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Sekretariat KWSTiGM 

Departament Rozwoju Gospodarczego  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

 

Protokół z 53. posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych  

i Gospodarczych Małopolski, które odbyło się 10 czerwca 2015 roku. 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji Wspólnej Samorządów 

Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) oraz zaproszeni goście, 

zgodnie z listą, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu  

z 52. posiedzenia KWSTiGM.  

Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego przywitał gości oraz 

członków Komisji przybyłych na posiedzenie. W związku z tym, iż do protokołu  

z poprzedniego spotkania nie zostały zgłoszone żadne uwagi, został on przyjęty 

jednogłośnie przez Członków Komisji. Pan Marszałek zaproponował zmianę 

kolejności punktów programu, tj. najpierw omówienie działań służących ożywieniu 

gospodarczemu terenów wokół zbiorników wodnych w Małopolsce, w tym Świnnej 

Poręby, w dalszej kolejności zaprezentowanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Działania służące ożywieniu gospodarczemu terenów wokół zbiorników 

wodnych w Małopolsce, w tym Świnnej Poręby. 

Pan Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz poinformował zebranych, iż do 

zagospodarowania obrzeża jeziora gmina przygotowuje się od wielu lat.  

W styczniu 2013 r. Gmina Mucharz podpisała umowę z Ministerstwem Rozwoju 

Regionalnego na realizację projektu „Podniesienie jakości usług publicznych wokół 

Zbiornika Świnna Poręba”. Pozyskano ponad 650 tys. zł. na działania wspierające 

podnoszenie dostępności , jakości i efektywności usług publicznych. Umowa 

realizowana jest wspólnie z gminą Stryszów, Zembrzyce, Lanckorona, Budzów  

w obszarze turystyki, gospodarki wodno-ściekowej, komunikacji, porządku 

publicznego. Przygotowana została koncepcja zagospodarowania, wyznaczone 

zostały centra rekreacyjne, wskazane zostały najpotrzebniejsze obiekty konieczne 

do realizacji. W trakcie opracowania dokumentacji napotkano na trudności związane  

z pozyskaniem gruntów wokół zbiornika. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Krakowie (RZGW), zarządzający gruntami wokół zbiornika, początkowo przychylny 

przekazaniu gminom gruntów, obecnie zmienia stanowisko w tej sprawie. Motywuje 

to planowaną zmianą ustawy Prawo wodne, której zapisy zmieniają proces 
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gospodarowania gruntami.  

Pan Marszałek podkreślił, że zbiornik wodny Świnna Poręba ma być  głównie ofertą 

regionalną dla mieszkańców Małopolski oraz sąsiedniego Śląska. Województwo jest 

w stanie przeznaczyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego tylko na taką 

inwestycję, która da Małopolsce przewagę konkurencyjną w porównaniu z innymi 

województwami. Na budowę zbiornika z budżetu państwa wydatkowano 2 mld 

złotych. Konieczne jest wykorzystanie potencjału zbiornika jaki posiada. Podkreślił, 

że niezbędne jest wyznaczenie funkcji, w oparciu o które będzie on 

zagospodarowywany.  

Pan Jan Wacławski, Wójt Gminy Stryszów poinformował, że opracowane są 

koncepcje zagospodarowania turystycznego centrów rekreacji. Koncepcje takie 

posiada każda gmina wokół zbiornika. Zostały określone inwestycje do realizacji,  

w tym inwestycje związane z dostępem do wody m.in. mola, przystanie białej floty, 

ogólnodostępne boiska rekreacyjne. Wójt powrócił do kwestii pozyskania gruntów 

nad zbiornikiem i możliwości realizacji kluczowych inwestycji związanych z rekreacją. 

Poruszył również kwestie poprawy infrastruktury drogowej w celu polepszenia 

możliwości korzystania z budowanej oferty turystycznej. 

Pan Konrad Myślik, rzecznik prasowy RZGW poinformował zebranych, iż budowa 

zbiornika jest na ukończeniu, a termin jej zakończenia określa się na przełom 

września i października br. Przedstawił również historię realizacji zbiornika Świnna 

Poręba. 

Pan Marszałek w związku z faktem, iż RZGW jest dysponentem znacznej ilości 

gruntów pod planowane inwestycje, którymi są: Centrum Rekreacji i Wypoczynku 

Dąbrówka, Jaszczurówka oraz Nad Paleczką zwrócił się do Pana Stefana 

Sawickiego, Zastępcy Dyrektora RZGW z prośbą o informację dotyczącą możliwości  

i warunków udostępnienia gruntów gminom. 

Pan Stefan Sawicki podkreślił, iż obecnie jest procedowana ustawa Prawo wodne  

i zwracanie ziemi zostało wstrzymane. W nowej ustawie jednostki administracyjne 

będą mogły prowadzić działalność gospodarczą, przeznaczając zyski na cele 

statutowe. Grunty będzie można dzierżawić w drodze przetargów. Samorządy będą 

mogły stawać do przetargu na dzierżawę ziemi na takich samych warunkach jak inni 

przedsiębiorcy. 

Pan Kazimierz Czekaj, Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej zaapelował o głębszą 

dyskusję i analizę w kwestii możliwości przejmowania gruntów. W związku z faktem, 

iż zbiornik mucharski musi być inwestycją ponadregionalną, wartością dodaną dla 

Małopolski i winien zabezpieczać interesy społeczeństwa, znalezienie konsensusu  

w sprawie gruntów, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, jest niezbędne. 

Pan Jan Wacławski poinformował zebranych, iż została złożona do Marszałka 
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Województwa Małopolskiego umowa na wykonanie projektów techniczno  

- budowlanych centrów rekreacyjnych (Dąbrówka, Jaszczurówka oraz Nad 

Paleczką). Warunkiem otrzymania dotacji jest albo zgoda RZGW na wejście w teren 

albo przejęcie terenów przez gminy. Podkreślił, iż zmiana wcześniej uzgodnionego 

stanowiska RZGW z gminami, w związku z procedowaniem nowej ustawy Prawo 

wodne, blokuje kolejne działania związane z zagospodarowaniem zbiornika. 

Pan Mateusz Klinowski, Burmistrz Wadowic zabrał głos w kwestii odniesienia się do 

zbiornika w Świnnej Porębie jako do produktu o randze regionalnej, z perspektywy 

gminy, która obejmuje największe miasto w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika 

 - Wadowice. Zauważył, że jeśli uwaga zostanie skupiona tylko wokół zbiornika, 

produkt nie odniesie sukcesu. Podjął kwestie sieci transportowej wokół zbiornika  

i braku komfortowego dojazdu do niego. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej 

(BDI) zasadniczo nie zmieni sytuacji, a w dodatku jej realizacja jest odległa w czasie 

-  ma powstać po 2023 roku. Zauważył, iż rozwój jeziora winien być ściśle powiązany  

z inwestycjami kolejowymi, zwłaszcza linii 117, pomijanej w planach rozwoju 

Małopolski. Poinformował, iż Miasto Wadowice zamierza zapewnić miejsca 

zamieszkania dla turystów chcących odpoczywać nad jeziorem. Planuje także 

usieciowić gminę siecią dróg rowerowych i spiąć z gminą Mucharz. Zauważył, że 

planowana droga BDI, która  trasą południową przecina cenne przyrodniczo tereny 

gminy, a także turystyczne atrakcje, jest rozwiązaniem niefortunnym. Podkreślił, że 

obszar oddziaływania przyrody i turystycznego wykorzystania sięga centrum 

Wadowic. Ważne jest, by działania skierowane zostały nie tylko na obszar jeziora, 

ale rozciągały się w kierunku sąsiednich miast. 

Pan Marszałek podsumowując dyskusję, w związku z przedłużającymi się pracami 

nad nową ustawą, zadeklarował zaangażowanie w działania mające na celu 

pozyskanie gruntu na bazie obecnej ustawy dla trzech, głównych zaplanowanych 

stref turystycznych.  

Jednocześnie zaproponował, aby zaplanowany temat dotyczący prezentacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został przeniesiony na 

kolejne posiedzenie KWSTiGM, które będzie mu w całości poświęcone. 

Zasugerował, by w posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele gmin pięciu, 

którzy uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu. 
 

3. Apel w sprawie dyrektywy tytoniowej  - wniosek KWSTiGM  

Pan Andrzej Zdebski, Prezydent IPH przybliżył zebranym temat dotyczący 

dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego w zakresie tzw. dyrektywy 

tytoniowej, dotyczącej zmian w standardzie produkcji papierosów. Brak właściwej 

ustawy w prawie polskim spowoduje m.in. wstrzymanie, bądź ograniczenie produkcji, 
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a także likwidację miejsc pracy. Skierował prośbę, by Komisja Wspólna 

zaakceptowała treść apelu do Ministra Zdrowia, przygotowanego w tej sprawie przez 

Izbę Przemysłowo-Handlową. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli wniosek 

zaprezentowany przez Pana Prezydenta. 

 

4. Informacja w sprawie kandydatów do pracy w forum Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego.  

Pan Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami 

Operacyjnymi UMWM, omówił kwestie dotyczące reprezentacji środowiska 

gospodarczego w forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM). 

Po zmianie, polegającej na wyodrębnieniu Metropolii Krakowskiej z KOM nastąpiły 

braki w forum ze strony przedstawicieli przedsiębiorstw chętnych do zaangażowania 

w prace forum KOM. Zgodnie z przyjętą procedurą naboru, Członkowie Komisji 

Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski dokonują wyboru 

reprezentantów organizacji gospodarczych i przedsiębiorców, zgłoszonych przez te 

środowiska. Ze strony przedsiębiorców zostały zgłoszone trzy kandydatury: 

1. Andrzej Osiniak, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Ziemi Krakowskiej, 

Krzeszowice 

2. Artur Marek, Wspólnik, A. i D. Marek Sp. Jawna, Czerna, (branża: transport, 

logistyka, mechanika samochodowa) 

3. Tadeusz Chwastek, Właściciel, Auto-Reno-Gum Tadeusz Chwastek, Miechów,  

(branża: mechanika samochodowa) 

Pan Jakub Szymański poinformował, że są jeszcze trzy wolne miejsca dla 

reprezentacji organizacji gospodarczych.  

Pan Kazimierz Czekaj, Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczego zadeklarował 

zgłoszenie kandydatur.  

Przyjęto, iż uzgodnienie przez Członków Komisji zostanie dokonane w trybie 

obiegowym. 

 

5. Wolne wnioski 

Pan Kazimierz Czekaj zaproponował powołanie zespołu roboczego w składzie: 

dyrektor RZGW oraz gospodarze gmin w celu wypracowania stanowiska 

dotyczącego kwestii zagospodarowania zbiornika w związku z problemami 

omawianymi w czasie posiedzenia. 

 

Pan Marszałek w podsumowaniu wskazał, iż  gminy opracują plany rozwoju obrzeża 

zbiornika (propozycja prezentacji na posiedzeniu jesienią 2015 r.), na bazie których 

opracowane będą kryteria wyboru projektów realizowanych w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego.  

Pan Marszałek zwrócił się również z prośbą do przedstawicieli Gminy Mucharz, 

Gminy Zembrzyce i Gminy Stryszów o indywidualne procedowanie dotyczące 

przejęcia gruntów na bazie obowiązującego prawodawstwa dla zaplanowanych 

trzech lokalizacji:  w Jaszczurowej, Dąbrówce i Zembrzycach.. 

 

Pan Andrzej Zdebski oceniając pozytywnie propozycję zgłoszoną przez Pana 

Prezesa Czekaja, zawnioskował o przeniesienie tematu dotyczącego zespołu 

roboczego na następne posiedzenie Komisji Wspólnej.  

 

Pan Marszałek Marek Sowa na tym zakończył posiedzenie KWSTiGM i podziękował 

za udział w spotkaniu.  

 

 
 


