Załącznik nr 1
do Uchwały nr LVI/317/10
Rady Miejskiej w Zatorze
z dnia 23 lutego 2010r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZATOR
I. Charakterystyka miejscowości.
Miejscowość ZATOR – położona w Małopolsce, nad rzeką Skawą, 240 m. npm.
Usytuowana jest na trasie podkarpackiej linii kolejowej Czechowice – Dziedzice - Kraków
Płaszów, na skrzyżowaniu dróg nr 781 w kierunku Chrzanowa, 781 w kierunku Andrychowa,
44 Gliwice – Kraków, 28 Zator -Medyka, w sąsiedztwie Wadowic (15 km), Oświęcimia (18
km), Andrychowa (18 km), Chrzanowa (18 km) i Krakowa (40 km).
Przez miejscowość prowadzi łącznie 25,1 km dróg, z czego:
drogi gminne miejskie to 14,9 km
drogi powiatowe to ok. 7,96 km
drogi wojewódzkie ok. 4,33 km
Powierzchnia – 11,5 km², liczba mieszkańców Zatora – ok.3,7 tys.
W okresie kształtowania się państwa polskiego w dorzeczu górnej Wisły, późniejszej
ziemi krakowskiej, obejmującej swym zasięgiem również tereny zatorszczyzny
zamieszkiwało plemię Wiślan. Z chwilą powstania państwa polskiego tereny te stanowiły
zachodnią część Małopolski, wchodzącej w skład monarchii pierwszych Piastów. Około roku
1179 kasztelania oświęcimska, a wraz z nią zatorszczyzna oderwane zostały od Polski i
przyłączone do Śląska pod panowanie Piastów Śląskich. W tym okresie najprawdopodobniej
powstał Zator jako gródek graniczny, strzegący szlaku handlowego wiodącego z Krakowa na
Śląsk. W 1292r. Zator otrzymał prawa miejskie, wzorowane na prawie dolnośląskiego
Lwówka. W latach 1313/17 powstało Księstwo Oświęcimskie, w 1445r. z podziału Księstwa
Oświęcimskiego powstało Księstwo Zatorskie, a miasto Zator awansowało do miana jego
stolicy. Pierwszy książę Wacław obdarował miasto murami, poszerzył jego granice, przystąpił
do budowy książęcego zamku. Korzystając z królewskich przywilejów miasto rozwijało się
dobrze, słynęło z hodowli ryb, gospodarki rolnej, handlu i rzemiosła. W 1456r. zostało
zhołdowane Polsce, a w 1494 ostatni książę zatorski Janusz sprzedał księstwo królowi Janowi
Olbrachtowi zachowując prawo dożywotniego władania. Prawnej inkorporacji księstwa do
Polski dokonał Sejm Walny w 1564r. Władzę w księstwie w imieniu króla przejął starosta.
Tereny zatorszczyzny włączone zostały do woj. krakowskiego, zachowując nadal tytuł
księstwa i pewne odrębności ustrojowe. Miasto było siedzibą starostwa niegrodowego,
miejscem sejmików szlacheckich, centrum życia gospodarczego i politycznego. Okres wojen
szwedzkich przyniósł miastu zniszczenia i upadek gospodarczy. W wyniku rozbioru Polski
ziemia zatorska znalazła się w granicach zaboru austriackiego /Galicja/. Uruchomienie w
1884r. linii kolejowej Skawina - Oświęcim przyczyniło się do ponownego ożywienia
gospodarczego miasta. Powstały nowe zakłady wytwórcze, rozwijało się rzemiosło, głównie
plecionkarstwo i wikliniarstwo, kwitł handel, dobrze prosperowała gospodarka rybna.
Podczas II wojny światowej Zator został wcielony do Rzeszy Niemieckiej /Reichu/.
Wyzwolony 26 stycznia 1945r.
Aktualnie miasto pełni funkcję lokalnego ośrodka usługowego. Jest siedzibą władz
miejskich i gminnych. Miejscem centralnym miasta jest rynek przy którym organizowane są
targi (pl. Wolności), imprezy plenerowe, np. Święto Karpia. W centrum miasta znajduje się
zabytkowy kościół i pałac Potockich.
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II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Zasoby przyrodnicze
Dolina Skawy oraz większe cieki, stanowią podstawę systemu ekologicznego miasta.
Struktury te pełnią funkcje korytarzy ekologicznych, które wymagają zachowania, utrzymania
i ochrony ich naturalnego charakteru. Obszar obejmuje największe kompleksy stawów w
dolinie górnej Wisły. Stawy położone są ze wszystkich stron miasteczka Zator. Prowadzona
jest tu intensywna hodowla ryb, ale wiele stawów jest mocno zarośniętych roślinnością
wodną. W ostoi znajdują się żwirownie z wyspami, chętnie zasiedlanymi przez ptaki dzięki
czemu część Zatora znajduje się na liście obszarów Natura 2000. Minister Środowiska
rozporządzeniem z dnia 27.10.2008 roku wyznaczył Obszar Natury 2000 pod nazwą Dolina
Dolnej Skawy, który obejmuje około 394 ha miasta Zator, w tym również Park Miejski w
Zatorze.
W zagospodarowaniu przestrzennym m. Zatora ważnym uwarunkowaniem są tereny leśne
liczące ok. 45 ha. Są to lasy publiczne stanowiące część terenów zielonych miasta, które
wymagają zachowania i pielęgnacji.
Dziedzictwo kulturowe
Około 50 budowli na terenie miasta posiada cechy zabytkowe. Od 1986 r. zespół
staromiejski miasta objęty jest ochroną konserwatorską.
Najstarszymi obiektami są:
Kościół parafialny pw. Św. Wojciech i Jerzego z 1393 r. w miejscu pierwotnej świątyni
romańskiej, wzmiankowanej w 1292 r. Zabytek kl. I. Gotyk z elementami neogotyku,
murowany z cegły „układ polski”, w dolnych partiach z kamienia, oszkarpowany.
Kilkakrotnie restaurowany, ostatnio w latach 1956-1973 z częściową przebudową wnętrza.
Prezbiterium gotyckie, krzyżowo-żebrowe. Strop głównego korpusu, filary i chór
współczesne. Wewnątrz kościoła liczne pamiątki m. in. spiżowa chrzcielnica z XV w.,
mozaika „ECCE HOMO” z XVI w., zabytkowe dzwony z XV i XVI w., fragmenty fresków
na ścianach odsłonięte podczas ostatniej renowacji, klasyczny fotel dla celebransa z I połowy
XIX w. konfesjonały z XIX w , liczne epitafia z XVIII-XIX w., gotycki ołtarz główny z
1886 r.
Obok kościoła grobowiec w kształcie antycznego sarkofagu księżnej Apolonii Poniatowskiej
właścicielki dóbr zatorskich w XVIII/XIX w. W krypcie pod kościołem spoczywają kolatorzy
zatorskiej świątyni m.in. Anna z Tyszkiewiczów Potocka- Wąsowiczowa i jej mąż gen.
Stanisław Wąsowicz- adiutant Napoleona I oraz Maurycy i Ludwika Potoccy.
Zespół pałacowy – pałac, oficyna, zajazd, fragmenty murów, park krajobrazowy.
Pałac pierwotnie zamek książęcy o cechach obronnych z XV w. zabytek kl. I. Siedziba
zatorskich książąt, później starostów. W 1778 r. zakupiony przez Duninów i częściowo
przebudowany z dobudową drugiego pietra. Kolejni prywatni właściciele pałacu i dóbr
zatorskich- Poniatowscy, Tyszkiewiczowie, Wąsowiczowie, Potoccy. W 1836 r. Potoccy
częściowo przebudowali i odrestaurowali pałac wg. Projektu F. Lanciego nadając mu formę
rezydencji w stylu romantycznego neogotyku. Od 1946 r. jest siedzibą Instytutu Zootechniki,
ostatnio Rybackiego Zakładu Doświadczalnego. W latach 1964-1973 gruntownie
restaurowany. Na parterze bogato zdobione sale: myśliwska, złota, paprociowa, bluszczowaudostępniane zwiedzającym.
Oficyna –dawna kuchnia pałacowa z 1836 r.
Fragmenty murów okalających pałac z 1836 r.
Park obok pałacu wzmiankowany w XVI w. jako ogród ozdobny. Poniżej skarpy park
krajobrazowy z zabytkowym drzewostanem.
Dawny zajazd, później wozownia, stajnie pałacowe, garaże i mieszkania z XIX wieku.

2

Układ urbanistyczny rynku o cechach XIV w., zabytek kl.II, przebudowany w 1968 r.
Obecna forma ahistoryczna.
Relikty fortyfikacji miejskich- zachowane fragmenty średniowiecznej linii obronnej w
zachodniej części miasta.
Kompleksy stawów rybnych o średniowiecznej genezie: zespół stawów „Bugaj”.
Cmentarz katolicki założony w 1784 r.
Cmentarz żydowski ( kirkut) prawdopodobnie z połowy XIX w.
Aleja lipowa- pomnik przyrody o wybitnej roli krajobrazowej, wzdłuż alei ponad 350 lip,
wiek ponad 150 lat.
Dawny dom ubogich starców tzw. „szpitalka”. Pierwotnie wzmiankowany w 1507 r.,
obecny budynek z przełomu XIX/XX w.
Budynek dworcowy z 1884 r. wybudowany w związku z otwarciem nowej linii kolejowej
Skawina –Oświęcim.
Figury i krzyże przydrożne m.in. figura św. Rocha, św. Jana Kantego, ś. Jana Nepomucena
z XIX w.
Od 1891 r. działał w mieście Sąd Grodzki.
Obiekty i tereny
W centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego i zespołu pałacowego
znajduje się park miejski, wzmiankowany w XVI w. jako ogród ozdobny, z zabytkowym
drzewostanem.
Wyznaczono również ścieżki rowerowe, wiodące z centrum miasta do najbardziej
malowniczych i wartościowych krajobrazowo terenów gminy, objętych obszarem Natura
2000.
Bazę noclegową na terenie miejscowości Zator zapewniają:
Restauracja „Myśliwska”, Zator – może przyjąć jednocześnie 30 osób.
Ośrodek Wypoczynkowe nad Skawą „River Park”– domki campingowe
Ośrodek Wypoczynkowy „Zator”- ul. Parkowa - domki campingowe.
Możliwość rozbicia namiotów nad Skawą
Bazę gastronomiczną zapewniają:
−
Restauracja „Myśliwska”,
−
Restauracja „Łowisko”,
−
„River Park”
−
Restauracja „Pod Lipami”
−
Pub „Revel”
−
Kebab „Istambuł”
−
Placówki gastronomiczne na terenie miasta, sklepy różnej branży.
Infrastruktura społeczna
Na terenie miejscowości Zator funkcjonuje Przedszkole Samorządowe, Szkoła
Podstawowa, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Filia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Ustawicznego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
W centrum miasta znajdują się : ośrodek kultury, biblioteka publiczna, siedziby Towarzystwa
Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz Rybackiego Zakładu Doświadczalnego z bogatymi
zbiorami historycznymi.
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Infrastruktura techniczna
Spośród budynków mieszkalnych i mieszkań znajdujących się w miejscowości Zator 1006
podłączonych jest do sieci wodociągowej, której łączna długość wynosi 58 km. Do
kanalizacji podłączonych jest 795 budynków i mieszkań, do sieci gazowej 632 budynków.
Obecnie w miejscowości Zator większość budynków objętych jest zorganizowanym
wywozem odpadów. Mieszkańcy uczestniczą w akcji segregowania odpadów komunalnych
na, z wyodrębnieniem plastiku, papieru, szkła i metali..
Transport publiczny zapewniają PKS Oświęcim, PKS Wadowice, PKS Chrzanów, PKP oraz
inni przewoźnicy wykonujący transport regularny osób.
Kapitał społeczny i ludzki
Organizacje zrzeszające mieszkańców:
- Od roku 1926 działa klub sportowy LKS Zatorzanka (liczy ponad 100 członków). Powstał
jako inicjatywa mieszkańców a głównym celem działania klubu jest:
•
rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
•
organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych,
•
czynny udział w życiu kulturalnym, społecznym, podnoszenie poziomu sportowego i
kulturalnego jego członków
LKS Zatorzanka ma do dyspozycji zespół boisk sportowych, bieżnię, oraz budynek sportowca
z wraz z zapleczem.
- Ochotnicza Straż Pożarna mająca 140 letnią tradycję, wyposażona w budynek (remiza) i
sprzęt pożarniczy. Obecnie liczy 70 członków, w tym 52 członków czynnych ( 18 kobiet).
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej działające od 1986 roku, zrzeszające prawie 100
członków, mające do dyspozycji lokal, w którym gromadzone są pamiątki i archiwalia z
przeszłości, mieści się tam galeria malarstwa, rzeźby oraz wyrobów regionalnych. Głównymi
zadaniami TMZZ jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie,
ochrona zabytków i przyrody, rozwijanie szczególnie wśród młodzieży zainteresowań historią
miejscowości i przyszłością, organizowanie konkursów, wystaw, pogadanek.
- Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie dysponujące bazą rekreacyjno-wypoczynkową w skład,
której wchodzi łowisko wraz z terenem przyległym wyposażonym w altany i miejsca do
biwakowania.
- Zatorskie Towarzystwo "INICJATYWA" działające od 2004 roku, utworzone w celu
pobudzenia przedsiębiorczości i inicjatyw mieszkańców w dziedzinie kultury, sportu,
rekreacji.
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III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja.
SILNE STRONY

SŁABE STRONY

wysoki rozwój mieszkalnictwa
indywidualnego,

korzystne położenie pomiędzy aglomeracją
śląską i krakowską

dobrze działające organizacje pozarządowe

pełni role kulturotwórczą dla pozostałych
sołectw gminy,

tereny uzbrojone w infrastrukturę techniczną:
wodociąg, kanalizacja, teletechnika, gaz, energetyka

położenie przy drodze wojewódzkiej nr 781
oraz drogach krajowych nr 44 i 28

posiadająca infrastrukturę sportową - stadion
LKS Zatorzanka,

posiada tereny pod infrastrukturę campingową

otoczona lasami, stawami,

zabytki: kościół, Aleja Lipowa, zabytkowy
układ urbanistyczny miasta Zator

walory historyczne miasta Zatora
potwierdzone strefami ochrony konserwatorskiej,

rozpoczęte prace w zakresie projektu „Dolina
Karpia”,

potencjał w zakresie rozwoju turystyki oraz
rekreacji – różnorodność przyrodniczo – krajobrazowa
i kulturowa (walory krajobrazu, wartości przyrodnicze
i kulturowe)

położenie w sąsiedztwie dużych źródeł ruchu i
popytu na usługi turystyczne,

zaawansowane prace przy budowie parku
rozrywkowo-edukacyjnego „DinoZatorLand”,

rozpoczęte prace w zakresie utworzenia stref
gospodarczych,

dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych,

rezerwy oczyszczalni gotowej do przyjęcia
ścieków,

dostęp do telefonii stacjonarnej i
bezprzewodowej,

efektywna sieć oraz dobre funkcjonowanie
placówek oświaty (szkoły), Samodzielny Zakład
Opieki Zdrowotnej zaspokajający potrzeby
mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia,

istnienie i sprawne funkcjonowanie szeregu
organizacji pozarządowych,





brak obwodnicy – obciążenie centrum
Zatora ruchem tranzytowym

brak gotowych, uzbrojonych terenów
inwestycyjnych,

rosnące bezrobocie

brak dobrze rozbudowanej bazy hotelowej,

zbyt mała liczba parkingów

zły stan techniczny większości obiektów
zabytkowych,

nieuporządkowana przestrzeń miejska,

brak rozwiązań architektonicznych
umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostęp
do miejsc użyteczności publicznej,

zagrożenie powodziowe,

zły stan techniczny dróg oraz niedobory w
zakresie infrastruktury okołodrogowej,

mała podaż lokalnych miejsc pracy,

niski poziom wykształcenia ludności, w tym
bezrobotnych,

zubożenie społeczności lokalnej,

wysoki odsetek ludności utrzymującej się z
rent i emerytur,

brak mieszkań socjalnych,

słaby dostęp do nowoczesnych technologii,
w tym internetu.
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SZANSE

ZAGROŻENIA


możliwość uzyskania środków finansowych
z Unii Europejskiej,

promocja miejscowości przez mieszkańców,

systematyczna budowa i remont
chodników, dróg, parkingów i placów

poprawa dostępności (inwalidzi) oraz
wyposażenia Biblioteki Publicznej

rozwój turystyki poprzez optymalne
wykorzystanie walorów kulturowych – zabytki oraz
środowiskowych – zwłaszcza atrakcji „Doliny Karpia”

rozwój branży turystycznej tworzącej nowe
miejsca pracy,

budowa lepszego wizerunku miasta:
wzmocnienie więzi lokalnych poprzez działania
rewitalizacyjne,

rozwój przedsiębiorczości w ramach
wyznaczonych Stref Rozwoju Gospodarczego,

identyfikowalność mieszkańców z Zatorem;


kryzys gospodarczy i widmo recesji

starzejące się społeczeństwo miasta

degradacja starej, zabytkowej substancji
mieszkaniowej, wynikającej z ograniczonych
zasobów finansowych ludności

zbyt mała liczba parkingów przy nadal
zwiększającej się liczbie pojazdów

zagrożenie klęskami żywiołowymi;

trudności w prowadzeniu działalności
gospodarczej (m. in. wysokooprocentowane kredyty,
zawiłe i niestabilne przepisy prawne, bankowe),

brak dynamiki wzrostu miejsc pracy,

niski przyrost naturalny – postępujący
proces starzenia się społeczeństwa,

wzrost zagrożenia rozwojem patologii
społecznych;

zagrożenie ekologiczne - w wyniku
wzmożonego ruchu kołowego (spaliny, drgania,
hałas).

III. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy
miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju
miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
1. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę placu parkingowego oraz zakup
wyposażenia nowej Biblioteki Publicznej w miejscowości Zator.
Zadanie jest w trakcie realizacji. W roku 2009 zakupiono wyposażenie dla Biblioteki Publicznej,
natomiast w następnym etapie planuje się budowę placu parkingowego w centrum miasta a także
parkingu przy Ośrodku Zdrowia. Realizacja przedmiotowych zamierzeń podniesie jakość życia
mieszkańców przez poprawę cech funkcjonalno-przestrzennych oraz dostępności do obiektów
użyteczności publicznej, pobudzi aktywność mieszkańców, a także zmniejszy dysproporcje rozwoju
społecznego, gospodarczego i kulturowego mieszkańców; zaktywizuje środowiska dziecięce i
młodzieżowe ustawicznie kształcąc i rozwijając zasoby ludzkie oraz przeciwdziałając wykluczeniu
społecznemu. Poza tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia, w centrum
(parkingi), poprawi estetykę otoczenia, ułatwi dostęp do sąsiadujących obiektów użyteczności
publicznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących wraz z boiskami, Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Biblioteka Publiczna, Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia, Ośrodek Caritas,) oraz
zmniejszy deficyt miejsc parkingowych w centrum miasta.
Harmonogram realizacji: w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia do 2010 r.
Koszt inwestycji : plac parkingowy – 680.000 zł,.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
2. Rozbudowa i remont budynku Urzędu Miejskiego w Zatorze
(Zadanie w trakcie realizacji) Zadanie ma na celu przystosowanie budynku urzędu do obowiązujących
standardów, poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy urzędników, poprawę jakości obsługi
społeczności lokalnej, nadanie obiektowi estetycznego wyglądu, a także dostosowanie obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Harmonogram realizacji: zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia do 2010 r.
Koszt inwestycji ogółem : ok. 3 mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator.
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3. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gminnego na Regionalny Ośrodek Kultury Doliny
Karpia w Zatorze wraz z infrastrukturą.
Zadanie w
trakcie realizacji. Celem inwestycji jest przywrócenie funkcji kulturalnych
modernizowanemu obiektowi, ożywienie życia kulturalnego w mieście i regionie, rozszerzenie oferty
kulturalnej i edukacyjnej miasta. Inwestycja poprawi jakość obsługi mieszkańców oraz osób
odwiedzających nasze miasto oraz dostęp do dóbr kultury. Zamierzenie inwestycyjne zmniejszy
również dysproporcje rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego mieszkańców; zaktywizuje
środowiska dziecięce i młodzieżowe, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu.
Harmonogram realizacji: od 2008 r. do 2010 r.
Koszt inwestycji ogółem: 3,2 mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
4. Remont budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze.
Zadanie ma na celu przystosowanie budynku do obowiązujących standardów i polepszenie dostępu
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także poprawę jakości obsługi społeczności lokalnej,
nadanie obiektowi estetycznego wyglądu.
Harmonogram realizacji: zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia do 2012 r.
Koszt inwestycji ogółem: ok. 2,7 mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator.
5. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej –
Gmina Zator.
Zadanie polega na wykonaniu sieci uzbrojenia podziemnego oraz dróg na terenach przyszłej strefy
gospodarczego rozwoju, w celu pozyskania nowych inwestorów, a przez to zwiększenia liczby miejsc
pracy.
Harmonogram realizacji: zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia do 2012 r.
Koszt inwestycji : ok. 29 mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
6. Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym.
Celem zadania jest poprawa podstawowych elementów infrastruktury technicznej, poprzez
rewitalizację ul. Ogrodowej i ciągu pieszo jezdnego, który jest jednym z ważniejszych elementów
układu urbanistycznego miasta, zlokalizowanego w części grodziska średniowiecznego Zatora.
Realizacja zadania pozwoli ożywić bardzo zaniedbaną część miasta i poprawić dostęp mieszkańców
do Regionalnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej z Ośrodkiem Informatycznym oraz
przeznaczonej również do rewitalizacji strefy rekreacji sportowej tworzonej przy Zespole Szkół i
Przedszkolu w Zatorze
Harmonogram realizacji: od 2009 r. do 2012 r.
Koszt inwestycji : ok. 1 mln zł.
Planowane źródła finansowania: budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
7. Rozbudowa ul. Słowackiego.
Celem zadania jest poprawa elementów infrastruktury drogowej: polepszenie warunków oraz
bezpieczeństwa jazdy, zwiększenie płynności ruchu, podwyższenie walorów estetycznych centrum
miasta.
Harmonogram realizacji: od 2009 r. do 2010 r.
Koszt inwestycji : ok. 2 mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, budżet państwa.
8. Rozbudowa ul. L. Palimąki i A. Mickiewicza w Zatorze.
Celem zadania jest poprawa elementów infrastruktury drogowej, polepszenie warunków oraz
bezpieczeństwa jazdy, zwiększenie płynności ruchu, podwyższenie walorów estetycznych tej części
miasta.
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Harmonogram realizacji: od 2010 r. do 2012 r.
Koszt inwestycji : ok. 2,5 mln zł
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
9. Przebudowa i rozbudowa ulic na os. Królewiec.
Celem zadania jest poprawa elementów infrastruktury drogowej, polepszenie warunków oraz
bezpieczeństwa jazdy, zwiększenie płynności ruchu, podwyższenie walorów estetycznych
największego osiedla miejskiego w Zatorze.
Harmonogram realizacji: od 2009 r. do 2017 r.
Koszt inwestycji : ok. 5 mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, budżet państwa, środki z funduszy Unii
Europejskiej.
10. Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.
Celem zadania jest poprawa podstawowych elementów infrastruktury technicznej i sportowej,
udostępnienie przestrzeni sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta, w tym szczególnie młodzieży
i dzieciom. Organizacja wolnego czasu uaktywni środowiska dziecięce i młodzieżowe.
Harmonogram realizacji : od 2011 r. do 2015 r.
Koszt inwestycji : ok. 1,7 mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
11. Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę placu aktywnego wypoczynku dla dzieci przy
przedszkolu w Zatorze oraz miejsc postojowych dla samochodów przy OZ w zatorze. Realizacja
przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków życia w mieście, wzrost atrakcyjności tej
części miasta Zator zarówno jako miejsca zamieszkania jak i miejsca pracy czy też miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto inwestycja ta poprawi również dostępność
najmłodszych mieszkańców do obiektów rekreacyjnych.
Harmonogram realizacji : od 2009 r. do 2011 r.
Koszt inwestycji : ok. 1,5mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
12. Budowa obwodnicy – od Alei Lipowej w kierunku Wadowic
Zadanie ma na celu wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta, poprawę
podstawowych elementów infrastruktury drogowej, zabezpieczenie zabytkowego centrum miasta
przed pękaniem budynków i niszczeniem zabytków, skrócenie czasu przejazdu przez miasto,
polepszenie warunków jazdy, poprawę bezpieczeństwa jazdy, zwiększenie płynności ruchu.
Harmonogram realizacji: od 2008 r. do 2012 r.
Koszt inwestycji : ok. 90 mln zł.
Planowane źródła finansowania : budżet państwa, środki z funduszy Unii Europejskiej.
13. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Parkowej w Zatorze.
Projekt ma na celu rozwój turystyki i rożnych form spędzania wolnego czasu w rejonie ośrodka
wypoczynkowego, parku rozrywki. Oświetlenie ciągu komunikacyjnego ul. Parkowej, zachęci
okolicznych mieszkańców oraz turystów do spacerów, zwiedzania terenów ciekawych, poprawi
bezpieczeństwo. Wzdłuż ulicy ustawione są 2 ławki parkowe, docelowo zostanie zwiększona liczba
ławek parkowych, umożliwiając każdemu odpoczynek oraz obcowanie z naturą. Wykonanie
oświetlenia przyczyni się do ożywienia życia lokalnej społeczności w godzinach wieczornych i późno
wieczornych .
Harmonogram realizacji: od 2009 r. do 2010 r.
Koszt inwestycji : ok. 60.000,00 zł,
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
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14. Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego tzw.Promenady i ul. Wałowej w Zatorze.
Projekt ma na celu rozwój turystyki i rożnych form spędzania wolnego czasu mieszkańców oraz
turystów wykorzystujących wolny czas do zwiedzania okolicznego parku rozrywki oraz ośrodka
wypoczynkowego. Oświetlenie ciągu komunikacyjnego wzdłuż stawu oraz ul. Wałowej, zachęci
okolicznych mieszkańców oraz turystów do spacerów na odcinku od ul. Parkowej wzdłuż akwenu
wodnego wzdłuż ul. Wałowej poprzez park w kierunku Rynku. Oświetlenie w/w odcinka poprawi
bezpieczeństwo dla osób korzystających z różnych form wypoczynku. Wzdłuż ciągu pieszego
ustawionych jest 5 ławek parkowych wraz z koszami, docelowo na w/w ciągu pieszym zostanie
zwiększona liczba ławek parkowych, umożliwiając każdemu odpoczynek oraz obcowanie z naturą.
Wykonanie oświetlenia przyczyni się do ożywienia życia lokalnej społeczności w godzinach
wieczornych i późno wieczornych .
Harmonogram realizacji: od 2009 r. do 2011 r.
Koszt inwestycji : ok. 137.000,00 zł,
w tym
- odcinek od ul. Parkowej do ul. Wałowej (tzw.Promenada) 54 000 zł.
- ul. Wałowa 83 000 zł.
Planowane źródła finansowania : budżet Gminy Zator, środki z funduszy Unii Europejskiej.
15. Remont budynku wielofunkcyjnego z siedzibą OSP w Zatorze
Zadanie ma na celu przebudowę konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego oraz rozbudowę
istniejącego budynku wielofunkcyjnego o klatkę schodową, która poprawi bezpieczeństwo
przeciwpożarowe użytkowników budynku. Zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego obiektu
między innymi przez lokalizację sali ekspozycyjnej wpłynie na dalszy wzrost atrakcyjności miasta
Zator.
Harmonogram realizacji: od 2010 do 2011r.
Koszt inwestycji: - około 420.000zł
Planowane źródła finansowania: budżet Gminy Zator oraz środki z funduszy unii Europejskiej
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