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• Gmina Iwanowice położona jest w północnej części Powiatu Krakowskiego, ok. 20
km od centrum Krakowa.

• Obszar gminy zajmuje powierzchnię 7 062 ha (70,62 km2), który obecnie
zamieszkuje ponad 9 000 mieszkańców.

• Na terenie gminy wyznaczono 23 sołectwa.
• Na terenie gminy działa 15 jednostek OSP, 7 szkół podstawowych w tym 1 szkoła

samorządowa oraz 6 szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub
stowarzyszenia, 3 kluby sportowe, 16 Kół Gospodyń Wiejskich, 20 stowarzyszeń i 3
fundacje.

• Znaczny obszar gminy zajmuje Dłubiański Park Krajobrazowy, obejmujący dolinę
Dłubni wraz przylegającym do niej fragmentem wierzchowiny.

• Najciekawsze zabytki: drewniany kościół parafialny w Iwanowicach z I poł. XVIII
wieku, neogotycki kościół parafialny w Sieciechowicach z I poł. XVII wieku, piękne
kapliczki i przydrożne krzyże, dwory w Sieciechowicach i Grzegorzowicach Wielkich
oraz Muzeum Regionalne w Iwanowicach



Budżet Gminy Iwanowice na 2019 r.
• Dochody – ok. 51,5 mln zł
• Wydatki – ok. 53 mln zł w tym

wydatki majątkowe – ok. 19,5 mln zł

Projekty unijne w latach 2014-2019
• 12 projektów inwestycyjnych (kanalizacja,

przydomowe oczyszczalnie ścieków, ścieżki
rowerowe, rewitalizacja przestrzeni publicznej,
modernizacja drogi powiatowej, modernizacja
szkoły, centra rekreacyjno-sportowe)

• 4 projekty społeczne (projekt GOPS, placówka
wsparcia dziennego dla dzieci, placówka dziennego
pobytu dla seniorów, projekt dla szkoły
samorządowej – Małopolskie talenty)

• 2 projekty partnerskie dotyczące OZE

Aktualnie realizujemy 5 projektów inwestycyjnych:
• 2 projekty dotyczące budowy ścieżek rowerowych
• 2 projekty dotyczące rozbudowy kanalizacji
• Projekt dotyczący Rewitalizacji w gminie

Iwanowice

Gminny Program Rewitalizacji został
uchwalony w 2017 roku na lata 2017-2023
• Dwa cele określające założenia GPR w kontekście

planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
- Utworzenie w Dolinie Dłubni przestrzeni

wypoczynkowo-rekreacyjnej
- Osiągnięcie wyższego stopnia wewnętrznej

integracji lokalnej społeczności.



Modernizacja kompleksu szkolnego w Iwanowicach –

całkowita wartość inwestycji to kwota ponad 3,2 mln złotych

Inwestycje finansowane z środków pożyczki rewitalizacyjnej (1)

Montaż finansowy dla tej inwestycji:
• środki RPO w kwocie ok. 1 mln zł na

termomodernizację budynku
• pożyczka rewitalizacyjna ok. 1 mln zł na adaptację

pomieszczeń w budynku szkoły na cele przedszkola
• pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację, pompy

ciepła oraz wymianę oświetlenia w budynku na LED
– ok. 0,5 mln zł

• środki własne – ok. 0,7 mln zł



I etap – projekt unijny finansowany z RPO – wartość całkowita ok. 0,85 mln zł

II etap – projekt finansowany z pożyczki rewitalizacyjnej – ok. 0,65 mln zł 

Inwestycje finansowane z środków pożyczki rewitalizacyjnej (2)

Centrum Turystyki i Rekreacji w Iwanowicach 



Inwestycje finansowane z środków pożyczki rewitalizacyjnej (3)

Budowa sali gimnastycznej w Sieciechowicach –
wartość pożyczki rewitalizacyjnej 2,2 mln zł 



Inwestycje planowane do sfinansowania z środków pożyczki 
rewitalizacyjnej (1)

Rewitalizacja w gminie Iwanowice
• Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Biskupicach

(dofinansowanie z RPO – 887 377 zł; wkład własny: 392 240 zł)
Kwota po przetargu: ok. 1,6 mln zł

• Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Maszkowie
(dofinansowanie z RPO – 756 198 zł; wkład własny: 252 067 zł)

Kwota po przetargu: ok. 1,7 mln zł

• Rewitalizacja rynku w Sieciechowicach
(dofinansowanie z RPO – 669 667 zł; wkład własny: 223 224 zł)



Inwestycje planowane do sfinansowania z środków pożyczki 
rewitalizacyjnej (2)

Planowana pożyczka rewitalizacyjna na 
inwestycję w Sieciechowicach 

(rynek + parking) – ok. 3,7 mln zł



Inwestycje planowane do sfinansowania z środków pożyczki 
rewitalizacyjnej (3)

Planowana pożyczka rewitalizacyjna na rewitalizację rynku w Iwanowicach
ok. 1,6 mln zł  



Dlaczego warto skorzystać z pożyczki rewitalizacyjnej udzielanej 
przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

• preferencyjne oprocentowanie –
0,75% w skali roku 

• okres spłaty możliwy przez 20 lat, 
licząc od daty jej uruchomienia

• stosunkowo łatwa procedura w 
ubieganiu się o pożyczkę

• możliwość montażu finansowego w 
kontekście realizacji projektów 
wielozadaniowych lub podzielonych 
na etapy

• kompetentni i przyjaźnie nastawieni 
do współpracy pracownicy MARR S.A.



www.iwanowice.pl
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