach operacyjnych w ramach analizy finansowej; 

 koszty kwalifikowane nie zawierają rezerwy na nieprzewidziane wydatki; 

 wzrost cen i kosztów nie uwzględnia inflacji; 

 wartości w tabelach są prezentowane w polskich złotych; 

 podatki bezpośrednie nie zostały ujęte w analizie finansowej; 

 przy sumowaniu przepływów pieniężnych w kolejnych latach uwzględniono zmianę wartości 
pieniądza w czasie zastosowano stopę dyskontową 4% dla analizy prowadzonej w cenach stałych 
– wartość ta wynika z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014. 

 
Tabela 28 Założenia do analizy 

Wyszczególnienie/Pozycja Stawka / 
Wskaźnik 1. Założenia ogólne 

Stopa dyskontowa:   

   - stosowana w analizie finansowej 4% 

   - stosowana w analizie ekonomicznej 5% 

Ceny (stała lub bieżąca) w analizie:   

   -  finansowej stałe 

   -  ekonomicznej  stałe  

Stopa podatku dochodowego 19% 

Stawki podatku VAT:   

     - nakłady inwestycyjne 23% 

     - zakupy wyposażenia 23% 

     -  inspektorzy nadzoru 23% 

     -  promocja 23% 

Stawka amortyzacji   

Obiekty budowalne 10,0% 

Środki trwałe wartości niematerialne i prawne 18,0% 

Horyzont czasowy, w tym: 15 lat 

okres realizacji  2017-2021 
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okres eksploatacji  2022-2031 

2. MONTAŻ FINANSOWY PROJEKTU - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH 

  

Wnioskowany % dofinansowania RPO WŚ - Gmina  80,00% 

Wnioskowana kwota dofinansowania RPO WŚ 4 122 143,36 

Środki własne, w tym   

          - środki z budżetu Gminy  1 030 535,84 

          - inne środki  0,00 

Wnioskowany % dofinansowania RPO WŚ - Partner SZOS 80,00% 

Wnioskowana kwota dofinansowania RPO WŚ 28 000,00 

Środki własne, w tym   

          - środki z budżetu własne 7 000,00 

          - inne środki  0,00 

Wnioskowany % dofinansowania RPO WŚ - Partner MŚP 75,00% 

Wnioskowana kwota dofinansowania RPO WŚ 48 780,49 

Środki własne, w tym   

          - środki z budżetu własne 31 219,51 

          - inne środki  0,00 

Wnioskowany % dofinansowania RPO WŚ 4 198 923,85 

         - w tym z EFRR 3 939 539,89 

        - w tym z Budżetu państwa 259 383,96 

3. POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA    

 Wartość rezydualna 0,00 
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6.4 Określenie przychodów 
 

Przychód to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez 
użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone 
bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub 
budynków lub opłaty za usługi. Zakłada się, iż projekt będzie generował przychody dla Partnera Projektu  
z sektora MŚP. Poniżej przedstawiamy założenia do obliczenia przychodów projektu. 

 

Popyt po realizacji projekt 

Wzrost przychodów 20 000,00 zł 

  
Popyt po realizacji projekt 

Liczba turystów w roku 8 000 

Cena za bilet do nowej atrakcji 8,00 zł 

Przychód 64 000,00 zł 

 
 

6.5 Określenie kosztów operacyjnych 
 
Koszty operacyjne dla powstałego majątku ustalono na podstawie założeń oraz rzeczywistych kosztów 
eksploatacyjnych obecnego utrzymania infrastruktury, kultury, placów, dróg. Koszty eksploatacyjne będą 
ponoszone od 2021 r.  
 

Tabela 29 Koszty generowane przez projekt (bez amortyzacji) Wnioskodawca 
KOSZTY GMINA WIŚLICA 

Wyszczególnienie j. m. ilość 

Koszty zużycia materiałów i energii (m.in. energia 
elektryczna) 

zł/rok 15 387,80 zł 

usługi obce zł/rok 2 284,51 zł 

podatki i opłaty zł/rok 1 951,09 zł 

wynagrodzenia brutto zł/rok 100 800,00 zł 

świadczenia na rzecz pracowników zł/rok 22 258,80 zł 

pozostałe koszty rodzajowe zł/rok 3 545,99 zł 

RAZEM zł/rok 146 228,19 zł 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 30 Koszty generowane przez projekt (bez amortyzacji) Partner Projektu – MŚP 

KOSZTY PARTNER PROJEKTU MŚP 

Wyszczególnienie j. m. ilość  

Koszty zużycia materiałów i energii (m.in. energia 
elektryczna) 

zł/rok                  500,00 zł  

usługi obce  zł/rok                  100,00 zł  

podatki i opłaty  zł/rok 
                           -   

zł  

wynagrodzenia brutto zł/rok 
                           -   

zł  

świadczenia na rzecz pracowników  zł/rok 
                           -   

zł  

pozostałe koszty rodzajowe zł/rok 
                           -   

zł  
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RAZEM zł/rok                  600,00 zł  

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 31 Koszty generowane przez projekt (bez amortyzacji) Partner Projektu – Samorządowy Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Wiślicy 
KOSZTY PARTNER PROJEKTU - SZOZ 

Wyszczególnienie j. m. ilość  

Koszty zużycia materiałów i energii (m.in. energia 
elektryczna) 

zł/rok                  500,00 zł  

usługi obce  zł/rok                  500,00 zł  

Źródło: opracowanie własne 

 
Wyżej wymienione koszty zostały skalkulowane w następujący sposób: 

 wynagrodzenia – roczny  koszt wynagrodzeń obliczono w oparciu o obecne i planowane etaty oraz  
przeciętne średniomiesięczne wynagrodzenia brutto (bez kosztów pracodawcy), 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – jako pochodną od wynagrodzeń tzw. koszt 
pracodawcy w wysokości 19,64% wynagrodzeń, 

 pozostałe koszty rodzajowe, 

 usługi obce. 
 
Założono, iż: 

 od 2025 roku powyższe koszty będą co roku wzrastać. Stopa wzrostu kosztów wynosić będzie 
0,25. 
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Tabela 32: Przepływy pieniężne – GMINA WIŚLICA 

  
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 33: Przepływy pieniężne - PARTNER MŚP 

 
Źródło: opracowanie własne 

  

Przychody 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Liczba turystów w roku -               -               -                       -                       -                       8 000                  8 000                  8 000                  8 000                  8 000                  8 000                  8 000                  8 000                  8 000                  8 000                  

Cena za bilet do nowej atrakcji -                       8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł

Przychód 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł 64 000,00 zł

Koszty 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031

 Koszty zużycia materiałów i energii (m.in. 

energia elektryczna) 
-                       15 388                15 387,80 zł 15 387,80 zł 15 426,27 zł 15 464,84 zł 15 503,50 zł 15 542,26 zł 15 581,11 zł 15 620,06 zł 15 659,11 zł

 usługi obce  -                       2 285                  2 284,51 zł 2 284,51 zł 2 290,22 zł 2 295,95 zł 2 301,69 zł 2 307,44 zł 2 313,21 zł 2 318,99 zł 2 324,79 zł

 podatki i  opłaty  -                       1 951                  1 951,09 zł 1 951,09 zł 1 955,97 zł 1 960,86 zł 1 965,76 zł 1 970,67 zł 1 975,60 zł 1 980,54 zł 1 985,49 zł

 wynagrodzenia brutto -                       100 800             100 800,00 zł 100 800,00 zł 101 052,00 zł 101 304,63 zł 101 557,89 zł 101 811,79 zł 102 066,32 zł 102 321,48 zł 102 577,29 zł

 świadczenia na rzecz pracowników  -                       22 259                22 258,80 zł 22 258,80 zł 22 314,45 zł 22 370,23 zł 22 426,16 zł 22 482,22 zł 22 538,43 zł 22 594,78 zł 22 651,26 zł

 pozostałe koszty rodzajowe -                       3 546                  3 545,99 zł 3 545,99 zł 3 554,85 zł 3 563,74 zł 3 572,65 zł 3 581,58 zł 3 590,54 zł 3 599,51 zł 3 608,51 zł

Koszty razem -               -               -                       -                       -                       146 228,19        146 228,19        146 228,19        146 593,76        146 960,24        147 327,65        147 695,96        148 065,20        148 435,37        148 806,46        

Zysk/ strata -                       82 228 -               82 228 -               82 228 -               82 594 -               82 960 -               83 328 -               83 696 -               84 065 -               84 435 -               84 806 -               

zysk narastająco -                       82 228 -               164 456 -            246 685 -            329 278 -            412 239 -            495 566 -            579 262 -            663 327 -            747 763 -            832 569 -            

GMINA WIŚLICA

PARTNER PROJEKTU - MŚP
Przychody 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031

Przychód 20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          20 000,00          

Koszty 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031

 Koszty zużycia materiałów i energii (m.in. 

energia elektryczna) 
500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                501,25                502,50                503,76                505,02                506,28                507,55                508,82                

 usługi obce  100,00                100,00                100,00                100,00                100,00                100,00                100,25                100,50                100,75                101,00                101,26                101,51                101,76                

 podatki i  opłaty  -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

 wynagrodzenia brutto -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

 świadczenia na rzecz pracowników  -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

 pozostałe koszty rodzajowe -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

 RAZEM 600,00                600,00                600,00                600,00                600,00                600,00                601,50                603,00                604,51                606,02                607,54                609,06                610,58                

Zysk/ strata 19 400,00          19 400,00          19 400,00          19 400,00          19 400,00          19 400,00          19 398,50          19 397,00          19 395,49          19 393,98          19 392,46          19 390,94          19 389,42          

zysk narastająco 19 400,00          38 800,00          58 200,00          77 600,00          97 000,00          116 400,00        135 798,50        155 195,50        174 590,98        193 984,96        213 377,42        232 768,37        252 157,79        
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Tabela 34: Przepływy pieniężne projektu – Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Amortyzacja 
Amortyzacja, jako niepieniężna pozycja rachunkowa, nie jest brana pod uwagę w analizie finansowej sporządzanej metodą DCF, jednak jest istotna z punktu widzenia ustalenia wydatków odtworzeniowych, wartości rezydualnej. Do 
oszacowania wysokości rocznych odpisów amortyzacyjnych przyjęto stawkę amortyzacji na poziomie: 

 Roboty budowalne -10% 

 Wyposażenie powyżej 3500 zł -18% 
 

PARTNER PROJEKTU SZOZ
Przychody 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031

- -               -               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Przychód -               -               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Koszty 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031

 Koszty zużycia materiałów i energii (m.in. 

energia elektryczna) 
500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                

 usługi obce  500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                500,00                

 RAZEM 1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            1 000,00            

Zysk/ strata 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 1 000 -                 

zysk narastająco 1 000 -                 2 000 -                 3 000 -                 4 000 -                 5 000 -                 6 000 -                 7 000 -                 8 000 -                 9 000 -                 10 000 -               11 000 -               12 000 -               13 000 -               
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 RAZEM

Roboty budowlane 4 629 564,47 0,00 10,0% liniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 956,45 462 956,45 462 956,45 462 956,45 462 956,45 462 956,45 462 956,45 462 956,45 462 956,45 462 956,45 4 629 564,47 0,00

Wyposażenie 295 114,73 0,00 18,0% liniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 120,65 53 120,65 53 120,65 53 120,65 53 120,65 29 511,47 0,00 0,00 0,00 0,00 295 114,73 0,00

Amortyzacja ogółem 4 924 679,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 077,10 516 077,10 516 077,10 516 077,10 516 077,10 492 467,92 462 956,45 462 956,45 462 956,45 462 956,45 4 924 679,20 0,00

Wartość rezydualna 0,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 RAZEM

Roboty budowlane 65 040,65 0,00 10,0% liniowa 0,00 0,00 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 0,00 0,00 0,00 65 040,65 0,00

Amortyzacja ogółem 65 040,65 0,00 0,00 0,00 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 6 504,07 0,00 0,00 0,00 65 040,65 0,00

Wartość rezydualna 0,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 RAZEM

Wyposażenie 35 000,00 0,00 18,0% liniowa 0,00 0,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00

Amortyzacja ogółem 35 000,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00

Wartość rezydualna 0,00

Wartość 

rezydualna

Amortyzacja na rok w zł Amortyzacja na rok w zł

Plan amortyzacji Gmina WIŚLICA

Wyszczególnienie

Nakłady na 

środki trwałe na 

etapie realizacji 

projektu [zł]

Naklady na 

odtworzenie 

wyposażenia

Stopa i rodzaj 

amortyzacji

Plan amortyzacji MŚP

Wyszczególnienie

Nakłady na 

środki trwałe na 

etapie realizacji 

projektu netto 

[zł]

Naklady na 

odtworzenie 

wyposażenia

Stopa i rodzaj 

amortyzacji

Amortyzacja na rok w zł Amortyzacja na rok w zł

Wartość 

rezydualna

Plan amortyzacji PARTNER SZOZ

Wyszczególnienie

Nakłady na 

środki trwałe na 

etapie realizacji 

projektu netto 

[zł]

Naklady na 

odtworzenie 

wyposażenia

Stopa i rodzaj 

amortyzacji

Amortyzacja na rok w zł Amortyzacja na rok w zł

Wartość 

rezydualna
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6.6 Metoda luki w finansowaniu 
 
Nie dotyczy 
 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód  
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” z dnia 18.03.2015r., metody luki w finansowaniu nie stosuje 
się dla projektów nie generujących dochodu lub których przychody nie pokrywają w pełni kosztów 
realizacji projektu. Natomiast projekty generujące dochód to te, które generują dochód w fazie 
operacyjnej – po zamknięciu fazy inwestycyjnej. Zgodnie z art. 61 ust. 7 (punkty a)-h) poniżej) oraz art. 61 
ust. 8 (punkt i) poniżej) rozporządzenia nr 1303/2013 do kategorii projektów generujących dochód nie 
zalicza się:  
- operacji lub części operacji finansowanych wyłącznie z Europejskiego Funduszu Społecznego;  
- operacji, których całkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 rozporządzenia  
nr 1303/2013 nie przekracza 1 000 000 EUR;  

 pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzeżeniem obowiązku spłaty w całości ani nagród;  

 pomocy technicznej;  

 wparcia udzielanego instrumentom finansowym lub przez instrumenty finansowe;  

 operacji, dla których wydatki publiczne przyjmują postać kwot ryczałtowych lub standardowych 
stawek jednostkowych;  

 operacji realizowanych w ramach wspólnego planu działania 

 operacji, dla których kwoty lub stawki wsparcia są określone w Załączniku nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie EFRROW;  

 operacji, dla których wsparcie w ramach programu stanowi:  
- pomoc de minimis;  
- zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej 
intensywności lub kwoty pomocy państwa;  
- zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną weryfikację 
potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy 
państwa.   
 
W przedmiotowym projekcie analiza przygotowywana była oddzielnie dla Wnioskodawcy i partnerów. 
Projekt dla Wnioskodawcy oraz partnera z poza sektora MŚP nie będzie generował dochodu. Zadanie 
realizowane przez partnera z sektora MŚP będzie generowało przychody. Pomoc udzielona partnerowi 
MŚP jest na zasadzie pomocy de minimis w związku z czym luki w finansowaniu w tym wypadku nie 
wylicza się. 
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6.7 Metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów 
 
Nie dotyczy. 
Rozporządzenie nr 1303/2013, w Załączniku V – Określenie stawek zryczałtowanych dla projektów 
generujących dochód, określiło zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla wybranych sektorów  
i podsektorów, które przedstawiają się następująco: 
 

L.p. Sektor Stawki zryczałtowane 

1 Drogi 30% 

2 Koleje 20% 

3 Transport miejski 20% 

4 Gospodarka wodna 25% 

5 Odpady stałe 20% 

 
Przedmiotowy projekt nie został wymieniony w powyższej tabeli. Dodatkowo w regulaminie konkursu nr 
RPSW.06.05.00-26-072/16 w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 
priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 nie zostało określone aby zastosować metodę opartą na zryczałtowanych procentowych 
stawkach dochodów. 
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6.8 Wskaźniki efektywności finansowej 
 

Projekt ten nie jest zaliczany do projektów dużych, zatem efektywność finansowa inwestycji została 
oceniona przez oszacowanie finansowej bieżącej wartości netto inwestycji – FNPV/C  
i finansowej stopy zwrotu z inwestycji – w FRR/C. Przewiduje się następujący „montaż” finansowy 
inwestycji: 

L.p. Kategoria kosztów 
Całkowite koszty 

(A) 
Koszty 

niekwalifikowalne  

Koszty 
kwalifikowalne 

(c) = (A) – (B) 

Wartość 
procentowa 

kwalifikowalnych 
kosztów do 

kosztów 
kwalifikowalnych 

ogółem 

1. Roboty budowlane 4 709 564,47 zł 14 959,35 zł 4 694 605,12 zł 89,37% 

2. 
Zakup środków trwałych wartości 

niematerialnych i prawnych 
330 114,73 zł 0,00 zł 330 114,73 zł 6,28% 

3. 

Wydatki podlegające limitom określonym w 
RPOWŚ 2014 – 2020 lub w regulaminie konkursu 

(wartosć robót drogowych nie przekracza 40% 
wydatków kwalifikowalnych) 

1 386 237,73 zł 0,00 zł 1 386 237,73 zł 26,39% 

4. Dokumentacja projektowa 148 000,00 zł 0,00 zł 148 000,00 zł 2,82% 

5. Nadzór inwestorski  60 000,00 zł 0,00 zł 60 000,00 zł 1,14% 

6. Promocja 20 000,00 zł 0,00 zł 20 000,00 zł 0,38% 

7. Cross – financing 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 

  Ogółem 5 267 679,20 zł 14 959,35 zł 5 252 719,85 zł 100,00% 

 
Zakłada się, że inwestycja uzyska dofinansowanie w ramach „Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Koszty niekwalifikowalne zostaną 
wniesione do projektu jako wkład własny wnioskodawcy/partnerów. Oszacowano koszty eksploatacyjne 
ponoszone po realizacji projektu od roku 2023. Koszty te co rocznie (od 2025r) będą wzrastać. 
Wnioskodawca nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi naprawami. 
 
Projekt  generuje przychody dla partnera projektu z sektora MŚP. Ponieważ możliwe jest oddzielenie 
strumieni kosztów operacyjnych i nakładów związanych z inwestycją od ogólnego strumienia kosztów 
operacyjnych i nakładów beneficjenta analizę przeprowadzono za pomocą standardowego modelu 
finansowego. Analiza finansowa dla założonej stopy dyskontowej (4%) wykazała: 

 wskaźnik FNPV/C Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji jest ujemny  
i wynosi  (minus) – 5 247 382,52 

 finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) wynosi -21,89%. 
 
Oznacza to, iż przedsięwzięcie nie jest rentowne, jednak analiza ekonomiczna udowodniła, że 

warto realizować niniejszy projekt, gdyż generuje on przede wszystkim korzyści społeczne. 
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Tabela 35. Finansowa efektywność projektu- GMINA WIŚLICA 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Tabela 36. Finansowa efektywność projektu- PARTNER PROJEKTU MŚP 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

 Finansowa efektywność inwestycji GMINA WISLICA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Finansowa efektywność inwestycji 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

I. WPŁYWY RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00

1 Przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00

2 Wartość rezydualna

II. WYDATKI RAZEM 0,00 -1 433 351,17 -1 367 753,30 -1 414 447,82 -937 126,91 -146 228,19 -146 228,19 -146 228,19 -146 593,76 -146 960,24 -147 327,65 -147 695,96 -148 065,20 -148 435,37 -148 806,46

1. Całkowite nakłady inwestycyjne 0,00 -1 433 351,17 -1 367 753,30 -1 414 447,82 -937 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -146 228,19 -146 228,19 -146 228,19 -146 593,76 -146 960,24 -147 327,65 -147 695,96 -148 065,20 -148 435,37 -148 806,46

4. Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto 0,00 -1 433 351,17 -1 367 753,30 -1 414 447,82 -937 126,91 -82 228,19 -82 228,19 -82 228,19 -82 593,76 -82 960,24 -83 327,65 -83 695,96 -84 065,20 -84 435,37 -84 806,46

Czynnik dyskonta 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58

Zdyskontowane przepływy pieniężne 0,00 -1 378 222,28 -1 264 564,81 -1 257 438,96 -801 060,01 -67 585,58 -64 986,13 -62 486,67 -60 350,45 -58 286,77 -56 293,17 -54 367,30 -52 506,88 -50 709,69 -48 973,62

4%

-5 277 832,32

-21,95%
-21,95%

Stopa dyskontowa 

Finansowa zaktualizowana wartość netto 

z inwestycji (FNPV/C)

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 

z inwestycji (FRR/C)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Finansowa efektywność inwestycji 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

I. WPŁYWY RAZEM 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1 Przychody operacyjne 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2 Wartość rezydualna

II. WYDATKI RAZEM 0,00 -65 040,65 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -601,50 -603,00 -604,51 -606,02 -607,54 -609,06 -610,58

1. Całkowite nakłady inwestycyjne 0,00 -65 040,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -601,50 -603,00 -604,51 -606,02 -607,54 -609,06 -610,58

4. Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto 0,00 -65 040,65 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 398,50 19 397,00 19 395,49 19 393,98 19 392,46 19 390,94 19 389,42

Czynnik dyskonta 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58

Zdyskontowane przepływy pieniężne 0,00 -62 539,09 17 936,39 17 246,53 16 583,20 15 945,39 15 332,10 14 742,41 14 174,29 13 628,07 13 102,90 12 597,96 12 112,47 11 645,70 11 196,91

4%

123 705,23

28,70%

Stopa dyskontowa 

Finansowa zaktualizowana wartość netto 

z inwestycji (FNPV/C)

 Finansowa efektywność inwestycji PARTNER MŚP

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 

z inwestycji (FRR/C)
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Tabela 37. Finansowa efektywność projektu – SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŚLICY 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Tabela 38. Finansowa efektywność projektu- ANALIZA SKONSOLIDOWANA 

 
Źródło: Opracowanie własne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Finansowa efektywność inwestycji 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

I. WPŁYWY RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Wartość rezydualna

II. WYDATKI RAZEM 0,00 -35 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

1. Całkowite nakłady inwestycyjne 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

4. Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto 0,00 -35 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

Czynnik dyskonta 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58

Zdyskontowane przepływy pieniężne 0,00 -33 653,85 -924,56 -889,00 -854,80 -821,93 -790,31 -759,92 -730,69 -702,59 -675,56 -649,58 -624,60 -600,57 -577,48

0,04

-43 255,43

-16,50%
-16,50%

 Finansowa efektywność inwestycji SZOZ

Stopa dyskontowa 

Finansowa zaktualizowana wartość netto 

z inwestycji (FNPV/C)

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 

z inwestycji (FRR/C)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Finansowa efektywność inwestycji 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

I. WPŁYWY RAZEM 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

1 Przychody operacyjne 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

2 Wartość rezydualna

II. WYDATKI RAZEM 0,00 -1 533 391,82 -1 369 353,30 -1 416 047,82 -938 726,91 -147 828,19 -147 828,19 -147 828,19 -148 195,26 -148 563,25 -148 932,16 -149 301,99 -149 672,74 -150 044,42 -150 417,04

1. Całkowite nakłady inwestycyjne 0,00 -1 533 391,82 -1 367 753,30 -1 414 447,82 -937 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 -1 600,00 -1 600,00 -1 600,00 -147 828,19 -147 828,19 -147 828,19 -148 195,26 -148 563,25 -148 932,16 -149 301,99 -149 672,74 -150 044,42 -150 417,04

4. Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto 0,00 -1 533 391,82 -1 349 353,30 -1 396 047,82 -918 726,91 -63 828,19 -63 828,19 -63 828,19 -64 195,26 -64 563,25 -64 932,16 -65 301,99 -65 672,74 -66 044,42 -66 417,04

Czynnik dyskonta 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58

Zdyskontowane przepływy pieniężne 0,00 -1 474 415,21 -1 247 552,98 -1 241 081,43 -785 331,61 -52 462,12 -50 444,35 -48 504,18 -46 906,85 -45 361,28 -43 865,84 -42 418,93 -41 019,00 -39 664,57 -38 354,18

4%

-5 197 382,52

-21,89%
-21,89%

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 

z inwestycji (FRR/C)

Finansowa zaktualizowana wartość netto 

z inwestycji (FNPV/C)

Stopa dyskontowa 

 Finansowa efektywność inwestycji SKONSOLIDOWANA
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6.9 Analiza trwałości finansowej 
 
W niniejszym podrozdziale przeprowadzono analizę trwałości finansowej projektu w dwóch aspektach: 
 
Analiza trwałości finansowej projektu 
Analizę zasobów finansowych projektu przeprowadzono na podstawie przepływów pieniężnych projektu. 
W okresie realizacji inwestycji (2018-2022) Gmina Wiślica/partnerzy projektu zapewnią finansowanie 
projektu ze środków własnych oraz dofinansowania ze środków EFRR. Natomiast w latach eksploatacji 
projektu tj. od I kw. 2021r. projekt corocznie będzie generował co najmniej zerowe przepływy pieniężne. 
Koszty przekraczające uzyskiwane przychody będą finansowane ze środków własnych Gminy Wiślica oraz 
ze środków własnych Partnerów projektu. 
 
Tym samym można uznać, iż z punktu widzenia projektu jest zapewniona jego trwałość finansowa. 
 
Analiza trwałości projektu w trakcie jego realizacji i eksploatacji  
Utrzymanie projektu zostanie zapewnione przez Wnioskodawcę i Partnerów przez okres minimum 5 lat lub 
w przypadku Partnera MŚP 3 lat - od dokonania końcowej płatności na jego rzecz. W trakcie tego czasu nie 
dojdzie do znaczącej modyfikacji projektu, zachowane zostaną także cele projektu. Przyjęte technologie  
i materiały, które będą wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej 
kilkanaście lat, zaś rozwiązania techniczne spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii 
Europejskiej. W trakcie realizacji inwestycji nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac będzie sprawowała 
osoba z doświadczeniem i uprawnieniami, nie istnieje zagrożenie dla płynności finansowej projektu  
w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji, Gmina Wiślica/ partnerzy zapewnią płynność finansową 
przedsięwzięcia. Trwałość finansowa dla scenariusza projektu z inwestycją jest zachowana.  
 
Wnioskodawca wyłoni wykonawców robót budowlanych o odpowiednich kwalifikacjach zapewniających 
funkcjonowanie projektu w fazie eksploatacji. Po zakończeniu fazy inwestycyjnej odpowiedzialność za 
utrzymanie trwałości projektu będzie spoczywać na Wnioskodawcy oraz partnerach projektu. Trwałość 
projektu zostanie zapewniona przez okres, co najmniej 5 lat od przekazania przez Instytucję Zarządzającą 
płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca, Partnerzy posiadają środki finansowe oraz 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w związku, z czym nie zajdzie którakolwiek z okoliczności, o których 
mowa w art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 tj.: 

 zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; 

 zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależne korzyści; 

 istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby 
doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 

 
Tym samym można uznać, iż z punktu widzenia operatora projektu jest zapewniona jego trwałość 

finansowa. 
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Tabela 39: Analiza trwałości projektu – GMINA WIŚLICA 

 
Źródło: opracowanie własne 

  

Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

A. Działalność operacyjna

A.1. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 500,00 146 500,00 146 500,00 147 500,00 149 500,00 151 500,00 153 500,00 155 500,00 157 500,00 159 500,00

A.1.1.  - ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00

A.1.2.  - inne wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 500,00 82 500,00 82 500,00 83 500,00 85 500,00 87 500,00 89 500,00 91 500,00 93 500,00 95 500,00

A.2. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 228,19 146 228,19 146 228,19 146 593,76 146 960,24 147 327,65 147 695,96 148 065,20 148 435,37 148 806,46

A.2.1. Wynagrodzenia (brutto brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 058,80 123 058,80 123 058,80 123 366,45 123 674,86 123 984,05 124 294,01 124 604,75 124 916,26 125 228,55

A.2.2. Koszty eksploatacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 169,39 23 169,39 23 169,39 23 227,31 23 285,38 23 343,60 23 401,95 23 460,46 23 519,11 23 577,91

A.2.3.  - inne wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.3. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A.1. -A.2.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,81 271,81 271,81 906,24 2 539,76 4 172,35 5 804,04 7 434,80 9 064,63 10 693,54

B. Działalność inwestycyjna

B.1. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.1.  - zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.2.  - zbycie inwestycji  w nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.3.  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.4.  - inne wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2. Wydatki 0,00 1 433 351,17 1 367 753,30 1 414 447,82 937 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.1.  - zakup aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.2.  - wydatki inwestycyjne w nieruchomości 0,00 1 433 351,17 1 367 753,30 1 414 447,82 937 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.3.  - zakup aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.4.  - inne wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B.1. - B.2.) 0,00 -1 433 351,17 -1 367 753,30 -1 414 447,82 -937 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Działalność finansowa

C.1. Wpływy 0,00 1 433 351,17 1 367 753,30 1 414 447,82 937 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.1.  - emisja akcji, zwiększenie kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.  - kredyty i  pożyczki, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.1. - kredyty i  pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.2.  - kredyty i  pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.3.  - emisja papierów dłużnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.4.  - dotacje 0,00 1 135 500,80 1 083 534,16 1 120 525,56 742 391,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.5.  - inne wpływy 0,00 297 850,37 284 219,14 293 922,26 194 734,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.1.  - nabycie akcji  własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2.  - wypłaty dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3.  - spłaty kredytów i pożyczek, z tego

C.2.3.1. - kredyty i  pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3.2.  - kredyty i  pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4.  - wykup papierów dłużnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.5.  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.6.  - inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.1. - C.2.) 0,00 1 433 351,17 1 367 753,30 1 414 447,82 937 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.3. +B.3. +C.3.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,81 271,81 271,81 906,24 2 539,76 4 172,35 5 804,04 7 434,80 9 064,63 10 693,54

E. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,81 543,62 815,43 1 721,67 4 261,42 8 433,78 14 237,81 21 672,61 30 737,24

F. Środki pieniężne na koniec okresu (E +/-D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,81 543,62 815,43 1 721,67 4 261,42 8 433,78 14 237,81 21 672,61 30 737,24 41 430,79
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Tabela 40 Analiza trwałości projektu – PARTNER PROJEKTU MŚP 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. Działalność operacyjna

A.1. Wpływy 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

A.1.1.  - ze sprzedaży 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

A.1.2.  - inne wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.2. Wydatki 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 601,50 603,00 604,51 606,02 607,54 609,06 610,58

A.2.1. Wynagrodzenia (brutto brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.2.2. Koszty eksploatacyjne 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 601,50 603,00 604,51 606,02 607,54 609,06 610,58

A.2.3.  - inne wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.3. Przepływy pieniężne netto z  działalności operacyjnej (A.1. -A.2.) 0,00 0,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 398,50 19 397,00 19 395,49 19 393,98 19 392,46 19 390,94 19 389,42

B. Działalność inwestycyjna

B.1. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.1.  - zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.2.  - zbycie inwestycji w nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.3.  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.4.  - inne wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2. Wydatki 0,00 65 040,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.1.  - zakup aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.2.  - wydatki inwestycyjne w nieruchomości 0,00 65 040,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.3.  - zakup aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.4.  - inne wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.3. Przepływy pieniężne netto z  działalności inwestycyjnej (B.1. - B.2.) 0,00 -65 040,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Działalność finansowa

C.1. Wpływy 0,00 65 040,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.1.  - emisja akcji, zwiększenie kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.  - kredyty i pożyczki, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.1. - kredyty i pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.2.  - kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.3.  - emisja papierów dłużnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.4.  - dotacje 0,00 48 780,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.5.  - inne wpływy 0,00 16 260,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.1.  - nabycie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2.  - wypłaty dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3.  - spłaty kredytów i pożyczek, z tego

C.2.3.1. - kredyty i pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3.2.  - kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4.  - wykup papierów dłużnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.5.  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.6.  - inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3. Przepływy pieniężne netto z  działalności finansowej (C.1. - C.2.) 0,00 65 040,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.3. +B.3. +C.3.) 0,00 0,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 400,00 19 398,50 19 397,00 19 395,49 19 393,98 19 392,46 19 390,94 19 389,42

E. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 19 400,00 38 800,00 58 200,00 77 600,00 97 000,00 116 400,00 135 798,50 155 195,50 174 590,98 193 984,96 213 377,42 232 768,37

F. Środki pieniężne na koniec okresu (E +/-D) 0,00 0,00 19 400,00 38 800,00 58 200,00 77 600,00 97 000,00 116 400,00 135 798,50 155 195,50 174 590,98 193 984,96 213 377,42 232 768,37 252 157,79

Trwałość finansowa inwestycji PARTNER PROJEKTU -MŚP
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Tabela 41 Analiza trwałości projektu – PARTNER PROJEKTU SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŚLICY 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
  

Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
A. Działalność operacyjna

A.1. Wpływy 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00

A.1.1.  - ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.1.2.  - inne wpływy 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00

A.2. Wydatki 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 001,00 1 004,50 1 008,01 1 011,52 1 015,04 1 018,56 1 022,09 1 025,63

A.2.1. Wynagrodzenia (brutto brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.2.2. Koszty eksploatacyjne 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 001,00 1 004,50 1 008,01 1 011,52 1 015,04 1 018,56 1 022,09 1 025,63

A.2.3.  - inne wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.3. Przepływy pieniężne netto z  działalności operacyjnej (A.1. -A.2.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 49,00 45,50 41,99 38,48 34,96 31,44 27,91 24,37

B. Działalność inwestycyjna

B.1. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.1.  - zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.2.  - zbycie inwestycji w nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.3.  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.1.4.  - inne wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2. Wydatki 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.1.  - zakup aktywów trwałych i wartości niematerialnych 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.2.  - wydatki inwestycyjne w nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.3.  - zakup aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.4.  - inne wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.3. Przepływy pieniężne netto z  działalności inwestycyjnej (B.1. - B.2.) 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Działalność finansowa

C.1. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.1.  - emisja akcji, zwiększenie kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.  - kredyty i pożyczki, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.1. - kredyty i pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.2.2.  - kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.3.  - emisja papierów dłużnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.4.  - dotacje 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.1.5.  - inne wpływy 0,00 -28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.1.  - nabycie akcji własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.2.  - wypłaty dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3.  - spłaty kredytów i pożyczek, z tego

C.2.3.1. - kredyty i pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.3.2.  - kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.4.  - wykup papierów dłużnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.5.  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.2.6.  - inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.3. Przepływy pieniężne netto z  działalności finansowej (C.1. - C.2.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.3. +B.3. +C.3.) 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 49,00 45,50 41,99 38,48 34,96 31,44 27,91 24,37

E. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 99,00 144,50 186,49 224,97 259,94 291,37 319,28

F. Środki pieniężne na koniec okresu (E +/-D) 0,00 -35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 99,00 144,50 186,49 224,97 259,94 291,37 319,28 343,65

Trwałość finansowa inwestycji PARTNER PROJEKTU -SZOZ
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7 Analiza kosztów i korzyści 
 
Sporządzenie analizy ekonomicznej wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu  
z punktu widzenia całej społeczności. W przypadku dużych projektów, zgodnie z art. 101 lit.  
e) rozporządzenia nr 1303/2013, obowiązkowe jest przeprowadzenie pełnej analizy kosztów i korzyści. 
Ponadto, w odniesieniu do korzyści nie dających się zmierzyć w jednostkach monetarnych, zalecane jest 
przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej poprzez wymienienie i opisanie wszystkich istotnych 
środowiskowych, gospodarczych i społecznych efektów projektu oraz jeśli to możliwe zaprezentowanie ich 
w kategoriach ilościowych. Analiza ekonomiczna pokazuje i ocenia wpływ projektu na wzrost 
ekonomicznego dobrobytu środowiska, w którym jest realizowany poprzez określenie efektów społecznych 
i ekonomicznych. W odróżnieniu od analizy finansowej rozpatrującej projekt z punktu widzenia właściciela, 
analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia interesów społeczności lokalnej i wpływu na 
otoczenie społeczno-gospodarcze. Nie mniej ważnym od wymiaru ekonomicznego jest wymiar społeczny 
wynikający z infrastrukturalnego charakteru projektu, w tym przewidywane korzyści społeczne, jakie 
zostaną uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Analiza ekonomiczna jest oceną oddziaływania projektu 
na jego otoczenie społeczne i gospodarcze, a jej celem jest zbadanie czy dany projekt jest uzasadniony  
z ogólnospołecznego punktu widzenia. Analiza ta daje informacje o tym, jakie efekty będą wygenerowane 
dla społeczeństwa w odniesieniu do planowanych nakładów finansowych. W przypadku projektów nie 
zaliczanych do projektów dużych analizę ekonomiczną należy przeprowadzić w formie uproszczonej, która 
opiera się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. W takim przypadku 
wnioskodawca zobowiązany jest wymienić i opisać wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze  
i społeczne efekty projektu oraz jeżeli to możliwe zaprezentować je w kategoriach ilościowych.  
W przypadku analizy ekonomicznej, podczas określania ekonomicznych wskaźników efektywności, 
dokonano następujących korekt wymaganych: 
- korekty fiskalne – odliczono podatki pośrednie, subwencje i wpłaty mające charakter przekazu 
pieniężnego, 
- korekty dotyczące efektów zewnętrznych, 
- przekształcenie z cen rynkowych na rozrachunkowe, 
- zastosowana społeczna stopa dyskontowa wynosi, zgodnie z wytycznymi, 5%. 
 

Tabela 42 Kwantyfikacja  korzyści społecznych dla przedmiotowego projektu 

DLA MIESZKAŃCÓW     Podstawa wyliczeń 

Stworzenie  mieszkańcom  obszaru rewitalizacji 
oraz mieszkańcom Wiślicy dogodnych  

warunków  do   aktywnego  wypoczynku i 
integracji w postaci zagospodarowanej 

przestrzeni na cele rozwoju infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej. 

zł/rok 100 000,0 zł 

Założono, iż w wyniku zagospodarowania 
nowych terenów, część mieszkańców nie 

będzie musiała wyjeżdżać aby skorzystać z tego 
rodzaju infrastruktury (np. do Buska-Zdroju). 

Zwiększy się poziom integracji społecznej oraz 
aktywizacji. 500 osób * 200 zł/ rok 

Stworzenie warunków do podejmowania 
działalności gospodarczej m.in. związanej z 
usługami turystycznymi (np. gastronomia, 

miejsca noclegowe, itp.) 

zł/rok 300 000,00 zł 

Założono iż w wyniku inwestycji powstaną 
nowe przedsiębiorstwa w branży turystycznej i 

okołoturystycznej. 10 nowych podmiotów * 
30 000 zł/rok 

Wzrost  dochodów  mieszkańców wynikający  z  
rozwijającego  się  ruchu turystycznego i 

podejmowania działalności gospodarczej. 

zł/rok 300 000,00 zł 
Nowe produkty turystyczne wpłyną pozytywnie 
na zwiększenie ruchu turystycznego co wpłynie 

na wzrost dochodów mieszkańców 

Podniesie poczucia wartości wśród 
mieszkańców Wiślicy i atrakcyjności 

zamieszkiwania na tym obszarze 

zł/rok 200 000,00 zł 
Podniesienie atrakcyjności przyszłego miasta 
(od 01.01.2018r.) przełoży się na sposób jego 

postrzegania przez mieszkańców. 
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Poprawa bezpieczeństwa zł/rok 100 000,00 zł 

Szacuje się iż w wyniku projektu zmniejszy się 
ilość popełnianych przestępstw/wykroczeń 

m.in. niszczenia mienia, śmiecenia, itp. Korzyści 
z tego tytułu 10 zniszczeń mienia w ciągu roku 

na obszarze rewitalizacji *10 000 zł  

DLA TURYSTÓW       

Rozwój oferty turystycznej opartej na 
dziedzictwie kulturowym na terenie Wiślicy 

zł/rok 500 000,00 zł 

Projekt wpłynie na rozwój oferty turystycznej 
co będzie skutkowało m.in. wpływami do 
budżetu Gminy. Oszacowano iż w wyniku 

projektu z innych obecnie dostępnych atrakcji 
będzie korzystać więcej osób co przyniesie 
korzyści finansowe na poziomie 500 000 zł 
rocznie (przedsiębiorstwa np. restauracje, 

budżet gminy) 

Udostępnienie turystom infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej 

zł/rok 
4 000 000,00 

zł 

Zakłada się iż w wyniku podjętych działań do 
gminy co rocznie będzie przyjeżdżać więcej 
turystów – wzrost do 10 000 osób/rocznie. 

Osoby te będą bezpłatnie korzystać z nowych 
atrakcji turystycznych. 

Udostępnienie nowych produktów 
turystycznych na terenie Wiślicy 

zł/rok 100 000,00 zł 

Zakłada się iż w wyniku działań do Wiślicy co 
rocznie będzie przyjeżdżać więcej turystów – 

wzrost do 10 000 osób/rocznie. Osoby te będą 
bezpłatnie korzystać z nowych atrakcji 

turystycznych np. częściowo odbudowanego 
grodziska wczesno średniowiecznego 

10 000*10 zł/rok 

Źródło: opracowanie własne 
 
Inne korzyści realizacji projektu to: 
Zwiększenie liczby osób odwiedzających miejscowość Wiślica 
W ramach projektu powstanie nowy produkt turystyczny – ścieżka historyczno-turystyczna od centrum do 
wczesnośredniowiecznego grodziska, która bez wątpienia podniesie atrakcyjność Wiślicy. 
 
Poprawa wizerunku Wiślicy - projekt bez wątpienia wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości  
i gminy Wiślica oraz całego powiatu buskiego i województwa świętokrzyskiego, co w konsekwencji może 
przyczynić się do zwiększenia liczby mieszkańców oraz wzrostu społeczno – gospodarczego. 
 
Wzrost atrakcyjności osadniczej/ rozwój społeczno - gospodarczy gminy (wpływy z tytułu podatków, 
zwiększenie przychodów lokalnych przedsiębiorstw itp.) - inwestycja przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności obszaru i spowoduje wzrost atrakcyjności Gminy Wiślica nie tylko dla dotychczasowych 
mieszkańców, ale także dla osób rozważających zamieszkanie na jej terenie.  
 
Aby projekt był opłacalny społecznie: 

 ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV): powinna być większa niż zero dla projektu potrzebnego 
z gospodarczego punktu widzenia, 

 ekonomiczna stopa zwrotu (ERR): powinna być wyższa niż społeczna stopa dyskontowa, 

 stosunek korzyści do kosztów (B/C): powinien być większy niż 1. 
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Dla niniejszego projektu wartość ENPV wynosi 31 627 429,79 zł. Wartość EIRR obliczona dla projektu 

przyjmuje wartość 56,71 % zatem spełniony jest warunek, iż EIRR powinno być większe od społecznej 

dyskontowej (równej 5%). Współczynnik B/C obliczony został dla przepływów wyliczonych dla ENPV, jako 

stosunek korzyści do kosztów ekonomicznych. Wskaźnik B/C osiągnął wartość 6,56 % Analiza ekonomiczna 

wykazała, iż realizacja projektu przyniesie znaczne korzyści społeczne i gospodarcze. 

 
Analiza ekonomiczna wykazała, iż realizacja projektu przyniesie znaczne korzyści społeczne, 

środowiskowe i gospodarcze, stąd warto ją realizować.  
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Tabela 43 Analiza ekonomiczna 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

DLA MIESZKAŃCÓW

Stworzenie  mieszkańcom  obszaru rewita l i zacji  oraz 

mieszkańcom Wiś l icy dogodnych  warunków  do   

aktywnego  wypoczynku i  integracji  w postaci  

zagospodarowanej przestrzeni  na  cele rozwoju 

infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Stworzenie warunków do podejmowania  dzia ła lności  

gospodarczej m.in. związanej z us ługami  turystycznymi  

(np. gastronomia, miejsca  noclegowe, i tp.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Wzrost  dochodów  mieszkańców wynikający  z  

rozwi ja jącego  s ię  ruchu turystycznego i  podejmowania  

dzia ła lności  gospodarczej.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Podnies ie poczucia  wartości  wśród mieszkańców 

Wiś l icy i  atrakcyjności  zamieszkiwania  na  tym obszarze
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Poprawa bezpieczeństwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

DLA TURYSTÓW 0,00

Rozwój oferty turystycznej opartej na  dziedzictwie 

kulturowym na terenie Wiś l icy
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Udostępnienie turystom infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Udostępnienie nowych produktów turystycznych na 

terenie Wiś l icy
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł 5 600 000,00 zł

Okres realizacji projektu Okres funkcjonowania projektu Okres funkcjonowania projektu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

nakłady inwestycyjne 0,00 -1 585 391,82 -1 367 753,30 -1 414 447,82 -937 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przychody 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 -1 600,00 -1 600,00 -1 600,00 -147 828,19 -147 828,19 -147 828,19 -148 195,26 -148 563,25 -148 932,16 -149 301,99 -149 672,74 -150 044,42 -150 417,04

wartość rezydualna

efekty fiskalne (transfery), 0,00 296 455,38 252 318,10 261 049,59 171 794,46 11 935,35 11 935,35 11 935,35 12 003,99 12 072,80 12 141,79 12 210,94 12 280,27 12 349,77 12 419,45

efekty zewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00

przekształcenia z cen rynkowych na ceny 

rozrachunkowe
0,00 63 415,67 53 974,13 55 841,91 36 749,08 2 553,13 2 553,13 2 553,13 2 567,81 2 582,53 2 597,29 2 612,08 2 626,91 2 641,78 2 656,68

przepływy ekonomiczne 0,00 -1 225 520,77 -1 043 061,07 -1 079 156,31 -710 183,37 5 550 660,29 5 550 660,29 5 550 660,29 5 550 376,54 5 550 092,08 5 549 806,91 5 549 521,03 5 549 234,44 5 548 947,12 5 548 659,09

czynnik dyskonta = 1/(1+i)^t 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51

zdyskotowane przepływy ekonomiczne 0,00 -1 167 162,63 -946 087,14 -932 215,80 -584 269,62 4 349 087,58 4 141 988,17 3 944 750,64 3 756 713,32 3 577 638,84 3 407 100,02 3 244 690,01 3 090 021,38 2 942 725,13 2 802 449,89

ENPV = 31 627 429,79

ERR = 56,71%

Społeczna stopa dyskontowa 5,00%
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

korzyści ekonomiczne 0,00 359 871,05 326 292,23 336 891,51 228 543,54 5 698 488,48 5 698 488,48 5 698 488,48 5 698 571,80 5 698 655,33 5 698 739,07 5 698 823,02 5 698 907,18 5 698 991,55 5 699 076,13

koszty ekonomiczne (znak +) 0,00 1 585 391,82 1 369 353,30 1 416 047,82 938 726,91 147 828,19 147 828,19 147 828,19 148 195,26 148 563,25 148 932,16 149 301,99 149 672,74 150 044,42 150 417,04

czynnik dyskonta = 1/(1+i)^t 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51

zdyskontowane korzyści ekonomiczne 0,00 342 734,34 295 956,67 291 019,55 188 023,34 4 464 914,83 4 252 299,84 4 049 809,37 3 857 017,70 3 673 404,04 3 498 531,44 3 331 983,79 3 173 364,76 3 022 296,89 2 878 420,71

zdyskontowane koszty ekonomiczne 0,00 1 509 896,97 1 242 043,81 1 223 235,35 772 292,95 115 827,26 110 311,67 105 058,73 100 304,39 95 765,19 91 431,42 87 293,78 83 343,38 79 571,76 75 970,82

łączna wartość zdyskontowanych korzyści 

ekonomicznych
37 319 777,28

łączna wartość zdyskontowanych kosztów 

ekonomicznych
5 692 347,50

Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty [B/C] 6,56
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8 Analiza wrażliwości i ryzyka 
 

Zgodnie z art. 101 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013, w przypadku dużych projektów wymagane jest 
dokonanie „oceny ryzyka”. Natomiast w przypadku, jeżeli Wnioskodawca uwzględnił w projekcie rezerwy 
na nieprzewidziane wydatki, to wówczas bez względu na wartość projektu należy przeprowadzić 
szczegółową analizę ryzyka, uzasadniającą utworzenie rezerwy. Omawiany projekt nie zakłada utworzenia 
rezerw ani nie jest zaliczany do projektów dużych. Dla przedmiotowego projektu nie ma obowiązku 
przeprowadzenia analizy ryzyka i wrażliwości. Wnioskodawca jednak przeprowadził uproszczoną analizę 
ryzyka. 

 

Tabela 44: Uproszczona analiza ryzyka dla projektu 

Ryzyko 

Prawdopodobi
eństwo (niskie, 

średnie, 
Wysokie) 

Komentarze 

Przekroczenie budżetu inwestycji 
podczas wdrażania projektu 

średnie 

Koszty inwestycji są oszacowane na podstawie 
kosztorysu z określeniem specyfiki i kosztów prac 

budowlanych. Dodatkowe koszty mogą pojawić się na 
etapie realizacji w wyniku ujawnienia się okoliczności, 

które dziś trudno było przewidzieć. Istnieje konieczność 
odpowiedniego przygotowania procedur przetargowych 

(m.in. SIWZ) oraz zapytań ofertowych. 

Ryzyko kursowe niskie 

Wartość dotacji określona zostaje na etapie aplikowania 
o dotacje wg kursu wskazanego w Regulaminie 

konkursu. W naborze RPO wskazuje się kwotę dotacji w 
PLN, o określonym poziomie procentowym 

dofinansowania, nie występuje ryzyko kursowe. 

Ryzyko prawne niskie 

Korzystanie z opinii prawnych, 
potwierdzanie poprawności przyjętego stanowiska 

(rozwiązania prawnego) w instytucjach opiniujących  
i zatwierdzających planowane prace. 

Problemy zewnętrzne –
niekorzystne warunki pogodowe 

średnie 
Możliwość skumulowania i przesunięcia robót w czasie, 

gdyż projekt będzie relatywnie długo realizowany.  

Opóźnienia w realizacji inwestycji  
z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy 
średnie 

Odpowiednie skonstruowanie umowy  
z wykonawcą np. robót budowlanych, która będzie 

przewidywać stosowne kary za nie dotrzymanie 
terminów realizacji lub wadliwe wykonanie prac. 

Opóźnienia w realizacji inwestycji  
z powodu protestów lokalnej 

społeczności (uciążliwość 
inwestycji) 

niskie 
Inwestycja akceptowana i bardzo oczekiwana społecznie 

(konsultowana na etapie tworzenia Programu 
Rewitalizacji).  

Niewywiązanie się z umowy 
partnera projektu 

średnie 
Obowiązki partnera zostały spisane w umowie 

partnerskiej – tak także wskazano potencjalne kary za 
wycofanie się ze wspólnej realizacji projektu.  

Źródło: opracowanie własne 
 

Największym ryzykiem dla wdrożenia przedmiotowego projektu może mieć wzrost nakładów 
inwestycyjnych, ale ze względu na znaczące dofinansowanie oraz oszacowanie kosztów na podstawie 
kosztorysów, nie przewiduje się żeby ten czynnik obarczony był wyższym ryzykiem niż omówiono powyżej. 
Inne zaprezentowane sytuacje obarczone są raczej niskim ryzykiem. Podsumowując ocenia się, że przy 
realizacji analizowanego projektu zagrożenie związane z jego realizacją należy określić jako bardzo niskie.    
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9 Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub 
sektora 
 
Kryterium dopuszczające sektorowe nr 1: Zgodność projektu z Programem rewitalizacji 
Projekt opisywany w niniejszym dokumencie wynika z obowiązującego Programu Rewitalizacji na lata 
2016-2025 dla Gminy Wiślica przyjętego uchwałą nr XXI/172/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 
2016r. 
 

 
W dniu 18 października 2017r. Rady Gminy Wiślica przyjęła aktualizację Programu Rewitalizacji (załączono 
do wniosku o dofinansowanie jako załącznik). 
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Przedmiotowy projekt jest zgodny z wizją jaka została przedstawiona w dokumencie  
(s. 61): 

Gmina Wiślica, jako miejsce bogate w historię wykorzystuje swój potencjał kulturowy w celu 
rozwoju turystyki. Jest również bezpiecznym miejscem do aktywnego wypoczynku. Posiada 

szeroką ofertę kształcenia oraz stwarza możliwość rozwoju gospodarczego. 
 
Na niniejszy projekt składają się następujące działania (projekty rewitalizacyjne) ujęte w Programie 
Rewitalizacji: 

 Projekt nr 2 Tysiącletnia Wiślica – śladami przeszłości – utworzenie trasy turystycznej „Przez 
Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

 Projekt nr 7 Rewitalizacja istniejących terenów rekreacyjno – turystyczno – sportowych nad rzeką 
Nidą w Wiślicy 

 Projekt nr 9 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz 
domach prywatnych na terenie Gminy Wiślica 
 

Wszystkie inwestycje ujęte w niniejszym projekcie są uwzględnione w Programie Rewitalizacji.  
 
Kryterium dopuszczające sektorowe nr 2: Czy Program Rewitalizacji, z którego wynika składany projekt 
spełnia wymagania określone w obowiązujących Wytycznych w zakresie rewitalizacji  
w programach  operacyjnych na lata 2014-2020? 
 
Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica spełnia wymagania określone  
w obowiązujących Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
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Dokument posiada pozytywna opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego -
Departamentu Polityki Regionalnej jako zgodny z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji  
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, tj. posiada wszystkie cechy i elementy wskazane  
w załączniku do w/w Wytycznych. 
 

 
Kryterium dopuszczające sektorowe nr 3: Czy projekt uwzględnia potrzeby osób  
z niepełnosprawnościami? 
Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Infrastruktura, która będzie zmodernizowana  
w ramach projektu będzie dostosowywana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Działania w tym 
zakresie to m.in.: 
- przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy przyszłym Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki, 
- miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, 
- obniżone krawężniki przy chodnikach. 
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- jedno z urządzeń w siłowni plenerowej wzdłuż ścieżki będzie stwarzało możliwość ćwiczenia przez osobę 
niepełnosprawną z dwóch stron  

 
Wszelka infrastruktura wytworzona w projekcie będzie projektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania. 
 
Kryterium dopuszczające sektorowe nr 4: Czy kategoria kosztów dot. dróg lokalnych stanowi mniejszość 
wydatków w ramach projektu 
TAK. Wartość kosztów dot. dróg lokalnych stanowi mniejszość wydatków w ramach projektu. Całkowita 
wartość projektu wynosi 5 267 679,20 zł brutto w tym: 5 267 679,20 zł stanowią  koszty kwalifikowalne. 
Wartość robót budowalnych dotyczących dróg wynosi  1 386 237,73 zł co stanowi 26,32% wartości 
kosztów kwalifikowalnych projektu. 
 

Rodzaj infrastruktury Wydatki kwal. % 

1 Infrastruktura turystyczna 1 429 936,68 zł 27,15% 

2 Infrastruktura drogowa 1 386 237,73 zł 26,32% 

3 Infrastruktura kulturalna 713 988,07 zł 13,55% 

4 Infrastruktura rekreacyjna 1 108 983,89 zł 21,05% 

5 Infrastruktura zaopatrzenia w energię 60 270,00 zł 1,14% 

6 Infrastruktura wod-kan 75 202,83 zł 1,43% 

7 Infrastruktura systemy monitorowania 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych 

150 060,00 zł 2,85% 

8 Infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli 
zwiększenie potencjału gospodarczego 

80 000,00 zł 1,52% 

9 Infrastruktura zdrowotna 35 000,00 zł 0,66% 

10 Dokumentacja, zarządzanie projektem, nadzór 
inwestorki, promocja 

228 000,00 zł 4,33% 

RAZEM 5 267 679,20 zł 100,00% 
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Kryterium dopuszczające sektorowe nr 5: Komplementarność z inwestycjami w ramach EFS 
Projekt jest komplementarny bezpośrednio zarówno z projektami jakie były do tej pory realizowane na 
obszarze rewitalizacji jak również z projektami jakie są i będą realizowane w ramach EFS w obecnej 
perspektywie. Niniejsze przedsięwzięcie  w  swoim  wymiarze  infrastrukturalnym  odpowiada  na  cele 
określone  dla  interwencji  EFS  w  ramach: 

 celu tematycznego 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników. 

 celu tematycznego 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją. 

 celu tematycznego 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 
 

Efekty wynikające z powiazania projektu EFRR z działaniami społecznymi 
Rezultatem projektu 6.5 współfinansowanego w ramach EFRR będzie m.in. zmniejszenie występowania 
negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, funkcjonalno – przestrzennych, technicznych  
i gospodarczych na obszarze rewitalizacji. Nastąpi wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej oraz 
poczucia ich tożsamości z miejscem zamieszkania poprzez stworzenie nowych przestrzeni do aktywności 
m.in. kulturalnej dzięki adaptacji budynku obecnego Gimnazjum na cele kulturalne. W wyniku projektu 
rewitalizacyjnego istnieje szansa na zwiększenie aktywności różnych grup formalnych i nieformalnych oraz 
udział w działaniach inicjowanych m.in. przez samorząd i jego jednostki organizacyjne.  
Realizacja projektu ułatwi szeroki dostęp do dóbr kultury zarówno społeczności lokalnej jak i osobom 
przyjeżdżającym do Wiślicy w celach turystycznych. Rewitalizacja przyczyni się ponadto do wzrostu 
znaczenia aktywności obywatelskiej jako czynnika wpływającego na dywersyfikację i zwiększenie 
zatrudnienia, zwiększenia jakości życia mieszkańców i rozwoju społeczno- gospodarczego. W wyniku 
wdrożenia projektu zwiększy się liczba atrakcji (kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych) Wiślicy  
w oparciu o posiadane potencjały endogeniczne. Rezultaty osiągnięte dzięki realizacji projektu podniosę 
rangę miejscowości jako jednego ze znaczących ośrodków życia kulturalno-gospodarczego w powiecie 
buskim i południowej części województwa świętokrzyskiego. Realizacja projektu pozwoli wzmocnić funkcje 
kulturowe Wiślicy (dzięki adaptacji budynku Gimnazjum na obiekt kultury), uatrakcyjnić je oraz stworzyć 
impuls do następnych działań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego i kulturalnego 
miejscowości. Infrastruktura powstała w ramach realizacji projektu będzie w pełni dostosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 
Projekt jest komplementarny z projektami, które będą/są realizowane w perspektywie 2014-2020  
w obszarze edukacji przedszkolnej i pomocy społecznej. Poniżej prezentuje te przedsięwzięcia:  
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L.p. Beneficjent Tytuł Wartość 
inwestycji 

Okres 
realizacji 

Program/działanie Na czym polega komplementarność  
z projektem rewitalizacyjnym? 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Wiślica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wyrównanie deficytów 
w edukacji 

przedszkolnej poprzez 
utworzenie nowego 

oddziału wraz z 
dodatkowymi zajęciami 

wspomagającymi 
rozwój psychoruchowy  
i poznawczy u dzieci” 

262 383,75 zł 
2019-09-01 

- 2020-08-31 

Oś Priorytetowa 8 – Rozwój 
edukacji i aktywne 

społeczeństwo, Poddziałanie 
8.3.1 Upowszechnianie i 
wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej –OSI Obszar 
Strategicznej Interwencji – 

obszary wiejskie o najgorszym 
dostępie do usług publicznych 

w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 

- 2020. 
 

Celem głównym projektu jest poszerzenie bazy 
przedszkolnej, zwiększenie oferty edukacyjno - 

wychowawczo- profilaktycznej zgodnej z indywidualnymi 
potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i 

rozwojowymi, wyrównanie szans edukacyjnych oraz 
wsparcie dzieci o zidentyfikowanych problemach, 

wyeliminowanie istniejących problemów, 
upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zwiększenie 

uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, 
podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług 
edukacyjnych przez placówkę przedszkolną oraz 

wsparcie przedszkola poprzez dostosowanie jego oferty 
do rzeczywistych potrzeb dzieci. Dodatkowo 20-tu 

dzieciom zostanie udzielone wsparcie, dzięki któremu 
zostaną wyrównane szanse edukacyjne. Przewiduje się, 

że z 94 dzieci objętych wsparciem 60 dzieci nabędzie 
kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektu. Podjęte 
w ramach projektu działania wpłyną zarówno na rozwój 

intelektualny, jak i na rozwój osobowości dzieci i ich 
rozwój społeczny. 

Dzięki realizacji zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 
dzieci projekt zapewni równy start dzieciom 

niepełnosprawnym i z różnymi dysfunkcjami. Projekt 
w/w jest to projekt złożony w dniu 11.08.2017 r.  

i obecnie jest w trakcie oceny merytoryczno – 
technicznej.  
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2. 

 
 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej w 
Wiślicy 

 
 
 
 

„Dobry Zawód – Lepsze 
Życie” 

154 620,00 zł 2016-2017 

Oś 9 Włączenie społeczne i 
walka z ubóstwem, Działanie 

9.1 Aktywna integracja 
zwiększająca szanse na 

zatrudnienie Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 

W ramach projektu zorganizowane zostało: 
poradnictwo psychologiczne, 

doradztwo zawodowe, 
wielomodułowe kursy zawodowe, 

dla 40% osób które ukończą kursy zostaną 
zorganizowane płatne staże zawodowe. 

 

3. 

 
 
 
 
 
 
 

Gmina Wiślica 

 
 
 
 
 
 

Doposażenie oddziałów 
przedszkolnych przy 

dwóch szkołach 
podstawowych w 

Gminie Wiślica 

168 392,56 zł 
03.11.2014 – 
30.06.2015 

Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej, 

Dla dwóch oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wiślicy został zakupiony sprzęt 

związany z doposażeniem dydaktycznym oraz 
umeblowaniem, została doposażona kuchnia, zostało 

zakupione wyposażenie w utrzymanie czystości w 
pomieszczeniach, wyposażenie zapewniające bezpieczne 
warunki opieki nad dziećmi, jak również zakupiony został 

sprzęt multimedialny służący do edukacji. Natomiast 
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w 

Skotnikach Dolnych został wyposażony w sprzęt 
związany z doposażeniem dydaktycznym oraz 

umeblowaniem, wyposażenie do utrzymanie czystości w 
pomieszczeniach, wyposażenie zapewniające bezpieczne 
warunki opieki nad dziećmi, jak również zakupiony został 

sprzęt multimedialny służący do edukacji. 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica
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W sferze społecznej projekt rewitalizacyjny znacznie poprawia dostęp na terenie gminy do infrastruktury 
rekreacyjnej. 
 

Tabela 45 Dostęp do infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Wiślica 
 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
Kryterium dopuszczające sektorowe nr 6: Czy projekt wykazuje zdolność do adaptacji do zmian klimatu  
i reagowania na ryzyko powodziowe 
Zgodnie z mapą opublikowaną na stronie internetowej Hydroportalu, projekt rewitalizacyjny Gminy Wiślica 
jest zlokalizowany częściowo na obszarach zagrożonych powodzią co potwierdzają poniższe mapy. 
  

L.p. Sołectwo BOISKA
SIŁOWNIE 

WEWNĘTRZNA

SIŁOWNIE 

ZEWNĘTRZNE
BASEN MINIGOLF

STADIO 

LEKKOATLETYCZNY
PLAŻÓWKI

KORT 

TENISOWY
PLAC ZABAW RAZEM

1. Brzezie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2. Chotel Czerwony 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Gluzy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Gorysławice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5. Górki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6. Hołudza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Jurków 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

8. Kobylniki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9. Koniecmosty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Kuchary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11. Łatanice 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

12. Ostrów 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

13. Sielec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Skorocice 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

15. Skotniki Dolne 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

16. Skotniki Górne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Szczerbaków 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

18. Szczytniki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

19. Wawrowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Wiślica 5 1 0 0 0 0 0 0 2 8

RAZEM 17 1 0 0 0 0 0 0 7 25

CZY SOŁECTWO POSIADA [JEŚLI TAK PROSZĘ WSTAWIĆ X]
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Mapa 6 Zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Wiślica 

 
Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

 
Legenda 

Obszar zagrożenia powodziowego  tereny zantropogenizowane   tereny rolne 

 lasy   Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi Q 0,2% - raz na 500 lat 

Drogi krajowe 
wojewódzkie 

Pokrycie terenu   wody powierzchniowe 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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Mapa 7 Wiślica – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) 

 
Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/pdf/M34054/M34054Cd3_ZG_1.pdf 
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Mapa 8 Wiślica – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) 

 
Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/pdf/M34054/M34054Cd3_ZG_1.pdf 

http://mapy.isok.gov.pl/pdf/M34054/M34054Cd3_ZG_1.pdf
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Mapa 9 Wiślica – obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) 

 
Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/pdf/M34054/M34054Cd3_ZG_1.pdf 
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Projekt przewiduje modernizację i/lub rozbudowę już istniejącej infrastruktury. W wyniku 

wdrożenia projektu nastąpi dostosowanie istniejącej infrastruktury do pełnienia nowych funkcji m.in. 
społecznych, rekreacyjnych i turystycznych. Zastosowane w ramach projektu rozwiązania/ technologie 
będą miały pozytywny wpływ na środowisko i zmianę klimatu. Adaptacja do zmian klimatu jest procesem, 
który ma na celu zmniejszenie podatności projektu na aktualne lub przewidywane zmiany klimatu. 
Wszystkie przyjęte w dokumencie rozwiązania uwzględniają zagrożenia związane ze zmianą klimatu. 
Ryzyko związane z zalaniem, podtopieniem lub innym niekorzystnym zjawiskiem na części obszaru 
realizacji projektu jest średnie, z uwagi na fakt, że Gmina Wiślica częściowo leży na terenach zalewowych. 
Jednocześnie należy stwierdzić, iż skala planowanego przedsięwzięcia jest zbyt mała, aby mogło ono  
w istotny sposób wpływać na zmianę klimatu. Projekt bowiem nie spowoduje znacznego wzrostu 
bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych, utraty siedlisk zapewniających sekwestrację CO₂ 
oraz zubożenia bioróżnorodności ekosystemów występujących na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanych inwestycji.  
Przykładowy  wykaz  działań mających wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałających  zmianom 
klimatu, które są ujęte w przedmiotowym projekcie: 

 racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju; 

 przeciwdziałanie zanieczyszczeniom;  

 zmniejszenie emisji dwutlenku węgla; 

 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych; 

 oświetlenie energooszczędne,  

 panele fotowoltaiczne - pozwalają one na wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania energii 
elektrycznej bez zanieczyszczania środowiska, redukując tym samym wytwarzanie CO₂, które 
powstaje przy wytwarzaniu prądu ze źródeł nieodnawialnych jak np. węgiel; 

 efektywne zużycie materiałów; 

 promocja i wykorzystanie zdrowej żywności  i produktów ekologicznych.  
 

Zdolności adaptacyjne planowanego przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu oraz 
odporność na klęski żywiołowe 

Sposób przygotowania, realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie 
optymalnie przystosowany do aktualnego tempa zmian klimatycznych i nie będzie wymagał dodatkowej 
adaptacji w okresie co najmniej kilkudziesięciu lat. Rozpatrywane inwestycje nie spowodują zwiększenia 
wrażliwości żadnego z elementów środowiska na zmiany klimatu. Infrastruktura, która powstanie  
w ramach projektu będzie odporna na klęski żywiołowe tj.: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne 
deszcze i burze, silne wiatry, katastrofalne opady śniegu oraz fale mrozu.  

Przystosowanie do zmian klimatycznych opisano także w pkt. 10.3 Studium.  
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Kryterium punktowe nr 1: Kompleksowość zaplanowanych w projekcie działań przyczyniających się do 
rozwiązywania problemów społecznych  na terenie rewitalizowanym. 
 
Projekt w pełni odpowiada i rozwiązuje zidentyfikowane problemy społeczne oddziałujące w: 

 
1 sferze gospodarczej  

 brak wykorzystania gospodarczo w obszarze turystyki terenów średniowiecznego grodziska, 

 niska komercjalizacja turystyczna Wiślicy przez lokalnych przedsiębiorców  

 problem Partnera MŚP – złej jakości droga dojazdowa do miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 
Zdjęcie 9 Tereny rekreacyjne obok szkoły zostaną w ramach projektu uzupełnione o oświetlenie i parking 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
Wiślica jest miejscem gdzie rozpoczyna swą drogę pielgrzymka kielecka, a bazylika, sanktuarium Madonny 
Łokietkowej jest odwiedzanym miejscem przez rzesze wiernych. Wiślica jest bogato historycznie 
miejscowością o niewykorzystanym potencjale turystycznym. Brak odpowiedniej infrastruktury oraz 
ścieżek tematycznych powoduje, że napływ turystów jest nieadekwatny do ilości zabytków, które  
w założeniu mają przywrócić jej dawny blask i świetność. Rozszerzenie oferty promocyjnej musi powiązane 
z rozwojem wewnętrznym miejscowości, dzięki czemu turyści odwiedzający Wiślicę będą  
z przyjemnością wracać do niej w późniejszym czasie, co może także zapewnić napływ nowych 
odwiedzających. Turyści ze względu na brak odpowiedniego dojścia i dojazdu mają utrudniony dostęp do 
tak wysokiej klasy zabytków.  Ponadto powierzchnia grodziska, przy prowadzeniu badań archeologicznych 
w latach 60- tych i 70-tych ubiegłego stulecia nie  została wyrównana i uporządkowana, dlatego też  
w zależności od decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków planowane są badania 
weryfikacyjne, uczytelnienie pierwotnej topografii terenu i form obiektu, częściowe bądź w całości 
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odtworzenie zabudowy, możliwa adaptacja dla potrzeb widowisk plenerowych lub innych nowoczesnych 
form edukacji historycznej i promocji miejsca jakim jest Grodzisko. Poza tym ochrona zachowanej 
spuścizny pozwoli odwiedzać ją w przyszłości młodszym pokoleniom, dla których odwiedziny Wiślicy mogą 
być doskonałą nauką genezy powstania Państwa Polskiego i chrześcijaństwa na ziemiach polskich. 
Wyraźnie zwiększony dochód z ruchu turystycznego pobudzi gospodarkę miejscowości i całej gminy, 
przyczyni się do większej ilości przeprowadzanych inwestycji, pozwoli również na wykorzystanie 
drzemiącego potencjału gastronomicznego tak ściśle przecież związanego z turystyką. Wzmożona 
aktywność ruchu turystycznego powstała na wskutek rozbudowy infrastruktury pozwoli mieszkańcom na 
otwieranie własnych działalności (kafejki, restauracje, sklepy z pamiątkami, miejsca noclegowe), które 
zapewnią nowe miejsca pracy, a przez to podniosą standard życia mieszkańców. 
 
Innym problem gospodarczym rozwiązanym  w ramach projektu będzie poprawa drogi dojazdowej do 
miejsca działalności przedsiębiorcy z sektora MŚP będącym Partnerem projektu. 
 

Zdjęcie 10 Droga do terenu działalności partnera projektu z sektora MŚP 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
Rezultaty projektu 6.5 w sferze gospodarczej: 
- utworzenie 3 stałych miejsc pracy (EPC) oraz około 15 miejsc pracy w otoczeniu projektu, 
- powstanie minimum 10 nowych firm, 
- podwojenie ruchu turystycznego do ok. 15-16 tys. rocznie (obecnie 7-8 tys.). 
Większa liczba atrakcji turystycznych oraz większa liczba turystów wpłynie na powstawanie nowych 
obiektów noclegowych, gastronomicznych, a to przełoży się na wzrost zatrudnienia. 
 
Dodatkowo zakłada się, iż w wyniku realizacji inwestycji nastąpi rozwój społeczno – gospodarczy 
miejscowości i Gminy Wiślica, co wpłynie m.in. na powstawanie nowych miejsc pracy  
w przedsiębiorstwach działających na terenie miejscowości nie tylko w branży turystycznej. Zakłada się, iż 
po zakończeniu realizacji projektu w otoczeniu powstanie ok. 10 nowych podmiotów gospodarczych. 
Każdy z nich średnio będzie generował 1-2 stałe miejsca pracy. Zakłada się, że w wyniku inwestycji 
powstanie ok. 15 nowych miejsc pracy.  
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Powstawanie nowych obiektów noclegowych 
W  2015  r.  blisko  78%  turystycznych  obiektów  noclegowych  znajdowało  się  w  4  powiatach 
(kieleckim, m. Kielce, buskim i koneckim). Według stanu na koniec lipca 2015 r. powiaty te  skupiały  
łącznie  11,2 tys.  miejsc  noclegowych  (69,9%  ogółu  miejsc  w  województwie).  Największa liczba  miejsc  
noclegowych  w  turystycznych  obiektach  noclegowych  województwa  znajdowała  się   
w powiecie  kieleckim  (26,4%  ich  ogółu),  a  także  w  powiatach:  buskim  (19,2%),  m.  Kielce  (15,1%)   
i koneckim  (9,2%). Wzrost oferty turystycznej Wiślicy będzie miał znacznie w kontekście rozwoju turystyki 
w całym powiecie buskim – pojawienie się produktu turystycznego – ścieżki historyczno-turystycznej 
będzie stanowiło atrakcję dla turystów odwiedzających Ponidzie.  
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Sfera funkcjonalno – przestrzenna 
W projekcie ujęto działania mające na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych (m.in. kulturalnych, 
rekreacyjno-turystycznych) oraz przestrzeni publicznej służącej integracji i aktywizacji lokalnej 
społeczności. Poniżej przedstawione elementy projektu ujęte w sferze funkcjonalno – przestrzennej: 
 
Zdjęcie 11 Utworzenie ścieżki historycznej do grodziska wraz z częściowym jego odtworzeniem to główne 

zadanie rewitalizacyjne miejscowości Wiślica (od 01.01.2018r. miasta) 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 

Zwiększenie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej 

Rewitalizacja terenów nad rzeką Nidą 

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

Zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej 
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Przebudowa obecnego budynku Gimnazjum na Gminne Centrum Kultury i Biblioteki 

Zwiększenie dostępu do infrastruktury turystycznej 

Urządzenie ścieżki historycznej z częściowym odtworzeniem zabudowy średniowiecznej 
grodziska i przebudową terenów rekreacyjnych 

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

Likwidacja azbestowego wodociągu 

Poprawa infrastruktury drogowej 

Przebudowa ulicy Podgrodzie i Kilińskiego wraz z Parkingiem obok Ośrodka Zdrowia 

Przebudowa ulicy Kilińskiego 

Przebudowa dróg do terenów poprzemysłowych 
 

Zdjęcie 12 Tereny rekreacyjne obok szkoły – to tu planowane jest zakończenie ścieżki historyczno-turystycznej 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
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Mapa 10 Przebudowa ul. Kilińskiego – ważne zadanie w sferze funkcjonalno-przestrzennej 

 
Źródło: maps.google.pl 

 
 
 
 
 
 
Problemy w obszarze funkcjonalno-przestrzennych, które rozwiązuje niniejszy projekt: 

 zły stan techniczny dróg na terenie poprzemysłowym, 

 zły stan techniczny ulic Podgrodzie i Kilińskiego, 
Poprawa stanu technicznego w/w dróg sprawi, że na terenie miejscowości Wiślica 100% dróg będzie 

bardzo dobrej jakości.  

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych na terenach rekreacyjnych obok szkoły, 

 brak ścieżki historyczno-turystycznej prowadzącej od centrum Wiślicy do średniowiecznego 
grodziska, 

 brak oświetlenia i siłowni plenerowej na terenach rekreacyjnych obok szkoły, 

 brak przystani kajakowej oraz nieuporządkowane nadbrzeże rzeki przy terenach rekreacyjnych nad 
rz. Nidą.  
W wyniku wdrożenia projektu problemy te zostaną rozwiązane. 
 

 Istnieje potrzeba poprawy funkcjonalno-przestrzennej terenu wokół Ośrodka Zdrowia i szkoły  
w Wiślicy. W ramach projektu powstanie parking 
  

  

Przebudowa ul. Kilińskiego w Wiślicy jedno  

z zadań rewitalizacyjnych 



Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 
Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

 

Strona 132 z 206 
  

Mapa 11 Miejscowość Wiślica 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 

Obiekty / obszary objęte projektem rewitalizacyjnym to przestrzenie niezwykle ważne, poza względami 
estetycznymi, przede wszystkim z uwagi na ich rolę społeczną. Chodzi tu głównie o funkcje społeczne, 

Tereny 

rekreacyjne nad 

Nidą 

Teren rekreacyjny 

obok szkoły 

Teren 

wczesnośredniowiec

znego grodziska 

Lokalizacja budynku 

obecnego gimnazjum – 

po projekcie Gminne 

Centrum Kultury i 

Biblioteka 
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kulturalne, a także turystyczne. Do rewitalizacji wybrano obiekty / obszary w miejscowości Wiślica 
wymagające poprawy stanu zachowania lub natychmiastowej interwencji np. ulica Podgrodzie i ul. 
Kilińskiego czy teren obok Ośrodka Zdrowia i szkoły. Miejsca te wymagają zmiany funkcji lub poprawy 
funkcjonowania (np. teren wczesnośredniowiecznego grodziska); obiekty te mają stać się bardziej 
atrakcyjne dla turystów i mieszkańców dzięki ich adaptacji na cele kulturalne, turystyczne, rekreacyjne 
przesądzające o estetyce przestrzeni publicznych.  
 

Zdjęcie 13 Teren przy ogrodzeniu szkoły będzie zakończeniem ścieżki turystyczno-historycznej 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

Zdjęcie 14 Teren rekreacyjny obok szkoły – w tym miejscu planowany jest parking 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Zdjęcie 15 Droga do terenu działalności partnera projektu z sektora MŚP 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 

W wyniku realizacji inwestycji Partnera MŚP – poprawi się estetyka i funkcjonalność tego terenu.  
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Sfera techniczna  
Główny problem, który zostaną rozwiązany w wyniku realizacji projektu: 
- zły stan techniczny budynku obecnego Gimnazjum – istnieje potrzeba adaptacji tego obiektu pod cele 
kulturalne (na Gminne Centrum Kultury i Biblioteki).  
W wyniku realizacji projektu rewitalizacyjnego w/w problem techniczny zostanie rozwiązany.  
 

Zdjęcie 16 Obiekt gimnazjum w środku – stan obecny 

 
Fot. Urząd Gminy Wiślica 

 

Zdjęcie 17 Budynek obecnego gimnazjum zostanie zaadoptowany na Gminne Centrum Kultury i Biblioteki 

 
Fot. Urząd Gminy Wiślica 
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Zdjęcie 18 Obecny budynek gimnazjum – w projekcie planowana jest jego przebudowa i montaż paneli 
fotowoltaicznych 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 
W ramach projektu nastąpi: 
- kompleksowa adaptacja i przebudowa budynku obecnego Gimnazjum na cele obiektu Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki.  
 
Sfera środowiskowa 
Projekt w 100% rozwiązuje ważny problem środowiskowy związany z wymianą wodociągu azbestowego 
(fi90), który stwarza dziś zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.  Po projekcie na terenie Wiślicy nie będzie już 
wodociągów azbestowych także problem z punktu widzenia ludzi i środowiska zostanie w pełni 
rozwiązany. 
Innym problemem w sferze środowiska będzie poprawa nabrzeża Nidy. Obecnie nabrzeże jest utwardzone 
trylinką, która w znacznej mierze jest uszkodzona, pofałdowana (ma ona ok 45 lat – wykonana przez 
RZGW) itp. W ramach procesu rewitalizacji przewidziano tu  prace polegające na utwardzeniu brzegu, 
budowie schodów wejściowych z plaży do wody. Zakres inwestycji nie będzie miał negatywnego wpływu 
na środowisko w tym na obszar NATURA 2000. Poniżej przedstawiamy zdjęcia stanu obecnego. 
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Zdjęcie 19 Nabrzeże Nidy – stan obecny 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 

 
Inne planowane działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska na obszarze rewitalizacji to: 
1 odwodnienie parkingu na terenach rekreacyjnych nad Nidą, 
2 zastosowanie OZE w inwestycji związane z przebudową budynku obecnego Gimnazjum na Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotekę, 
3 montaż oświetlenia OZE w ciągu ścieżki historycznej.  
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Kryterium punktowe nr 2: Wpływ projektu na obszar rewitalizowany  
Projekt wpływa na: 
- zwiększenie potencjału gospodarczego w szczególności poprzez tworzenie nowych podmiotów 
gospodarczych oraz nowych sektorów usług, 
- poprawę bezpieczeństwa publicznego, 
- wpływa na zachowanie obiektów zabytkowych, 
- zwiększenie potencjału turystycznego, 
- poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na rzecz przywrócenia i utrwalenia ładu 
przestrzennego, który podniesie atrakcyjność rewitalizowanego obszaru.  
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału gospodarczego w szczególności  poprzez  tworzenie  
nowych  podmiotów gospodarczych i nowych sektorów usług 
 
Projekt będzie realizowany na terenie miejscowości gminnej – Wiślica (od 01.01.2018r. miasto), jednak 
jego zasięg oddziaływania będzie znacznie szerszy. Rezultaty projektu będą miały oddziaływanie minimum 
na skalę regionu (z infrastruktury zmodernizowanej i doposażonej w ramach projektu będą korzystali także 
mieszkańcy całej Gminy Wiślica i całego Ponidzia). Projekt rewitalizacyjny wpłynie na podniesienie 
atrakcyjności gospodarczej Gminy Wiślica, która z uwagi na bogactwo 1000-letniej historii i liczne zabytki 
chce wykorzystywać te potencjały endogeniczne w swoim rozwoju.  
 
Niniejszy projekt ma wymiar turystyczno-rekreacyjny z uwagi na 3 główne zadania: 

 urządzenie ścieżki historycznej z częściowym odtworzeniem zabudowy średniowiecznej grodziska  
i przebudową terenów rekreacyjnych 

 rewitalizacja terenów nad rzeką Nidą, 

 doposażenie i poprawa funkcjonalności terenów rekreacyjnych w centrum Wiślicy (za szkołą). 
 

Wizja innowacyjnego modelu rozwoju gospodarczo-przestrzennego obszaru historyczno-
kulturowego Wiślicy opiera się na najnowszym rozumieniu dziedzictwa jako zbioru wartości materialnych  
i znaczeń niematerialnych wytworzonych w obszarze kultury i natury w procesach cywilizacyjnych,  
a tworzących razem przestrzeń egzystencjalną człowieka. 

Nawiązując do Rezolucji 2 Kongresu Konserwatorów Polskich istotny składnik tej przestrzeni – 
dziedzictwo kulturowe jest przedmiotem i podmiotem stałej transformacji, tak w sensie fizycznym i jego 
interpretacji jako dobra kultury, a zarazem nośnika pamięci i tożsamości. Ten sposób myślenia  
o dziedzictwie wymaga także uwzględnienia zasadniczej „zmiany statusu ontologicznego dziedzictwa 
poprzez zrównoważenie jego wartości sensu stricto oraz potrzeb społeczeństwa”. 

Wiślica – miejsce historyczne związane z przedpiastowską chrystianizacją ziem Polski 
południowej uważana za jedno z ważnych centrów administracyjnych państwa Wiślan, w średniowieczu 
jako ośrodek administracji kościelnej i miejsce stanowienia prawa w Królestwie Polskim, jest dziś 
peryferyjną miejscowością, której wartości kulturowe nie tworzą wystarczających podstaw dla realizacji 
potrzeb społecznych, tak w zakresie bazy jak i nadbudowy.  

Sytuację tę może znacząco i korzystnie zmienić podjęcie w Wiślicy realizacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w oparciu o ideę ecomuseum, która nie oznacza ograniczenia funkcji instytucji 
muzealnej do gromadzenia, opracowywania, eksponowania zasobu i edukowania o nim, ale jest to wizja 
oparta na filozofii new museology, definiowanej jako kontrolowany proces przekształceń zachodzący na 
danym obszarze w krajobrazie i środowisku z uwzględnieniem człowieka i jego kultury. Aktualnie 
ecomuseum jest rozumiane jako sterowany przez lokalną społeczność „projekt dziedzictwa” zintegrowany 
z jej celami i potrzebami rozwojowymi. Jest to więc nowa formuła zintegrowanej terytorialnie – 
akceptowanej i wspieranej świadomymi działaniami przez lokalne społeczności zainteresowane 
wykorzystaniem dziedzictwa jako fundamentalnej wartości w projektach lokalnego lub regionalnego 
zrównoważonego rozwoju. 
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Rysunek 3 Jedno z głównych zadań rewitalizacyjnych – częściowa odbudowa wczesnośredniowiecznego 
grodziska wpłynie na rozwój turystyczny Wiślicy 

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

 
W obszarze lokalnym zadaniem m.in. samorządu Gminy Wiślica jest wyznaczenie, utworzenie, 

konserwatorskie zabezpieczenie i uporządkowanie przestrzenne siedmiu stref historyczno-kulturowych 
tworzących proponowaną Miejscową Trasę Turystyczną ”Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy”.  
W sensie zarządzania, niektóre strefy mogą być podporządkowane innym podmiotom powołanym np. 
przez Gminę (np. strefy 0, B, E lub F). 

Niniejszy projekt ma duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką na terenie 
Wiślicy z uwagi na fakt, że niektóre z planowanych działań w następstwie realizacji tego projektu 
przewidują wspólne inwestycje z przedsiębiorcami np. niżej opisana sfera „0”:  

 
Proponowane Strefy: 
 

Strefa „0” Centrum Informacyjno-Promocyjne, recepcja trasy turystycznej, parking autokarów  
i samochodów osobowych, meleksów (ind. i zbior.) i indywidualnych pojazdów typu segway. 

  Lokalizacja  po zachodniej stronie „obwodnicy” – droga nr 776 
  Wielkość  1 ha 
  Stan własnościowy własność prywatna 

Zakres działań kompleksowa inwestycja zrealizowana np. w systemie PPP 
 

Strefa „A” Regia – stanowisko archeologiczne, docelowo rezerwat „archeotektoniczny” z ekspozycją 
dwóch zespołów palatialnych, reliktów grodziska wczesnośredniowiecznego i zamku 
Kazimierza Wielkiego.  

  Lokalizacja  przy ul. Złotej na południe 
  Wielkość  do 2 ha 
  Stan własnościowy własność prywatna 

Zakres działań wykup z rąk prywatnych, badania weryfikacyjne, zabezpieczenie 
konserwatorskie i organizacja plenerowej ekspozycji 
„archeotektonicznej” 
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Strefa „B” Rynek – współczesne centrum średniowiecznego miasta Wiślica z reliktami ratusza miejskiego 
i uporządkowaną zabudową mieszkalno-usługową. 

  Lokalizacja  centrum układu 
  Wielkość  0,42 ha 
  Stan własnościowy własność Gminy 

Zakres działań badania sondażowe ratusza, ew. ekspozycja, estetyzacja zabudowy 
przyrynkowej 

 
Strefa „C-D” Kwartał Kolegiacki – Plac Solny, zespół rezerwatów sakralnej architektury romańskiej  

w podziemiach Kolegiaty z pawilonem ekspozycyjnym kościółka Św. Mikołaja i Domem 
Długosza – w powiązaniu z Muzeum „Pradziejowej Wiślicy” i reliktami magazynów soli. 

Lokalizacja na południowy wschód od rynku 
Wielkość 0,56 (C), 0,35 (D) 
Stan własnościowy własność parafialna/Gminy 
Zakres działań uporządkowanie otoczenia: zabezpieczenie wilgociowe 

fundamentów, osuszenie, modernizacja podziemnej ekspozycji  
w Kolegiacie, konserwacja Domu Długosza, budowa nowego 
pawilonu ekspozycyjnego dla kościółka Św. Mikołaja (poprzedzona 
sondażowymi badaniami) i kompleksowa konserwacja reliktór, 
budowa nowego muzeum np. w narożniku ul. Batalionów 
Chłopskich i Placu Solnego – wymagana wielkość działki – do  
1000 m2 , wymagana pow. Użytkowa muzeum – 2500-2750 m2 , re-
aranżacja przestrzenna Placu Solnego. 

 
Strefa „E” Grodzisko - pochodzi z XI wieku, lub wcześniej, gród otoczony wałem drewniano-ziemnym  

o wys. 4m, w XII wieku zniszczony i odbudowany na przełomie XII i XIII wieku. 
Lokalizacja  poza miastem lokacyjnym, około 0,5 km od Placu 

Solnego 
Wielkość 4-5 ha (gród z fosą i terenem przyległym) 
Stan własnościowy gród we władaniu Gminy, otoczenie w rękach prywatnych 
Zakres działań badania weryfikacyjne, uczytelnienie pierwotnej topografii terenu  

i form obiektu, możliwa adaptacja dla potrzeb widowisk 
plenerowych, lub innych nowoczesnych form edukacji historycznej 
i promocji miejsca. 

Poniżej prezentujemy koncepcję zagospodarowania grodziska. 
 

Strefa „F” Uczytelniony przebieg średniowiecznych murów obronnych z ramami i basztami wzniesionych 
w czasach Kazimierza Wielkiego, mury były wyposażone w trzy bramy: Buską, Krakowską  
i Zamkową, przy której miał się znajdować zamek królewski, położony na północ od dzisiejszej 
ul. Złotej. Wydaje się być całkowicie realną, także w świetle współczesnej doktryny 
konserwatorskiej, koncepcja częściowej rekonstrukcji ich odcinków i fragmentów. 

 
Wyżej wyspecyfikowane strefy winny być połączone czytelnie oznaczonym i wizualni atrakcyjnie 

poprowadzonym ciągiem historyczno-rekreacyjnym, pieszo-jezdnym (rower, melex, segway, pojazdy 
uprzywilejowane). 
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Rysunek 4 Zagospodarowanie grodziska – wstępna koncepcja 

 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica
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W obszarze terytorialnym uzupełniająca oferta pakietowa regionalnego produktu turystycznego 
prezentować będzie najdawniejsze dziedzictwo kulturowe zachowane w rejonie Wiślicy i Dolnego Ponidzia 
(Pińczów-Wiślica-Nowy Korczyn), a szczególnie rezultaty najnowszych odkryć archeologicznych o naukowej 
randze światowej dokonane w miejscowościach: 

 Pełczyska (10 km na zachód) od Wiślicy, udokumentowane liczące 7,5 tysiąca lat relikty osad  
z epoki kamiennej oraz grodziska z VIII-XII wieku, cmentarzysko kultury łużyckiej i osadnictwo 
celtyckie i kultury przeworskiej 

 Bronocice (29 km na zachód) od Wiślicy, z pozostałościami osady kultury pucharów lejkowych 
(3770-3540 p.n.e.) i unikalnym znaleziskiem wazy z rysunkiem czterokołowego pojazdu 

 Słoniowice/Kazimierza Wielka (20 km na zachód) od Wiślicy, z zespołem monumentalnych 
grobowców megalitycznych liczących ponad 5000 lat – unikalne budowle ziemne w skali 
europejskiej 

 Stradów (20 km na zachód) od Wiślicy, z gigantycznym słowiańskim grodziskiem i systemem wielu 
podgrodzi, którego początki sięgają VIII wieku, uważane za znaczące centrum administracyjne  
w państwie Wiślan. 

 
W obszarze poza terytorialnym specjalna, poszerzona oferta pakietowa regionalnego produktu 

turystycznego prezentować może także bardziej oddalone zabytki regionu jak np. Krzemionki Opatowskie, 
zespół kopalni solni w Wieliczce i Bochni, czy niemiecki obóz nazistowski Auschwitz-Birkenau. 

Wiślica jest dziś częścią obszaru relatywnie słabo zaludnionego, zurbanizowanego  
i uprzemysłowionego, z produkcją opartą głównie o zasoby minerałów i usługach, ale o szczególnie 
wartościowych zasobach kulturowych i naturalno-przyrodniczych. 

Ruch turystyczny na terenie Wiślicy jest dziś niewspółmiernie niski w porównaniu z potencjałem 
miejscowości.  

Tabela 46 Ruch turystyczny w Muzeum Regionalnym w Wiślicy 

nazwa atrakcji 2015 2014 2013 2012 

Muzeum Regionalne w 
Wiślicy 6 717 6 333 7591 7151 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
 
Tym bardziej, że odległość pomiędzy Wiślicą a uzdrowiskiem Busko-Zdrój wynosi zaledwie 16 km, a liczbę 
kuracjuszy odpoczywających w Busku-Zdroju szacuje się na ponad 70 tys. osób. Z kolei odległość Wiślicy od 
Solca-Zdrój wynosi zaledwie 20,1 km. 
 

Tabela 47 Ruch turystyczny w uzdrowisku Busko-Zdrój 

nazwa atrakcji 2016 2015 2014 2013 2012 

Busko-Zdrój kuracjusze w obiektach sanatoryjnych 70753 69 907 66 000 60 330 55 446 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
  



Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 
Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

 

Strona 143 z 206 
  

Mapa 12 Odległość pomiędzy miejscowością Wiślica a Solec-Zdrój 

 
Źródło: maps.google.pl 

 
Mapa 13 Odległość pomiędzy Wiślicą a uzdrowiskiem Busko-Zdrój 

 
Źródło: maps.google.pl 
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Na obszarze Niecki Nidziańskiej znajdują się liczne zabytki najdawniejszych kultur i cywilizacji 

świadczące o aktywności człowieka liczącej 7,5 do 8 tysięcy lat (Krzemionki Opatowskie, osadnictwo  
w rejonie Kazimierzy Wielkiej). 

 
Na terenach rekreacyjnych nad rzeką Nidą planowana jest również do utworzenia w ramach projektu 
przystań kajakowa.  
 

Zdjęcie 20 Przykładowa przystań kajakowa 

 
Źródło: chroberz.info 

 
Warto także w tym miejscu wspomnieć o innym projekcie, który będzie komplementarny  

z przedmiotowym przedsięwzięciem, a wspólnie oba projekty (łączne koszty to ponad 23 mln zł!) 
przyczynią się do zwiększenia przedsiębiorczości na terenie Wiślicy poprzez zwiększenie ruchu 
turystycznego. Poniżej informacja o przedmiotowej inwestycji: 

Projekt pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum 
Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów 
dziedzictwa narodowego” uzyska dofinansowanie w wysokości ponad 15 mln zł w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” (łączny koszt to 18 mln – wkład własny sfinansują po 
50 procent instytucje organizujące, samorząd województwa świętokrzyskiego i Ministerstwo Kultury). 
Projekt przewiduje modernizację obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego.  

W ramach tego projektu będzie przede wszystkim odtworzony tzw. pawilon archeologiczny. Będzie 
to nowoczesna bryła pozwalająca z jednej strony na zabezpieczenie reliktów, które tam się znajdują,  
a z drugiej strony umożliwiająca tworzenie nowej przestrzeni muzealnej. Jest to decyzja konserwatorów  
i projektantów, stanowiąca bezpieczne rozwiązanie, jedyne, które pozwoli na stworzenie odpowiedniej 
ścieżki muzealnej, a zarazem na zabezpieczenie bazyliki. 

Projekt, który będzie realizowała Gmina Wiślica jest spójny z projektem Muzeum 
Archeologicznego w Wiślicy oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, ponieważ oba projekty mają na celu 
ożywienie miejscowości Wiślica m.in. poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej,  
a także zachowanie obiektów zabytkowych. 
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Nie ulega wątpliwości, że wpływ projektu rewitalizacyjnego na rozwój przedsiębiorczości będzie 

bardzo duży. Rewitalizacja Wiślicy stanowi ważny element na drodze przyszłego miasta w kierunku 
turystycznej perełki nie tylko Ponidzia, ale także całego Regionu Świętokrzyskiego. W wyniku realizacji 
projektu powstanie min. 15 przedsiębiorstw (i około 15 miejsc pracy w otoczeniu projektu), częściowo 
także z obszaru turystyki. 

Nie ulega wątpliwości, że Wiślica powinna wykorzystywać potencjały endogeniczne jakimi 
dysponuje i wokół nich budować ofertę turystyczną i rozwijać przedsiębiorczość. W wyniku realizacji 
projektu planuje się podwojenie liczby turystów odwiedzających Wiślicę co spowoduje wzrost 
przedsiębiorczości i dochodów lokalnych firm.  
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Poprawa bezpieczeństwa publicznego 
Jedną z najważniejszych potrzeb społecznych na obszarze rewitalizacji jest wzrost poczucia 
bezpieczeństwa. Szczególny niepokój mieszkańców i turystów budzą niebezpieczne zachowania nieletnich  
i młodzieży starszej. Jest to przede wszystkim uleganie nałogom, agresywny i przestępczy styl życia, a także 
wszechobecne i przekraczające normy społeczne zachowania. Zjawiska te funkcjonują  w opinii społecznej 
jako groźne i narastające.  
Na terenie Gminy Wiślica nie funkcjonuje posterunek policji, natomiast bezpieczeństwo  
i porządek publiczny mieszkańcom gminy zapewnia Punkt Przyjęć Policji. Liczba popełnionych przestępstw 
na terenie Gminy Wiślica w 2015 r. znacznie zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku – o 15 
wykroczeń. W 2014 r. najwięcej przestępstw zostało popełnionych w miejscowościach Chotel Czerwony, 
Jurków, Kobylniki i Wiślica, natomiast w 2015 r. w miejscowościach Gorysławice i Kobylniki. 
Najbezpieczniejszą miejscowością w Gminie Wiślica są Gluzy, w których nie popełniono żadnego 
przestępstwa w ciągu analizowanych lat.  
 

Tabela 48 Przestępstwa popełnione na terenie Gminy Wiślica 

Sołectwo 
Liczba popełnionych 

przestępstw 

Przestępstwa 
popełnione 

w zakresie przemocy 
domowej 

Liczba wydanych 
niebieskich kart 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Brzezie 0 1 0 1 0 0 

Chotel Czerwony 4 0 2 0 2 2 

Gluzy 0 0 0 0 0 0 

Gorysławice 3 5 0 2 0 1 

Górki 1 1 1 1 0 1 

Hołudza 0 2 0 1 0 0 

Jurków 4 2 2 1 0 0 

Kobylniki 4 3 1 1 0 0 

Koniecmosty 2 0 1 0 0 0 

Kuchary 1 0 0 0 1 1 

Łatanice 2 1 0 1 2 1 

Ostrów 1 2 0 1 0 0 

Sielec 1 0 0 0 0 0 

Skorocice 1 0 0 0 2 2 

Skotniki Dolne 1 0 0 0 0 0 

Skotniki Górne 2 0 0 0 1 4 

Szczerbaków 1 1 0 0 0 0 

Szczytniki 3 1 0 0 0 1 

Wawrowice 0 1 0 0 0 0 

Wiślica 6 2 1 0 2 0 

Ogółem: 37 22 8 9 10 13 

Opracowanie własne na podstawie danych w Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju 
 
Ilość założonych niebieskich kart na terenie gminy nie uległa znacznemu zwiększeniu.  
W 2015 r. najwięcej z nich zostało utworzonych dla rodzin w miejscowościach Chotel Czerwony, Skorocice  
i Skotniki Górne. Najwięcej przestępstw w zakresie przemocy domowej zostało popełnionych  
w miejscowości Gorysławice. Wykrywalność przestępstw na terenie całej Gminy  
w 2014 r. wyniosła 75,68%, a w 2015 r. 68,18%.  
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji planuje się zakup i montaż 
monitoringu w najważniejszych miejscach miejscowości.  
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Aktualnie na terenie miejscowości zainstalowanych jest 18 kamer w następujących lokalizacjach: 
 

Tabela 49 Monitoring na terenie Wiślicy – stan obecny 

Lp. Nr Kamery 
Miejsce 

zainstalowania 
Typ Kamery Jakość obrazu 

1. 
Kamera nr 1 

(Novus) 
ul. Batalionów 

Chłopskich 
Obrotowa Cyfrowa 

2., 
Kamera nr 2 

(Novus) 
ul. Rynek Obrotowa Cyfrowa 

3. 
Kamera nr 3 

(Novus) 
Dom Długosza Obrotowa Cyfrowa 

4. 
Kamera nr 4 

(Novus) 
ul. Plac Solny Obrotowa Cyfrowa 

5. 
Kamera nr 5 

(Novus) 
ul. Okopowa Obrotowa Cyfrowa 

6. 
Kamera nr 6 

(Novus) 
ul. Długosza Obrotowa Cyfrowa 

7. 
Kamera nr 7 

(Novus) 
Teren Rekreacyjny 1 Obrotowa Cyfrowa 

8. 
Kamera nr 8 

(Novus) 
Teren Rekreacyjny 2 Obrotowa Cyfrowa 

9. 
Kamera nr 9 

(Novus) 
ul. Kilińskiego Obrotowa Cyfrowa 

10. 
Kamera nr 

10 
(Novus) 

ZSP Parking Obrotowa Cyfrowa 

11. 
Kamera nr 

11 
(Novus) 

ZSP Wejście Obrotowa Cyfrowa 

12. 
Kamera nr 

12 
(Novus) 

Ośrodek Zdrowia Stacjonarna Cyfrowa 

13. 
Kamera nr 

13 
(Novus) 

GCI Wejście Stacjonarna Cyfrowa 

14. 
Kamera nr 

14 
(Novus) 

Teren Rekreacyjny Obrotowa Analogowa/konwerter 

15. 
Kamera nr 1 
(EverFocus) 

Dzwonnica-Rynek Obrotowa Analogowa/radio 

16. 
Kamera nr 2 
(EverFocus) 

Dzwonnica-Bazylika Obrotowa Analogowa/radio 

17. 
Kamera  nr 3 
(EverFocus) 

Rynek-Poczta Obrotowa Analogowa/radio 

18. 
Kamera nr 4 
(EverFocus) 

Plac Solny-Pawilon 
Archeologiczny 

Obrotowa Analogowa/radio 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
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Uwaga! Pozycje od 15-16 są wyeksploatowane, obraz jest fatalnej jakości. Pozycja numer 14 to stara 
kamera wyeksploatowanego systemu EverFocus przełączona na nowszy, obraz o słabej rozdzielczości. 
Pozostałe kamery opisane jako „cyfrowa” mają dobry obraz o wysokiej rozdzielczości (podłączone za 
pomocą światłowodu). 
 

Zdjęcie 21 Przykład monitoringu miejskiego 

 
Źródło: http://grodzisknews.pl/dodatkowe-kamery-monitoringu-w-miescie/ 

 
W związku z powyższym koniecznym jest wdrożenie poprawy bezpieczeństwa obszaru rewitalizacji poprzez 
m.in. montaż nowego monitoringu. Jego zastosowanie zwiększy bezpieczeństwo w miejscowości poprzez 
spełnienie następujących funkcji: 
Prewencja – obecność kamer odstrasza przestępców, zmniejsza się przestępczość jak np. rozboje, 
kradzieże samochodów, kradzieże kieszonkowe, akty wandalizmu i chuligaństwa, itp.; 
Nadzór – dany obszar jest pod stałą obserwacją, co w przypadku powstania zagrożenia pozwala na 
natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań przez policję, 
Dowodowa – zarejestrowane zdarzenia mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy, 
Ratowanie życia ludzkiego – możliwość ratowania osoby, która np. zasłabła poprzez powiadomienie 
pogotowia ratunkowego 
Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych – system ma możliwość wykrywania poszukiwanych numerów 
rejestracyjnych samochodów na podstawie analizy obrazu z kamery. 
 
Zadaniem systemu monitoringu wizyjnego jest umożliwienie obserwacji wybranych miejsc na terenie 
miejscowości Wiślica poprzez zastosowanie kamer obserwacyjnych oraz ciągłą rejestrację zdarzeń 
zachodzących w obserwowanych obszarach tak w warunkach dziennych, jak i  nocnych. 
 
Inne działania objęte w projekcie 6.5 przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa przestrzeni 
publicznej: 
1 Przebudowa dróg na terenach poprzemysłowych. 
2 Urządzenie ścieżki historycznej.  
3 Przebudowa i uporządkowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia i szkoły. 
4 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ciągu ścieżki 
historycznej i na obszarze rekreacyjnym nad Nidą.  
5 Przebudowa ulicy Kilińskiego i Podgrodzie. 
6 Wykonanie parkingu na terenach rekreacyjnych obok szkoły. 
 

http://grodzisknews.pl/dodatkowe-kamery-monitoringu-w-miescie/
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Zdjęcie 22 W ramach projektu rewitalizacji planowany jest do zakupu monitoring wizyjny 

 
Źródło: https://www.eltrox.pl/monitoring.html 

 
Zdjęcie 23 Ul. Kilińskiego w Wiślicy wymaga przebudowy w celu poprawy bezpieczeństwa

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Zwiększenie potencjału turystycznego 
Projekt ma zdecydowanie wymiar turystyczny i znacznie zwiększa potencjał turystyczny 

miejscowości i gminy Wiślica bowiem główną inwestycją projektu rewitalizacyjnego jest: „Urządzenie 
ścieżki historycznej z częściowym odtworzeniem zabudowy średniowiecznej grodziska i przebudową 
terenów rekreacyjnych”. 

Pewien wpływ na rozwój turystyki będzie miało również to, że od 01.01.2018r. Wiślica została 
miastem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

 

 
 

             Na potrzeby ratowania bogatego dziedzictwa kulturowego Wiślicy, przez zespół historyków, 
archeologów należących do Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie pod kierownictwem 
prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki, został opracowany  Projekt Dziedzictwa  pod nazwą „Wiślica 
pradziejowa: śladami najdawniejszych cywilizacji i kultur, dziejów chrześcijaństwa europejskiego i budowy 
państwa pierwszych Piastów na ziemiach Polski południowej”, na założeniach którego oparte  jest niniejsze 
przedsięwzięcie. Gmina Wiślica podpisała również list intencyjny z władzami Politechniki Krakowskiej,  
w którym strony deklarują współpracę w zakresie pracy naukowo – badawczej, programów rozwojowych, 
staży studenckich, co pozwoli na właściwą ochronę dziedzictwa kulturowego i tworzenie ładu 
przestrzennego Wiślicy.                                                                                                    
 
Poniżej prezentujemy koncepcje architektoniczną ścieżki i odbudowy grodziska wykonaną przez zespół 
architektów pod kierunkiem prof. A. Kadłuczki: 

Rysunek 5 Koncepcja odbudowy grodziska średniowiecznego 

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
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Na mapie pomników historii i sztuki Polski Wiślica zajmuje miejsce szczególne. Jest ona najbogatszym 
zespołem zabytkowym na Ponidziu. Dzieje Wiślicy sięgają już IX w. już w 880 roku – prawie 100 lat 
wcześniej niż chrzest Polski. Dowodem tego jest misa chrzcielna znajdująca się w pawilonie 
archeologicznym. W latach 1166–1173 istniało księstwo Wiślickie należące do Kazimierza Sprawiedliwego. 
Z okresem tym wiąże się powstanie gipsowej płyty „Orantów”, którą zobaczyć można w podziemiach 
bazyliki. Pomyślny czas dla Wiślicy to rządy króla Kazimierza Wielkiego. W 1352 r. zbudowano tu kolegiatę. 
Ogłoszono w niej Statuty Wiślickie (pierwsze pisane prawo dla małopolski). Z Wiślicą związany był słynny 
historyk, kanonik i kustosz kolegiaty Jan Długosz. Wiślicę jako kardynał trzykrotnie odwiedził nasz wielki 
rodak papież Jan Paweł II, który rok przed śmiercią podniósł kolegiatę do rangi bazyliki. 
 

Rysunek 6 Grodzisko średniowieczne w koncepcji prof. Andrzeja Kadłuczki 

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

Rysunek 7 Koncepcja odbudowy grodziska średniowiecznego w Wiślicy 

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
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Rysunek 8 Koncepcja zagospodarowania terenu  

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka
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Przedmiotem niniejszego projektu rewitalizacyjnego jest odpowiednie zagospodarowanie istniejących 
terenów i obiektów o charakterze zabytkowym i turystycznym,  w tym przywrócenie dawnego wyglądu, 
które na potrzeby turystów oraz mieszkańców gminy mają przyjąć formę czytelnie oznaczonym  
i wizualnie atrakcyjnie poprowadzonym ciągiem historyczno – rekreacyjnym umożliwiającym dziesiątkom 
tysięcy turystów dokładne i komfortowe zapoznanie się z zabytkami Wiślicy. Początkiem i końcem ścieżki 
będą parkingi autokarów i samochodów osobowych, meleksów i indywidualnych pojazdów. Jeden  
z parkingów znajduję się obok Bazyliki w Wiślicy a drugi w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia 
zostanie wybudowany w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych i starorzecza rzeki Nidy.  
 

Zdjęcie 24 Tereny rekreacyjne nad Nidą – tu powstanie pole biwakowe  

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

W wyniku realizacji projektu powstanie szlak turystyczny, przebudowany zostanie odcinek ciągu pieszo – 
jezdnego do grodziska, będzie wykonane oświetlenie w/w ścieżki i terenów rekreacyjnych. Ścieżka ta 
stanie się „Drogą Świętych Polskich”, ponieważ zostanie usytuowane wzdłuż niej 16 figur przeniesionych  
z dotychczasowego miejsca spotkań młodzieży w ramach Diecezjalnych Spotkań Młodzieży nazwanymi 
„Błoniami Świętych i Błogosławionych Polskich w Wiślicy”.  
 

Zdjęcie 25 Błonia Świętych i Błogosławionych Polskich w Wiślicy 

 
Źródło: mapio.net  
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Zdjęcie 26 Ścieżka planowana do wykonania w ramach projektu rewitalizacji w kierunku grodziska  
– stan obecny 

 
Fot. Urząd Gminy Wiślica 

 
Ścieżka pełnić będzie również rolę edukacyjną poprzez umieszczenie tablic informujących o historii Wiślicy 
na przestrzeni wieków (od IX po XX wiek). Ścieżka ta prowadzić będzie między innymi do średniowiecznego 
grodziska, gdzie planuje się przeprowadzenie prac archeologicznych, uporządkowanie zdewastowanego 
wnętrza grodziska oraz odtworzenie średniowiecznej zabudowy. W sąsiedztwie planowanej ścieżki 
znajdują się fundamenty kościoła św. Marcina, które zamierza się wyeksponować. Ponadto przewidywane 
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jest odtworzenie przebiegu części średniowiecznych murów obronnych z bramą oraz odtworzenie części 
zabudowy grodziska. 
 
W ramach RPO WŚ planowana jest budowa ścieżki rowerowej z Wiślicy do Krakowa. Ścieżka ta będzie 
przebiegać po torowisku byłej Kolejki wąskotorowej. Ogół wyżej wymienionych przedsięwzięć 
kłada się na element wpływający podniesieniu walorów estetycznych Wiślicy.  
 
Zdjęcie 27 Na terenie rekreacyjnym obok szkoły – planowane jest zakończenie ścieżki historycznej oraz wykonanie parkingu wraz z 

odwodnieniem i oświetlenie tego miejsca 

 
Fot. Urząd Gminy Wiślica 

 
Warto również wspomnieć, że w Wiślicy jest trasa questingowa10: 

 Wiślica – Polski Skarb Nieznany – trasa w gminie Wiślica; 
 
oraz przebiegają 2 szlaki piesze: 

SZLAKI TURYSTYCZNE PONIDZIA 

48.  

Pińczów – Grochowiska – Wełecz – rezerwat Winiary Zagojskie – 

rezerwat Skorocice – Brzezie – Chotel Czerwony – rezerwat Przęślin – 

Gorysławice – Wiślica 

39 km 

50.  

Grochowiska – Kameduły – Szaniec – Elżbiecin – Zbrodzice – Żerniki 

Górne – Szczaworyż – Smogorzów – Stopnica –Wolica – Solec-Zdrój – 

Strażnik – Chinków – Strożyska – Nowy Korczyn – Winiary Dolne – 

Stary Korczyn – Czarkowy – Kocina – Wawrowice – Wiślica 

90,5 km 

oraz 2 rowerowe tematyczne:  

                                                           
10 Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2015-2020, s. 94. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Szlak_niebieski.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Szlak_zielony.svg
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W obszarze turystyki realizacja projektu wpłynie na zwiększenie liczby odbiorców oferty turystycznej do 
minimum 15-16 tys. osób (czyli podwojenie obecnego ruchu turystycznego).   

Zdjęcie 28 Wiślica z lotu ptaka 

 
Źródło: busko.travel.pl 
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Wpływ projektu na zachowanie obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji 
Projekt przewiduje inwestycje związaną z zachowaniem obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji. 
Projekt ma bardzo duży wpływ na zachowanie obiektu zabytku nieruchomego – miasta osady Wiślica jako 
miasta starodawnego (układ urbanistyczny): 

 
 
„Miasto” jako obiekt zabytkowy jest również wpisane do rejestru Świętokrzyskiego Konserwatora 
zabytków pod numerem A.84. 
 

 
 
Niewątpliwy wpływ na zabytek będzie mieć zadanie polegające na odtworzeniu ścieżki historycznej  
z częściowym odtworzeniem zabudowy średniowiecznej grodziska. Warto zwrócić uwagę, że „Grodzisko, 
ul. Podgrodzie - pierwsza otwarta osada istniała tu już najprawdopodobniej w IX wieku, później w XI 
stuleciu, za czasów Bolesława Chrobrego powstało zamknięte grodzisko, na przełomie XII i XIII wieku 
zastąpione znacznie większym, z rzędami półziemianek”11.  

                                                           
11 https://www.polskieszlaki.pl/wislica.html 

https://www.polskieszlaki.pl/grodzisko-w-wislicy.htm
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Zdjęcie 29 Obecna ścieżka prowadząca do średniowiecznego grodziska: 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
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Rysunek 9 Koncepcja średniowiecznego grodziska - wejście 

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
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Rysunek 10 Zabytkowy Układ urbanistyczny Wiślicy wraz z zaznaczeniem fundamentów Kościoła Św. 
Marcina 

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

 

Rysunek 11 W tle grodzisko z wyznaczoną ścieżką historyczną, na pierwszym planie fragment 
fundamentów Kościoła Św. Marcina 

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
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Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej na rzecz przywrócenia i utrwalenia ładu 
przestrzennego, który podniesie atrakcyjność rewitalizowanego obszaru  
 

Działania ujęte w projekcie 6.5 przyczynią się do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej 
na rzecz przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego. Poniżej opisujemy główne inwestycje, które 
wpisują się w to kryterium.  Duże znaczenie dla poprawy estetyki Wiślicy będzie mieć urządzenie ścieżki 
historycznej z częściowym odtworzeniem zabudowy średniowiecznej grodziska i przebudową terenów 
rekreacyjnych. Ta inwestycja w największym stopniu poprawi estetykę miejscowości i przywróci 
funkcjonalność przestrzeni publicznej. Poniższe zdjęcie prezentują stan obecny i projektowany (wg 
koncepcji prof. Andrzeja Kadłuczki).  
 
 
 

Rysunek 12 Koncepcja odtworzenia grodziska średniowiecznego w Wiślicy 

 
Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
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Zdjęcie 30 Grodzisko – stan obecny (wrzesień 2017r.) 

Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Rysunek 13 Koncepcja zagospodarowania terenu wokół miejsca dawnego Kościoła Św. Ducha w Wiślicy 

 
 

Źródło: Studio Architektoniczne ARCHECON – prof. dr inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
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Zdjęcie 31 Tereny rekreacyjne nad Nidą – stan obecny 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 
Bardzo ważnym elementem poprawki funkcjonalności i estetyki jest zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych – poprawę estetyki dróg prowadzących do terenów byłej Spółdzielni Pracy Kopaliny 
Mineralne i masarni GS-u. 
 
Kolejnym obszarem miejscowości, gdzie znacznie poprawi się estetyka jest teren wokół Szkoły i Ośrodka 
Zdrowia. W projekcie rewitalizacji przewidujemy uporządkowanie tego terenu (zadanie: Przebudowa ulicy 
Podgrodzie i Kilińskiego wraz z Parkingiem obok Ośrodka Zdrowia). 
 

Zdjęcie 32 Teren wokół szkoły i Ośrodka Zdrowia w Wiślicy wymaga poprawy estetyki i funkcjonalności 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Zdjęcie 33 Parking przy Ośrodku Zdrowia – stan obecny 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 
Tereny opisane w niniejszym punkcie Studium mają niską estetykę i funkcjonalność i nie komponują się z 
terenami już odnowionymi np. Rynkiem i Placem Solnym (zob. zdjęcia poniżej) 
 

Zdjęcie 34 Rynek  i Park w Wiślicy 

 
Źródło: kielce.onet.pl 
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Rysunek 14 Widok na Plac Solny, Kolegiatę i Rynek 

 
Źródło: Architekt Kielce ZIK STUDIO 

 
Zdjęcie 35 Plac Solny w Wiślicy po przebudowie  

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilk53F4NvWAhVlDJoKHeH7CpkQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.zikstudio.pl%2Furb_wislica.html&psig=AOvVaw36QsXe_dbBDXdjcM8gTd1L&ust=1507370928815552
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Kolejnym obszarem miejscowości Wiślica, gdzie poprawi się estetyka i funkcjonalność terenu jest obszar 
działalności Partnera z sektora MŚP – w ramach projektu zostanie m.in. poprawiona droga dojazdowa, 
która dziś ma niską estetykę i funkcjonalność.  
 

Zdjęcie 36 Droga do terenu działalności partnera projektu z sektora MŚP 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
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Kryterium punktowe nr 3: Stopień komplementarności oraz liczba partnerów zaangażowanych  
w projekcie 
 
Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerami projektu są: 

 Partner z sektora przedsiębiorstw MŚP – „ROBUD” Robert Bochenek z siedzibą: Okopowa 17  
28-160 Wiślica. Inwestycją, którą planuje zrealizować w ramach projektu partner gospodarczy jest 
Utwardzenie drogi dojazdowej wraz z częścią placu z kostki brukowej. 

 Partner spoza sektora MŚP - Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy – z siedzibą: ul. 
Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica 
Partner odpowiada za realizację zadania pn. „Zakup instalacji solarnej na budynek SZOZ w Wiślicy”. 

 
Projekt jest bezpośrednio powiązany - komplementarny z działaniami jakie były do tej pory realizowane 
oraz jakie będą w najbliższych latach przez Gminę Wiślicę jak i jej jednostki organizacyjne, organizacje 
pozarządowe. Poniżej znajduje się wykaz projektów nakierowanych na aktywizację społeczną, walkę  
z ubóstwem, integracje osób niepełnosprawnych - finansowanych ze środków innych niż EFS. 
 

Zdjęcie 37 Tereny rekreacyjny w Wiślicy zostały wykonane ze środków innych niż EFS 

 
Fot. Urząd Gminy Wiślica 
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Tabela 50 Wykaz projektów komplementarnych z przedmiotowym projektem 

L.p. Beneficj
ent 

Tytuł Wartość 
inwestycji 

Okres 
realizacji 

Program/działanie Na czym polega komplementarność  
z projektem rewitalizacyjnym? 

1. 

 
 
 

Gmina 
Wiślica 

 
„Instalacja systemów energii 
odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej i domach 
prywatnych w gminach powiatu 

buskiego i pińczowskiego” 

284 923,78 zł 
30.01.2017 – 
28.02.2017 

współfinansowany ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy, w 
wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowanych 

Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych 
pozwoliło na znaczne obniżenie rachunków za energię, 
co pozwoli zaoszczędzić środki i spożytkować je na inne 

inwestycje, które będą gwarantować sukcesywny rozwój 
gminy. 

2. 

 
 
 

Gmina 
Wiślica 

„Instalacja kolektorów 
słonecznych  na budynkach 

użyteczności publicznej i domach 
prywatnych na terenie Gmin 

tj.  Sędziszów, Wiślica, Stopnica, 
Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, 
Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, 

Kije ” 

3 366 681,41 
zł 

12.05.2014 – 
28.02.2017 

współfinansowany ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy, w 
wysokości 75 % kosztów 

kwalifikowanych 

Zakres rzeczowy projektu obejmował montaż kolektorów 
słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii 

słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej. 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina 
Wiślica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa hali widowiskowo - 
sportowej w Wiślicy 

 

7 508 319,00zł 
18.11.2014 – 
30.11.2016 

Zadanie dofinasowane ze 
środków Ministra Sportu 

Zakres robót obejmował: budowę budynku hali 
sportowej, budowę łącznika komunikacyjnego oraz 

łącznika z istniejącą szkołą podstawową mieszczącego 
sale: bilardową, tenisa stołowego, siłowni, sali fitness, 

sali ćwiczeń oraz zaplecze hali: szatni, magazynu sprzętu 
sportowego, łazienek, WC. 

Ponadto w zakres robót wchodziło zagospodarowanie te
renu przyległego do hali. Efektem użytkowym dla sportu 
i społeczności lokalnej jest: zapewnienie odpowiedniego 

standardu zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć 
pozalekcyjnych (SKS, UKS) dla dzieci i młodzieży ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum, udostępnienie obiektu 
mieszkańcom gminy Wiślica oraz sąsiednich gmin w celu 
organizacji wolnego czasu, upowszechnianie zdrowego 

trybu życia poprzez uprawianie piłki nożnej, piłki ręcznej, 
siatkówki, koszykówki, bilardu, kulturystyki, aerobiku, 
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udostępnienie obiektu miejscowym klubom sportowym i 
stowarzyszeniom w celu przeprowadzania treningów, 

rozgrywek, turniejów, spotkań, prób, itp. 

4. 

 
 
 
 

Gmina 
Wiślica 

Przebudowa istniejących dróg 
osiedlowych wraz z chodnikami i 

placami, oświetlenia terenu, 
przyłącza wodociągowego oraz 
likwidacja zbiornika nieczystości 

na osiedlu mieszkalnym po byłym 
PGR Gorysławice 

215 448,42 zł 
01.09.2016- 
08.12.2016 

 
Inwestycja była 

dofinansowana ze środków 
Agencji Nieruchomości 

Rolnych oddział w Rzeszowie. 
 

Tereny osiedla mieszkaniowego po byłym PGR 
Gorysławice zostały poddane gruntownej rewitalizacji. 

Dzięki pracom budowlanym otrzymały nową 
funkcjonalność oraz przyczyniły się do rozwoju 

miejscowości Gorysławice. Przedmiotem robót było 
wykonanie przebudowy istniejących dróg osiedlowych 

wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, 
przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika 

nieczystości. 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
 

Ponadto w IV kwartale 2017 r. Gmina Wiślica będzie składała wniosek o dofinansowanie w ramach naboru wniosków z Działania 7.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej - RPOWŚ pn. „Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy w zakresie funkcji przedszkolnej”.  
Przedmiotem projektu będzie rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na cele przedszkola wraz z salą wielofunkcyjną w celu wyrównania dostępu do 
usług w zakresie infrastruktury przedszkolnej. 

Niniejszy projekt jest również komplementarny z przedsięwzięciem pn. „Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum 
Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego” który ma szansę uzyskać 
dofinansowanie w wysokości ponad 15 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” (łączny koszt to 18 mln – wkład własny sfinansują po 50 procent instytucje organizujące, 
samorząd województwa świętokrzyskiego i Ministerstwo Kultury). Projekt przewiduje modernizację obiektów wchodzących w skład kompleksu muzealnego.  

W ramach tego projektu będzie przede wszystkim odtworzony tzw. pawilon archeologiczny - będzie to nowoczesna bryła pozwalająca z jednej strony 
na zabezpieczenie reliktów, które tam się znajdują, a z drugiej strony umożliwiająca tworzenie nowej przestrzeni muzealnej. Jest to decyzja konserwatorów  
i projektantów, stanowiąca bezpieczne rozwiązanie, jedyne, które pozwoli na stworzenie odpowiedniej ścieżki muzealnej, a zarazem na zabezpieczenie 
bazyliki. Projekt, który będzie realizowała Gmina Wiślica w ramach RPO WŚ 2014-2020, działania 6.5 jest spójny z projektem Muzeum 
Archeologicznego w Wiślicy oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, ponieważ oba projekty mają na celu ożywienie miejscowości Wiślica m.in. poprzez 
poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, a także zachowanie obiektów zabytkowych.  

 



Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 
Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

Kryterium punktowe nr 4: Wpływ projektu na tworzenie nowych miejsc pracy  
Jednym z efektów realizacji projektu będzie wygenerowanie trzech stałych miejsc pracy dla osób  
z odpowiednim wykształceniem, przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym, zatrudnionych na 
stanowiskach:   
- 1 etat kierownik Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki, 
- 1 etat instruktor nauki gry na instrumentach muzycznych ( ½ etatu) instruktor gry bilard i tenis stołowy 
(1/2 etatu) 
- 1 etat pracownik fizyczny do  sprzątania w Gminnym Centrum Kultury/Bibliotekę i utrzymania ścieżki 
(zieleń, sprzątanie) 
 
Kryterium punktowe nr 5: Obszar realizacji projektu 
Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej - Wiślica. Na obszarze rewitalizacji są tereny 
poprzemysłowe i projekt będzie obejmował te tereny. 
 
Niniejszy projekt przewiduje przebudowę dróg do terenów poprzemysłowych: 

 Spółdzielnia Pracy Kopaliny Mineralne 

 Masarnia GS Wiślica 
  
Projekt obejmuje przebudowę 2 dróg niżej przedstawionych na fotografiach: 
 
Zdjęcie 38  Ulica na terenie poprzemysłowych planowana do przebudowy w ramach projektu rewitalizacji  

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 
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Zdjęcie 39 Ulica na terenie poprzemysłowych – planowana do modernizacja w ramach projektu 6.5 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 
Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego zespołu miejscowości Wiślica-
Gorysławice tereny oznaczone na mapie jako: 

 48-P teren istniejącego w 1992r. zakładu produkcyjnego Spółdzielni Pracy „Kopaliny Mineralne”, 

 49-P teren na którym działała masarnia GS-u. 
Dziś te zakłady nie istnieją. Poniżej prezentujemy dokumenty potwierdzające te dane: 
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Mapa 14 Tereny poprzemysłowe w Wiślicy na podstawie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego zespołu miejscowości Wiślica-Gorysławice 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiślica

Uliczki 

planowane do 

przebudowy w 

ramach 

projektu 6.5 

Teren byłego zakładu 

produkcyjnego 

Spółdzielni Pracy 

„Kopaliny Mineralne” 

Teren po byłej 

masarni GS 

Ul. Tysiąclecia 

Państwa 

Polskiego (droga 

wojewódzka 

771) 
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Mapa 15 Tereny poprzemysłowe wraz z drogami planowanymi do modernizacji w ramach rewitalizacji 

 

Źródło: Urząd Gminy Wiślica 
  

Drogi na obszarze 

poprzemysłowym 

planowane do 

modernizacji  
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Kryterium punktowe nr 6: Zorientowanie projektu na efektywne wykorzystywanie energii 
W ramach projektu planowane są działania nakierowane na efektywne wykorzystanie energii oraz 
wykorzystanie OZE. 

 
Efektywne wykorzystanie energii 
W ramach projektu planuje się kompleksową termomodernizację budynku obecnego Gimnazjum  
i adaptację go na cele kulturalne.  
 

Zdjęcie 40 Budynek obecnego Gimnazjum zostanie poddany termomodernizacji w ramach projektu rewitalizacji 

 
Fot. GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. 

 
Ze względu na decydujące znaczenie kryterium energooszczędności stare oprawy oświetlenia 
wewnętrznego zostaną wymienione na LED-owe. Oświetlenie tego typu w porównaniu z innymi źródłami 
światła, charakteryzują się: 
- wysoką skutecznością świetlną, 
- dużą trwałością, 
Ponadto światło lamp LED-owych powoduje: 
- większą kontrastowość przedmiotów a co za tym idzie większą ostrość widzenia, 
- szybszą percepcję, 
- niższy poziom odczuwalnego oświetlenia.  
 
Zastosowanie OZE 
W ramach projektu na obiekcie obecnego gimnazjum (przyszłego obiektu kultury) planuje się zakup  
i montaż instalacji fotowoltaicznej 10 kV, co pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną 
oraz zmniejszyć zanieczyszczenie lokalnej atmosfery (CO₂). Druga instalacja fotowoltaiczna również o mocy 
10KW planowana jest do oświetlenia grodziska, ścieżki, terenów rekreacyjnych i chodnika nad rzekę Nidę. 
Planuje się również wykonać oświetlenia energooszczędne (OZE) części ścieżki historycznej z częściowym 
odtworzeniem zabudowy średniowiecznej grodziska  
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Zdjęcie 41 Przykład oświetlenia typu OZE planowane w ramach projektu 6.5 

 
Źródło: gazetacodzienna.pl 

 
Zdjęcie 42 Przykład oświetlenia typu OZE planowane w ramach projektu 6.5 

 
Źródło: wiadomosci24.pl 

 
W związku z powyższym projekt jest zorientowany na efektywne wykorzystanie energii i uwzględnia 
rozwiązania przyczyniające się do EWE i OZE.  
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Kryterium punktowe nr 7: Strategiczne znaczenie projektu dla danego obszaru 
Uwarunkowania makroekonomiczne na obszarze Gminy Wiślica 
 

Tabela 51 Porównanie Gminy Wiślica z innymi gmina powiatu buskiego i na tle województwa świętokrzyskiego w wybranych wskaźnikach 

 
Źródło: Bank Danych Regionalnych
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Gmina Wiślica zajmuje: 

 67 miejsce w województwie pod względem gęstości zaludnienia na 1 km², 

 15 miejsce w regionie jeśli chodzi o saldo migracji na 1000 mieszkańców, 

 6 miejsce w powiecie (i 75 w regionie) pod względem liczby firm zarejestrowanych w REGON na 
1000 mieszkańców, 

 2 miejsce w powiecie i 22 w województwie jeśli chodzi o zwodociągowanie gminy. 
 

Identyfikowane negatywne zjawiska społeczne na terenie Gminy Wiślica 

 
Struktura demograficzna 
Teren Gminy Wiślica zamieszkuje ponad 5 700 osób według stanu na dzień 31.12.2015 r.  
W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby ludności gminy. Od 2013 r. liczba ludności zmniejszyła się  
o 62 osoby w porównaniu do roku 2015. Obecnie gęstość zaludnienia gminy wynosi  57 osób/1 km2. 
W 2015 r. Gminę Wiślica zamieszkiwało więcej kobiet niż mężczyzn. W prawie każdej grupie wiekowej 
zauważa się nadwyżkę kobiet. Wyjątkiem jest grupa mężczyzn w wieku 20-65 lat, będąca również 
dominującą grupą w Gminie Wiślica w roku 2015 pod względem liczby ludności. Największą grupę 
stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a następną pod względem ilości grupą są osoby  
w wieku poprodukcyjnym, a najmniej liczną dzieci i młodzież.  
 

Tabela 52 Struktura ludności Gminy Wiślica 

Stan ludności w 2015 r. 5760 

Kobiety 2940 

Mężczyźni 2820 

W tym: 
 

Dzieci w wieku 0-6 lat 
K - 178  
M - 157 

Dzieci w wieku 7-15 lat 
K - 244 
M - 222 

Osoby w wieku 16-19 lat 
K - 137 
M - 125 

Kobiety w wieku 20-60 lat 1580 

Mężczyźni w wieku 20-65 lat 1930 

Kobiety powyżej 60 r. ż. 801 

Mężczyźni powyżej 65 r. ż. 386 

Źródło: Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica 
 
 

Poziom i struktura przedsiębiorczości 
Lokalna gospodarka Gminy Wiślica składa się z małych przedsiębiorstw, głównie z branży handlu 
hurtowego i detalicznego, branży motoryzacyjnej oraz budownictwa. Na terenie gminy  
w 2015 r. istniało 190 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Przez ostatnie trzy lata liczba 
funkcjonujących firm ulegała nieznacznym zmianom, utrzymując się w przedziale 186-195 
zarejestrowanych działalności. 
Przeważająca część ludności utrzymuje się głównie z rolnictwa. Na terenie gminy istnieją  
1 134 gospodarstwa rolne, z czego prawie połowa z nich to gospodarstwa małe – o powierzchni  
od 1 do 5 ha. Na terenie gminy działają również 2 gospodarstwa agroturystyczne.  
Najwięcej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych funkcjonuje w Wiślicy. W 2015 r. ich liczba 
wynosiła 62, czyli o 10 podmiotów mniej niż w latach poprzednich. Przeważająca liczba firm funkcjonuje 



Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. 
Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej „Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” 

 

Strona 181 z 206 
  

również w miejscowości Gorysławice. Najmniej firm zarejestrowanych jest w miejscowościach Brzezie, 
Gluzy, Ostrów oraz Wawrowice.  
 

Tabela 53 Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Wiślica 

Miejscowość 
Ogółem podmioty gospodarcze 

2013 2014 2015 

Brzezie 3 2 2 

Chotel Czerwony 5 5 6 

Gluzy 0 0 1 

Gorysławice 23 21 22 

Górki 5 5 6 

Hołudza 2 2 4 

Jurków 10 8 8 

Kobylniki 10 8 8 

Koniecmosty 5 5 6 

Kuchary 9 11 9 

Łatanice 13 12 15 

Ostrów 3 2 2 

Sielec 7 8 5 

Skotniki Dolne 9 10 11 

Skorocice 3 2 4 

Skotniki Górne 4 6 4 

Szczerbaków 8 8 10 

Szczytniki 2 3 4 

Wawrowice 1 1 1 

Wiślica 73 67 62 

Razem 195 186 190 

Źródło: Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica 
 
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo i jego obsługa. Uprawia się głównie 
zboża, w tym zazwyczaj pszenicę, a także rośliny pastewne, ziemniaki oraz warzywa. Niewielką 
powierzchnię upraw zajmują sady, które koncentrują się w okolicach Jurkowa. 
 
Poza uprawami zbóż znaczne są także uprawy roślin strączkowych i buraków cukrowych. Najczęściej 
spotykanymi w hodowli zwierzętami są: trzoda chlewna, konie, owce i drób. 
Na terenie gminy funkcjonuje jedno gospodarstwo specjalistyczne w zakresie hodowli trzody chlewnej. 
Powierzchnia ogólna 10058 ha, w tym: - użytki rolne 8384 ha, 
- lasy i grunty leśne 383,32 ha, 
- stawy i rozlewiska wodne 365,59 ha, 
- pozostałe grunty 925,08 ha. 
 
Gmina Wiślica jest gminą typowo rolniczą. Największy udział w gruntach leżących  
na obszarze Gminy Wiślica mają właśnie użytki rolne, stanowiące przeważającą część gruntów gminy, 
niespełna 91%. Użytki rolne stanowią 9 097 ha, z tego 5 717 ha gruntów ornych, 104 ha sadów,  
2 018 ha łąk trwałych, 581 ha pastwisk. Gmina Wiślica posiada mały stopień zalesienia. Lasy i grunty 
zadrzewione stanowią 418 ha – 4,2%, a grunty zabudowane i zurbanizowane – 3,6%. Najmniejszą część 
gruntów gminy stanowią użytki ekologiczne.  
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Wykres 8 Użytkowanie gruntów w Gminie Wiślica 

 
Źródło: Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica 

 
Grunty Gminy Wiślica to w 70% gleby o klasach bonitacyjnych IV – VI. Są to gleby średnie  
i słabe. Pozostały odsetek stanowią gleby bardzo dobre oraz dobre, o klasie od I do III.  
 
Poziom i struktura bezrobocia 
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju liczba bezrobotnych na terenie Gminy Wiślica 
od kilku lat zmniejsza się. W 2013 r. w porównaniu do 2015 r. zmiana wyniosła  
67 osób bezrobotnych. Przez ostatnie dwa lata liczba osób bezrobotnych nie zmieniła się.  Bezrobocie 
najbardziej dotyka mieszkańców miejscowości Jurków, Łatanice i Wiślica, najmniej natomiast mieszkańców 
sołectwa Gluzy. 
 

Tabela 54 Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica 

Miejscowość 

2014 2015 

Ogółem 
W tym 
kobiety 

Bezrobotni 
poniżej  
25 r. ż. 

Bezrobotni 
powyżej  
50 r. ż. 

Ogółem 
W tym 
kobiety 

Bezrobotni 
poniżej  
25 r. ż. 

Bezrobotni 
powyżej 
50 r. ż. 

Brzezie 5 1 1 1 3 1 1 0 

Chotel Czerwony 21 10 10 1 12 8 4 1 

Gluzy 0 0 0 0 1 0 1 0 

Gorysławice 12 4 3 2 15 2 3 5 

Górki 8 3 3 2 9 4 4 2 

Hołudza 8 5 1 0 9 5 2 0 

Jurków 29 15 7 7 23 8 4 4 

Kobylniki 5 2 0 2 8 5 0 1 

Koniecmosty 6 2 0 0 9 4 0 1 

Kuchary 6 3 1 1 7 4 2 2 

Łatanice 17 10 4 3 19 9 7 2 

Ostrów 7 2 3 0 6 1 4 0 

Sielec 4 1 3 0 6 2 2 0 

Skorocice 5 0 3 1 6 3 3 1 

Skotniki Dolne 5 2 2 0 11 6 4 1 

Skotniki Górne 13 5 9 1 10 5 5 0 

Szczerbaków 14 10 7 2 7 4 4 2 

90,7%

4,2%0,6%3,4%
0,0%

1,1%

0,1%

Użytkowanie gruntów w Gminie Wiślica użytki rolne

grunty leśne oraz

zadrzewione i zakrzewione

grunty pod wodami

grunty zabudowane i

zurbanizowane

użytki ekologiczne

nieużytki

tereny różne
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Szczytniki 15 6 5 3 12 7 4 1 

Wawrowice 3 1 1 1 6 1 0 1 

Wiślica 13 8 3 5 16 8 3 6 

Źródło: Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica 
 
Z powyższej tabeli wynika, że większy odsetek w liczbie osób bezrobotnych stanowią mężczyźni. Struktura 
ta różni się od tendencji utrzymującej się na terenie kraju, gdzie problem bezrobocia częściej dotyka kobiet 
niż mężczyzn. Jednak wartość ta jest porównywalna – w 2015 r. 45% kobiet, przy 55% bezrobotnych 
mężczyzn. Bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat jest więcej, niż w wieku powyżej 50 lat, jednak największą 
grupę stanowią bezrobotni z przedziału 25-50 r. ż.  
Duży problem na terenie Gminy Wiślica stanowi długotrwałe bezrobocie. Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych stanowi ponad 50% wszystkich bezrobotnych z gminy w danym roku. Jednak liczba ta na 
przestrzeni analizowanych lat uległa obniżeniu, co wskazuje na wzrost aktywności zawodowej społeczności 
terenu gminy.  

 
Wpływ projektu na realizację zapisów dokumentów strategicznych zaprezentowano w pkt. 3 

Studium Wykonalności.  
 
Kryterium punktowe nr 8: Realizacja projektu za pomocą formuły konkursu architektonicznego, 
architektoniczno- urbanistycznego lub urbanistycznego 
Projekt będzie realizowany za pomocą formuły konkursu architektonicznego. Konkurs taki zostanie 
zorganizowany m.in. na ścieżkę historyczno-turystyczną i/lub zagospodarowanie terenów nad Nidą  (do 
wniosku dołączono odpowiednie oświadczenie w tej sprawie).  
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10 Analiza oddziaływania na środowisko  
10.1 Ocena oddziaływania na środowisko 
 

Podstawę prawną wykonania niniejszej analizy stanowią:  

 ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (tekst jedn. Dz. U. 2008. 25. 150 z późn. zm.), 

 ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 

 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.), 

 ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. 2007. 39. 251  
z późniejszymi zmianami), 

 ustawa - Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2005. 239. 2019 z późn. zm.), 

 ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004.92.880 z późń. zm.) oraz inne 
przepisy wykonawcze. 
 

Mapa 16 Obszary chronione w Gminie Wiślica 

 
Źródło: geoportal.gov.pl 
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Legenda:  Rezerwaty  Parki Krajobrazowe  Parki Narodowe  Obszar Chronionego Krajobrazu  
Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  Natura 2000 – obszary ptasie  Natura 200 Obszary siedliskowe 

 
Powierzchnia chroniona Gminy Wiślica stanowi 99,9% całości gruntów leżących w granicach 
administracyjnych gminy. Parki krajobrazowe zajmują 71,8% ogólnej powierzchni, natomiast Obszary 
Chronionego Krajobrazu 28,1%. Obszary, które nie podlegają ochronie stanowią 0,1% całkowitej 
powierzchni gminy. 

 
Tabela 55 Powierzchnia obszarów chronionych w Gminie Wiślica 

Formy ochrony 2013 2014 

Parki krajobrazowe [ha] 7 282,00 7 202,00 

W tym: 

Rezerwaty przyrody [ha] 9,73 9,73 

Pozostałe formy ochrony przyrody  
w parkach krajobrazowych [ha] 

0,70 0,70 

Obszary chronionego krajobrazu [ha] 2 469,00 2 820,00 

Ogółem [ha] 9 751,00 10 022,00 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną mają wysoki udział w wydatkach całej gminy.  
W 2015 r. na ten cel zostały przeznaczone ponad 2 mln złotych, z czego 1 mln to wydatki bieżące. 
 

Tabela 56 Wydatki gminy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

Wydatki gminy na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska 

Kwota w zł 

Ogółem 2 277 362,96 

W tym: 
1 069 435,01 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Największą część środków w 2015 r. gmina przeznaczyła na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, 
bo aż prawie 1,2 mln zł. O wiele mniej środków, czyli po ok. 200 tys. zł przeznaczono na utrzymanie zieleni, 
gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz gospodarkę odpadami. 
 

Wykres 9 Wydatki Gminy Wiślica na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
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Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja 
planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Art. 60 ww. ustawy wskazuje, iż Rada 
Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć, określi w drodze 
rozporządzenia:  

 rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;  

 rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

 przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane, jako przedsięwzięcia,  
o których mowa w pkt 1 i 2. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. z 2004 Nr 257 poz.2573 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 
2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2005 Nr 92 poz.769  
z późn. zm.), analizowany projekt nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
Zakres prac obejmuje głównie modernizację infrastruktury, nadanie jej nowych funkcji, zagospodarowanie 
terenu i poprawa estetyki. Teren realizacji projektu znajduje się poza obszarami chronionymi.  
Wnioskodawca oraz Partnerzy podczas prac związanych z realizacją projektu kierować się będzie przede 
wszystkim zachowaniem walorów przyrodniczych obszaru, które bez wątpienia są potencjałem Gminy 
Wiślica. Wnioskodawca podczas prac budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury będzie 
przestrzegał m.in.: 

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin,  

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
grzybów,  

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt,  

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

− Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, 

− Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze 
zmianami). 

 
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach: 
- wybrzeży, 
- górskich, 
- leśnych, 
- ochrony uzdrowiskowej, 
- o znacznej gęstości zaludnienia. 
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Zadania z zakresu infrastruktury drogowej i około drogowej mające na celu m.in. wymianę nawierzchni, 
budowę chodników, wymianę oświetlenia przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników 
dróg jak również okolicznych mieszkańców, zmniejszenie poziomu hałasu, jak również infiltracji 
zanieczyszczeń do gruntu.  W przypadku inwestycji wymienionych w Programie chodzi o ich utwardzenie, 
położenie nowej nawierzchni itp. W przypadku tych inwestycji oddziaływanie na środowisko będzie 
krótkotrwałe, gdyż będzie ono występowało głównie w okresie wykonywania robót związanych z 
budową/modernizacją dróg. Inwestycje te krótkotrwale mogą mieć wpływ na świat roślin czy zwierząt 
(hałas). Wszystkie inwestycje infrastrukturalne będą uwzględniać wymogi oszczędnego korzystania z 
terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji.  
 
Inwestycje realizowane w ramach Programu nie będą negatywnie wpływać na obszary chronione w tym 
Obszary NATURA 2000.  Są one realizowane głównie na obszarach zabudowanych, na których liczba dziko 
żyjących gatunków jest ograniczona. Część działań ujętych w dokumencie przyczyni się do poprawy 
środowiska naturalnego na terenie gminy, m.in. montażem OZE wpłyną na zmniejszenie emisji, CO2 do 
powietrza w wyniku, czego poprawi się, jakość powietrza na terenie gminy. Modernizacja dróg wpłynie na 
zmniejszenie emisji, CO2 oraz poziomu hałasu. Inwestycje przewidziane w dokumencie nie będą ingerować 
w przedmioty ochrony, dla których wyznaczono obszary NATURA 2000 Ostoja Nidziańska oraz Dolina Nidy. 
Inwestycje nie będą realizowane na terenie siedlisk. Prace budowy będą wyznaczone poza siedliskami.  
Biorca pod uwagę lokalizację oraz zakres zadań wymienionych w dokumencie nie przewiduje się naruszeń 
zakazów w stosunku do form ochrony przyrody znajdujących się na obszarze gminy przy realizacji 
poszczególnych inwestycji. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego ani zdrowia ludzi.  
 

Tabela 57 Odległość miejscowości Wiślica od obszarów chronionych 

Rezerwaty 

Nazwa [km] 

Przęślin 4.47 

Góry Wschodnie 4.64 

Skorocice 7.74 

Skotniki Górne 8.61 

 

Parki krajobrazowe 

Nazwa [km] 

Nadnidziański Park Krajobrazowy w obszarze 

Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina 1.31 

Kozubowski Park Krajobrazowy 7.46 

Szaniecki Park Krajobrazowy - otulina 8.67 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Nazwa [km] 

Nadnidziański  1.31 

Koszycko-Opatowiecki 3.86 

Kozubowski 4.80 

Solecko-Pacanowski  5.89 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1379
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1441
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1380
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.42
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.42
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.121
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.110
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.358
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.394
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.359
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.141
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Zespóły przyrodniczo-krajobrazowe 

Nazwa [km] 

W widłach Wisły i Raby 26.04 

Stanowiska dokumentacyjne 

Nazwa [km] 

Odsłonięcie geologiczne 11.20 

Zajęcza Góra 12.79 

 

Użytek ekologiczny 

Nazwa [km] 

Słone źródło w Szczerbakowie 3.46 

brak nazwy 4.02 

brak nazwy 4.15 

brak nazwy 6.10 

Pomnik przyrody 

Nazwa [km] 

brak nazwy 1.12 

brak nazwy 6.28 

brak nazwy 6.29 

brak nazwy 6.29 

Źródło: geoportal.gov.pl 
 
Projekt zakłada m.in. Efektywne Wykorzystanie Energii (EWE) i OZE, stąd projekt ma pozytywny wpływ na 
realizację zobowiązań ekologicznych zawartych w Strategii „Europa 2020”. Unia Europejska wyznaczyła na 
2020 rok cele ilościowe tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 
1990 r., zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie 
udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. 
 
  

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.340
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.SD.88
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.SD.248
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2601082.18
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2601082.90
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2601082.89
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2608052.93
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2601082.163
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2608052.559
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2608052.559
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2608052.559
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10.2 Wpływ na obszary Natura 2000 
  
Realizacja projektu nie wpłynie negatywnie  na obszary NATURA 2000. Inwestycja będzie realizowana poza  
obszarami siedlisk.  
 

Mapa 17 Sołectwo Wiślica na tle obszarów NATURA 2000 

 
Źródło: geoportal.gov.pl 
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Podczas realizacji w/w inwestycji Gmina Wiślica będzie przestrzegać m.in. zapisów Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.), Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z 
dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  
i flory, Dyrektywy rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków  
(ze zmianami). Projekt nie będzie realizowany na obszarze siedlisk. Ewentualne place budowy będą 
wyznaczone poza siedliskami. Projekt samodzielnie oraz w połączeniu z innymi działaniami nie będzie 
negatywnie oddziaływał na cele ochrony obszarów NATURA 2000, w tym nie będzie:  

 pogorszać stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000 lub  

 wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

 pogarszać integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 
 
Na terenie Gminy Wiślica znajdują się obszar NATURA 2000 – poniższa tabela podaje te obszary wraz  
z ich powierzchnią na terenie gminy podaną w ha: 
 

Tabela 58 Obszary NATURA 2000 na terenie Gminy Wiślica 

Dolina Nidy (ptasia) 4336,3 

Ostoja Kozubowska 64,66 

Ostoja Nidziańska 7101,15 

Ostoja Szaniecko-Solecka 198,77 

Razem 11700,88 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RDOŚ w Kielcach 

Poniższe tabele przedstawiają odległości obszarów chronionych od miejscowości Wiślica: 

Tabela 59 Odległość miejscowości Wiślica od obszarów NATURA 2000 

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony 

Nazwa [km] 

Dolina Nidy PLB260001 w obszarze 

 

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony 

Nazwa [km] 

Ostoja Nidziańska PLH260003  w obszarze 

Ostoja Kozubowska PLH260029 1.75 

Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 5.03 

Źródło: opracowanie na podstawie geoportal.gov.pl

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB260001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260003.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260029.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH260034.H
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oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 Ostoja Kozubowska, Nidziańska, Szaniecko-Solecka 
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10.3 Przystosowanie do zmiany klimatu, łagodzenie zmiany klimatu 
oraz odporność na klęski żywiołowe 
 

Projekt przewiduje modernizację/rozbudowę istniejącej  infrastruktury oraz poprawę estetyki 
przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie miejsc, które dziś są zdegradowane lub nie pełnią 
odpowiednio swoich funkcji. W ramach planowanych działań planuje się m.in. stworzyć miejsca rekreacji  
i ścieżkę turystyczno-historyczną, zmodernizować obiekt obecnego gimnazjum na cele kulturalne  
i poprawę funkcjonalno-przestrzenną różnych ważnych terenów na obszarze miejscowości Wiślica. 
Zastosowane technologie będą miały pozytywny wpływ na środowisko i zmianę klimatu. Adaptacja do 
zmian klimatu jest procesem, który ma na celu zmniejszenie podatności projektu na aktualne lub 
przewidywane zmiany klimatu. Wszystkie przyjęte w dokumencie rozwiązania uwzględniają zagrożenia 
związane ze zmianą klimatu. Ryzyko związane z zalaniem, podtopieniem lub innym niekorzystnym 
zjawiskiem na obszarze realizacji projektu występuje, ale należy je określić jako średnie. Jednocześnie 
należy stwierdzić, iż skala planowanego przedsięwzięcia jest zbyt mała, aby mogło ono w istotny sposób 
wpływać na zmianę klimatu. Projekt bowiem nie spowoduje znacznego wzrostu bezpośredniej i pośredniej 
emisji gazów cieplarnianych, utraty siedlisk zapewniających sekwestrację CO2 oraz zubożenia 
bioróżnorodności ekosystemów występujących na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej 
inwestycji.  
 
Zdolności adaptacyjne planowanego przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu oraz odporność na 
klęski żywiołowe 
Sposób przygotowania, realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie optymalnie 
przystosowany do aktualnego tempa zmian klimatycznych i nie będzie wymagał dodatkowej adaptacji  
w okresie co najmniej kilkudziesięciu lat. Rozpatrywana inwestycja nie spowoduje zwiększenia wrażliwości 
żadnego z elementów środowiska na zmiany klimatu. Infrastruktura która powstanie w ramach projektu 
będzie odporna na klęski żywiołowe tj.: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze 
i burze, silne wiatry, katastrofalne opady śniegu oraz fale mrozu.  
 
Na podstawie dokonanej analizy adaptacji planowanej inwestycji do zmian klimatu, w tym na elementy 
wpływające na łagodzenie tych zmian zostały wysnute następujące wnioski: 

 przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk, 

 inwestycja wiąże się pośrednio z emisją gazów cieplarnianych głównie poprzez zapotrzebowanie 
na ciepło, energię elektryczną i działania towarzyszące tj. transport samochodowy, 

 przewiduje się ograniczenie zużycia surowców konwencjonalnych poprzez zastosowanie paneli 
fotowoltaicznych, 

 przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań 
związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja 
wybrzeża i intruzje wód zasolonych, 

 w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii 
wykonania zabezpieczających przedsięwzięcie przed wpływem susz, fal upałów, silnych wiatrów, 
katastrofalnych opadów śniegu, fal mrozu, 

 z uwagi na charakter przedsięwzięcia, skalę i usytuowanie, nie przewiduje się znaczącego wpływu 
na różnorodność biologiczną. 

 
Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategią 

„EUROPA 2020”. Zastosowane materiały będą przyjazne środowisku. Projekt przewiduje zastosowanie OZE 
oraz EWE. Projekt jest zgodny z celami strategii EUROPA 2020, który stawia cele: 

 ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet  
o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające), 

 o 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, 

 efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc.  
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Zmiany klimatu mają i będą miały duży (bezpośredni i pośredni) wpływ na wiele sektorów 

gospodarki i społeczeństwo poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie 
jak: woda, gleba, powietrze i różnorodność biologiczna. Zmieniające się warunki pogodowe będą wywierać 
znaczny wpływ na zdrowie ludzi. Wraz ze wzrostem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych może nastąpić wzrost zachorowań i przypadków śmiertelnych związanych z warunkami 
pogodowymi tj. nadmierna śmiertelność z powodu upałów, występowanie inwazyjnych nosicieli chorób 
zakaźnych, wcześniejszy początek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pyłków, zwłaszcza  
w wysokich i średnich szerokościach geograficznych półkuli północnej. 
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11 Wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów 
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku 
 
Realizacja projektu i późniejsze funkcjonowanie infrastruktury nie będzie ingerować w środowisko poprzez 
przekształcenia lub zmianę sposobu wykorzystania terenu oraz nie jest związana z uruchomieniem 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości. Inwestycja nie będzie powodować nadmiernego wykorzystania wody i innych 
surowców, materiałów, paliw oraz energii. W trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystywane surowce  
i materiały takie jak np. piasek, kruszywo, cement, ponadto materiały sanitarne, elektryczne  
i wykończeniowe. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, woda, paliwa i energie zostaną 
wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.  

 
Wszystkie materiały używane do prac będą posiadały odpowiednie parametry i będą wykorzystywane we 
właściwy sposób, efektywnie i racjonalnie. Maszyny, które będą pracowały podczas realizacji projektu 
będą sprawne technicznie i będą wykorzystywane w sposób prawidłowy. Poniższa tabela przedstawia 
rozwiązania przyjazne środowisku, jakie zostaną zastosowane podczas prac. 
 

Tabela 60 Odpowiedzialne zachowanie wobec środowiska – działania przewidziane w projekcie 

Element środowiska 
przyrodniczego 

Odpowiednie zachowania wobec środowiska przewidziane w projekcie 

JAKOŚĆ POWIETRZA 

Wpływ przedsięwzięć, na jakość powietrza, związany z etapem realizacji 
inwestycji (pracami budowlanymi) będzie ograniczany zachowaniem 
wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez: 

 systematyczne sprzątanie placów budowy, 

 zraszanie wodą placów budowy (zależnie od potrzeb), 

 ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych 
maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym, 

 uważne ładowanie materiałów sypkich na samochody (nie 
sypanie na nadkola i inne części pojazdu), 

 ograniczenie prędkości jazdy pojazdów samochodowych  
w rejonie budowy. 

HAŁAS 

W celu zmniejszenia emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi, 
będą one wykonywane wyłącznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn 
na biegu jałowym będzie ograniczony do minimum. Maszyny będą  
w dobrym stanie technicznym oraz będą posiadać sprawne tłumniki 
akustyczne. 

WODA 

Kontrolowana będzie szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów 
stosowanych w czasie prac budowlanych, aby nie dopuścić do skażenia 
środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Zostanie 
zapewniony dostęp do przenośnych toalet pracownikom budowy, które 
będą regularnie opróżniane z wykorzystaniem samochodów serwisowo- 
asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie akcesoria. 
Magazynowane na placach budowy substancje, materiały oraz odpady 
będą zabezpieczone przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, 
tak, aby nie dopuścić do skażenia środowiska gruntowo-wodnego  
w wyniku wymywania z nich substancji toksycznych. 

GLEBA 
Kontrolowana będzie szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie 
dopuścić do skażenia środowiska gruntowego substancjami 
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ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materiały oraz odpady 
będą zabezpieczone przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, 
tak, aby nie dopuścić do skażenia gruntu w wyniku wymywania z nich 
substancji toksycznych. 

ROŚLINY 

W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów 
korzeniowych należy przeprowadzać wykopy ręcznie. W przypadku 
konieczności odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć. Należy unikać 
usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyć środkami grzybobójczymi 
rany po odciętych korzeniach. Pnie drzew narażonych na otarcia ze strony 
sprzętu budowlanego należy zabezpieczyć np. stosując odpowiednie 
włókniny i obudowy drewniane. 

ZWIERZĘTA 
W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na faunę planowane 
prace budowlane będą przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie. 

ZDROWIE 

Czytelnie zostanie oznakowany obszar, gdzie prowadzone będą prace 
budowlane i modernizacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi 
podczas wykonywania tych prac. 
W celu zachowania bezpieczeństwa na terenie budowy zaleca się 
stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru 
budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. W czasie 
trwania prac należy zmniejszyć czas pracy maszyn budowlanych do 
niezbędnego minimum, aby ograniczyć emisję spalin oraz hałasu. 

KRAJOBRAZ I 
DZIEDZICTWO 
KULTUROWE 

Wszystkie prace będą zaplanowane tak, aby nie niszczyły walorów 
estetycznych krajobrazu. W przypadku natrafienia na przedmioty  
o charakterze zabytkowym zostaną zabezpieczone, a o zaistniałym fakcie 
zostanie powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Źródło: opracowanie własne 
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12 Promocja projektu 
 
Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli 
Unii Europejskiej do wiedzy, w jaki sposób są inwestowane jej zasoby finansowe. UE wymaga 
informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było 
możliwe do realizacji m.in. dzięki unijnej pomocy finansowej. Działania informacyjno-promocyjne są 
związane z zasadą jawności, tzn. mają informować społeczeństwo o źródle finansowania inwestycji oraz 
wysokości unijnego wkładu w jej realizację. Ich celem jest również popularyzacja wykorzystania funduszy 
europejskich jako sposobu finansowania inwestycji sprzyjających rozwojowi regionalnemu. W założeniu 
stanowią one element zachęty dla innych podmiotów do podejmowania przedsięwzięć dofinansowanych  
z Unii Europejskiej. 
Szczegółowe zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez beneficjenta znajdują się  
w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji, Wytycznych MIiR w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 
na lata 2014-2020 oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie  
i znaków programów polityki spójności. 
 
Beneficjent projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia 
działań informacyjno-promocyjnych, wynikający z uregulowań zawartych w przepisach krajowych  
i  unijnych. 
Wnioskodawca i partnerzy projektu planują wykorzystać następujące narzędzia informacyjno-promocyjne 
w ramach projektu: 

 umieszczenie tablicy informacyjnej w trakcie realizacji projektu - zgodnie  
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji” tablica informacyjna zostanie umieszczona w momencie 
faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, przez okres trwania prac, aż do zakończenia projektu.  

 umieszczenie tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji projektu –- zgodnie  
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji” tablicę pamiątkową trzeba umieścić po zakończeniu projektu – 
nie później niż 3 miesiące po tym fakcie. 

 umieszczenie na zakupionym wyposażeniu w widocznym miejscu, specjalnej plakietki (naklejki), 
informującej o współfinansowaniu zakupu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

 informacja na stronie internetowej samorządu (www.wislica.pl) – działanie bezpłatne, 

 informacja w lokalnej prasie – bez kosztowo, informacja w gazecie lokalnej.  
 
Beneficjent zobowiązuje się oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, herbem 
województwa świętokrzyskiego lub jego oficjalnym logo promocyjnym:  
- wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu,  
- wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które poda do publicznej wiadomości,  
- dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.  
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Znak Funduszy Europejskich 
Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy 
programu operacyjnego. Znak ten występuje w układzie pionowym i poziomym oraz w wersji kolorowej, 
monochromatycznej i achromatycznej. 

 
 
Znak Unii Europejskiej 
Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje 
projekt. Znaki te występują w układzie pionowym i poziomym oraz w wersji kolorowej i achromatycznej. 
 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 

 

Europejski Fundusz Społeczny: 
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Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (po 
prawej) 

 
 

Znak Województwa Świętokrzyskiego 
Znak Województwa Świętokrzyskiego składa się  
z herbu Województwa Świętokrzyskiego  
i napisu "Województwo Świętokrzyskie".  
Znak ten występuje w układzie pionowym i poziomym  
oraz w wersji kolorowej, monochromatycznej  
i achromatycznej. 
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13 Wnioski i podsumowanie 
 

Głównym celem projektu opisywanego w niniejszym dokumencie jest ożywienie społeczno – gospodarcze 
miejscowości Wiślica poprzez wprowadzenie nowego produktu turystycznego (ścieżki historyczno-
turystycznej) i nowych usług przyczyniających się do powstawania nowych przedsiębiorstw, miejsc pracy 
oraz wzrostu liczby turystów odwiedzających Wiślicę.   
 

Odnowienie fizyczne i przestrzenne polega na udostępnieniu nowych obszarów rekreacyjno – 
integracyjnych (ścieżki historyczno-turystycznej, poprawa funkcjonalności terenów rekreacyjnych obok 
szkoły i na terenach nad rzeką Nidą), rozwój obszarów pod prowadzenie działalności gospodarczej, 
poprawa estetyki przestrzeni publicznej, poprawa techniczna budynku użyteczności publicznej (obecny 
budynek gimnazjum – po projekcie Gminne Centrum Kultury i Biblioteki). 
Działania zaplanowane w ramach projektu wpłyną na osiągniecie wizji i celów określonych w Programie 
Rewitalizacji (s. 65): 

Gmina Wiślica, jako miejsce bogate w historię wykorzystuje swój potencjał kulturowy w celu 

rozwoju turystyki. Jest również bezpiecznym miejscem do aktywnego wypoczynku. Posiada 

szeroką ofertę kształcenia oraz stwarza możliwość rozwoju gospodarczego. 

Przedmiotowa inwestycja wpłynie również na: 

 powstawanie nowych miejsc pracy (bezpośrednio w wyniku projektu powstaną 3 miejsca pracy), 

 rozwój przedsiębiorczości opartej na turystyce, 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej Wiślicy, 

 wpływ na zachowanie obiektów zabytkowych, 

 aktywizację społeczno – zawodową i integrację mieszkańców miejscowości i Gminy Wiślica, 

 poprawę warunków życia społeczności lokalnej, 

 poprawę dostępu do obiektu kultury, 

 powołanie Gminnego Centrum Kultury – nowej jednostki kultury,  

 zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

 zwiększenie atrakcyjność osadniczej i inwestycyjnej analizowanego terenu (także w wyniku tego, 
że od 01.01.2018r. Wiślica odzyskuje prawa miejskie).  

 
Dzięki podjętym działaniom osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: 
 

Tabela 61 Wskaźniki rezultatu dla projektu 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
Źródło 
danych  

Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa  

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

Nie dotyczy szt. 0 0 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) [EPC] 

Dane własne 
Gminy Wiślica 

szt. 0 3 

Liczba utrzymanych miejsc pracy O/K/M Dane własne 
Gminy Wiślica 

szt. 0 0 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 
– pozostałe formy (EPC) 

Dane własne 
Gminy Wiślica 

szt. 0 0 

Źródło: opracowanie własne 

 
Weryfikacja wskaźników rezultatu zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji rzeczowej 
inwestycji. Za monitoring wyżej przedstawionych wskaźników rezultatu będą odpowiedzialni pracownicy 
Urzędu Gminy Wiślica. 
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Wskaźniki produktu 
Produkt to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. 
Wskaźniki produktu monitorowane przez Beneficjenta prezentuje tabela poniżej. 
 

Tabela 62 Wskaźniki produktu dla projektu 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu Źródło danych  
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa  

1 Powierzchnia  obszarów  objętych  
rewitalizacją   

 

Dane własne 
Gminy Wiślica ha 0 5,6319 

2 Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

Dane własne 
Gminy Wiślica Szt. 0 1 

3 Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Dane własne 
Gminy Wiślica 

 
szt. 

0 1 

Źródło: opracowanie własne 
 

Wnioskodawcą projektu będzie Gmina Wiślica, która została z mocy prawa powołana do samodzielnego 
wykonywania zadań administracji publicznej. Gmina Wiślica stanowi jednostkę samorządu terytorialnego 
funkcjonującą na mocy Konstytucji RP oraz ustawy o samorządzie gminnym. Gmina posiada osobowość 
prawną, a jej samodzielność podlega ochronie prawnej. Gmina Wiślica będzie wdrażała  
i realizowała projekt poprzez Urząd Gminy Wiślica ze względu na fakt, iż posiada on wyspecjalizowaną 
kadrę oraz jest wyposażony we wszystkie niezbędne instrumenty, narzędzia i programy oraz materiały do 
tego, aby prawidłowo przygotować, wdrożyć, monitorować i zakończyć przedsięwzięcie inwestycyjne. 
Projekt w sposób niebudzący wątpliwości mieści się w kompetencjach samorządu gminnego określonych 
ustawą o samorządzie gminnym i należy do zadań własnych gminy. 
 
Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Partnerami projektu są:  

 Partner z sektora MŚP – „ROBUD” Robert Bochenek – działalność gospodarcza  
z siedzibą: ul. Okopowa 17, 28-160 Wiślica 

 Partner spoza sektora MŚP - Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy – z siedzibą: ul. 
Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica 
Partner odpowiada za realizację zadania pn. „Zakup instalacji solarnej na budynek SZOZ w Wiślicy”. 
 
Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Wiślica, która zobowiązuje się do 

występowania w roli Wnioskodawcy projektu i Beneficjenta umowy o dofinansowanie na co Partnerzy 
wyrazili zgodę. Wszystkie działania podejmowane przez Lidera i Partnerów w ramach wykonywanego 
wspólnie Projektu muszą być realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy 
Gminą Wiślica a Instytucją Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020, wszelkiego rodzaju wytycznymi  
i przepisami prawa.  

Za kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020 w sprawie wniosku i Projektu 
odpowiedzialny jest Lider. Partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody 
powstałe w związku z realizacją Projektu.  

Wstępnie nie zidentyfikowano żadnych potencjalnych przeszkód prawnych, które mogłyby 
zablokować realizację inwestycji lub spowodować konieczność opracowania dodatkowych dokumentów 
związanych ze zmianą obowiązującej litery prawa. Inwestycja będzie wykonalna pod względem prawnym.  
 
Projekt  generuje przychody dla partnera projektu z sektora MŚP. Ponieważ możliwe jest oddzielenie 
strumieni kosztów operacyjnych i nakładów związanych z inwestycją od ogólnego strumienia kosztów 
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operacyjnych i nakładów beneficjenta analizę przeprowadzono za pomocą standardowego modelu 
finansowego. Analiza finansowa dla założonej stopy dyskontowej (4%) wykazała: 

 wskaźnik FNPV/C Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji jest ujemny  
i wynosi  (minus) – 5 247 382,52 

 finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) wynosi -21,89%. 
 

Dla niniejszego projektu wartość ENPV wynosi 31 627 429,79 zł. Wartość EIRR obliczona dla projektu 

przyjmuje wartość 56,71 % zatem spełniony jest warunek, iż EIRR powinno być większe od społecznej 

dyskontowej (równej 5%). Współczynnik B/C obliczony został dla przepływów wyliczonych dla ENPV, jako 

stosunek korzyści do kosztów ekonomicznych. Wskaźnik B/C osiągnął wartość 6,56 % Analiza ekonomiczna 

wykazała, iż realizacja projektu przyniesie znaczne korzyści społeczne i gospodarcze. 

 
Analiza ekonomiczna wykazała, iż realizacja projektu przyniesie znaczne korzyści społeczne, 

środowiskowe i gospodarcze, stąd warto ją realizować.  
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14. Oświadczenie 
 

Oświadczenie Wnioskodawcy: 

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, 
przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę 
wnioskodawcy. 
Jestem świadomy, iż niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie 
operacyjnej lub celowe przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu 
zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potraktowane, jako nieprawidłowość, do której 
zastosowanie będą miały art. 143 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.zm.). 

Podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) uprawnionej do występowania w jego imieniu: 

Imię i Nazwisko 

STANISŁAW KRZAK 

 Stanowisko 

WÓJT 

Data 
25.10.2017 
 

 

 

Imię i Nazwisko 

HALINA SOKOŁOWSKA 

Stanowisko 

SKARBNIK  

Data 
25.10.2017 

 
Podpis 
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