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1. Diagnoza subregionu północnego województwa śląskiego 

 

1.1. Opis sytuacji społeczno - gospodarczej subregionu 

 

SYSTEM OSADNICZY I LUDNOŚĆ 

Strukturę administracyjną subregionu północnego1 tworzy 31 gmin, spośród 

których dwie – Częstochowa (245 tys. mieszkańców – 13. pod względem populacji 

miasto Polski) i Myszków (32,8 tys.) – to gminy miejskie zamieszkiwane przez 

52,1% ludności subregionu, 6 gmin miejsko-wiejskich, w których mieszka 14,2% 

oraz 23 gminy wiejskie, w których mieszka 33,7% ludności subregionu (Rys.1 i 2)2. 

System osadniczy subregionu północnego składa się z 586 miejscowości, w tym 

z 8 miast, w których mieszka – wg danych z 31.12.2006 roku - 59,6% ludności 

subregionu (w województwie śląskim - 78,5% to ludność miast, w Polsce - 61,3%). 

Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym województwem w Polsce, jednak 

liczba ludności miejskiej z roku na rok systematycznie maleje podczas gdy liczba ludności 

zamieszkującej obszary wiejskie rośnie. W porównaniu ze stanem z końca roku 2005 

liczba ludności miejskiej zmniejszyła się w 2006 roku o 0,5% a ludności wiejskiej wzrosła 

o 0,3%. Jedynie w subregionie północnym odnotowano spadek zarówno liczby ludności 

miejskiej (o 0,6%) jak i ludności wiejskiej (o 0,1%). Liczba ludności wiejskiej wzrosła 

jedynie w powiecie kłobuckim (o 0,1%). 

Zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 

jednym z czterech głównych elementów systemu osadniczego województwa śląskiego 

jest aglomeracja częstochowska, zaliczana w Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju do ośrodków o znaczeniu krajowym, wykazująca 

tendencje do rozwoju monocentrycznego z ośrodkiem w Częstochowie. 

Poza aglomeracją częstochowską ważnym ośrodkiem o znaczeniu ponadlokalnym 

jest miasto Myszków, wyróżnione w krajowej sieci osadniczej jako regionalny 

ośrodek równoważenia rozwoju, polaryzujący rozwój obszarów położonych na 

kierunku jego głównych powiązań z sąsiednimi miastami aglomeracji.

                                                 
1 wg klasyfikacji NUTS PL.224 podregion częstochowski – Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 105/2007 z dnia 
1 lutego 2007 roku zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) – 
będący statystyczną jednostką terytorialną na poziomie NUTS 3 nie posiadającą osobowości prawnej 
stanowiącą zgrupowanie powiatów ziemskich: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i powiatu 
grodzkiego miasta Częstochowy. Do 31 grudnia 2007 roku województwo śląskie tworzyły 4 podregiony: 
częstochowski (subregion północny), bielsko-bialski (subregion południowy), centralny śląski (subregion 
centralny) i rybnicko-jastrzębski (subregion zachodni), a od 1 stycznia 2008 roku województwo tworzy 
8 podregionów: częstochowski (3.2.24.46), bielski, rybnicki, bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski.  

2 Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan na 31.12.2006. 
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Rys. 1..Podział administracyjny województwa śląskiego - subregiony, miasta 

centralne subregionów, powiaty subegionu północnego 
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Mniejszymi ośrodkami o znaczeniu ponadlokalnym ze względu na swoje specyficzne 

położenie są miasta Kłobuck i Koniecpol. 

Subregion północny, tzw. północny obszar polityki rozwoju województwa 

śląskiego stanowiący blisko jedną czwartą (24,7%/3050 km2) powierzchni województwa 

śląskiego (drugi co do wielkości zajmowanej powierzchni subregion województwa 

śląskiego po subregionie centralnym) tworzą powiaty ziemskie: częstochowski – 

o powierzchni 1522,49 km2/12,3% powierzchni województwa, kłobucki - 

889,15 km2/7,2%, myszkowski - 478,62 km2 /3,9% oraz powiat grodzki (miasto na 

prawach powiatu) Częstochowa - 159,61 km2/1,3% (Tabl.1). 

 

Rys. 2.. Podział administracyjny subregionu północnego - powiaty, miasta, gminy 
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Gęstość zaludnienia subregionu północnego jest najniższa w województwie śląskim, 

które pod względem gęstości zaludnienia zajmuje pierwsze miejsce wśród pozostałych 

województw Polski. Gęstość zaludnienia subregionu północnego wynosi 

175 osób/km² (w województwie śląskim 379 osób/km², w Polsce 122 osoby/km²). 

Wśród powiatów ziemskich największa gęstość zaludnienia występuje w powiecie 

myszkowskim (149 osób/km²), a najmniejsza - w powiecie częstochowskim 

(88 osób/km²). Gęstość zaludnienia w powiecie kłobuckim wynosi 95 osób/ km². 

Stopień urbanizacji i sieć osadniczą subregionu północnego przedstawiono graficznie na 

Rys.3. 

 

Rys. 3.. Subregion północny - stopień urbanizacji, osadnictwo 
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Na Rys.3 przedstawiono sieć osadniczą subregionu, z rozróżnieniem ośrodków miejskich 

i wiejskich oraz zróżnicowanie „stopnia urbanizacji” wg oceny punktowej obejmującej 

cechy z zakresu: zagospodarowania terenu, użytkowania gruntów, wyposażenia w usługi 

wyższego poziomu, potencjału gospodarczego i zasobów pracy. (Źródło - Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego). 

W ostatnich latach liczba ludności regionu i subregionu systematycznie maleje, 

przy czym tempo jej spadku jest zróżnicowane zarówno w skali województwa śląskiego 

jak i subregionu północnego. W porównaniu do roku 2005 liczba ludności subregionu 

północnego zmniejszyła się w 2006 roku o 0,4%, podobnie jak całego województwa. 

Spadek zaludnienia odnotowano we wszystkich subregionach z wyjątkiem południowego 

(wzrost o 0,2%).  

W subregionie północnym największy spadek liczby ludności w 2006 roku 

odnotowano w Częstochowie (w porównaniu do stanu z końca 2005 roku - o 0,8%). 

W powiecie myszkowskim i częstochowskim liczba ludności zmniejszyła się o 0,1%, 

a w powiecie kłobuckim pozostała praktycznie na niezmienionym poziomie. 

Proces demograficznego starzenia się ludności znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. 

w strukturze i liczebności tzw. ekonomicznych grup wieku. Z roku na rok 

systematycznie zmniejsza się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) 

oraz w wieku produkcyjnym (od 18 do 59 lat kobiety i 64 lat mężczyźni) a zwiększa 

się liczba osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej kobiety oraz  65 lat i więcej 

mężczyźni). 

W subregionie północnym liczba osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszyła się 

w ciągu 2006 roku o 2,9% (w województwie śląskim odpowiednio o 3,0%). Udział tej 

grupy populacji w ogólnej liczbie ludności subregionu wyniósł na koniec 2006 roku 

18,4% w województwie również 18,4%).  

Spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym odnotowano we wszystkich 

subregionach województwa śląskiego. W subregionie północnym największy 

spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w Częstochowie 

(o 3,2%) i powiecie częstochowskim (o 3,0%), a najmniejszy w powiecie kłobuckim 

(o 2,4%.). 

W porównaniu do roku 2005 liczba osób w wieku produkcyjnym w 2006 roku 

zmniejszyła się w subregionie północnym o 0,1% (w województwie o 0,2%). Udział 

tej grupy populacji w ogólnej liczbie ludności subregionu wyniósł na koniec 2006 roku 

64,3% (w województwie śląskim 65,5%). 

Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym odnotowano we wszystkich 

subregionach województwa z wyjątkiem subregionu południowego (wzrost o 0,5%). 

W subregionie północnym spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym 

odnotowano jedynie w Częstochowie (o 0,7%), w pozostałych powiatach 
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odnotowano wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym – największy w powiecie 

częstochowskim (o 0,7%), w powiecie kłobuckim o 0,4% i w powiecie myszkowskim 

o 0,3%. 

W porównaniu do roku 2005 liczba osób w wieku poprodukcyjnym w 2006 roku 

zwiększyła się w subregionie północnym o 1,2% (w województwie śląskim o 2,0%). 

Udział tej grupy populacji w ogólnej liczbie ludności subregionu wyniósł na koniec 2006 

roku 17,3% (w województwie śląskim 16,1%). 

Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym odnotowano we wszystkich subregionach 

województwa śląskiego. W subregionie północnym największy wzrost liczby 

ludności w wieku poprodukcyjnym odnotowano w powiecie kłobuckim (o 1,7%) 

i w Częstochowie (o 1,5%), a najmniejszy w powiecie częstochowskim (o 0,4%.) 

i myszkowskim (o 0,9%). 

Nieznacznie zmniejszyło się w skali roku obciążenie ludności w wieku 

produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym. W końcu 2006 roku na 100 

osób w wieku produkcyjnym przypadało w subregionie północnym 55,4 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (w województwie śląskim 52,7), podczas gdy w 2005 roku 

współczynnik ten wyniósł 55,9 (w województwie 53,0). 

Utrzymujący się ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji stanowiły 

główne przyczyny dalszego spadku liczby mieszkańców subregionu północnego 

i województwa śląskiego. 

Przyrost naturalny w subregionie północnym nieznacznie zwiększył się z poziomu 

minus 2,8 na 1000. ludności w roku 2005 do poziomu minus 2,5 w roku 2006 

(w województwie śląskim minus 1,2 w 2005 roku i minus 0,8 w 2006 roku). Zwiększył 

się natomiast odpływ ludności – saldo migracji wyniosło minus 0,6 na 1000. ludności 

w 2005 roku i minus 1,0 w 2006 roku (w województwie minus 1,9 w 2005 roku i minus 

2,6 w 2006 roku). Wskaźniki te charakteryzowały się jednak dużym 

zróżnicowaniem zarówno w skali subregioniu północnego jak 

i całego województwa śląskiego. 

W 2006 roku ujemny przyrost naturalny odnotowano jedynie w subregionie 

północnym (minus 2,5‰ - najniższy w województwie śląskim) i w subregionie 

centralnym (minus 1,5‰). Najwyższy przyrost naturalny odnotowano w subregionie 

zachodnim (1,7‰), ale jednocześnie w subregionie tym wystąpił najwyższy 

w województwie śląskim odpływ ludności (saldo migracji minus 4,7‰). Napływ 

ludności przewyższył jej odpływ jedynie w subregionie południowym (saldo 

migracji 1,0‰). 

W subregionie północnym najmniejszy przyrost naturalny odnotowano 

w powiecie częstochowskim (minus 3,4‰) a najwyższy w powiecie kłobuckim 
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(minus 0,4‰). W powiecie myszkowskim wskaźnik ten wyniósł minus 2,7‰, 

a w Częstochowie minus 2,6‰. 

Ujemne saldo migracji odnotowano jedynie w Częstochowie (minus 3,8‰), 

w pozostałych powiatach subregionu napływ ludności przewyższał jej odpływ, 

a największy napływ odnotowano w powiecie częstochowskim (saldo migracji 2,0‰). 

Podstawowe dane demograficzne dotyczące subregionu północnego na tle województwa 

śląskiego przedstawiono w Tabl.1. 

 

Tabl.1. Demografia 2006 

Wyszczególnienie Subregion 
północny 

powiat 
częstochowski 

powiat 
kłobucki 

powiat 
myszkowski 

Częstochowa-
miasto na 
prawach 
powiatu 

Województwo 
śląskie 

       
osoba 535 001 133 582 84 761 71 628 245 030 4 669 137 

% 100 25,0 15,8 13,4 45,8 x 
Ludność 
ogółem* 

% 11,5 2,9 1,8 1,5 5,2 100 
       

km² 3 050 1 522 889,15 478,62 159,61 12 334 
% 100 49,9 29,1 15,7 5,2 x 

Powierzchnia 
ogółem 

% 24,7 12,3 7,2 3,9 1,3 100 
       

Gęstość zaludnienia, 
osób/km² 

175 88 95 150 1 535 379 

       

w miastach  318 785 16 166 17 734 39 855 245 030 3 666 080 Ludność wg 
miejsca 

zamieszkania na wsi 216 216 117 416 67 027 31 773 0 1 003 057 

       
Stopień urbanizacji (liczba 

ludności w miastach do ludności 
ogółem), % 

59,6 12,1 20,9 55,6 100 78,5 

       

przedprodukcyjnym 
(0-17 lat), osoby 

98 264 26 614 17 552 13 367 40 731 858 774 

przedprodukcyjnym 
(0-17 lat),      % 

18,4 19,9 20,7 18,7 16,6 18,4 

produkcyjnym 
(18-59/64 lat) 

344 175 83 729 52 872 45 903 161 671 3 058 286 

produkcyjnym 
(18-59/64 lat), % 

64,3 62,7 62,4 64,1 66,0 65,5 

poprodukcyjnym 
(60/65 i więcej lat) 

92 562 23 239 14 337 12 358 42 628 752 077 

Struktura 
wiekowa 
ludności 
ogółem 
w wieku  

poprodukcyjnym 
(60/65 i więcej lat),% 

17,3 17,4 16,9 17,3 17,4 16,1 

       

Przyrost naturalny 
 na 1000 ludności, (‰) -2,5 -3,4 -0,4 -2,7 -2,6 -0,8 

       

Saldo migracji wewnętrznych 
i zagranicznych na 1000 

ludności (‰) 
-1,0 2,0 0,4 1,0 -3,8 -2,6 

 
* wg  faktycznego miejsca zamieszkania 
Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan na 31.12.2006
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Prognoza liczby ludności3 w perspektywie 2030 roku przewiduje systematyczny 

spadek liczby mieszkańców wszystkich subregionów województwa śląskiego 

z wyjątkiem subregionu południowego, gdzie liczba ludności w latach 2010-2020 będzie 

nadal w niewielkim stopniu wrastać, a jej spadek nastąpi dopiero od roku 2020. 

W pozostałych subregionach województwa śląskiego najmniejszy spadek liczby 

ludności przewidywany jest w subregionie północnym do poziomu 488,5 tys. 

mieszkańców w 2030 roku – spadek o 8,7% w stosunku do stanu faktycznego 

w końcu 2006 roku (prognoza dla województwa śląskiego – 3 952,4 tys. mieszkańców 

w 2030 roku – spadek o 15,4%). 

W subregionie północnym największy spadek liczby ludności prognozowany jest 

dla Częstochowy do poziomu 191,7 tys. mieszkańców w 2030 roku – spadek 

o 21,8%. W powiatach ziemskich subregionu północnego nie przewiduje się znaczących 

zmian liczby mieszkańców ( Rys.4). 

Rys. 4. Prognoza liczby ludności w subregionach województwa śląskiego 
i powiatach subregionu północnego na lata 2010-2030 (w tys. osób) 

 
 
 
 

                                                 
3 Źródło: Województwo Śląskie 2006 – subregiony, powiaty, gminy – Urząd Statystyczny w Katowicach 
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RYNEK PRACY 
W 2006 roku w subregionie północnym zarejestrowane były 32 664 osoby 

bezrobotne, tj. o 11,8% mniej niż w roku poprzednim, co stanowi 14,2% 

bezrobotnych województwa (Tabl.2). Liczba bezrobotnych subregionu północnego 

systematycznie spada, jednak tempo tego spadku jest zróżnicowane terytorialnie 

a stopa bezrobocia nadal najwyższa wśród subregionów województwa śląskiego.  

W 2006 roku była o 2,0 pkt. procentowe niższa w stosunku do 2005 roku i wyniosła 

15,4% (średnia w województwie 12,8% – spadek o 2,7 pkt. procentowego). Największy 

spadek stopy bezrobocia odnotowano w powiecie kłobuckim (o 2,9 pkt. procentowego), 

a najmniejszy w powiecie myszkowskim i Częstochowie (o 1,8 pkt. procentowego). 

W powiecie częstochowskim stopa bezrobocia spadła o 1,9 pkt. procentowego. 

Tabl. 2. Bezrobocie 2006 

Wyszczególnienie Subregion 
północny 

powiat 
częstochowski 

powiat 
kłobucki 

powiat 
myszkowski 

Częstochowa-
miasto na 
prawach 
powiatu 

Województwo 
śląskie 

Bezrobotni 
zarejestrowani 

ogółem 
osoba 32 664 8 568 4 106 4 869 15 121 229 819 

       
Odsetek 

bezrobotnych 
w woj. śląskim 

% 14,2 3,7 1,8 2,1 6,6 100 

       
Odsetek 

bezrobotnych 
w subregionie 

% 100 26,2 12,6 14,9 46,3 x  

       
Stopa 

bezrobocia 
rejestrowanego 

% 15,4 19,6 13,4 19,1 13,5 12,8 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan na 31.12.2006  

Stopa bezrobocia rejestrowanego w subregionie północnym województwa śląskiego, według 

najnowszych danych4 z 31.12.2007 roku, spadła do poziomu 11,8% (w województwie 9,3%). 

Spadek odnotowano we wszystkich powiatach subregionu: częstochowskim do poziomu 15,2%, 

kłobuckim 10,6%, myszkowskim 16,2% i Częstochowie 9,9%. 

Liczba pracujących5 subregionu północnego (wg stanu na 31.12.2006) wyniosła 

113 072 osoby, co stanowi 10% pracujących województwa śląskiego - 

najmniejszy udział pracujących wśród subregionów województwa (Tabl. 3). Liczba 

pracujących subregionu północnego wzrosła w stosunku do roku poprzedniego 

(2005) o 2,6% (w województwie o 2,1%), był to drugi w województwie najwyższy 

wzrost liczby pracujących po subregionie zachodnim, gdzie wyniósł 3,9%. Wzrost liczby 

pracujących nastąpił w sektorze prywatnym (o 7,5%, w województwie o 5,8%), 

natomiast w sektorze publicznym odnotowano spadek (o 5,5%, w województwie 

o 2,1%). Udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie pracujących w subregionie 

                                                 
4 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 
5  Pracujący wg faktycznego miejsca pracy, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 
9 osób (mikroprzedsiębiorstw) oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 
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północnym wzrósł z 63% do 65% (w województwie z 54% do 56%). 

W subregionie północnym przyrost liczby pracujących był zróżnicowany. 

Najwyższy przyrost w stosunku do roku 2005 odnotowano w powiecie kłobuckim 

(o 6,5%). Przyrost ten spowodowany był wzrostem liczby pracujących 

w przemyśle i budownictwie (o 13,2%). W Częstochowie wzrost liczby pracujących 

ogółem wyniósł 2,5%, a w powiecie częstochowskim - 2,2% (w latach 2004/2005 

spadek o 0,6%). W Częstochowie i powiecie częstochowskim liczba pracujących w 2006 

roku wzrosła zarówno w przemyśle i budownictwie jak i w usługach. 

W powiecie myszkowskim odnotowano dalszy spadek liczby pracujących (o 1,1%). 

Tempo spadku w roku 2006 było jednak nieco mniejsze niż w roku 2005, w którym liczba 

pracujących zmniejszyła się o 1,5% w stosunku do roku 2004. 

Liczba pracujących w przemyśle i budownictwie wzrosła w subregionie północnym 

ogółem o 5,2% (w województwie o 2,5%), a pracujących w usługach o 0,4% 

(w województwie o 2,0%), spowodowało to wzrost udziału pracujących w przemyśle 

i budownictwie w liczbie pracujących ogółem z 46,4% do 47,6% (w województwie 

z 44,8% do 44,9%), oraz spadek udziału pracujących w usługach z 53,0% do 51,9% 

(w województwie spadek z 54,6% do 54,5%). 

Wzrost liczby pracujących przy jednoczesnym spadku liczby bezrobotnych 

i stopy bezrobocia może wskazywać, że sytuacja na rynku pracy ulega poprawie, 

jednak nadal występuje duże zróżnicowanie aktywności ekonomicznej ludności 

zarówno w powiatach subregionu północnego jak i subregionach województwa 

śląskiego. 

Tabl. 3. Pracujący 2006 

Wyszczególnienie 
Subregion 
północny 

powiat 
częstochowski 

powiat 
kłobucki 

powiat 
myszkowski 

Częstochowa-
miasto na 
prawach 
powiatu 

Województwo 
śląskie 

        

Osoba 113 072 14 516 13 490 10 424 74 642 1 120 768 

% 10,1 1,3 1,2 0,9 6,7 100,0 Pracujący ogółem 

% 100 13 12 9 66 x 

 z tego:        

Osoba 39 019 5 068 4 866 3 666 25 419 496 547 Pracujący w sektorze 
publicznym % 35 35 36 35 34 44 

Osoba 74 053 9 448 8 624 6 758 49 223 624 221 Pracujący w sektorze 
prywatnym % 65 65 64 65 66 56 

 w tym:        

Osoba 53 793 7 565 8 165 5 391 32 672 503 190 Pracujący w 
przemyśle i 
budownictwie % 47,6 52,1 60,5 51,7 43,8 44,9 

Osoba 58 629 6 726 5 091 4 990 41 822 611 026 Pracujący w 
usługach % 51,9 46,3 37,7 47,9 56,0 54,5 

        

Pracujący na 1000 
ludności 

Osoba 211 109 159 145 304 240 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan na 31.12.2006 
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GOSPODARKA 

W subregionie północnym zarejestrowanych jest w rejestrze REGON6 45 841 

podmiotów gospodarki narodowej (wg stanu na 31.12.2006 roku), tj. o 1,2% mniej 

niż w roku poprzednim, co stanowi 10,8% podmiotów gospodarki narodowej 

województwa śląskiego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

stanowiły 80,3% podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w subregionie, 

spółki handlowe - 5,5% (z których 17,3% to spółki z udziałem kapitału zagranicznego), 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne - 2,4%, spółdzielnie – 0,5%. Z ogólnej 

liczby podmiotów gospodarki narodowej działających w subregionie ponad 97% przypada 

na sektor prywatny (Tabl. 4). 

W ujęciu terytorialnym obserwuje się zróżnicowanie ilości podmiotów 

gospodarczych zarówno w subregionie północnym jak i województwie śląskim 

(na poziomie subregionów), tym niemniej struktura podmiotów według subregionów 

i powiatów nie zmieniła się w stosunku do 2005 roku. 

W dalszym ciągu najwięcej, tj. 62,7% ogółu podmiotów gospodarczych 

województwa, pochodziło z subregionu centralnego, a najmniej z subregionu 

północnego. Subregion południowy skupiał 15,6% ogółu podmiotów gospodarczych, a 

subregion zachodni 10,9%. 

W subregionie północnym najwięcej podmiotów gospodarki narodowej 

zarejestrowanych było w Częstochowie 54,2%, najmniej w powiecie kłobuckim 12,7%. 

W powiecie częstochowskim zarejestrowanych było 18,2% podmiotów gospodarki 

narodowej subregionu, a w powiecie myszkowskim 14,9%.  

W porównaniu z końcem 2005 roku we wszystkich subregionach województwa 

śląskiego z wyjątkiem południowego liczba podmiotów gospodarczych 

zmniejszyła się. W subregionie północnym odnotowano największy spadek liczby 

jednostek gospodarczych o 1,2% (w województwie o 0,2%). 

Wśród powiatów subregionu północnego wzrost liczby podmiotów odnotowano 

w powiecie częstochowskim (o 0,8%) i kłobuckim (o 0,1%), spadek natomiast 

w powiecie myszkowskim (o 2,3%) i Częstochowie (o 1,9%). 

Na 10 tysięcy ludności subregionu północnego przypada 857 podmiotów 

gospodarki narodowej (średnia w województwie 911 podmiotów). Najwięcej 

                                                 
6 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON funkcjonuje na podstawie: 
 − Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi 
zmianami), 

 − rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763 z późniejszymi zmianami). 
 Obowiązek wpisu do rejestru mają: 
 − osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie), 
 − jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (np. spółki cywilne, komandytowe, jawne, 
wspólnoty 

 mieszkaniowe), 
 − osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne 
 − oraz jednostki lokalne (zakłady, oddziały, filie) tych podmiotów. 
 Prezentowane dane nie obejmują indywidualnych gospodarstw rolnych oraz jednostek lokalnych. 
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podmiotów gospodarczych, na 10 tysięcy ludności, przypada w Częstochowie (1014) 

i w powiecie myszkowskim (951). Najmniej w powiecie częstochowskim (626) 

i w powiecie kłobuckim (686). 

Z ogółu podmiotów gospodarki narodowej działających w subregionie północnym 

największy udział stanowią mikroprzedsiębiorstwa7 (94,1%, w województwie 

94,4%) oraz przedsiębiorstwa małe8 i średnie9 (5,7%, w województwie 5,5%). Duże 

przedsiębiorstwa stanowią zaledwie 0,1% ogółu podmiotów gospodarki narodowej 

działających w subregionie (w województwie 0,1%). Podobną strukturą podmiotów 

gospodarczych według klas wielkości charakteryzuje się całe województwo śląskie. 

Tabl. 4. Podmioty gospodarki narodowej 2006 

Wyszczególnienie 
Subregion 
północny 

powiat 
częstochowski 

powiat 
kłobucki 

powiat 
myszkowski 

Częstochowa-
miasto na 
prawach 
powiatu 

Województwo 
śląskie 

jed. gosp. 45 841 8 362 5 814 6 812 24 853 425 499 

% 100 18,2 12,7 14,9 54,2 x 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 

zarejestrowane 
w rejestrze 

REGON ogółem % 10,8 2,0 1,4 1,6 5,8 100 

z tego: 
Sektor publiczny 1 174 376 196 196 406 18 552 
Sektor prywatny 44 667 7 986 5 618 6 616 24 447 406 947 

w tym: 

Razem 2 542 274 183 203 1 882 26 762 
Spółki 

handlowe w tym: z udziałem 
kapitału zagranicznego 

439 44 28 27 340 4 716 

Spółdzielnie 219 62 39 30 88 1 239 

Fundacje, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne 

1 097 214 149 145 589 7 776 

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

36 801 6 865 4 768 5 716 19 452 323 455 

       

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na 1 000 

ludności 
69 51 56 80 79 69 

Podmioty gospodarki narodowej 
ogółem na 10 tys. ludności 

857 626 686 951 1 014 911 

        

Mikroprzedsiębiorstwa 43 153 7 808 5 432 6 464 23 449 401 544 

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

2 628 548 378 342 1 360 23 365 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
wg klas 
wielkości Duże przedsiębiorstwa 60 6 4 6 44 590 

 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan na 31.12.2006 

                                                 
7 Maksymalne średnioroczne zatrudnienie - 9 pracowników, roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln euro lub suma aktywów bilansu nieprzekraczająca 
2 mln euro. 

8 Maksymalne średnioroczne zatrudnienie - 49 pracowników, roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 10 mln euro lub suma aktywów bilansu 
nieprzekraczająca 10 mln euro. 

9 Maksymalne średnioroczne zatrudnienie - 249 pracowników, roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 50 mln euro lub suma aktywów bilansu 
nieprzekraczająca 43 mln euro. 
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W 2005 roku wartość produktu krajowego brutto (PKB - obrazuje końcowy rezultat 

działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej) wytworzonego w subregionie 

północnym była najniższa wśród subregionów województwa śląskiego i wyniosła 

12 286 mln zł, co stanowiło 9,4% wartości PKB wytworzonego w województwie, 

a 1,2% wartości PKB dla kraju (Tabl.5). Jednocześnie w subregionie północnym 

w 2005 roku odnotowano najwyższy w województwie – w porównaniu do roku 2004 – 

wzrost wartości PKB w cenach bieżących (o 3,8%, w województwie o 1,8%). Udział 

subregionu północnego w generowaniu PKB województwa w porównaniu do 2004 roku 

zwiększył się o 0,2 pkt. proc. 

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita) w 2005 roku we 

wszystkich subregionach województwa śląskiego z wyjątkiem centralnego była 

niższa od średniej krajowej. W subregionie północnym była najniższa 

w województwie i wyniosła 22 844 zł (o 17,8% mniej od średniej w województwie 

oraz o 11,3% mniej od średniej krajowej). Jednocześnie w subregionie północnym 

odnotowano najwyższy w województwie – w porównaniu do roku 2004 – wzrost wartości 

PKB per capita (o 4,1%, w województwie o 2,2%). 

W porównaniu do 2000 roku wartość tego wskaźnika najbardziej wzrosła w subregionie 

zachodnim (o 40,6%), a najmniej w subregionie południowym (o 22,5%). W subregionie 

centralnym odnotowano wzrost o 33,0% a w subregionie północnym o 35,0%.  

 

Tabl. 5. Produkt krajowy brutto (PKB) 2005 

Wyszczególnienie Subregion północny Województwo 
śląskie 

Polska  

    
 mln zł  12 286 130 442 983 302 

Produkt krajowy brutto 
% 9,4 100 x 

    

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca zł  22 844 zł 27 792 zł 25 767 zł 

    

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 
(woj. śl. = 100%) 

% 82,2 100 x 

    

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 
(Polska = 100%) 

% 88,7 107,9 100 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan dla 2005 roku 

 
W Tabl.6 przedstawiono szacunkową wartość średnią produktu krajowego brutto 

na jednego mieszkańca w latach 2003 – 2005. Najwyższą wartość średnią PKB 

per capita w województwie śląskim osiągnięto w subregionie centralnym – 

28 426 zł, a najniższą w subregionie północnym - 21 336 zł (o 19% mniejszą od 

średniej województwa śląskiego – 26 341 zł). 
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Tabl. 6. Szacunkowa wartość średnia PKB na jednego mieszkańca w latach 
2003 - 2005 (ceny bieżące) 

Wyszczególnienie 

Szacunkowa wartość średnia 
PKB na jednego mieszkańca 

w latach 2003 - 2005 
(ceny bieżące) 

Polska = 100% woj. śl.=100% 

 zł  % % 

Polska  24 019 100 x 
 
 

   

Województwo śląskie 26 341 109,7 100 
    

Subregion północny 21 336 88,8 81,0 
    

Subregion południowy 24 337 101,3 92,4 
    

Subregion centralny 28 426 118,3 107,9 
    

Subregion zachodni 23 206 96,6 88,1 

Źródło: GUS  

W 2004 roku województwo śląskie osiągnęło 57,0% średniej wartości PKB na 

jednego mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej walut) dla 27 krajów Unii 

Europejskiej, co stanowi wzrost o 3,7 pkt. proc. w stosunku do roku 2003 (Polska 

50,7% średniej UE27, wzrost o 1,8 pkt. proc.)10. Najwyższy poziom tego wskaźnika 

w 2004 roku odnotowano w subregionie centralnym – 61,3%, a najniższy 

w subregionie północnym – 46,0% (w subregionie południowym odpowiednio – 

52,0%, a w zachodnim - 52,1%). 

Udział subregionu północnego w wytworzeniu wartości dodanej brutto ogółem 

(WDB - wartość produktów/wyrobów i usług wytworzona przez jednostki krajowe 

rynkowe i nierynkowe pomniejszona o zużycie pośrednie poniesione w związku z jej 

wytworzeniem) województwa śląskiego wzrósł z poziomu 8,5% w 1995 roku do 

poziomu 9,4% w 2005 roku, nadal jednak pozostaje najniższym wśród 

subregionów województwa (Tabl. 7). Jednocześnie w 2005 roku w subregionie 

północnym odnotowano najwyższy w województwie – w porównaniu do roku 2004 – 

wzrost WDB (o 2,9%, w województwie o 1,0%). 

We wszystkich subregionach województwa śląskiego podmioty gospodarcze 

prowadzące działalność usługową dominują w wytwarzaniu wartości dodanej 

brutto. W 2005 roku największy udział w generowaniu wartości dodanej brutto ogółem 

subregionów podmioty takie miały w subregionie centralnym (61,7% WDB ogółem) 

i południowym (60,1%), a najmniejszy w subregionie zachodnim (51,1%). 

W subregionie północnym podmioty gospodarcze prowadzące działalność usługową 

wygenerowały 55,6% wartości dodanej brutto ogółem subregionu. 

                                                 
10 Dane nie uwzględniają korekt dotyczących rewizji danych przeprowadzonej w 2007 roku (niewielka zmiana 
PKB per capita in plus dla województwa śląskiego i subregionu północnego) 
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Udział przemysłu i budownictwa w wytworzeniu wartości dodanej brutto subregionów 

kształtował się na poziomie od 37,5% w subregionie centralnym do 47,6% 

w subregionie zachodnim, a w subregionie północnym wyniósł 40,3% wartości 

dodanej brutto ogółem subregionu. 

Najmniejszy udział w kształtowaniu wartości dodanej subregionów miały podmioty 

gospodarcze prowadzące działalność w rolnictwie. Największy udział rolnictwa 

w generowaniu wartości dodanej brutto ogółem odnotowano w subregionie północnym 

4,1% (choć warto zaznaczyć, że w roku 1995 wynosił on jeszcze 8,5%). 

W roku 2005 – w porównaniu do 1995 roku – we wszystkich subregionach województwa 

śląskiego nastąpił wzrost udziału podmiotów prowadzących działalność usługową 

w generowaniu wartości dodanej brutto ogółem, z wyjątkiem północnego, gdzie 

odnotowano spadek tego udziału o 0,8 pkt. procentowego. Jednocześnie we wszystkich 

subregionach nastąpił spadek udziału przemysłu i budownictwa w generowaniu 

wartości dodanej brutto ogółem, z wyjątkiem północnego, gdzie wystąpił wzrost 

o 5,2 pkt. procentowego. We wszystkich subregionach zmniejszył się również udział 

rolnictwa w generowaniu wartości dodanej brutto ogółem, w największym stopniu 

w subregionie północnym (spadek o 4,3 pkt. procentowego). 

Wydajność pracy mierzona wartością dodaną brutto przypadającą na jednego 

pracującego wyniosła w subregionie północnym w 2005 roku 60 728 zł i była 

najniższa w województwie, o 17,2% niższa od średniej w województwie i o 8,7% 

niższa od średniej krajowej. Wartość tego wskaźnika była niższa od średniej krajowej 

także w subregionie południowym (o 2%), a wyższa w subregionie centralnym (o 15,7%) 

i zachodnim (o 14,5%). 

Tabl. 7. Wartość dodana brutto 2005 

Wyszczególnienie Subregion 
północny 

Województwo 
śląskie 

Polska  

mln zł 10 824 114 924 866 329 
Wartość dodana brutto ogółem  

% 9,4 100 x 
z tego:    

mln zł 446 1 475 38 647 
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

% 4,1 1,3 4,5 

mln zł 4 361 44 937 255 969 
przemysł i budownictwo  

% 40,3 39,1 29,5 

mln zł 6 017 68 512 571 713 
usługi  

% 55,6 59,7 66,0 
     

Wartość dodana brutto 
na 1 pracującego  zł 60 728 73 368 66 517 

     
Wartość dodana brutto 

na 1 pracującego (woj. śląskie = 100%) 
% 82,8 100 x 

     
Wartość dodana brutto 

na 1 pracującego (Polska = 100%) % 91,3 110,3 100 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan dla 2005 roku 
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Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (o liczbie pracujących przekraczającej 

9 osób) subregionu północnego w 2006 roku były najniższe w województwie 

i stanowiły 6,2% wszystkich nakładów inwestycyjnych w takich przedsiębiorstwach 

działających na terenie województwa śląskiego (Tabl. 8). 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach subregionu północnego w 2006 roku 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1 548 zł i były o 45,9% niższe od 

średniej w województwie i o 37,4% niższe od średniej krajowej. 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (o liczbie pracujących przekraczającej 

9 osób) subregionu północnego w 2006 w przeliczeniu na 1 mieszkańca były najwyższe 

w Częstochowie o 31% wyższe od średniej w subregionie, a najniższe w powiecie 

kłobuckim – o 31,5% niższe od średniej w subregionie. W powiecie częstochowskim 

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca były niższe 

od średniej w subregionie o 25,7%, a w powiecie myszkowskim niższe o 21,2%. 

 

Tabl. 8. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach 2006 

 

Wyszczególnienie 
Subregion 
północny 

powiat 
częstochowski 

powiat 
kłobucki 

powiat 
myszkowski 

Częstochowa-
miasto na 
prawach 
powiatu 

Województwo 
śląskie 

Polska 

Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach* 

mln 
zł 

829,7 153,5 89,8 87,4 499,0 13 377,6 94 238,8 

Odsetek nakładów 
inwestycyjnych 

w przedsiębiorstwach 
woj. śląskiego  

% 6,2 1,1 0,7 0,7 3,7 100,0 x 

         

Odsetek nakładów 
inwestycyjnych 

w przedsiębiorstwach 
subregionu 

% 100,0 18,5 10,8 10,5 60,1 x x 

         

Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 

per capita 
zł  1 548 1 149 1 060 1 220 2 027 2 860 2 471 

         

Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 

per capita 
(Subregion=100%) 

% 100,0 74,3 68,5 78,8 131,0 x x 

         

Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 

per capita 
(woj. śl.=100%) 

% 54,1 40,2 37,1 42,7 70,9 100,0 x 

         

Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 

per capita 
(Polska=100%) 

% 62,6 46,5 42,9 49,4 82,0 115,7 100,0 

 
* dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, 
wg lokalizacji inwestycji 
Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan na 31.12.2006 
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Można uznać, że poziom dochodów budżetowych gmin per capita jest silnie skorelowany 

z ich potencjałem rozwojowym i wielkością bazy podatkowej będących pochodną rozwoju 

gospodarczego gmin/powiatów. W Tabl.9 przedstawiono poziom dochodów budżetowych 

gmin subregionu północnego województwa śląskiego w roku 2006, a ich graficzną 

prezentację na Rys.5. 

Największe dochody w przeliczeniu na mieszkańca w 2006 roku osiągnęła Częstochowa – 

2 658 zł (wyższe o 10,1 % od średniej dla gmin województwa śląskiego). Dochody 

budżetów pozostałych gmin subregionu północnego, mniejsze niż średnia wartość dla 

gmin województwa śląskiego – 2 414 zł, wykazują znaczne zróżnicowanie (rozpiętość 

dochodów per capita min/max ma się jak 1:1,75 ). Gminy położone na jego krańcach: 

wschodnim – Koniecpol, południowym –Myszków oraz w części północno-zachodniej – 

Blachownia, Wręczyca Wielka, Opatów, Miedźno osiągnęły relatywnie najniższe dochody 

budżetowe per capita z przedziału (57,1 ÷ 64,9)% w stosunku do dochodu Częstochowy. 

Gminy: Lipie, Żarki, Popów, Mstów, Rędziny, Olsztyn, Kruszyna, Kamienica Polska, 

Poczesna osiągnęły wyższe dochody odpowiednio z przedziału (75,3 ÷ 84,2)%. Dochody 

budżetowe per capita pozostałych gmin subregionu wyniosły od 66,1 % (Kłobuck) do 

73,7% (Krzepice) dochodu Częstochowy.  

Rys. 5. Terytorialne zróżnicowanie dochodów per capita budżetów gmin 
subregionu północnego 2006 
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Tabl. 9. Dochody budżetów gmin  subregionu północnego 2006 

Lp. Jednostka terytorialna 
Dochody budżetów 
gmin (z dochodami m. 
na prawach powiatu), zł 

Dochody budżetu per 
capita* 

zł 
  

Częstochowa 
=100 

1 Częstochowa - m. na prawach powiatu 654 147 411 2 658   100 

2 Lipie  14 587 192 2 239   84,2 
3 Żarki (gmina miejsko-wiejska) 17 972 914 2 209   83,1 
4 Popów  12 760 981 2 115   79,6 

5 Mstów  21 485 198 2 109   79,3 

6 Rędziny  20 328 296 2 099   79,0 

7 Olsztyn  14 092 836 2 079   78,2 
8 Kruszyna  9 972 877 2 036   76,6 
9 Kamienica Polska 11 414 049 2 026   76,2 

10 Poczesna  24 988 891 2 001   75,3 

11 Krzepice (gmina miejsko-wiejska) 18 427 491 1 959   73,7 
12 Przyrów 8 072 079 1 958   73,7 

13 Poraj  20 299 886 1 939   73,0 
14 Przystajń 11 588 778 1 939   72,9 

15 Konopiska 19 878 328 1 910   71,9 

16 Janów 11 353 372 1 886 mediana 71,0 

17 Dąbrowa Zielona 7 666 413 1 859   69,9 
18 Niegowa 10 516 291 1 824   68,6 
19 Lelów 9 392 842 1 805   67,9 

20 Kłomnice  24 846 786 1 798   67,6 

21 Mykanów  24 428 152 1 767   66,5 
22 Panki  8 815 747 1 764   66,4 
23 Starcza 4 804 272 1 762   66,3 

24 Koziegłowy (gmina miejsko-wiejska) 25 405 421 1 762   66,3 

25 Kłobuck (gmina miejsko-wiejska) 35 809 148 1 758   66,1 

26 Wręczyca Wielka 29 527 002 1 724   64,9 

27 Opatów  11 415 899 1 696   63,8 

28 Myszków (gmina miejska) 55 383 192 1 687   63,5 

29 Miedźno  12 728 434 1 681   63,2 

30 Koniecpol (gmina miejsko-wiejska) 16 050 928 1 558   58,6 

31 Blachownia (gmina miejsko-wiejska) 20 213 463 1 517   57,1 

  Łącznie 1 188 374 570       

  

średni dochód per capita gmin subregionu 
północnego 

  2 217   83,42 

  woj. śląskie 11 288 066 724 2 414   90,81 
Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan na 31.12.2006 
 
 
 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Subregion północny położony jest w obszarze europejskiego korytarza wymiany 

i komunikacji, który biegnie z północy na południe Europy. Jest to korytarz VI dla 

relacji (Helsinki) Sztokholm - Gdańsk – Katowice – Żylina - (Budapeszt – Ateny), 

z odgałęzieniem VI B dla relacji Częstochowa - Ostrawa (Wiedeń – Wenecja). Jest to 

jednocześnie przebieg zaplanowanej autostrady A-1, której budowa etapami jest 

kontynuowana, a jej zakończenie – w granicach Polski - wyznaczono na rok 2011.  

Subregion przecina również najkrótszy szlak, łączący Kijów przez Lublin – Kielce – 

Częstochowę – Opole z Dreznem i przez Kudowę z Pragą. 
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Drogi krajowe przebiegające przez subregion północny (Rys. 6): 

Dk – 1  Gdańsk - Świecie - Toruń - Łódź - Piotrków Trybunalski – Częstochowa - 

Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza - Tychy - Bielsko Biała - Cieszyn - 

granica państwa (międzynarodowa droga E75), 

Dk – 43 Wieluń /droga 45/ - Rudniki - Kłobuck – Częstochowa, 

Dk – 46 Kłodzko - Nysa - Pakosławice - Jaczowice - Niemodlin - Karczów – Opole - 

Ozimek - Lubliniec - Blachownia - Częstochowa - Janów – Szczekociny 

Dk – 91 Głuchów - Piotrków Trybunalski - Kamieńsk - Radomsko - Kłomnice – 

Częstochowa 

 

Rys. 6. Subregion północny – system transportowy 

 

 

 

 



Program Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007-2013 

Biuro Strategii Rozwoju Miasta Częstochowy 

22 

W subregionie północnym istnieje 2 836,7 km dróg gminnych i powiatowych 

o twardej nawierzchni co stanowi 16% dróg gminnych i powiatowych województwa 

śląskiego takiej  kategorii i rodzaju nawierzchni dróg (wg stanu na koniec 2006 roku).  

Z ogólnej długości 1 162,7 km powiatowych dróg publicznych subregionu 

północnego o twardej nawierzchni 45% przypada na powiat częstochowski, 30% należy 

do powiatu kłobuckiego, 14% znajduje się w powiecie myszkowskim, a 11% w granicach 

administracyjnych miasta Częstochowy. Podobnie, z ogólnej długości 1 674 km 

gminnych dróg publicznych o twardej nawierzchni, na powiat częstochowski przypada 

34%, 31% stanowią drogi powiatu kłobuckiego, 19% powiatu myszkowskiego i 16% to 

drogi gminne istniejące na obszarze miasta Częstochowy (Tabl. 10). 

Drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni stanowią 67,4% łącznej 

długości dróg gminnych i powiatowych (o nawierzchni twardej i gruntowej) 

znajdujących się na terenie subregionu północnego (średnia w województwie 78,8%). 

Gęstość dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni w subregionie 

północnym wynosi 93 km/100 km2 (w województwie 143,3 km/100 km2) i jest 

najniższa wśród subregionów województwa śląskiego. Najwyższa gęstość dróg 

tej kategorii i rodzaju istnieje w subregionie południowym  - 186 km/100 km2 

(w subregionie zachodnim - 171,7 km/100 km2,  centralnym - 145,9 km/100 km2). 

Długość dróg publicznych gminnych i powiatowych subregionu północnego 

na 10 tys. ludności wynosi 53 km (średnia w województwie - 37,9 km). 

Wskaźnik gęstości dróg publicznych gminnych i powiatowych (o twardej nawierzchni) 

subregionu północnego w przeliczeniu na 100 km² i 10 tys. mieszkańców wynosi 

1,7 km, a w subregionie centralnym – 0,5 km, południowym – 2,9 km, zachodnim – 

2,7 km (wartość średnia tego wskaźnika w województwie śląskim wynosi – 0,3 km). 

Wartości wskaźników gęstości dróg gminnych i powiatowych wskazują, iż największe 

nasycenie tymi kategoriami dróg występuje w subregionach południowym i zachodnim 

województwa śląskiego. W skali subregionu północnego województwa śląskiego 

najlepsza sytuacja pod tym względem istnieje w powiecie myszkowskim, gdzie 

wartość wskaźnika gęstości dróg publicznych gminnych i powiatowych (o twardej 

nawierzchni) w przeliczeniu na 100 km2 i 10 tys. mieszkańców wynosi 13,8 km 

(w powiecie kłobuckim 11,5 km, a w powiecie częstochowskim tylko 5,4 km). 

 

Ilustrację graficzną omówionych powyżej danych statystycznych dotyczących profilu 

społeczno – gospodarczego subregionu północnego na tle województwa śląskiego, 

ułatwiających analizy porównawcze, przedstawiono w syntetycznej formie na kolejnych 

rysunkach na ostatnich stronach rozdziału 1.1. Opis sytuacji społeczno-gospodarczej 

subregionu.
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Tabl. 10. Infrastruktura drogowa (bez dróg krajowych i wojewódzkich) 2006 

Wyszczególnienie 
Subregion 
północny 

powiat 
częstochowski 

powiat 
kłobucki 

powiat 
myszkowski 

Częstochowa-
miasto na 
prawach 
powiatu 

Subregion 
południowy 

Subregion 
centralny 

Subregion 
Zachodni 

Województwo 
śląskie 

km  2 836,7 1 099,7 867,7 474,8 394,5 4 375,1 8 138,0 2 325,4 17 675,2 

% 100,0 38,8 30,6 16,7 13,9         
Drogi publiczne o twardej 

nawierzchni 
% 16,0 6,2 4,9 2,7 2,2 24,8 46,0 13,2 100,0 

z tego:           

 gminne km  1 674,0 577,6 517,1 310,4 268,9 3 235,1 5 058,9 1 623,1 11 591,1 

powiatowe km  1 162,7 522,1 350,6 164,4 125,6 1 140,0 3 079,1 702,3 6 084,1 

w tym:            

km  2 396,3 928,9 697,1 417,7 352,6 3 879,9 7 490,2 2 179,9 15 946,3 Drogi publiczne o nawierzchni 
twardej ulepszonej % 84,5 84,5 80,3 88,0 89,4 88,7 92,0 93,7 90,2 

z tego:           

 gminne km  1 244,8 413,4 349,1 255,3 227,0 2 741,5 4 453,8 1 493,8 9 933,9 

powiatowe km  1 151,5 515,5 348,0 162,4 125,6 1 138,4 3 036,4 686,1 6 012,4 

           
Drogi o nawierzchni gruntowej km  1 374,8 604,1 306,7 309,0 155,0 1 252,8 1 770,0 371,8 4 769,4 

z tego:           

gminne km  1 278,9 551,4 275,1 298,8 153,6 1 242,9 1 531,2 353,3 4 406,3 

powiatowe km  95,9 52,7 31,6 10,2 1,4 9,9 238,8 18,5 363,1 

           
Odsetek dróg o nawierzchni 

gruntowej w ogólnej długości dróg 
publicznych o nawierzchni 

twardej i gruntowej 

% 32,6 35,5 26,1 39,4 28,2 22,3 17,9 13,8 21,2 

           
Gęstość dróg publicznych 

(gminnych i powiatowych) o twardej 
nawierzchni  

km/100 
km2  

93,0 72,2 97,6 99,2 247,2 186,0 145,9 171,7 143,3 

           
Długość dróg publicznych 

(gminnych i powiatowych) o twardej 
nawierzchni na 10.000 ludności 

km/10.000 
ludności 

53,0 82,3 102,4 66,3 16,1 67,5 28,6 36,4 37,9 

           

Długość dróg publicznych 
(gminnych i powiatowych) o twardej 
nawierzchni na 100 km2 i 10.000 

ludności 

km/100 
km2 x 
10.000 
ludności  

1,7 5,4 11,5 13,8 10,1 2,9 0,5 2,7 0,3 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych – stan na 31.12.2006 
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DEMOGRAFIA 
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RYNEK PRACY 
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GOSPODARKA 
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Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON ogółem 2006 r.

15%

13%

18%

54%

45 841
=100%

Subregion
północny

powiat
myszkowski

powiat kłobucki

powiat
częstochowski

Częstochowa

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 
na 10 tys. ludności  2006 r.

857

951

686

626

1014

Subregion
północny

powiat
myszkowski

powiat kłobucki

powiat
częstochowski

Częstochowa
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GOSPODARKA 

Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 2006 r.

13 377,6 mln zł
=100%

6%

10%

12%

72%

Woj. śląskie

Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny

 

Nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach 2006 r.

829,7 mln zł

=100%

11%

11%

19%

60%

Subregion
północny

powiat
myszkowski

powiat kłobucki

powiat
częstochowski

Częstochowa

Produkt krajowy brutto 
2005 r.

130 442 mln zł

=100%

66%

13%

12%

9%

Woj. śląskie

Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny

 

Produkt krajowy brutto na 
1 mieszkańca (zł) 2005 r.

27 792

22 844

24 789

25 513

29 906

Woj. śląskie

Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny
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GOSPODARKA 

Wartość dodana brutto na 
1 pracującego (zł) 2005 r.

73 368

60 728

76 206

65 209

76 985

Woj. śląskie

Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny

 

Wartość dodana brutto ogółem 2005 r.

9%

12%

13%

66%

114 924 mln zł
=100%Woj. śląskie

Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny

  

INFRASTRUKTURA 
Obiekty noclegowe

lipiec 2006 r.

7,7%

6,6%

53,5%

32,2%

426
=100%

Woj. śląskie

Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny

 

Obiekty noclegowe 
lipiec 2006 r.

30,3%

9,1%

15,2%

45,5%

33
=100%

Subregion
północny

powiat
myszkowski

powiat kłobucki

powiat
częstochowski

Częstochowa 
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INFRASTRUKTURA 
Miejsca noclegowe na 10 000 ludności 

lipiec 2006 r.

75

67

27

294

38

Woj. śląskie

Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny

 

Miejsca noclegowe na 10 000 ludności
lipiec 2006 r.

67

42

36

31

102

Subregion
północny

powiat
myszkowski

powiat kłobucki

powiat
częstochowski

Częstochowa 

 Drogi publiczne o twardej nawierzchni (w km) 2005 r.

1 653,9

562,6

515,0

307,4

268,9

1 160,5

525,2

344,0

164,4

126,9

349,1

156,2

83,7

88,6

20,6

206,2

104,5

42,7

13,7

45,4

Subregion północny

powiat częstochowski

powiat kłobucki

powiat myszkowski

Częstochowa - miasto na
prawach powiatu Drogi publiczne krajowe (w km)

Drogi publiczne wojewódzkie  (w km)

Drogi publiczne powiatowe (w km)

Drogi publiczne gminne (w km)
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INFRASTRUKTURA 
Drogi publiczne (gminne i powiatowe) 

o twardej nawierzchni 2006 r.

16%

13%

25%

46%

17 675 km
100%

Woj. śląskie

Subregion
północny

Subregion
zachodni

Subregion
południowy

Subregion
centralny

 

Drogi publiczne (gminne i powiatowe)
 o twardej nawierzchni 2006 r.

17%

31%

39%

14%

2 837 km
=100%

Subregion
północny

powiat
myszkowski

powiat kłobucki

powiat
częstochowski

Częstochowa
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PODSUMOWANIE  

Przedstawiona syntetyczna charakterystyka wybranych aspektów sytuacji społeczno –

gospodarczej w subregionie północnym województwa śląskiego wskazuje dobitnie na 

terytorialne/przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju (mierzone m in. skalą 

rozpiętości wartości PKB na jednego mieszkańca, wydajnością pracy (WDB na jednego 

pracującego), nasyceniem infrastrukturą transportu drogowego – istotne kryterium lokalizacji 

inwestycji oraz znaczący czynnik dla tworzenia sieciowych powiązań inter- i intraregionalnych 

między jednostkami gospodarczymi, poziomem dochodów budżetów jednostek samorządów 

terytorialnych, strukturą sektorową gospodarki, sytuacją na rynku pracy - jakością 

i wykorzystaniem zasobów pracy, potencjałem demograficznym, stopniem urbanizacji), 

zarówno w skali regionu/województwa śląskiego (zróżnicowanie pomiędzy subregionami), 

jak również w skali subregionu północnego (pomiędzy poszczególnymi powiatami). 

Analiza przedstawionych danych uprawnia do sformułowania tezy, iż głównym zagrożeniem 

dla trwałego rozwoju subregionu północnego jest wykluczenie z procesów rozwojowych 

głównych ośrodków jego sieci osadniczej, a zwłaszcza małych miast i obszarów wiejskich (lub 

nikłe tylko wykorzystanie pojawiających się szans rozwojowych). Proces taki – w scenariuszu 

pesymistycznym - może sprzyjać osłabieniu, a nawet utracie wewnętrznej i zewnętrznej 

spójności funkcjonalnej – przestrzennej, gospodarczej i społecznej – subregionu, na 

osłabieniu więzi pomiędzy Częstochową i jej subregionalnym zapleczem, a tym samym 

pogłębianiu się dysproporcji rozwojowych całego regionu, a w konsekwencji dalszej 

marginalizacji niektórych jego obszarów i wspólnot lokalnych oraz rozwarstwianiu 

społeczeństwa.  

W świetle powyższych stwierdzeń celowym jest podejmowanie intensywnych działań na rzecz 

wyrównywania szans rozwojowych na szczeblu województwa śląskiego oraz powiatów i gmin 

subregionu północnego inicjujących trwałe, długofalowe procesy modernizacyjne, tak 

aby zagrożenie jego peryferyzacją maksymalnie ograniczyć, a uwalniając jego endogeniczne 

potencjały wzrostu – sprostać wymaganiom współczesnej, otwartej i wiedzochłonnej 

gospodarki. Można to będzie osiągnąć m.in. poprzez realizację proinwestycyjnych strategii 

rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – stosowanie zasady właściwej równowagi 

pomiędzy inwestowaniem w rozwój konkurencyjności i innowacyjności gospodarek lokalnych, 

a inwestowaniem w poprawę warunków życia, kiedy to wolne środki własne i „pojawiające się” 

fundusze zewnętrzne przeznacza się w jak największym stopniu na wzrost ich atrakcyjności 

inwestycyjnej i turystycznej, a tym samym wzrost potencjału ekonomicznego (prorozwojowe 

zorientowanie projektów). 

W dobie nasilającej się konkurencji regionalnej o dynamice rozwoju i potencjale 

innowacyjnym subregionu zadecyduje także  stopień wykorzystania technologii informacyjno 

– telekomunikacyjnych, wysiłek edukacyjny na rzecz kształtowania i umacniania 

społeczeństwa informacyjnego  oraz zdolność do tworzenia materialnych i niematerialnych 

zasobów dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 
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1.2. Kluczowe bariery i potencjalne szanse rozwoju subregionu 

Stosownie do „Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów 

Rozwoju Subregionów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013 opracowano katalog kluczowych barier rozwoju subregionu - zidentyfikowanych 

w poszczególnych obszarach interwencji, w których zgłoszono projekty oraz potencjalnych 

szans rozwoju subregionu, których wykorzystanie wymaga działania (7 obszarów interwencji). 

 Katalog kluczowych barier i potencjalnych szans rozwoju subregionu 

północnego przygotowano na podstawie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej 

subregionu w ramach prac Zespołu Roboczego ds. Programu Rozwoju Subregionu 

Północnego składającego się z przedstawicieli powiatów ziemskich i największych 

miast subregionu. Zarówno bariery jak i szanse rozwojowe subregionu 

w poszczególnych obszarach interwencji wskazane są w kolejności wagi/znaczenia – od 

najważniejszych do mniej istotnych. 

1.2.1. SIEĆ DROGOWA 

Bariery rozwoju: 

1. Niska przepustowość i zły stan techniczny sieci drogowej subregionu (degradacja nawierzchni 

jezdni i obiektów inżynierskich/wiaduktów, mostów i przepustów/ wywołana wzrastającym 

natężeniem ruchu drogowego, w tym pojazdów ciężkich), 

2. Niedostatek środków finansowych na rozbudowę, modernizację i bieżące utrzymanie sieci 

drogowej subregionu, 

3. Brak sprawnego systemu wewnętrznych subregionalnych powiązań drogowych łączących centra 

sieci osadniczej oraz zapewniających powiązania z planowaną autostradą A-1 

i Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, 

4. Niska dostępność transportowa potencjalnych terenów inwestycyjnych subregionu, 

5. Brak dopasowania parametrów dróg, a zwłaszcza ich nośności do zalecanych standardów dla 

poszczególnych kategorii dróg i pełnionych przez nie funkcji, 

6. Niski poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - kierujących pojazdami, 

rowerzystów i pieszych, 

7. Obciążenie ruchem tranzytowym obszarów zurbanizowanych. 

Szanse rozwoju: 

1. Usprawnienie  wewnętrznych subregionalnych powiązań drogowych łączących centra sieci 

osadniczej zarówno w układzie wschód-zachód jak również północ-południe, 

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej subregionu (ważny 

czynnik lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych), 

3. Aktywizacja gospodarcza i społeczna subregionu, 

4. Poprawa płynności ruchu (oszczędność czasu pasażerów i kierowców), obniżenie kosztów 

eksploatacji pojazdów i redukcja emisji toksycznych zanieczyszczeń środowiska naturalnego 

i hałasu komunikacyjnego, 
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5. Dostosowanie sieci drogowej subregionu do lokalnych potrzeb zwłaszcza usprawnienie 

powiązań dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich (m.in. DW 793, DW 791, 

DW 494), a także z drogami krajowymi DK1, DK46, DK43, DK91, 

6. Możliwość pozyskania środków finansowych na modernizację i rozbudowę układu 

transportowego subregionu w ramach programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej, 

7. Planowana budowa autostrady A-1 i planowana rozbudowa i modernizacja krajowej 

i wojewódzkiej sieci drogowej przebiegającej przez obszar regionu/województwa, 

8. Poprawa dostępności komunikacyjnej do miejscowości i obszarów atrakcyjnych turystycznie 

oraz rozwój przedsiębiorczości w usługach turystycznych,   

9. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - zmniejszenie ryzyka wypadków, 

10. Integracja przestrzenna/terytorialna  subregionu, 

11. Poprawa dostępności komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 

w Pyrzowicach oraz wykorzystanie potencjału rozwojowego lokalnego lotniska w Rudnikach 

k/Częstochowy, 

12. Podniesienie standardu sieci dróg powiatowych poprzez przebudowę skrzyżowań i poprawę 

oznakowania drogowego. 

1.2.2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE/ ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE 

Bariery rozwoju: 

1. Brak powszechnego i taniego dostępu do szerokopasmowej sieci teleinformatycznej 

zapewniającej szybką transmisję danych, 

2. Niski poziom nasycenia subregionu bezpieczną szerokopasmową siecią dostępu do Internetu 

zorientowaną na potrzeby mieszkańców i firm, 

3. Uboga oferta programu e-usług publicznych możliwa do realizacji poprzez Internet, będąca 

pochodną „blokady informacyjnej” w instytucjach administracji publicznej, 

4. Brak jednolitych standardów świadczenia usług elektronicznych przez starostwa powiatowe 

i urzędy gmin, 

5. Niski poziom informatyzacji szkół, urzędów i instytucji publicznych zwłaszcza w małych 

miasteczkach i na obszarach wiejskich, 

6. Wysokie koszty własne związane z usługami telekomunikacyjnymi, a zwłaszcza dzierżawą 

kanałów cyfrowych, dostępu do sieci internetowej oraz łączy teleinformatycznych, 

7. Brak systemu zarządzania prawami dostępu do baz danych i elektronicznych dokumentów 

urzędowych (wniosków, podań, potwierdzeń, postanowień, decyzji...) w tym prawa do ich 

tworzenia i modyfikacji poprzez system autoryzacji.  

Szanse rozwoju: 

1. Tworzenie szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu zorientowanych na potrzeby 

mieszkańców i firm subregionu (edukacja, gospodarstwa domowe, administracja publiczna, 

gospodarka lokalna), 

2. Tworzenie i wzbogacanie atrakcyjnej oferty interaktywnych elektronicznych usług publicznych 

dostępnych w Internecie, 

3. Poprawa poziomu informatyzacji szkół, urzędów i instytucji publicznych, 
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4. Tworzenie i rozbudowa systemów usług edukacyjnych (szkolenia, e-learning) stwarzających 

szansę wzrostu kompetencji mieszkańców subregionu w efektywnym korzystaniu z technologii 

informacyjnych (poprawa dostępność do wiedzy, dóbr kultury i informacji), 

5. Poprawa jakości życia i wzmocnienie spójności społecznej subregionu poprzez upowszechnienie 

nowoczesnych technologii teleinformacyjnych, 

6. Zmniejszenie dysproporcji w stopniu nasycenia infrastrukturą teleinformatyczną ośrodka 

centralnego - Częstochowy - i reszty obszaru subregionu, 

7. Udział subregionu w programach i projektach informatycznych współfinansowanych centralnie 

i regionalnie, 

8. Wdrażanie systemów teleinformatycznych zwiększających udział mieszkańców w życiu 

publicznym e-demokracja oraz poziom transparentności i skuteczności demokratycznego 

nadzoru obywateli nad administracją,  

9. Zmniejszenie barier administracyjnych ograniczających rozwój przedsiębiorczości poprzez 

upowszechnienie procesowej organizacji administracji publicznej jako konsekwencji 

dematerializacji dokumentów (docelowo: obsługa całego procesu biznesowego interesanta 

poprzez wprowadzenie tzw. witryn integracyjnych),  

10. Rozwój społeczeństwa informacyjnego (wzrost liczby użytkowników korzystających z serwisów 

informacyjnych instytucji publicznych, e-usług publicznych oraz wzrost liczby uczestników 

kursów e-learningowych), 

11. Zwiększenie mobilności osób wykorzystujących infrastrukturę teleinformatyczną sprzyjającą 

lepszemu zarządzaniu własnym czasem oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (e-learning). 

1.2.3. WZMACNIANIE REGIONALNEGO OŚRODKA WZROSTU 

Bariery rozwoju: 

1. Peryferyjne położenie subregionu w województwie śląskim i mała konkurencyjność 

tzw. aglomeracji częstochowskiej w skali województwa śląskiego, 

2. Utrata przez Częstochowę walorów regionotwórczych powodująca zwiększenie migracji 

najzdolniejszych jednostek do innych ośrodków (Katowice, Wrocław, Kraków, Warszawa), 

3. Niska atrakcyjność i zły stan techniczny głównych przestrzeni publicznych miasta, brak 

infrastruktury do obsługi imprez społeczno-kulturalnych. 

Szanse rozwoju: 

1. Wzrost metropolitalnych funkcji Częstochowy - reprezentacyjnej wizytówki subregionu, 

2. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów objętych programami rewitalizacji miasta, 

3. Poprawa dostępności do wielofunkcyjnej infrastruktury widowiskowo-sportowej, 

4. Wzbogacenie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych miasta o zasięgu 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

1.2.4. REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

Bariery rozwoju: 

1. Wysokie koszty rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz terenów przygotowywanych pod 

nowe inwestycje, 
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2. Brak środków finansowych na wykorzystanie terenów poprzemysłowych, powojskowych 

i zdegradowanych, 

3. Brak systemowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych, 

4. Brak lub zdegradowana infrastruktura techniczna na obszarach rewitalizowanych, 

5. Skomplikowane stany prawne obszarów i nieruchomości poprzemysłowych oraz terenów 

wymagających rewitalizacji. 

Szanse rozwoju: 

1. Wzbogacenie lokalnych ofert inwestycyjnych, 

2. Wykorzystanie możliwości współfinansowania programów i projektów rewitalizacyjnych 

z środków funduszy Unii Europejskiej, 

3. Poprawa wizerunku subregionu jako obszaru atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów oraz 

turystów, 

4. Zagospodarowanie terenów poprzez tworzenie obiektów z przeznaczeniem na cele 

gospodarcze, kulturalne i edukacyjne, 

5. Napływ kapitału inwestycyjnego tworzącego nowe miejsca pracy dla osób odchodzących 

z rolnictwa, 

6. Wzrost roli i znaczenia mniejszych ośrodków miejskich i powstawanie lokalnych ośrodków 

wzrostu, 

7. Uwalnianie potencjału rozwojowego poprzez tworzenie stref aktywności gospodarczej. 

1.2.5. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

Bariery rozwoju: 

1. Niski poziom świadomości ekologicznej, 

2. Brak systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w skali subregionu/ regionu, 

3. Niska sprawność gospodarki odpadami, niedorozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz 

ich recyklingu, 

4. Niekontrolowany przyrost niewłaściwie deponowanych odpadów w środowisku stanowiący 

zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i zniszczenie walorów przyrodniczych środowiska, 

5. Duża ilość odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, 

6. Energochłonność obiektów budowlanych, 

7. Wysoki poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Szanse rozwoju: 

1. Wdrażanie systemu kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w subregionie 

i zwiększenie roli i znaczenia składowiska odpadów w Sobuczynie k/Częstochowy, 

2. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci i zamykanie lokalnych wysypisk śmieci, 

3. Wzrost świadomości ekologicznej, 

4. Utrzymanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych subregionu i rozwój usług turystycznych, 

5. Wykorzystanie odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku - recykling, 

6. Przywracanie walorów środowiska dla obszarów zdegradowanych, 

7. Uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie niskiej emisji, 

8. Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej. 
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1.2.6. INFRASTRUKTURA AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI 

Bariery rozwoju: 

1. Słabe zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne subregionu, 

2. Niska jakość usług turystycznych obniżająca konkurencyjność subregionalnej oferty 

turystycznej w porównaniu do innych regionów kraju, 

3. Słabo rozwinięta baza turystyczna (obiekty noclegowe, zaplecze gastronomiczne) oraz słabe jej 

zróżnicowanie pod względem standardu i cen oferowanych usług, 

4. Niedostateczny rozwój ścieżek rowerowych na terenie subregionu, 

5. Niskie efekty promocji produktów turystycznych subregionu. 

Szanse rozwoju: 

1. Poprawa jakości zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego subregionu, 

2. Wykorzystanie dla rozwoju usług turystycznych rosnącego popytu na aktywne formy spędzania 

wolnego czasu, 

3. Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjno – sportowej, 

4. Wykorzystanie obiektów historycznych subregionu w promocji jego walorów turystycznych, 

5. Wzrost liczby miejsc pracy związanych z rozwojem usług turystycznych i rekreacyjno – 

wypoczynkowych, 

6. Rozwój systemu ścieżek rowerowych w subregionie. 

1.2.7. INFRASTRUKTURA KULTURY 

Bariery rozwoju: 

1. Słabnące poczucie więzi społecznej oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych, 

2. Niewystarczający poziom nakładów środków publicznych na kulturę, 

3. Zły stan techniczny obiektów publicznej infrastruktury kultury, 

4. Niskie nakłady finansowe na ośrodki kultury, 

5. Dysproporcje w dostępie do instytucji kultury w poszczególnych obszarach subregionu, 

6. Niski poziom identyfikacji ludności z miejscem, w którym żyją oraz spadek zainteresowania 

lokalną spuścizną kulturową, 

7. Niski poziom kapitału społecznego i malejące uczestnictwo mieszkańców w korzystaniu z dóbr 

tzw. kultury wysokiej, 

8. Słabości oferty kulturalnej integrującej społeczności subregionu. 

Szanse rozwoju: 

1. Wzrost wydatków publicznych na kulturę oraz wzrost zainteresowania sektora pozarządowego 

i środowisk biznesowych działalnością w sferze kultury, 

2. Modernizacja i unowocześnienie istniejących obiektów infrastruktury kultury, 

3. Zmniejszenie skali degradacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 

4. Aktywizacja lokalnych środowisk tworzących środowiska kulturalne subregionu, 

5. Wzmacnianie świadomości kulturalnej mieszkańców subregionu poprzez wzbogacenie oferty 

gminnych ośrodków kultury, 

6. Promocja wartości kulturowych subregionu, 

7. Atrakcyjna oferta kulturalna elementem wzrostu atrakcyjności turystycznej subregionu. 
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2. Strategia rozwoju subregionu północnego województwa 
śląskiego na lata 2007-2013 

2.1. Struktura strategii rozwoju subregionu 

Analiza strategiczna i diagnoza stanu subregionu północnego oraz ocena jego barier 

i szans rozwojowych w wybranych domenach interwencji stanowiły podstawę do 

sformułowania strategii rozwoju subregionu w perspektywie 2015 roku. 

Strategiczne cele rozwoju są pochodną przyjętej wizji: 

Częstochowskie atrakcyjnym i konkurencyjnym subregionem 
w strukturze regionalnej kraju 

i misji strategicznej:  

Subregion północny – bogaty różnorodnością miejsc i kultury życia – 

podejmuje wyzwania o jak najlepsze wykorzystanie szans i okazji 

rozwojowych dla kształtowania i umacniania spójności jego terytorium 

oraz tworzenia warunków sprzyjających samorealizacji jednostek, 

rodzin i grup społecznych 

oraz głównego celu rozwoju: 

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców – od wzrostu 

atrakcyjności inwestycyjnej subregionu oraz konkurencyjności 

i innowacyjności jego gospodarki do wzrostu zamożności gospodarstw 

domowych. 

Wskaźniki osiągnięcia celu głównego rozwoju: 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika Wskaźnik 

Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 
2013 2015 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Wpływ realizacji programu na 
zmianę PKB 

% 0 0,42 0,38 
w latach 

docelowych11 
Hermin 

Utworzone miejsca pracy brutto szt 0 46 46 rocznie Beneficjenci 

 

Mapę celów szczegółowych rozwoju subregionu na tle struktury przyjętej strategii 

rozwoju subregionu północnego województwa śląskiego na lata 2007-2013 

przedstawiono poniżej:

                                                 
11 wpływ realizacji programu na zmianę PKB oraz liczba utworzonych miejsc pracy netto będą mierzone w roku 2013 i po 

zakończeniu programu (2015) za pomocą ewaluacji oraz z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego HERMIN 
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A 
 
, 

OBSZARY/DOMENY INTERWENCJI STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU  
PÓŁNOCNEGO I DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA  

RPO WSL NA LATA 2007-2013 

 
 
 

 

Lp. 
OBSZAR/DOMENA 
INTERWENCJI 

CEL 
SZCZEGÓŁOWY 

ROZWOJU 
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WSL 

LICZBA 
PLANOWANYCH 
PROJEKTÓW 

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 
Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów 
sieci drogowej 

2 

1 Sieć drogowa AB 1 
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
uzupełniającej kluczową sieć drogową 

13 

Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 1 
2 

Społeczeństwo informacyjne/ 
elektroniczne usługi publiczne AB 2 

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 4 

Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 1 
3 Wzmacnianie regionalnego 

ośrodka wzrostu 
A 3 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” 
2 

4 Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych 

B 4 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” 

5 

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 6 
5 

Ochrona środowiska 
i gospodarka odpadami AB 5 

Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 8 

6 Infrastruktura aktywnych 
form turystyki 

B 6 Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne 

8 

7 Infrastruktura kultury AB 7 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury 6 

Łączna liczba projektów 56 
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2.2. Cele szczegółowe strategii rozwoju subregionu  

CEL AB 1 

Usprawnienie i podniesienie standardów technicznych wewnętrznych, 

subregionalnych powiązań drogowych łączących centra sieci osadniczej 

oraz zapewnienie szybkich i bezpiecznych połączeń drogowych 

z otoczeniem subregionu 

1. Uzasadnienie: 

System drogowy subregionu wykazuje znaczne zróżnicowanie stanu technicznego 

i poziomu funkcjonalności. Konieczne są działania zmierzające do przebudowy 

i modernizacji odcinków dróg wojewódzkich i powiatowych. Poprawa powiązań 

podstawowego układu drogowego z elementami regionalnego i krajowego systemu 

transportowego pozwoli osiągnąć zwiększoną przepustowość oraz poprawę płynności 

i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działaniom na rzecz usprawnienia systemu 

drogowego subregionu nadaje się pierwszeństwo uznając, że o atrakcyjności 

i konkurencyjności regionów, bardziej nawet niż poziom rozwoju gospodarki, decyduje 

nowoczesny i sprawnie funkcjonujący system transportu indywidualnego i zbiorowego. 

2. Zgodność celu: 

Cel jest zgodny z CELEM STRATEGICZNYM II STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000 - 2020: ROZBUDOWA ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE SYSTEMÓW 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Kierunek działań - Optymalizacja i integracja systemu 

transportowego. 

3. Działania/projekty: 

W zakresie działań tego obszaru interwencji – w ramach Programu Rozwoju Subregionu 

Północnego (PRSP) - przygotowano 15 projektów przebudowy i modernizacji dróg 

subregionu o wartości ogółem ok. 137,48 mln zł (w tym dotacja 62,71 mln zł) – patrz 

lista projektów w roz. 3. 

Inne projekty planowane do realizacji sprzyjające osiąganiu celu AB1 PRSP: 

- grupa projektów przebudowy i modernizacji drogi krajowej DK-1, węzłów drogowych 

i powiązań z podstawowym miejskim układem drogowym (5 projektów o łącznej 

szacowanej wartości całkowitej ok. 291,3 mln zł – przygotowywanych i planowanych do 

zgłoszenia w ramach procedury konkursowej RPO WSL 2007-2013). 
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4. Wskaźniki osiągania celu: 

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Wskaźniki produktu 

Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

km 0 102,77 rocznie Beneficjenci 

 

CEL AB 2 

Zapewnienie mieszkańcom Częstochowy i subregionu powszechnego 

dostępu do usług elektronicznych on-line świadczonych przez 

administrację lokalną i regionalną oraz inne podmioty dostarczające 

usługi publiczne 

1. Uzasadnienie: 

Modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania 

nowoczesnych technologii informacji i komunikacji (ICT) wpływa na wzrost dostępu do 

usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców i przedsiębiorców. 

Sprzyja również zwiększeniu efektywności i przejrzystości pracy administracji publicznej 

oraz oszczędności czasu interesantów. Planowane działania stanowią uzupełnienie 

realizowanych obecnie lub przygotowywanych projektów na poziomie krajowym 

i regionalnym (np. SEKAP). 

2. Zgodność celu: 

Cel jest zgodny z CELEM STRATEGICZNYM II STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000 - 2020 : ROZBUDOWA ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE SYSTEMÓW 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Kierunek działań - Rozwój informatyki 

i telekomunikacji. 

3. Działania/projekty: 

W zakresie działań tego obszaru – w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego -

przygotowano 5 projektów budowy infrastruktury informatycznej i rozwoju 

elektronicznych usług publicznych o wartości ogółem ok. 45,64 mln zł (w tym dotacja 

ok. 38,02 mln zł) – patrz lista projektów w roz. 3.  
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Inne projekty planowane/realizowane sprzyjające osiąganiu celu AB2 PRSP: 

SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej innowacyjny 

projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego - projekt realizowany 

i współfinansowany w ramach działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie 

śląskim. 

Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia 

usług publicznych w formie elektronicznej. Dzięki realizacji Projektu wzrośnie poziom 

usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą 

elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie 

realizacji tych usług. 

W Projekcie SEKAP udział bierze 54 Partnerów z terenu całego województwa śląskiego. 

Liderem projektu SEKAP jest województwo śląskie. Partnerami Projektu są: powiaty 

grodzkie i ziemskie oraz gminy regionu w tym z obszaru subregionu północnego: 

Częstochowa, powiat kłobucki, Kłobuck oraz Krzepice. 

4. Wskaźniki osiągania celu: 

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Wskaźniki produktu 

Długość nowowybudowanej sieci 
szkieletowej 

km 0 340 rocznie Beneficjenci 

Liczba uruchomionych Publicznych 
Punktów Dostępu do Internetu 
(PIAP) 

szt. 0 
 

34 
rocznie Beneficjenci 

Liczba uruchomionych usług online 
na poziomie 1 - Informacja 

szt. 0 82 rocznie Beneficjenci 

Liczba uruchomionych usług online 
na poziomie 2 - Interakcja 

szt. 0 129 rocznie Beneficjenci 

Liczba uruchomionych usług online 
na poziomie 3 – Dwustronna 
interakcja 

szt. 0 86 rocznie Beneficjenci 

Liczba uruchomionych usług online 
na poziomie 4 - Transakcja 

szt. 0 12 rocznie Beneficjenci 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba instytucji publicznych 
podłączonych do 
szerokopasmowego internetu 
(za wyjątkiem szkół) 

szt. 0 34 rocznie Beneficjenci 

Liczba użytkowników 
korzystających miesięcznie 
z uruchomionych usług online 

osoby 0 5 710 rocznie Beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw 
korzystających z udostępnionych 
rejestrów publicznych 

szt. 0 2 431 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy 

szt. 0 10 rocznie Beneficjenci 
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CEL A 3 

Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów objętych programem 

rewitalizacji oraz wzmocnienie funkcji centrotwórczych stymulujących 

rozwój miasta 

1. Uzasadnienie: 

Aglomeracja Częstochowska jest ośrodkiem gospodarczego wzrostu i innowacji, 

a oddziałując na otoczenie, pełni rolę regionotwórczego centrum. Rewitalizacja 

i wzmocnienie funkcji centrotwórczych miasta może sprzyjać uwolnieniu jego 

endogenicznych potencjałów wzrostu. Zasadniczym elementem podniesienia 

atrakcyjności miasta i głównym warunkiem wzrostu jakości życia jest zagospodarowanie 

centrum oraz przebudowa obszarów zdegradowanych, charakteryzujących się złym 

stanem technicznym i niskim standardem życia mieszkańców. Działania te 

ukierunkowane na stworzenie warunków do atrakcyjnego zamieszkania, rozwoju 

przedsiębiorczości/prowadzenia biznesu, wypoczynku i rekreacji powinny obejmować 

modernizację struktury urbanistycznej poprzez rozbudowę i dostosowanie istniejącej 

infrastruktury do współczesnych wymagań funkcjonalnych, technicznych i estetycznych. 

2. Zgodność celu: 

Cel jest zgodny z CELEM STRATEGICZNYM IV STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000 - 2020 : POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

I KULTUROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI - Kierunki działań 

- Wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych, Rewitalizacja terenów zdegradowanych. 

3. Działania/projekty: 

W zakresie działań tego obszaru – w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego -

przygotowano 3 projekty budowy i remontu obiektów użyteczności publicznej o wartości 

ogółem ok. 78,2 mln zł (w tym dotacja 35,04 mln zł) – lista projektów roz. 3. 

Inne projekty planowane do realizacji sprzyjające osiąganiu celu A3 PRSP: 

– Akademickie Centrum Sportowe – wielodyscyplinarna hala sportowa z częścią 

hotelową – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – o wartości ogółem 

ok. 23,74 mln zł (w tym dotacja ok. 12,39 mln zł) – projekt realizowany 

i współfinansowany w ramach działania 1.3. Regionalna Infrastruktura społeczna 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie 

śląskim; 

– Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze - 

Zakon Ojców Paulinów - o wartości ogółem ok. 16,25 mln Euro (w tym dotacja 

ok. 10 mln Euro) – projekt umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 

Projektów Kluczowych RPO WSL 2007-2013; 
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– Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei 

Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - Miasto Częstochowa - o wartości ogółem 

ok. 11,76 mln Euro (w tym dotacja ok. 10 mln Euro) – projekt umieszczony 

w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WSL 2007-

2013. 

4. Wskaźniki osiągania celu: 

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Wskaźniki produktu 

Liczba wybudowanych obiektów 
kultury, turystyki, sportu 
i rekreacji o znaczeniu 
ponadloklanym 

szt. 0 1 rocznie Beneficjenci 

Liczba budynków poddanych 
renowacji 

szt. 0 2 rocznie Beneficjenci 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób korzystających 
z obiektów objętych wsparciem 

osoby 0 25 000 rocznie Beneficjenci 

Liczba międzynarodowych imprez 
kulturalnych, sportowych 
organizowanych w uruchomionych 
obiektach 

szt. 0 4 rocznie Beneficjenci 

Liczba osób korzystających 
z infrastruktury objętej wsparciem 

osoby 0 22 004 rocznie Beneficjenci 

Liczba imprez organizowanych 
z wykorzystaniem infrastruktury 
objętej wsparciem 

szt. 0 37 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowoutworzonych  miejsc 
pracy 

szt. 0 23 rocznie Beneficjenci 

CEL B 4 

Poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

i turystycznej wybranych obszarów subregionu – rewitalizacja obiektów 

i przestrzeni publicznych 

1. Uzasadnienie: 

Podniesienie atrakcyjności miast subregionu poprzez  zagospodarowanie ich centrów oraz 

przebudowę zdegradowanych obszarów - obiektów i przestrzeni publicznych 

charakteryzujących się złym stanem technicznym i niskim standardem życia 

mieszkańców – powinno sprzyjać ich rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. 

Zachowanie i odpowiednie wyeksponowanie walorów środowiska kulturowego miast 

będzie miało istotne znaczenie dla przyciągania nowych inwestycji komercyjnych, a także 

tworzenia i zwiększenia zainteresowania nowymi produktami turystycznymi. Głównym 

celem tych przekształceń powinna być ich kompleksowa rewaloryzacja polegająca na 
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przystosowaniu zdegradowanych terenów do pełnienia nowych funkcji, m.in.: 

gospodarczych, kulturowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. 

2. Zgodność celu 

Cel jest zgodny z CELEM STRATEGICZNYM IV STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000 - 2020: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

I KULTUROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI - Kierunki działań 

-Zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic, Rewitalizacja terenów 

zdegradowanych. 

3. Działania/projekty: 

W zakresie działań tego obszaru – w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego -

przygotowano 5 projektów rewitalizacji przestrzeni i obiektów publicznych o wartości 

ogółem ok. 19,91 mln zł (w tym dotacja ok. 15,80 mln zł) – patrz lista projektów 

w roz. 3.  

4. Wskaźniki osiągania celu: 

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Wskaźniki rezultatu 

Powierzchnia zrewitalizowanych 
obszarów 

ha 0 3,1597 rocznie Beneficjenci 

Liczba imprez organizowanych 
z wykorzystaniem infrastruktury 
objętej wsparciem 

szt. 11 40 rocznie Beneficjenci 

Liczba osób korzystających 
z infrastruktury objętej wsparciem 

osoby 130 000 208 057 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy 

szt. 0 1 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowych punktów 
usługowych na terenach 
zrewitalizowanych 

szt. 0 2 rocznie Beneficjenci 

CEL AB 5 

Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

na obszarze subregionu oraz zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza 

i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

1. Uzasadnienie: 

Poprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w subregionie służyć będzie m.in. 

realizacja i uporządkowanie pod względem organizacyjnym i technicznym systemu zbiórki 

i transportu odpadów. Skuteczność tych działań jest silnie uwarunkowana podniesieniem 

świadomości społecznej mieszkańców i w efekcie podniesieniem skuteczności selekcji 

odpadów oraz rozwojem programu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów. 
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Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza można osiągnąć ograniczając tzw. niską 

emisję związaną z wytwarzaniem energii cieplnej do celów bytowo-gospodarczych m.in. 

poprzez podłączanie potencjalnych odbiorców do istniejących sieci ciepłowniczych, 

zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej i gazu oraz lokalnych zasobów energii 

odnawialnej, stosowanie nowoczesnych technologii ogrzewania oraz przestrzeganie 

standardów energooszczędności w nowo budowanych i modernizowanych obiektach. 

2. Zgodność celu: 

Cel jest zgodny z CELEM STRATEGICZNYM IV STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000 - 2020 : POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

I KULTUROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI PRZESTRZENI - Kierunki działań 

- Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami, Polepszenie jakości 

powietrza. 

3. Działania/projekty: 

W zakresie działań tego obszaru – w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego -

przygotowano 14 projektów rekultywacji składowisk odpadów, wdrożenia systemu 

selektywnej zbiórki odpadów w subregionie oraz ograniczenia „niskiej emisji”, 

termomodernizacji i stosowania odnawialnych źródeł energii. o wartości ogółem 

ok. 16,72 mln zł (w tym dotacja ok. 11,68 mln zł) – patrz lista projektów w roz. 3.  

4. Wybrane wskaźniki osiągania celu: 

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Wskaźniki produktu 

Liczba wybudowanych 
kompostowni 

szt 0 1 rocznie Beneficjenci 

Powierzchnia zrekultywowanego 
terenu 

ha 0 8,17 rocznie Beneficjenci 

Liczba wymienionych źródeł 
ciepła/ wymienników 

szt. 0 12 rocznie Beneficjenci 

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej przy 
wykorzystaniu energii 
promieniowania słonecznego 

szt. 0 3 rocznie Beneficjenci 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób objętych selektywną 
zbiórką odpadów 

osoby 0 137 294 rocznie Beneficjenci 

Ilość unieszkodliwionych odpadów 
zawierających azbest 

Mg 0 50 rocznie Beneficjenci 

Zmniejszenie emisji do atmosfery      

CO2 t/rok 0 1 603,7620 rocznie Beneficjenci 

NOx t/rok 0 1,0603 rocznie Beneficjenci 

SO2 t/rok 0 9,8909 rocznie Beneficjenci 

pyły t/rok 0 28,9417 rocznie Beneficjenci 
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Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy 

szt. 0 2 rocznie Beneficjenci 

 

CEL B 6 

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej subregionu 

1. Uzasadnienie: 

Działania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

subregionu stanowią podstawę dla promowania modelu aktywnego trybu życia. 

Budowanie odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu 

wymaga stworzenia sieci ośrodków turystyki i rekreacji poprzez poprawę standardu 

istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej, rozwijanie i zagospodarowanie systemu szlaków 

pieszych, budowę tras rowerowych oraz zwiększenie liczby obiektów i przestrzeni dla 

uprawiania sportów wodnych oraz innych form turystyki, rekreacji i wypoczynku. 

Szczególnej dbałości i ochrony wymagają tereny zielone, parki i akweny naturalne 

służące jako miejsca rekreacji i wypoczynku weekend’owego dla mieszkańców oraz 

turystów spoza subregionu. 

2. Zgodność celu: 

Cel jest zgodny z CELAMI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 

2000 - 2020 : CELEM I – WZROST WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ICH 

ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH DO ZMIAN SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH 

W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA - SPOŁECZNEGO I PUBLICZNEGO - Kierunek działań - 

Upowszechnienie wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia oraz CELEM III - WZROST 

INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI - Kierunek działań - 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. 

3. Działania/projekty: 

W zakresie działań tego obszaru – w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego -

przygotowano 8 projektów budowy i zagospodarowania obiektów turystycznych 

o wartości ogółem ok. 11,12 mln zł (w tym dotacja ok. 6,33 mln zł) – lista projektów 

roz. 3. 

4. Wskaźniki osiągania celu: 

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Wskaźniki produktu  

Liczba nowych obiektów 
infrastruktury rekreacyjno-
sportowej 

szt. 0 5 rocznie Beneficjenci 
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Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Liczba nowych obiektów 
infrastruktury aktywnego 
wypoczynku (infrastruktura 
punktowa) 

szt. 0 19 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowych obiektów 
infrastruktury okołoturystycznej 

szt. 0 6 rocznie Beneficjenci 

Długość wybudowanych szlaków 
turystycznych/ tras aktywnej 
turystyki (infrastruktura liniowa) 

km 0 62 rocznie Beneficjenci 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób korzystających 
z nowych obiektów infrastruktury 
aktywnego wypoczynku 

osoby 0 84 500 rocznie Beneficjenci 

Liczba osób korzystających 
z nowych obiektów infrastruktury 
okołoturystycznej 

osoby 0 60 500 rocznie Beneficjenci 

Liczba osób uczestniczących 
w imprezach kulturalno-
sportowych 

osoby 0 5 500 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowych imprez 
kulturalnych/sportowych 

szt. 0 12 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy 

szt. 0 5 rocznie Beneficjenci 

CEL AB 7 

Zmniejszenie skali degradacji obiektów cennych kulturowo i aktywizacja 

lokalnych środowisk kulturalnych 

1. Uzasadnienie: 

Kultura pełni istotną rolę procesie rozwoju regionu jako niezbędny element kształtowania 

nowoczesnego otwartego społeczeństwa - tolerancyjnego i kreatywnego. Samorządy 

lokalne zapewniając odpowiednie warunki pracy instytucjom kultury stwarzają szansę 

środowiskom twórczym oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną do 

formułowania oferty programowej odpowiadającej na zmieniające się potrzeby społeczne. 

Poprawa bazy materialnej instytucji kultury subregionu wpływa realnie na wzrost 

zainteresowania i uczestnictwa w kulturze oraz zachęca do kultywowania tradycji 

lokalnych. Ożywienie kulturalne sprzyja kształtowaniu i rozwojowi osobowości człowieka 

oraz przyczynia się do wzrostu wartości kapitału zaufania społecznego. Wzmocnienie 

środowisk twórczych pozwala na pełniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału 

kulturalnego i artystycznej ekspresji, co stanowi realny czynnik rozwoju regionalnego, 

wpływający na zwiększenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców, inwestorów 

i turystów oraz wzmacnia świadomość i identyfikację regionalną mieszkańców. 
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2. Zgodność celu: 

Cel jest zgodny z CELEM STRATEGICZNYM I STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000 - 2020 : WZROST WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW ORAZ 

ICH ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH DO ZMIAN SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH 

W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA - SPOŁECZNEGO I PUBLICZNEGO - Kierunek działań - 

Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze i wzmocnienie środowisk twórczych. 

3. Działania/projekty: 

W zakresie działań tego obszaru – w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego -

przygotowano 6 projektów budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury 

o wartości ogółem ok. 6,58 mln zł (w tym dotacja ok. 4,19 mln zł) - lista projektów 

roz. 3. 

4. Wskaźniki osiągania celu: 

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Częstotliwość 
pomiaru 

Źródło 
Danych 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów dziedzictwa 
kulturowego poddanych 
procesom: rewitalizacji, 
konserwacji, renowacji, 
rewaloryzacji, modernizacji, 
adaptacji 

szt. 0 2 rocznie Beneficjenci 

Liczba wybudowanych obiektów 
infrastruktury kulturalnej 

szt. 0 1 rocznie Beneficjenci 

Liczba zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
kulturalnej 

szt. 0 3 rocznie Beneficjenci 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba zorganizowanych 
imprez/wydarzeń kulturalnych 
w obiektach dziedzictwa 
kulturowego objętych wsparciem 

szt. 0 22 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowych ofert 
programowych w zakresie kultury 

szt. 0 24 rocznie Beneficjenci 

Liczba osób korzystających 
z infrastruktury kulturalnej 
objętej wsparciem 

osoby 0 8 750 rocznie Beneficjenci 

Liczba nowoutworzonych miejsc 
pracy 

szt. 0 5 rocznie Beneficjenci 

 

3. Lista główna projektów Programu Rozwoju Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 
W ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego zostanie zrealizowanych 

58 projektów. Listę projektów przedstawiono w Tabl.1. 
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Tabl. 1. Lista projektów Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
 

Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 2.1. 
Infrastruktura 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Budowa 
infrastruktury 
informatycznej dla 
Subregionu 
Północnego E–
region 
Częstochowski 

Gmina Miasto 
Częstochowa 

(lider projektu), 
JST Subregionu 

22 840 000,00 Zapewnienie 
mieszkańcom 
Częstochowy i 
subregionu 
powszechnego 
dostępu do usług 
elektronicznych on-
line świadczonych 
przez administrację 
lokalną i regionalną 
oraz inne podmioty 
dostarczające usługi 
publiczne 

Projekt będzie realizowany na obszarze subregionu Północnego. W 
przedsięwzięciu uczestniczyć będą Jednostki Samorządu 
Terytorialnego. Projekt związany jest w sposób bezpośredni z 
kierunkami działań postulowanymi w dokumentach strategicznych tak 
na poziomie krajowym jak i regionalnym. Założeniem jest aby regiony 
o mniejszym poziomie rozwoju mogły w pełni uczestniczyć w 
społeczeństwie informacyjnym. W przeciwnym wypadku dysproporcje 
pomiędzy regionami będą się pogłębiać, doprowadzając w efekcie do 
„wykluczenia cyfrowego”. Komisja Europejska określiła w swoich 
wskazówkach programowych rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
jako priorytet dla inwestycji funduszy strukturalnych. Jest to bardzo 
istotne zagadnienie, bezpośrednio wpływające na wzmocnienie 
spójności gospodarczej i społecznej, poprzez wyrównywanie różnic 
ekonomicznych i społecznych w Europie. Powodzenie strategii rozwoju 
regionalnego zależeć będzie w znacznej mierze od zdolności regionów 
do integracji dostępnych Technologii Informacji i Komunikacji (ICT).  

Projekt będzie rozbudową i 
uzupełnieniem 
prowadzonego na terenie 
miasta Częstochowy 
zadania "Rozbudowa 
Miejskiej Sieci 
Komputerowej CzestMAN" 
oraz zadania "Internet dla 
szkół". Projekty 
komplementarne: E-usługi 
dla mieszkańców 
Częstochowy; E-powiat 
Częstochowski; System 
Elektronicznej Komunikacji 
dla Powiatu Kłobuckiego 
„E-usługi dla Powiatu 
Kłobuckiego; e-Myszkowia 
Rozwój elektronicznych 
usług publicznych oraz 
nowoczesny samorząd w 
powiecie myszkowskim. 

Działanie 2.2. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 

E – usługi dla 
mieszkańców 
Częstochowy 

Gmina Miasto 
Częstochowa 

6 318 211,04 Zapewnienie 
mieszkańcom 
Częstochowy i 
subregionu 
powszechnego 
dostępu do usług 
elektronicznych on-
line świadczonych 
przez administrację 
lokalną i regionalną 
oraz inne podmioty 
dostarczające usługi 
publiczne 

Istotą projektu jest znaczące rozszerzenie możliwości, jakie powstaną 
w wyniku dalszej elektronizacji zasobów informacyjnych Gminy i 
stworzenia transakcyjnego systemu realizacji usług, w tym przede 
wszystkim umożliwienie wnoszenia wymaganych prawem opłat i 
odmiejscowienie usług. Usługi byłyby oparte o elektroniczne 
poświadczenie tożsamości (podpis elektroniczny), a także wewnętrzny 
system kontroli zgodności zasobów. W szczególności system 
zdejmowałby z interesantów konieczność dostarczania i 
poświadczania danych znanych już administracji. Nowy portal 
wytworzony w ramach projektu zawierałby dotychczasowe 
funkcjonalności informacyjne poszerzone o możliwość autentykacji 
interesanta umożliwienie mu wniesienie wymaganych w danej sprawie 
opłat. 

Projekt jest rozszerzeniem i 
uzupełnieniem 
prowadzonych już w 
Gminie projektów tj. 
System Elektronicznej 
Komunikacji Administracji 
Publicznej SEKAP; Miejski 
System Informacji 
Turystycznej MSIT; 
Zintegrowany System 
Informacji Przestrzennej 
ZSIP.  
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 2.2. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 

E - Powiat 
Częstochowski 

Powiat 
Częstochowski 
(lider projektu), 
Gminy Powiatu 
Częstochowskie

go 

3 958 002,22 Zapewnienie 
mieszkańcom 
Częstochowy i 
subregionu 
powszechnego 
dostępu do usług 
elektronicznych on-
line świadczonych 
przez administrację 
lokalną i regionalną 
oraz inne podmioty 
dostarczające usługi 
publiczne 

Aktualnie funkcjonujące procedury, dotyczące składania dokumentów 
w ramach struktury urzędu, cechuje duża czasochłonność i zawężony 
obszar dostępu. Taka forma realizacji spraw urzędowych nie jest 
optymalna zarówno na płaszczyźnie petenta/klienta jak również 
urzędu - wydłużony czas rozpatrywania składanych dokumentów, 
niedogodności wynikające z procedury ich dostarczania. Również 
formy obiegu i zarządzania przepływem dokumentów na bazie 
tradycyjnych technik funkcjonujących w ramach Starostwa 
Powiatowego obarczone są niejednokrotnie wydłużonym czasem ich 
realizacji i prawdopodobieństwem wystąpienia błędów 
proceduralnych. Priorytetem jest dostarczenie mieszkańcom powiatu 
częstochowskiego usług administracyjnych cechujących się 
efektywnością kosztową oraz łatwością dostępu dzięki infrastrukturze 
elektronicznej. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie kosztów 
świadczenia usług publicznych, polepszy ich jakość. Wdrożenie 
elementów funkcjonalnych projektu oraz ich implementacja w 
strukturach starostwa stanowić będzie aktywizatorem oraz składową 
rozwoju społeczeństwa informatycznego w regionie częstochowskim. 
Rozwój usług typu eGavernment jest w tej chwili standardem w całej 
Europie Zachodniej.  

Projekt jest 
komplementarny z 
następującymi projektami: 
System Elektronicznej 
Komunikacji Administracji 
Publicznej; Rozwój Gminy 
Dąbrowa Zielona dzięki 
wdrożeniu infrastruktury 
społeczeństwa 
informacyjnego. 

Działanie 2.2. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 

System 
Elektronicznej 
Komunikacji dla 
Powiatu 
Kłobuckiego E-
usługi dla Powiatu 
Kłobuckiego 

Powiat Kłobucki 
(lider projektu), 
Gminy Powiatu 
Kłobuckiego 

2 887 923,31 Zapewnienie 
mieszkańcom 
Częstochowy i 
subregionu 
powszechnego 
dostępu do usług 
elektronicznych on-
line świadczonych 
przez administrację 
lokalną i regionalną 
oraz inne podmioty 
dostarczające usługi 
publiczne 

Projekt jest związany z nowym systemem społeczeństwa 
kształtującym się w krajach o wysokim stopniu rozwoju 
technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość 
przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w 
przemyśle jak i usługach a stopień rozwoju wymaga stosowania 
nowych technik gromadzenia, przetwarzania i użytkowania informacji. 
Projekt ma charakter ponadlokalny, przyczyni się do szybszego 
wzrostu gospodarczego oraz zmniejszy lukę technologiczną w 
porównaniu do bardziej rozwiniętych regionów kraju. 

Projekt ten będzie 
kontynuacją wprowadzania 
SEKAP-u na terenie gmin 
Powiatu Kłobuckiego, w 
którym obecnie uczestniczą 
3 jst. (Starostwo 
Powiatowe w Kłobucku, 
Urząd Miasta i Gminy w 
Kłobucku oraz Urząd Miasta 
w Krzepicach) docelowo ma 
zintegrować z systemem 
SEKAP wszystkie gminy 
Powiatu. 

Działanie 2.2. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 

e-Myszkovia 
Rozwój 
elektronicznych 
usług publicznych 
oraz nowoczesny 
samorząd w 
powiecie 
myszkowskim 

Powiat 
Myszkowski  

(lider projektu), 
Gminy Powiatu 
Myszkowskiego 

2 017 342,00 Zapewnienie 
mieszkańcom 
Częstochowy i 
subregionu 
powszechnego 
dostępu do usług 
elektronicznych on-
line świadczonych 
przez administrację 
lokalną i regionalną 
oraz inne podmioty 
dostarczające usługi 
publiczne 

Potrzebę realizacji inwestycji określono na podstawie aktualnych 
trendów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej kładących 
szczególny nacisk na budowę społeczeństwa informacyjnego. Budowa 
nowoczesnej administracji i e-urzędu nastręcza jednak wielu 
problemów związanych ze stroną techniczną i społeczną, szczególnie 
na wsiach. Na terenie powiatu myszkowskiego jest słabo rozwinięta 
infrastruktura, szczególnie telekomunikacyjna. Nie wszystkie 
miejscowości mają łączność telefoniczną i dostęp do Internetu. 
Jednakże powoli wzrasta ilość osób korzystających z sieci 
internetowej, jednak osoby chcąc poprzez sieć załatwić swoje sprawy 
nie mają często partnera w postaci urzędów.  
W ramach projektu będzie wspierane tworzenie platformy 
elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania 
w zakresie usług publicznych oraz inwestycje w środki trwałe 
niezbędne dla świadczenia usług publicznych przez Internet.  

Projekt jest 
komplementarny z 
następującymi projektami: 
System Elektronicznej 
Komunikacji Administracji 
Publicznej (SEKAP); 
Budowa infrastruktury 
informatycznej dla 
Subregionu Północnego E–
region częstochowski; 
„Silesia-net”. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne 

Turystyczna Dolina 
Wiercicy – 
zagospodarowanie 
turystyczne stawu 
Amerykan wraz z 
budową ścieżki 
rowerowej i szlaku 
kajakowego 

Gmina Janów 
(lider projektu), 
Gmina Przyrów, 
Gmina Olsztyn, 
Gmina Dąbrowa 

Zielona 

2 368 000,00 Poprawa stanu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
subregionu 

Teren objęty projektem charakteryzuje się niedostępnym poziomem i 
jakością infrastruktury okołoturystycznej. Zgodnie ze Strategią 
Rozwoju Turystyki w Województwie śląskim, rejon północno-zachodni 
województwa pozostaje obecnie słabo zagospodarowany i stosunkowo 
rzadko odwiedzany. Jego głównymi atrakcjami są duże kompleksy 
leśne i krajobrazowe o niewielkim stopniu urbanizacji. Spowolnienie 
rozwoju turystyki hamuje rozwój społeczno-ekonomiczny tego 
obszaru. 
Celem projektu jest stworzenie nowego regionalnego produktu 
turystycznego "Turystyczna Dolina Wiercicy". Rozwiązanie to zapewni 
jednolitość stosowanych rozwiązań, krótszy czas realizacji, stworzenie 
kompleksowego produktu turystycznego zapewniającego długotrwały 
wypoczynek dla turystów, poprzez swój zasięg będzie miał znaczenie 
ponadregionalne. 

Inwestycja jest 
komplementarna z 
następującymi projektami: 
uregulowanie ruchu 
turystycznego w 
Rezerwacie PARKOWE 
poprzez budowę ścieżki 
rowerowej; Budowa 
turystycznego ciągu 
pieszo-rowerowego w 
Olsztynie. 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne 

Szlak Reszków - 
Muzyka i Konie, 
budowa odcinków 
ścieżek rowerowych 
w gminach: Mstów, 
Kłomnice, 
Mykanów, Kruszyna 
i Rędziny 

Gmina Mstów 
(lider projektu), 

Gmina 
Kłomnice, 
Gmina 

Mykanów, 
Gmina 

Kruszyna, 
Gmina Rędziny 

560 800,00 Poprawa stanu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
subregionu 

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury wzdłuż „Szlaku 
Reszków–Muzyka i Konie” poprzez wykonanie wzdłuż niego ścieżek 
rowerowych. Wymieniony szlak, o długości łącznej ok. 70 km, 
przebiega przez miejscowości: Kłomnice, Borowno, Kościelec, 
Chorzenice, Mstów i Kłobukowice, Skrzydlów, Rzeki Wlk., Garnek i 
Zawadę, Widzów, Jacków i Kruszynę z powrotem do Borowna. Na 
szlaku znajdują się liczne zabytki związane z zamieszkiwaniem na tym 
terenie rodziny braci Reszke–Jana i Edwarda najsłynniejszych 
śpiewaków operowych końca XIX w oraz prowadzonej przez nich i 
książąt Lubomirskich, hodowli koni wyścigowych i samych wyścigów. 
Obszar ten obfituje również w szereg walorów przyrodniczych i 
możliwości rekreacyjnych np. Rzeka Warta, lasy. Realizacja projektu 
umożliwi uprawianie turystyki rowerowej na całym szlaku. Adresatami 
projektu będą mieszkańcy subregionu północnego oraz województwa 
śląskiego zainteresowani aktywnymi formami spędzenia czasu 
wolnego. Realizacja projektu na terenie 5 gmin powoduje powstanie 
jednolitego projektu, a tym samym spójnego z celami regionu szlaku 
rowerowego opartego na głębokich tradycjach kulturalnych, 
patriorycznych i rekreacyjnego. Realizacja krótkich odcinków tras 
indywidualnie w poszczególnych gminach nie wpisałaby się w spójny 
cel jakim jest aktywna turystyka regionalna. 

Projekt jest powiązany z 
zadaniem pn. 
Zagospodarowanie terenu 
przełomu rzeki Warty pod 
względem turystycznym. 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne 

Zagospodarowanie 
zbiornika wodnego 
na Białej Okszy w 
Kłobucku - 
Zakrzewie wraz z 
przyległym 
otoczeniem na cele 
rekreacyjno-
sportowe 

Gmina Kłobuck 399 894,42 Poprawa stanu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
subregionu 

Gmina Kłobuck należy do terenów szczególnie atrakcyjnych pod 
względem przyrodniczym, turystycznym oraz kulturalnym. Istniejące 
na jej terenie zbiorniki wodne, rezerwat, piękne lasy tworzą 
atrakcyjną oprawę gminy i stanowią potencjał dla rozwoju ruchu 
turystycznego. Czynnikiem hamującym dalszy rozwój oferty 
turystycznej jest stosunkowo niski poziom infrastruktury rekreacyjno-
sportowej, uniemożliwiający całościowe wykorzystanie potencjału 
przyrodniczego gminy. 
Celem projektu jest stworzenie ciekawej oferty turystycznej przy 
wykorzystaniu specyficznych walorów środowiska. Projekt obejmuje 
zagospodarowanie zbiornika wodnego w zakresie urządzenia 
zamkniętego pomostami strzeżonego kąpieliska z plażą, wyposażenia 
w elementy małej architektury jak: altany, place zabaw, 
przebieralnie, sanitariaty, budowy ścieżek, parkingów, oświetlenia. 

Projekt jest 
komplementarny z 
następującymi zadaniami: 
Rozwój bazy sportowo-
rekreacyjnej w Łobodnie; 
Rewitalizacja obszaru A – 
śródmieście poprzez 
remont i modernizację 
budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury – etap I; 
Zagospodarowanie Rynku 
im. Jana Pawła II w 
Kłobucku wraz z 
przyległym otoczeniem. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne 

Centrum turystyki i 
wypoczynku w 
dorzeczu rzeki 
Liswarty 

Gmina Lipie 586 552,15 Poprawa stanu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
subregionu 

Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami do uprawiania turystyki 
aktywnej. Problemem jest jednak znikoma infrastruktura 
okołoturystyczna oraz mała miejsc do organizacji plenerowych imprez 
kulturalnych. Potencjał turystyczny gminy nie jest wykorzystywany. 
Niewystarczający rozwój infrastruktury okołoturystycznej nie sprzyja 
wypromowaniu lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. 
Projekt ma na celu wspieranie aktywnych form turystyki zwłaszcza 
pieszej i rowerowej. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej 
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu, a co za tym idzie 
wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu. Poprzez odbudowę 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach oraz Parku w 
Lindowie nastąpi rozwój ofert produktów turystycznych przy 
wykorzystaniu specyficznych walorów krajobrazowych oraz 
usytuowania terenu. 

Projektem 
komplementarnym jest 
„Przebudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipiu 
wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną”, dzięki czemu 
zostanie zróżnicowana 
oferta kulturalna dla 
potencjalnych turystów. 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne 

Poprawa 
infrastruktury 
turystyczno-
rekreacyjnej w 
gminach: Panki i 
Przystajń 

Gmina Panki 
(lider projektu), 

Gmina 
Przystajń 

843 864,52 Poprawa stanu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
subregionu 

Gminy Panki i Przystajń położone są w północno-zachodniej części 
województwa śląskiego, w dorzeczu Liswarty i Pankówki. Na terenie 
obydwu gmin znajduje się wiele interesujących miejsc doskonale 
nadających się do turystki, wypoczynku i rekreacji. Pomimo wielu 
atrakcji turystycznych i miejsc godnych zobaczenia, gminy nie 
posiadają dostatecznej bazy okołoturystycznej niezbędnej dla 
organizacji imprez kulturalno- sportowych. Niski poziom turystyki, w 
tym brak odpowiedniej bazy i infrastruktury uniemożliwia 
rozpowszechnienie najcenniejszych zasobów kulturowych i 
środowiskowych. Realizacja projektu stworzy warunki do aktywnego 
wypoczynku dla mieszkańców Gminy Panki i Przystajń jak i turystyki 
przyjazdowej z gmin sąsiednich. Ze zrealizowanej infrastruktury będą 
mogli korzystać także zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach 
sportowych oraz pielgrzymi zdążający na Jasną Górę. 

Zadanie jest 
komplementarne z 
projektem pn. „Partnerstwo 
narzędziem 
zrównoważonego rozwoju 
ZIELONEGO WIERZCHOŁKA 
ŚLĄSKA”. W ramach 
projektu opracowano 
Zintegrowaną Strategię 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, która powstała 
na bazie m.in. analiza 
zasobów przyrodniczych i 
kulturalnych. 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne 

Zagospodarowanie 
terenu 
rekreacyjnego przy 
kąpielisku w 
Żarkach 

Gmina Żarki 510 000,00 Poprawa stanu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
subregionu 

Obszar Północnej Jury jest ubogi w tereny rekreacyjne, zwłaszcza 
związane ze zbiornikami wodnymi. Atrakcyjne zagospodarowanie 
terenu przy kąpielisku w Żarkach z pewnością przyczyni się do 
wzrostu liczby turystów odwiedzających gminę a także północną część 
Jury. Obecnie rozległy teren przy kąpielisku i malowniczym oczku 
wodnym jest zaniedbany. Wprowadzenie tu obiektów sportowych jak 
boiska do piłki plażowej, urządzeń zabawowych dla dzieci, 
architektury krajobrazu jak tarasy, drewniana scena koncertowa na 
wodzie, uporządkowanie zieleni - przyczyni się do dużo 
efektywniejszego wykorzystywania terenu rekreacyjnego przez 
mieszkańców gminy, turystów, letników. 

Projekt jest 
komplementarny z 
następującymi zadaniami: 
„Szlak Kultury 
Żydowskiej”; „Sanktuaria, 
kościoły, kościółki – 
oznaczenie obiektów w 
parafiach” oraz „Terenowa 
mapa atrakcji przy 
obiektach turystycznych” 
które został ukierunkowany 
na ożywienie ruchu 
turystycznego. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne 

Rozwój turystyki 
pieszo-rowerowej 
poprzez budowę 
ścieżki pieszo-
rowerowej na 
obszarze Gminy 
Niegowa 

Gmina Niegowa 509 998,96 Poprawa stanu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
subregionu 

Gmina Niegowa nie posiada oferty szlaków pieszo-rowerowych, 
przebiegającej przez najpiękniejsze jej zakątki. Ponadto wszystkie 
szlaki turystyczne przebiegające przez teren gminy są jedynie 
przelotowe. Powoduje to, że turyści zwiedzający ten bardzo 
atrakcyjny teren przybywają często jedynie na czas przejazdu. 
Skutkuje to słabym rozwojem agroturystyki. Realizacja projektu 
polegać będzie na utworzeniu i modernizacji tras pieszo-rowerowych 
wraz z niezbędną infrastrukturą. Ze względu na fakt, że doskonałym 
warunkom naturalnym towarzyszy prawie zupełny brak 
zagospodarowania turystycznego pobudzenie rozwoju turystyki i 
aktywnych form odpoczynku ma dla gminy ogromne znaczenie. Dzięki 
realizacji jasno określonej strategii działania jaką jest pobudzenie 
rozwoju turystki na tym terenie zostanie zwiększona dywersyfikacja 
działalności społeczno-gospodarczej. Projekt jest ważnym elementem 
promocji rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Niegowa. 

Nie dotyczy. 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/ 
podmioty publiczne 

Zagospodarowanie 
zbiornika wodnego 
- basen kąpielowy 
w Żarkach Letnisko 
na cele 
rekreacyjno-
sportowe dla 
Zagłębia i 
Częstochowy 

Gmina Poraj 555 852,80 Poprawa stanu 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej 
subregionu 

Przedmiotem projektu jest basen kąpielowy na wolnym powietrzu 
wybudowany w 1964 r. zasilany wodą z rzeki Czarki. Basen ten 
przyciągnął turystów z terenu Częstochowy i aglomeracji Śląsko-
Dąbrowskiej. Jednak zły stan techniczny basenu to olbrzymi problem, 
który zniechęca turystów do korzystania z basenu. Mankamentem jest 
także słaba zorganizowana infrastruktura zaplecza rekreacyjno-
turystycznego. Celem projektu jest przebudowa dna kąpieliska, tak 
aby była możliwość utrzymania czystości wody, oczyszczania dna z 
mułu i różnych nieczystości. Planuje się zagospodarowanie otoczenia 
kąpieliska, wytyczenie bezpiecznego dojścia do wody, boisko do 
siatkówki plażowej, kabin do przebierania,  wydzielenie części plaży 
do zabaw dla dzieci wraz z odpowiednim wyposażeniem. 

Nie dotyczy. 

Działanie 4.1. 
Infrastruktura kultury 

Wzmocnienie roli 
regionalnych 
ośrodków kultury - 
modernizacja 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lelowie 

Gmina Lelów 1 036 049,81 Zmniejszenie skali 
degradacji obiektów 
cennych kulturowo i 
aktywizacja lokalnych  
środowisk 
kulturalnych 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury został wybudowany w latach 70 
ubiegłego wieku. Od tamtej pory nie przeszedł gruntownego remontu. 
Znajduje się w nim duża sala kinowo-widowiskowa, na której 
organizowane są okolicznościowe imprezy. Przy GOK działa sekcja 
muzyczna, taneczna i teatralna. W budynku tym swą siedzibę mają 
również takie organizacje jak: ZHP Hufiec Lelów, Towarzystwo 
Historyczno-Kulturalne. W wyniku projektu powstanie nowoczesne 
centrum kulturalne. Projekt umożliwi organizowanie okresowych 
wystaw twórców ludowego rękodzieła, wystaw lokalnych artystów, 
wystaw fotograficznych co zapewni rozwój życia kulturalnego i 
samorealizacji mieszkańców, jak również poszerzy ofertę turystyczną 
regionu śląskiego. Projekt wpłynie na zwiększenie liczby ofert 
programowych w działalności kulturalnej, w szczególności z zakresu 
plastyki, muzyki, kultury ludowej.  

Projektami 
komplementarnym są m.in. 
zadania tj.: „Budowa hali 
sportowej przy Gimnazjum 
w Lelowie”, „Budowa 
świetlicy wiejskiej w 
Turzynie” oraz 
„Modernizacja Oksie w 
miejscowości Skrajniwa”. 
Wszystkie te inwestycje 
dotyczą rozwoju 
infrastruktury kultury. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 4.1. 
Infrastruktura kultury 

Aktywizacja 
środowisk lokalnych 
poprzez rozbudowę 
zaplecza 
kulturalnego w 
gminie Blachownia 

Gmina 
Blachownia 

387 852,46 Zmniejszenie skali 
degradacji obiektów 
cennych kulturowo i 
aktywizacja lokalnych 
środowisk 
kulturalnych 

Wieloletnie braki środków finansowych na utrzymanie bieżące i rozwój 
ośrodków kultury spowodowały ich znaczną degradację techniczną. 
Budynek objęty projektem charakteryzuje się bardzo złym stanem 
technicznym. Powyższa sytuacja powoduje trudności w przyciągnięciu 
odbiorców do placówek kultury, a co za tym idzie zmniejszenie 
poziomu świadomości i edukacji kulturalnej społeczeństwa. 
W procesie rozwoju regionu rozwój ośrodków kultury pełni istotną rolę 
jako niezbędny element kształtowania nowoczesnego społeczeństwa, 
tolerancyjnego i kreatywnego – przyczyniając się do wzrostu wartości 
zasobów ludzkich. Rozwijana w nich tożsamość regionalna jest 
ważnym elementem na drodze do poprawy zdolności adaptacyjnych 
mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych. Pielęgnowanie 
istniejącego dziedzictwa kulturowego, tradycji, historii, osiągnięć 
kulturalnych, lokalnych obyczajów oraz języka pozwoli na 
wzmocnienie poczucia identyfikacji ludzi z miejscem, w którym żyją. 

Projektem 
komplementarnym jest 
zadanie pn. „Budowa hali 
widowiskowo - sportowej. 
Inwestycje  ta dotyczy 
rozwoju infrastruktury 
kultury. 

Działanie 4.1. 
Infrastruktura kultury 

Wzmocnienie roli 
regionalnych 
ośrodków kultury - 
rozbudowa 
Samorządowego 
Ośrodka Kultury i 
Sportu w Janowie 

Gmina Janów 721 198,25 Zmniejszenie skali 
degradacji obiektów 
cennych kulturowo i 
aktywizacja lokalnych 
środowisk 
kulturalnych 

Celem projektu jest zwiększenie regionalnej infrastruktury kultury. W 
wyniku projektu powstanie nowoczesne centrum kulturalne i 
turystyczne, spełniające potrzeby kulturalne mieszkańców oraz 
poszerzające ofertę usług turystycznych regionu. 

Nie dotyczy. 

Działanie 4.1. 
Infrastruktura kultury 

Wykończenie 
Wnętrza Sali 
Widowiskowej w 
budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury We 
Wręczycy Wielkiej – 
etap I 

Gmina 
Wręczyca 
Wielka 

719 954,99 Zmniejszenie skali 
degradacji obiektów 
cennych kulturowo i 
aktywizacja lokalnych 
środowisk 
kulturalnych 

GOK we Wręczycy jest prężnie działającą instytucją kultury 
organizującą cykliczne imprezy typu: przeglądy, konkursy, 
konfrontacje. Brak wykończonej sali widowiskowej ogranicza znacznie 
funkcjonowanie GOK. Obecny stopień zaawansowania prac 
budowlanych sali to stan zamknięty z częściowo wykonanymi pracami 
wewnętrznymi oraz z instalacjami c.o., światło, woda. Celem projektu 
jest wykończenie sali widowiskowej w sposób umożliwiający 
stworzenie odpowiedniej akustyki, wyposażenie w system 
nagłośniający, oświetleniowy oraz właściwe urządzenia teatralne i 
audiowizualne przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Stworzenie profesjonalnej sali wpłynie na poprawę 
warunków, podniesie rangę oraz standard organizowanych imprez, 
zachęci społeczność nie tylko lokalną do brania czynnego udziału w 
wydarzeniach organizowanych przez GOK, jak również da możliwość 
poszerzenia oferty programowej w zakresie kultury. 

Kontynuacja 
przedmiotowego projektu 
zostanie wykonana we 
wniosku pn. „Wykończenie 
wnętrza sali widowiskowej 
– scena, wyposażenie 
sceny i widowni w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
we Wręczycy Wielkiej – 
etap II”.  

Działanie 4.1. 
Infrastruktura kultury 

Przebudowa dawnej 
Synagogi w 
Żarkach na 
potrzeby Ośrodka 
Kultury - etap I   

Gmina Żarki 692 743,05 Zmniejszenie skali 
degradacji obiektów 
cennych kulturowo i 
aktywizacja lokalnych  
środowisk 
kulturalnych 

Budynek dawnej Synagogi pełniący obecnie funkcje Ośrodka Kultury 
jest w bardzo złym stanie techniczny, część budynku została zupełnie 
wyłączona z użytkowania ze względu nie spełnianie wymogów ppoż, 
ograniczona jest też znacznie z tego powodu oferta kulturalna 
Ośrodka. Zły stan techniczny obiektu utrudnia dostęp do bazy 
kulturalnej. 

Projekt jest 
komplementarny z 
inwestycją pn. „Młodzi 
kreatorzy przestrzeni”, 
która dotyczyła 
zagospodarowania terenu 
przyległego do dawnej 
Synagogi – utworzenie 
placu zabaw dla dzieci. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 4.1. 
Infrastruktura kultury 

Remont i 
przebudowa 
historycznego 
obiektu Willa 
Generała wraz z 
otoczeniem na cele 
kulturalne w 
Częstochowie 

Gmina Miasto 
Częstochowa 

632 214,02 Zmniejszenie skali 
degradacji obiektów 
cennych kulturowo i 
aktywizacja lokalnych  
środowisk 
kulturalnych 

Budynek zwany Willą Generalską jest cennym obiektem, jedynym 
przykładem modernistycznej willi na terenie miasta, chronionej 
wpisem do ewidencji obiektów zabytkowych Służby Ochrony 
Zabytków. Zły stan techniczny budynku jest adekwatny do jego 
wieku-90 lat, ale z uwagi na jego wyłączenie z użytkowania i brak 
remontów w ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie jego 
degradacji. Ponadto widoczne jest słabe powiązanie edukacji szkolnej 
z edukacją kulturalną. 
Podstawowym celem tego ośrodka jest zogniskowanie w jednym 
miejscu wszystkich wieloaspektowych informacji o dawnych i 
współczesnych losach miasta i regionu Częstochowskiego oraz 
popularyzacja tej wiedzy i przetwarzanie jej w tradycyjne i 
informatyczne zbiory informacji, a także inicjowanie, inspirowanie i 
koordynowanie działań i inicjatyw związanych z przeprowadzeniem 
badań nad historią i tożsamością miasta i jego mieszkańców. 

Projekt jest 
komplementarny z 
następującymi 
inwestycjami: „Rozbudowa 
i remont budynku 
Filharmonii 
Częstochowskiej”- dotyczy 
również infrastruktury 
kultury; „Projekt 
edukacyjny Multicentrum w 
budynku Obserwatorium 
Astronomicznym” – 
dotyczy poprawy dostępu 
do edukacji i kultury dla 
dzieci i młodzieży. 

"Działanie 5.2. 
Gospodarka odpadami 

System selektywnej 
zbiórki odpadów w 
Subregionie 
Północnym – Miasto 
Częstochowa 

Częstochowskie 
Przedsiębiorstw
o Komunalne 

Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialno
ścią 

3 683 566,88 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Problemem projektu jest niska dostępność punktów selektywnej 
zbiórki odpadów, co powoduje brak zainteresowania poszukiwaniem 
możliwości selektywnej zbiórki odpadów. Zauważalnym problemem 
jest niska świadomość mieszkańców dotycząca konieczności 
selektywnej zbiórki odpadów oraz jej pozytywnego wpływu na 
środowisko. Powyższe problemy powodują powstawanie tzw. „dzikich 
wysypisk”, które są uciążliwe dla środowiska. 
Realizacja projektu umożliwi stworzenie infrastruktury, która pozwoli 
wpisać się Miastu w ogólnie panujący trend w zakresie gospodarki 
odpadami. 

Projekt pn. „Budowa 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów przy 
Częstochowskim 
Przedsiębiorstwie 
Komunalnym Sp. z o.o. w 
Sobuczynie” jest 
komplementarny do 
przedmiotowego zadania 
gdyż w to miejsce trafią 
zebrane odpady. 

Działanie 5.2. 
Gospodarka odpadami 

Rekultywacja 
składowiska 
odpadów na cele 
przyrodnicze w 
miejscowości 
Bolesławów 
Staropole w gminie 
Przyrów  

Gmina Przyrów 190 321,40 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Składowisko odpadów powstało w 1992 roku i było eksploatowane 
poprzez składowanie odpadów z terenu gminy Przyrów i trzech 
okolicznych gmin. Obecnie wysypisko nie spełnia wymagań 
technicznych do prawidłowego funkcjonowania określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24.marca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 61,poz. 549) i przewidziane jest do likwidacji zgodnie z planami 
gospodarki odpadami dla gminy Przyrów i Powiatu. Likwidacja i 
rekultywacja składowiska przyczyni się do wyeliminowania zagrożenia 
skażenia zbiorników wód podziemnych, jak również pozwoli na 
przywrócenie walorów przyrodniczych w jego otoczeniu. 

Nie dotyczy. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 5.2. 
Gospodarka odpadami 

Rekultywacja 
Gminnego 
składowiska 
odpadów w 
miejscowości 
Więcki 

Gmina Popów 260 000,00 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Składowisko odpadów w Więckach zlokalizowane jest w Gminie 
Popów. Jest składowiskiem o lokalnym zasięgu. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami składowisko należy dostosować do 
obowiązujących wymogów. Na dalszą eksploatację Gmina musi 
uzyskać pozwolenie zintegrowane. W nowym okresie programowania 
nie przewidziano funduszy na dostosowanie małych składowisk do 
obowiązujących norm, ponadto dla subregionu północnego 
składowiskiem o znaczeniu ponadlokalnym ma być składowisko w 
miejscowości Sobuczyna. Środki budżetowe gminy są zbyt skromne 
by sfinansować dostosowanie składowiska do obowiązujących 
przepisów, żeby wystąpić z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia 
zintegrowanego. Dlatego też została podjęta decyzja o jego 
zamknięciu i rekultywacji. Rekultywacja będzie polegała m.in.: na 
przykryciu korony kwatery geomembraną, wykonaniu studni 
odgazywujących lub pochodni do spalania gazu składowiskowego, 
wykonaniu pizometrów do obserwacji wód podziemnych, nawiezieniu 
ziemi, nasadzeniu zieleni.  

Nie dotyczy. 

Działanie 5.2. 
Gospodarka odpadami 

Budowa 
kompostowni 
osadów ściekowych 
przy oczyszczalni 
ścieków w Żarkach 

Gmina Żarki 225 250,00 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Osady ściekowe - jako odpad powstający w wyniku funkcjonowania 
systemu kanalizacyjnego w gminie, pozostaje niezagospodarowany, 
są problemy z jego wywożeniem. Kompostownia umożliwi 
przetworzenie osadu i jego wykorzystanie jako półproduktu na 
terenach gminy przeznaczonych do rekultywacji. 

Projekt komplementarny 
jest z zadaniami 
realizowanymi z zakresu 
gospodarki wodno - 
ściekowej w gminie Żarki 
czyli z budową kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków z środków 
przedakcesyjnych, 
WFOŚiGW i NFOŚiGW. 

Działanie 5.2. 
Gospodarka odpadami 

Kompleksowa 
rekultywacja 
obszarów 
zdegradowanych z 
likwidacją 
składowisk 
odpadów na terenie 
Gminy Koziegłowy 

Gmina i Miasto 
Koziegłowy 

358 411,87 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Na terenie gminy znajdują się obszary wymagające rekultywacji. W 
ramach projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa rekultywacja 
obszarów zdegradowanych na terenie Gminy w celu likwidacji 
nielegalnych składowisk odpadów. W ramach projektu zostaną 
przywrócone wartości środowiskowe zdegradowanych przestrzeni, 
obniżenie emisji substancji szkodliwych, oraz uzyskanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (zalesianie, 
nasadzenie rośli). Projekt jest zasadny ze względu na wielkość i skalę 
problemu na terenie gminy. Obszary przeznaczone do rekultywacji 
stanowią własność gminy Koziegłowy. W wyniku rekultywacji ok. 7 ha  
terenów zostanie zrekultywowanych. Liczba nielegalnych składowisk 
odpadów ok. 30. 

Nie dotyczy. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 5.2. 
Gospodarka odpadami 

Kompleksowa 
wymiana pokryć 
dachowych 
zawierających 
azbest w Gminie 
Koziegłowy 

Gmina i Miasto 
Koziegłowy 

207 054,13 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Uzasadnieniem dla projektu jest duża ilość odpadów zawierających 
azbest zdeponowanych na tzw. „dzikich wysypiskach”. Uniemożliwia 
to zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia, a przede 
wszystkim stanowi poważne zagrożenie dla podziemnych zbiorników 
wód. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe 
oczyszczanie terenu gminy z materiałów zawierających azbest na 
powierzchni ok. 200 000 m2 – usuwanie pokryć dachowych budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej zawierających azbest oraz z 
terenów należących do gminy gdzie zalegają odpady zawierające 
azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania w/w 
odpadów w celu ograniczenia ilości zdeponowanych odpadów 
niebezpiecznych w środowisku. Poza tym celem projektu jest również 
uzyskanie terenów na cele przyrodnicze i rekreacyjne oraz 
ograniczenie emisji substancji szkodliwych. 

Nie dotyczy. 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne 
źródła energii 

Zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń 
powietrza w dolinie 
rzeki Pilicy i 
Wiercicy - 
termomodernizacja 
i wymiana źródeł 
ciepła w obiektach 
użytecz. publicznej 
w gminach 
Dąbrowa Zielona, 
Przyrów i Koniecpol 

Gmina 
Koniecpol (lider 

projektu), 
Gmina Dąbrowa 
Zielona, Gmina 

Przyrów 

2 354 259,54 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Realizowany projekt polega na termomodernizacji i wymianie źródeł 
ciepła w obiektach użyteczności publicznej (szkół) na terenie 3 
sąsiadujących ze sobą gmin. Termomodernizacja wskazanych 
obiektów w celu wspólnego wnioskowania jest konieczna ze względów 
ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Podstawowym względem 
ekologicznym jest: konieczność ochrony środowiska naturalnego 
poprzez zmniejszenie niskiej emisji, wymianę źródeł ciepła. Jako 
względy społeczne wskazuje się konieczność poprawy warunków 
nauczania poprzez zapewnienie dzieciom i pracownikom szkół 
odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz konieczność 
poprawy wizerunku gmin poprzez inwestycje w najbardziej istotne z 
punktu jej widzeń obszary działania. Jako względy ekonomiczne 
wskazuje się konieczność ograniczenia wydatków na ogrzewa nie 
budynków, związanych z ich niewłaściwym stanem technicznym.  

Projekt jest 
komplementarny z innymi 
zadaniami związanymi z 
ochroną środowiska m.in.: 
budowa kanalizacji 
sanitarnej w Koniecpolu. 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne 
źródła energii 

Termomodernizacja 
Szpitala 
Rejonowego w 
Krzepicach  

Powiat Kłobucki 1 824 909,78 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Istotnym elementem rozwoju powiatu kłobuckiego jest stałe 
inwestowanie w infrastrukturę ochrony środowiska. Budynki 
wymagają prac termomodernizacyjnych ze względu ich zły stan 
techniczny. 
W ramach projektu będą wykonane kompleksowe prace 
termomodernizacyjne w wymienionych wyżej budynkach Szpitala 
Rejonowego w Krzepicach. W ramach inwestycji zostaną poddane 
termomodernizacji następujące budynki Szpitala Rejonowego w 
Krzepicach (pawilon łóżkowy, laboratorium wraz z budynkami 
towarzyszącymi). Zakres prac obejmuje docieplenie ścian 
zewnętrznych, pokryć dachowych, wymianę instalacji co wraz ze 
źródłem ciepła, kolektory słoneczne, wymiana stolarki budowlanej.  

Powiat dotychczas 
zrealizował kilka projektów 
dotyczących 
termomodernizacji 
budynków użyteczności 
publicznej m.in. 
„Termomodernizacja 
budynku Gimnazjum w 
Krzepicach”; 
„Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej w 
Krzepicach”. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne 
źródła energii 

Wspomaganie 
systemów 
ogrzewania obiektu 
publicznego na 
terenie gminy 
Koziegłowy 

Gmina i Miasto 
Koziegłowy 

397 711,64 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

W gminie Koziegłowy jak i w całym regionie podstawą systemów 
ogrzewania budynków indywidualnych oraz budynków użyteczności 
publicznej są kotłownie węglowe o wysokiej emisji szkodliwych 
składników spalin. Powodem dla którego ma nastąpić realizacja 
projektu to m.in. zły stan środowiska naturalnego, który znacznie 
obniża walory turystyczne regionu. 
Projekt polegać będzie na wykonaniu prac termomodenizacyjnych 
obiektów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
wspomagających ogrzewanie tych obiektów. Projekt wpłynie na 
zwiększenie sprawności systemów ogrzewania, zwiększy oszczędności 
używanej obecnie energii. Planowana kompleksowa 
termomodernizacja rozwiąże problem strat ciepła, a nowe 
alternatywne źródła energii wpłyną korzystnie na zmniejszenie emisji 
substancji zanieczyszczających środowisko. 

Nie dotyczy. 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne 
źródła energii 

Przebudowa 
systemu 
ciepłowniczego na 
system przyjazny 
środowisku w 
budynkach 
użyteczności 
publicznej w gminie 
Poraj 

Gmina Poraj 232 781,06 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

W procesie rozwoju miast ochrona środowiska naturalnego pełni 
znaczącą rolę. W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost 
zanieczyszczenia powietrza, poprzez wprowadzania do powietrza 
substancji chemicznych. Istniejąca intensywna zabudowa 
mieszkaniowa, głównie jednorodzinna posiada niskie emitory i jest 
źródłem emisji zanieczyszczeń. Powoduje to szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym znaczące pogorszenie stanu środowiska poprzez 
zwiększoną emisję pyłowo-gazową do atmosfery. 
Celem projektu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery poprzez zastosowanie alternatywnych 
źródeł energii. 

Beneficjent zrealizował 
projekty związane z 
ochroną środowiska 
dotyczące przede 
wszystkim rozbudowy 
oczyszczalni ścieków oraz 
budowy kanalizacji. 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne 
źródła energii 

Słoneczny basen 
w Myszkowie 
Wykorzystanie 
energii słonecznej 
do produkcji energii 
cieplnej służącej do 
wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej na 
potrzeby krytej 
pływalni w 
Myszkowie i biura 
MOSiR w Mysz 

Gmina Myszków 589 435,77 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Niska efektywność ekologiczna systemu ogrzewania wody na pływalni 
wynika przede wszystkim z braku zastosowania odnawialnych źródeł 
energii ciepła, które pozwalają na ograniczenie niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko. Zapotrzebowanie basenu na ciepło jest 
obecnie pokrywane przez lokalnego wytwórcę ciepła, który 
wykorzystuje konwencjonalne źródła energii. Nieefektywność 
ekologiczna systemu ogrzewania basenu przyczynia się do 
pogorszenia jakości środowiska w skali lokalnej. Odpowiednie 
ogrzewanie wody użytkowej i basenowej stanowi podstawowy 
warunek zachowania użyteczności basenu oraz zapewnienia 
odpowiedniego komfortu jego użytkownikom.  
W wyniku realizacji projektu zmniejszy się o ok. 50% zużycie energii 
do wytwarzania ciepła pochodzącego ze źródeł konwencjonalnych. 
Tym samym projekt spowoduje zmniejszenie emisji do atmosfery 
dwutlenku siarki, pyłów, tlenku azotu i dwutlenku węgla. 

Nie dotyczy. 



Program Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007-2013 

Biuro Funduszy Europejskich i Rewitalizacji 

61 

Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne 
źródła energii 

Termomodernizacja 
budynku 
użyteczności 
publicznej w 
Kotowicach 

Gmina Żarki 132 437,19 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Budynki użyteczności publicznej w większości przypadków ogrzewane 
są przestarzałymi kotłami grzewczymi i są przy tym niedocieplone. Do 
atmosfery wydobywają się w nadmiernej ilości zanieczyszczenia, a 
zużycie energii jest wysoki. Gmina musi podejmować działania 
termomodernizacyjne aby bardzo potrzebne dla mieszkańców obiekty 
mogły funkcjonować. 
Budynek pełni istotne funkcje w miejscowości - mieści się tam 
przedszkole, filia biblioteki gminnej oraz świetlica. Obiekt jest 
wykorzystywany od godzin porannych do wieczornych, szczególnie 
przez dzieci i młodzież, jednak wymaga znacznych nakładów 
remontowych, w tym najpilniejsza jest termomodernizacja - zużycie 
paliwa jest obecnie wysokie w związku z przestarzałym kotłem 
grzewczym i całą instalacją, niedocieplenie budynku powoduje szybką 
utratę ciepła. 

Projekt swoim zakresem 
jest komplementarny z 
projektami tj. 
„Termomodernizacja 
budynku Urzędu Miasta w 
Żarkach przy ul. Kościuszki 
15/17”; 
„Termomodernizacja wraz 
z modernizacją systemu 
grzewczego w budynku 
Szkoły Podstawowej przy 
ul. Częstochowskiej 61 w 
Żarkach”. 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne 
źródła energii 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej w 
Ludwinowie  

Gmina Niegowa 425 199,69 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Budynek szkolny w Ludwinowie nie spełnia norm dotyczących 
izolacyjności cieplnej obiektów. Ogrzewany jest przestarzałą kotłownią 
opalaną węglem. Efektem tego jest wysokie zużycie paliwa stałego 
oraz wysoka emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Celem projektu jest 
poprawa jakości powietrza i zwiększenie udziału alternatywnych 
źródeł energii przez kompleksową termomodrenizację istniejącego 
budynku.  

Nie dotyczy. 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne 
źródła energii 

Wymiana kotłów 
wodnych na kotły 
o paleniskach 
ekologicznych oraz 
wymiana linii 
przesyłu ciepła do 
budynków 
użyteczności 
publicznej w Gminie 
Rędziny 

Gmina Rędziny 801 692,57 Poprawa 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami 
komunalnymi na 
obszarze subregionu 
oraz zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
powietrza 
i wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii 

Na terenie osiedla mieszkaniowego w Rędzinach zlokalizowane są trzy 
budynki użyteczności publicznej: przedszkole, szkoła podstawowa i 
Gminny Ośrodek Kultury. Zaopatrzone są one w energię cieplną przez 
kotłownie oraz sieć ciepłowniczą powstałe w latach sześćdziesiątych 
XX w. Kotłownia korzysta z kotłów opalanych paliwem stałym w 
postaci miału węglowego. Zarówno kotłownia jak i sieć ciepłownicza 
osiedla wykonana jest w oparciu o urządzenia powstałe w oparciu o 
technologię z lat sześćdziesiątych. Wnioskowany projekt zakłada 
realizację dwóch zadań. W ramach zadania pierwszego przewiduje się 
wymianę urządzeń kotłowni na ekologiczne kotły wodne zasilane 
miałem węglowym wraz z instalacją urządzeń zmniejszających emisje 
pyłowe i gazowe do atmosfery. Drugi zakres robót obejmuje 
wykonanie dedykowanej sieci cieplnej preizolowanej. 

Nie dotyczy. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Działanie 6.1. 
Wzmacnianie 
regionalnych ośrodków 
wzrostu 

Hala sportowa 
wielofunkcyjna przy 
ulicy Żużlowej w 
Częstochowie 

Gmina Miasto 
Częstochowa 

29 519 547,34 Aktywizacja 
społeczna i 
gospodarcza 
obszarów objętych 
programem 
rewitalizacji oraz 
wzmocnienie funkcji 
centrotwórczych 
stymulujących rozwój 
miasta 

Istniejąca, przestarzała baza sportowa nie pozwala na organizowanie 
imprez w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych jakimi są 
siatkówka czy piłka nożna. W istniejących obiektach o niskim 
standardzie bez odpowiedniego zaplecza technicznego nie można ich 
przeprowadzić. Brak nowoczesnych rozwiązań zaplecza treningowego 
jak i odnowy biologicznej nie pozwala przeprowadzić większych 
imprez o charakterze ogólnopolskim nie wspominając o imprezach 
międzynarodowych. Obiekt oferuje mieszkańcom regionu, turystom i 
klubom sportowym oraz innym organizacjom możliwość korzystania  
z wielofunkcyjnej infrastruktury i organizację imprez o znaczeniu 
regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Produktem realizacji 
Projektu będzie wielofunkcyjna i nowoczesna w skali subregionu 
infrastruktura sportowa. Głównym celem strategicznym realizacji 
zadania jest wzrost konkurencyjności regionu, wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej i turystycznej, rozwój zdolności adaptacyjnych 
mieszkańców na regionalnym rynku pracy. Realizacja projektu 
przyczyni się do zwiększenia aktywności sportowej wśród dzieci i 
młodzieży, zwiększenia ruchu turystycznego (kibiców sportowych) 
oraz kreowanie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym i 
sportowym miasta. 

Beneficjent jest w trakcie 
realizacji projektu 
związanego z modernizacja 
infrastruktury sportowej w 
ramach projektu pn. 
„Przebudowa i remont 
obiektu sportowego przy ul 
Boya Żeleńskiego w 
Częstochowie”. 

Poddziałanie 6.2.1. 
Rewitalizacja - "duże 
miasta" 

Przebudowa i 
remont obiektów 
Młodzieżowego 
Domu Kultury w 
Częstochowie - Sala 
Widowiskowa, 
Domek Orkiestry 

Gmina Miasto 
Częstochowa 

3 798 430,26 Aktywizacja 
społeczna i 
gospodarcza 
obszarów objętych 
programem 
rewitalizacji oraz 
wzmocnienie funkcji 
centrotwórczych 
stymulujących rozwój 
miasta 

Na terenie objętym przedmiotową inwestycją można zaobserwować 
degradację społeczno-gospodarczą i infrastrukturalną wyrażoną  
poprzez niewystarczającą infrastrukturę edukacyjną i kulturalną, a 
tym samym brakiem możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci 
i młodzież oraz znacznym zaniedbaniem lokalnych przestrzeni 
publicznych. Celem projektu jest poprawa dostępu do oferty 
kulturalnej i edukacyjnej poprzez rewitalizację zdegradowanego 
obiektu - przywrócenie dotychczasowych i nadanie nowych funkcji 
obiektu (edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych). 

Inwestycja swoim 
zakresem oraz swoim 
przedmiotem jest 
komplementarna z 
projektem pn. 
„Modernizacja obiektów 
Młodzieżowego Domu 
Kultury – Pałac Hantkego, 
Pływalnia oraz 
zagospodarowanie terenu – 
przy ul . Łukasińskiego 68 
w Częstochowie”. 

Poddziałanie 6.2.1. 
Rewitalizacja - "duże 
miasta" 

Remont i adaptacja 
budynku po 
Obserwatorium 
Astronomicznym na 
cele kulturalne i 
edukacyjne w 
Częstochowie 

Gmina Miasto 
Częstochowa 

1 718 413,98 Aktywizacja 
społeczna i 
gospodarcza 
obszarów objętych 
programem 
rewitalizacji oraz 
wzmocnienie funkcji 
centrotwórczych 
stymulujących rozwój 
miasta 

Kluczowym problemem występującym na terenie rewitalizowanym 
jest niska atrakcyjność i zły stan techniczny głównych przestrzeni 
publicznych miasta, brak wystarczającej infrastruktury do obsługi 
imprez społeczno-kulturalnych i związanych z tym edukacją. Celem 
projektu jest poprawa dostępu do oferty kulturalnej i edukacyjnej 
poprzez rewitalizację zabytkowego obiektu na cele kulturalne i 
edukacyjne. 

Przedmiotowy projekt 
oddziałując 
komplementarnie z 
projektem pn. 
„Rewaloryzacja Parków 
Podjasnogórskich w 
Częstochowie - Park im. 
Stanisława Staszica, Park 
3-go Maja” wpływnie na 
zwiększenie potencjał 
turystycznego miasta. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 6.2.2 
Rewitalizacja – „małe 
miasta” 

Rewitalizacja rynku 
w Olsztynie 

Gmina Olsztyn 4 292 761,87 Poprawa wizerunku i 
zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
i turystycznej 
wybranych obszarów 
subregionu – 
rewitalizacja obiektów 
i przestrzeni 
publicznych 

Miejscowość Olsztyn poprzez wykonany projekt zyskuje swoje 
centrum, które to będzie miejscem spotkań mieszkańców oraz 
ważnym punktem na mapie imprez kulturalnych Gminy Olsztyn. 
Rynek w Olsztynie stanie się nową atrakcją turystyczną oraz 
doskonałym uzupełnieniem oferty krajoznawczej Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. Mieszkańcy gminy oraz turyści licznie odwiedzający 
ten teren zyskują atrakcyjny punkt architektoniczny, wpisany w 
krajobraz miejscowości Olsztyn. Zrewitalizowany rynek będzie 
stanowił bardzo ważne uzupełnienie ciągu komunikacyjnego 
zmodernizowanej drogi krajowej DK-46 na odcinku Częstochowa-
Janów. Projekt obejmuje m.in. przebudowę płyty rynku wraz z osiami 
komunikacyjnymi oraz modernizację ul. Zamkowej jako ciąg pieszo-
jezdny na podstawie projektu architektonicznego. Celem projektu jest 
zmiana wizerunku oraz nadanie rynkowi w Olsztynie nowych funkcji 
turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i gospodarczych, w tym 
zwiększenie dostępności kulturalnej poprzez możliwość organizowania 
wystaw i imprez na płycie zrewitalizowanego rynku oraz  zwiększenie 
liczby miejsc pracy. 

Przedmiotowy projekt 
oddziałując 
komplementarnie z 
projektem pn. „Nordic 
walking - nowy produkt 
turystyczny kluczem do 
wzrostu rozpoznawalności 
Gminy Olsztyn” 

Poddziałanie 6.2.2 
Rewitalizacja – „małe 
miasta” 

Zagospodarowanie 
Rynku im. Jana 
Pawła II w 
Kłobucku wraz z 
przyległym 
otoczeniem 

Gmina Kłobuck 5 571 685,25 Poprawa wizerunku i 
zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
i turystycznej 
wybranych obszarów 
subregionu – 
rewitalizacja obiektów 
i przestrzeni 
publicznych 

W miastach obserwuje się postępującą degradację zabudowy 
miejskiej i małomiasteczkowej, niszczenie obiektów i miejsc o 
znaczeniu historycznym. Na obszarze objęty projektem występuje 
szereg czynników niesprzyjających, które nie znalazły rozwiązania. Są 
to głównie uwarunkowania techniczne oraz natury estetycznej: Zły 
stan nawierzchni ulic, nieestetyczne zagospodarowanie centrum 
miasta, jednofunkcyjne wykorzystanie centrum miasta. Centrum 
Kłobucka zamiast pełnić funkcje reprezentacyjne, rekreacyjne i 
kulturalne, pełni rolę przystanku autobusowego. 
Celem projektu jest rewitalizacja zabytkowej przestrzeni centrum 
Kłobucka poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanego 
obszaru dla celów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych.  

Beneficjent zrealizował 
projekt  z zakresu 
rewitalizacji pn. 
„Rewitalizacja obszaru A – 
śródmieście poprzez 
remont i modernizację 
budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury – etap I”. 

Poddziałanie 6.2.2 
Rewitalizacja – „małe 
miasta” 

Przebudowa Rynku 
w Krzepicach jako 
element programu 
rewitalizacji 
staromiejskiej 
części miasta – 
etap 1 

Gmina Krzepice 1 892 123,99 Poprawa wizerunku i 
zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
i turystycznej 
wybranych obszarów 
subregionu – 
rewitalizacja obiektów 
i przestrzeni 
publicznych 

Rynek w Krzepicach stanowi strukturę funkcjonalno-przestrzenną 
niedokończoną, czyli taką, która jest w pełni ukształtowana, lecz nie 
jest wypełniona w całości docelowym zagospodarowaniem. Istniejące 
zagospodarowanie nie spełnia wymogów zarówno użyteczności jak i 
ładu przestrzennego, składa się z niepowiązanych ze sobą elementów 
w wyniku utraty swoich istotnych wartości przestrzennych. 
Celem projektu jest ożywienie gospodarcze i społeczne miasta oraz 
wzrost potencjału turystycznego poprzez przywrócenie 
zdegradowanemu obszarowi miejskiemu dawnych, właściwych mu 
funkcji społeczno-gospodarczych. 

Projekt ten jest jednym z 
elementów realizacji 
programu rewitalizacji 
najstarszej części miasta. 
Ściśle z nim powiązanym 
zadaniem jest m.in. II etap  
przebudowy Rynku, który 
ma na celu likwidację 
przecinającej rynek drogi 
krajowej.  
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 6.2.2 
Rewitalizacja – „małe 
miasta” 

Przebudowa ulicy 
Stary Rynek i Placu 
Jana Pawła II w 
Żarkach jako 
przestrzeni 
publicznej miasta   

Gmina Żarki 2 293 081,55 Poprawa wizerunku i 
zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
i turystycznej 
wybranych obszarów 
subregionu – 
rewitalizacja obiektów 
i przestrzeni 
publicznych 

Centrum miasta - ul. Stary Rynek i Plac Jana Pawła II -  jest 
zdegradowane i nie pełni istotnych funkcji jako miejsce organizowania 
imprez kulturalnych, promocyjnych, okołoturystycznych. Przestrzeń ta 
wymaga nowej aranżacji otwartej na nowe funkcje jaki i nawiązania 
do historii poprzez wyeksponowanie elementów charakterystycznych 
dla dawnego żareckiego rynku. 

Projekty komplementarne: 
"Szlak Kultury Żydowskiej", 
"Sanktuaria, kościoły, 
kościółki-oznaczenia 
atrakcji turystycznych", 
"Terenowa mapa atrakcji 
przy turystycznych 
obiektach w gminie Żarki" 
w ramach tych projektów w 
obrębie Starego Rynku 
wykonane zostały tablice 
informacyjne o atrakcjach 
turystycznych.  

Poddziałanie 6.2.2 
Rewitalizacja – „małe 
miasta” 

Rewitalizacja rynku 
w Koziegłowach 

Gmina i Miasto 
Koziegłowy 

1 756 828,92 Poprawa wizerunku i 
zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej 
i turystycznej 
wybranych obszarów 
subregionu – 
rewitalizacja obiektów 
i przestrzeni 
publicznych 

Obszar projektu stanowi ścisłe centrum miasta. Konieczność 
rewitalizacji tego obszaru wynika z wielu względów, jednakże za 
najważniejsze można uznać względy estetyczne oraz ekonomiczne. 
Od wielu lat nie było spójnych i konsekwentnych działań 
rewaloryzacyjnych. W wielu przypadkach przebudowa zatarła 
pierwotny wygląd terenu. Poprzez budowę dróg kołowych, organizację 
parku w środkowej części rynku o wyburzenie ratusza, zatracono 
charakter rynku jako centralnego miejsca w mieście z 
reprezentacyjnym charakterem zagospodarowania. Rynek zachował 
swój historyczny układ, natomiast charakter zabudowy zupełnie 
zatracił klimat małomiasteczkowej stylowej architektury. 
W ramach projektu rewitalizacji rynku w Koziegłowach 
przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne istniejącej płyty 
rynku. Wykonanie tego projektu pozwoli na uzyskanie jednorodnego 
charakteru zabudowy i klimatu historycznego rynku.  

Nie dotyczy. 

Poddziałanie 7.1.1 
Modernizacja i 
rozbudowa kluczowych 
elementów sieci 
drogowej 

Poprawa spójności 
komunikacyjnej 
poprzez 
przebudowę 
kluczowych 
elementów sieci 
dróg powiatowych 
Subregionu 
Północnego  

Powiat Kłobucki 
(lider projektu), 

Powiat 
Częstochowski 

11 800 459,32 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Drogi wchodzące w zakres opracowania prezentują bardzo zły stan 
techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do norm 
obowiązujących w Unii Europejskiej. Taka sytuacja utrudnia 
komunikację i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla uczestników 
ruchu, ponadto niekorzystnie wpływa na rozwój subregionu. Celem 
projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych 
oraz udrożnienie układu kluczowej sieci drogowej dróg powiatowych 
poprzez usprawnienie przejazdu pomiędzy DK43, a DW494 na 
odcinkach Krzepice – Panki i Panki – Kłobuck oraz usprawnienie 
dojazdu do DK1, z pominięciem miasta Częstochowa i DK43. 
Przedmiotem projektu jest przebudowa 8 odcinków o łącznej dł. 27,2 
km dróg powiatowych na terenie powiatów kłobuckiego i 
częstochowskiego. Ze względu na różny stan dróg wybrano odcinki 
wymagające interwencji, a pominięto odcinki uprzednio 
zmodernizowane. Na części odcinków zaplanowano także budowę 
chodników w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.  

Przedmiotowa inwestycja 
swoim zakresem jest 
komplementarna z 
następującymi projektami: 
„Przebudowa mostu n/rz 
Warta w M. Wąsosz w 
ciągu drogi powiatowej nr 
S2066 w powiecie 
kłobuckim”; Modernizacja 
drogi powiatowej nr 084T9 
Kuźnica Grodziska – 
Żelisławice – Bugaj”. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 7.1.1  
Modernizacja i 
rozbudowa kluczowych 
elementów sieci 
drogowej 

Poprawa stanu dróg 
kluczem do 
poprawy stanu 
gospodarki 
Subregionu 
Północnego 

Powiat 
Myszkowski  

(lider projektu), 
Powiat 

Częstochowski, 
Miasto 

Częstochowa 

23 196 000,00 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Dostępność transportowa jest istotnym czynnikiem atrakcyjności 
inwestycyjnej i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, 
stanowi też ważny wyznacznik jakości życia mieszkańców i możliwości 
ich rozwoju. Podtrzymanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej 
subregionu wymaga stałej dbałości zarówno o kształtowanie 
harmonijnego wewnętrznego układu transportowego, jak i jego pełne 
włączenie w międzynarodowy system transportowy. Istniejąca 
infrastruktura drogowa, której obszar obejmuje projekt nie jest 
zadawalająca. Drogi wchodzące w zakres opracowania prezentują 
bardzo zły stan techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do 
norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Taka sytuacja utrudnia 
komunikację i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla uczestników 
ruchu, ponadto niekorzystnie wpływa na rozwój subregionu. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi: 
„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3810S ul. 
Słowackiego w 
Myszkowie”; „Przebudowa 
drogi powiatowej nr S1014 
gr. Pow. Gorzów-
Postaszowice-Niegowa”; 
„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3805S 
Masłońskie-Ostrów-
Przybynów”; „Usprawnienie 
dostępności 
komunikacyjnej terenów 
Strefy Aktywności 
Gospodarczej w 
Częstochowie”; 
„Usprawnienie przejazdu w 
południowym korytarzu 
tranzytowym w 
Częstochowie”; „Poprawa 
bezpieczeństwa oraz 
komunikacji poprzez 
przebudowę mostu 
tymczasowego na obiekt 
inżynieryjny klasy A w 
ciągu drogi powiatowej nr 
1029S w miejscowości 
Garnek, gmina Kłomnice”. 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Przebudowa ciągu 
komunikacyjnego 
na odcinku Wygoda 
– Konopiska - 
Blachownia  

Powiat 
Częstochowski 

3 164 220,32 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Istniejąca infrastruktura drogowa, której obszar obejmuje projekt nie 
jest zadawalająca. Drogi wchodzące w zakres opracowania prezentują 
bardzo zły stan techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do 
norm obowiązujących w UE. Istotą projektu jest zapewnienie 
alternatywnego dojazdu do Szpitala im. R. Weigla w Blachowni. 
Szpital ten, na równi ze szpitalami położonymi na terenie miasta 
Częstochowa, pełni obsługę pacjentów w zakresie ostrych dyżurów. 
Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów 
technicznych uzupełniającego układu sieci drogowej dróg 
powiatowych Powiatu Częstochowskiego. Projekt będzie miał 
szczególne znaczenie dla połączenia z kluczową siecią drogową, jako 
połączenie z drogami  krajowymi. W wyniku przebudowy drogi oraz 
budowy chodnika, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
pozwalając oddzielić ruch pieszy od kołowego oraz zwiększenie 
atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Przebudowane połączenie 
wzmocni istniejący układ komunikacyjny i usprawni przemieszczanie 
się siecią dróg Powiatu Częstochowskiego w samych jego granicach 
jak również udrożni korytarze dojazdowe do sieci dróg Subregionu 
Północnego województwa i kraju. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi: 
„Poprawa bezpieczeństwa 
oraz komunikacji poprzez 
przebudowę mostu 
tymczasowego na obiekt 
inżynieryjny klasy A w 
ciągu grogi powiatowej nr 
1029S w miejscowości 
Garnek, Gmina Kłomnice”; 
„Przebudowa 
uzupełniającej sieci dróg 
powiatowych Subregionu 
Północnego tj. przebudowa 
drogi powiatowej nr 1018 S 
Borowno (ul. 
Świerczewskiego) – 
Grabowa – do drogi 
krajowej nr 1”. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Przebudowa 
uzupełniającej sieci 
dróg powiatowych 
Subregionu 
Północnego tj. 
przebudowa drogi 
powiatowej nr 1025 
S (ul. Żwirki i 
Wigury) w m. 
Widzów 

Powiat 
Częstochowski 

1 689 526,59 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Podtrzymanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej subregionu 
wymaga stałej dbałości o kształtowanie harmonijnego wewnętrznego 
układu transportowego oraz pełne włączenie w międzynarodowy 
system transportowy. Istniejąca infrastruktura drogowa nie jest 
zadawalająca. Drogi wchodzące w zakres projektu prezentują bardzo 
zły stan techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do norm 
obowiązujących w UE. Taka sytuacja utrudnia komunikację i stwarza 
bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu, ponadto 
niekorzystnie wpływa na rozwój subregionu. Celem projektu jest 
poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych uzupełniającego 
układu sieci drogowej dróg powiatowych Powiatu Częstochowskiego. 
Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla połączenia z kluczową 
siecią drogową, jako połączenie z drogami krajowymi. W wyniku 
przebudowy drogi oraz budowy chodnika, nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwalając oddzielić ruch pieszy od 
kołowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. 
Przebudowane połączenie wzmocni istniejący układ komunikacyjny i 
usprawni przemieszczanie się siecią dróg Powiatu Częstochowskiego 
w samych jego granicach jak również udrożni korytarze dojazdowe do 
sieci dróg Subregionu, województwa i kraju. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa 
skrzyżowania DW 483 z DP 
1025 w m. Kokawa, gmina 
Mykanów”; „Modernizacja 
drogi powiatowej nr 08071 
wraz z budową ścieżki 
rowerowej i chodnika”; 
„Modernizacja drogi 
powiatowej nr 08419 
Kuźnica Grodzisko – 
Żelisławice – Bugaj”. 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Przebudowa 
uzupełniającej sieci 
dróg powiatowych 
Subregionu 
Północnego tj. 
przebudowa dróg 
powiatowych nr 
1031 S od DK - 91 
– Zberezka – 
Zawada i nr 1032 S 
Zawada – Konary – 
Pacierzów 

Powiat 
Częstochowski 

3 119 444,86 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Podtrzymanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej subregionu 
wymaga stałej dbałości zarówno o kształtowanie harmonijnego 
wewnętrznego układu transportowego, jak i jego pełne włączenie w 
międzynarodowy system transportowy. Istniejąca infrastruktura 
drogowa, której obszar obejmuje projekt nie jest zadawalająca. Drogi 
wchodzące w zakres opracowania prezentują bardzo zły stan 
techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do norm 
obowiązujących w UE. Taka sytuacja utrudnia komunikację i stwarza 
bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu, ponadto 
niekorzystnie wpływa na rozwój subregionu. Celem projektu jest 
poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych uzupełniającego 
układu sieci drogowej dróg powiatowych Powiatu Częstochowskiego. 
Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla połączenia z kluczową 
siecią drogową, jako połączenie z drogami krajowymi. W wyniku 
przebudowy drogi oraz budowy chodnika, nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwalając oddzielić ruch pieszy od 
kołowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. 
Przebudowane połączenie wzmocni istniejący układ komunikacyjny i 
usprawni przemieszczanie się siecią dróg Powiatu Częstochowskiego 
w samych jego granicach jak również udrożni korytarze dojazdowe do 
sieci dróg Subregionu, województwa i kraju. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa 
skrzyżowania DW 483 z DP 
1025 w m. Kokawa, gmina 
Mykanów”; „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 08099 
Kłomnice – Zdrowa wraz z 
budową chodnika drogi w 
miejscowości Kłomnice – 
ul. Zdrowsza na odcinku od 
ul. Częstochowskiej do 
przejazdu PKP na długości 
1,0 km”; „Modernizacja 
drogi powiatowej nr 08071 
wraz z budową ścieżki 
rowerowej i chodnika”. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Obwodnica drogi 
DK 1 na odcinku 
Poczesna – 
Wrzosowa 

Powiat 
Częstochowski 

3 374 981,05 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Podtrzymanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej subregionu 
wymaga stałej dbałości zarówno o kształtowanie harmonijnego 
wewnętrznego układu transportowego, jak i jego pełne włączenie w 
międzynarodowy system transportowy. Istniejąca infrastruktura 
drogowa, której obszar obejmuje projekt nie jest zadawalająca. Drogi 
wchodzące w zakres opracowania prezentują bardzo zły stan 
techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do norm 
obowiązujących w UE. Taka sytuacja utrudnia komunikację i stwarza 
bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu, ponadto 
niekorzystnie wpływa na rozwój subregionu. Celem projektu jest 
poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych uzupełniającego 
układu sieci drogowej dróg powiatowych Powiatu Częstochowskiego. 
Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla połączenia z kluczową 
siecią drogową, jako połączenie z DK1. W wyniku przebudowy drogi 
oraz budowy chodnika, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego pozwalając oddzielić ruch pieszy od kołowego oraz 
zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Przebudowane 
połączenie wzmocni istniejący układ komunikacyjny i usprawni 
przemieszczanie się siecią dróg Powiatu Częstochowskiego w samych 
jego granicach jak również udrożni korytarze dojazdowe do sieci dróg 
Subregionu, województwa i kraju. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa 
uzupełniającej sieci dróg 
powiatowych Subregionu 
Północnego tj. przebudowa 
dróg powiatowych nr 1031 
S od DK - 91 – Zberezka – 
Zawada i nr 1032 S 
Zawada – Konary – 
Pacierzów”; „Przebudowa 
uzupełniającej sieci dróg 
powiatowych Subregionu 
Północnego tj. przebudowa  
drogi powiatowej nr 1018 S 
Borowno (ul. 
Świerczewskiego) – 
Grabowa – do drogi 
krajowej Nr 1”. 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Przebudowa 
uzupełniającej sieci 
dróg powiatowych 
Subregionu 
Północnego tj. 
przebudowa  drogi 
powiatowej nr 1018 
S Borowno (ul. 
Świerczewskiego) – 
Grabowa – do drogi 
krajowej Nr 1 

Powiat 
Częstochowski 

2 563 261,59 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Podtrzymanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej subregionu 
wymaga stałej dbałości zarówno o kształtowanie harmonijnego 
wewnętrznego układu transportowego, jak i jego pełne włączenie w 
międzynarodowy system transportowy. Istniejąca infrastruktura 
drogowa, której obszar obejmuje projekt nie jest zadawalająca. Droga 
powiatowa wchodzące w zakres opracowania posiada bardzo zły stan 
techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do norm 
obowiązujących w UE. Taka sytuacja utrudnia komunikację i stwarza 
bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu, ponadto 
niekorzystnie wpływa na rozwój subregionu. Celem projektu jest 
poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych uzupełniającego 
układu sieci drogowej dróg powiatowych Powiatu Częstochowskiego. 
Projekt będzie miał szczególne znaczenie dla połączenia z kluczową 
siecią drogową, jako połączenie z drogą krajową Nr 1 i Nr 91 i drogą 
wojewódzką Nr 483. W wyniku przebudowy drogi oraz budowy 
chodnika, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
pozwalając oddzielić ruch pieszy od kołowego oraz zwiększenie 
atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Przebudowane połączenie 
wzmocni istniejący układ komunikacyjny i usprawni przemieszczanie 
się siecią dróg Powiatu Częstochowskiego w samych jego granicach 
jak również udrożni korytarze dojazdowe do sieci dróg Subregionu 
Północnego województwa i kraju. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Modernizacja drogi 
powiatowej nr 08419 
Kuźnica Grodzisko-
Żelisławice-Bugaj”; 
„Przebudowa 
uzupełniającej sieci dróg 
powiatowych Subregionu 
Północnego tj. przebudowa  
drogi powiatowej nr 1018 S 
Borowno (ul. 
Świerczewskiego) – 
Grabowa – do drogi 
krajowej Nr 1”. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Przebudowa 
uzupełniającej sieci 
dróg powiatowych 
Subregionu 
Północnego tj. 
przebudowa  drogi 
powiatowej nr 1007 
S Siedlec – do gr. 
m. Częstochowa  i 
od gr. m. 
Częstochowa – 
Jaskrów 

Powiat 
Częstochowski 

1 439 915,78 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Położenie subregionu Północnego w województwie śląskim oraz jego 
profil przyjęty w przygotowywanym Programie Rozwoju Subregionu 
Północnego, wskazują na kluczowe znaczenie w tym procesie 
infrastruktury transportowej i jej właściwego kształtowania. Przez 
obszar subregionu przebiega korytarz transportowy leżący w sieci 
TEN-T, biegnący wzdłuż drogi krajowej nr 1. Na obszarze subregionu 
przebiegają drogi krajowe (DK-1, DK-46, DK-43, DK-91) i 
wojewódzkie. Kluczowe znaczenie mają również drogi powiatowe i 
gminne stanowiące sieć uzupełniających powiązań między 
poszczególnymi miejscowościami. Wzrastająca liczba użytkowników 
dróg wpływa na wzrost intensywności powiązań między 
poszczególnymi miejscowościami i sugeruje podjęcie zdecydowanych 
kroków na rzecz usuwania kolejnych barier przestrzennych w 
przepływie ludzi i produktów. Istniejąca infrastruktura drogowa, 
której obszar obejmuje projekt nie jest zadawalająca. Droga 
powiatowa wchodzące w zakres opracowania posiada bardzo zły stan 
techniczny, z nawierzchnią nie przystosowaną do norm 
obowiązujących w Unii Europejskiej. Taka sytuacja utrudnia 
komunikację i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla uczestników 
ruchu, ponadto niekorzystnie wpływa na rozwój subregionu. Zakres 
zadania obejmuje przebudowę jezdni wraz z utwardzeniem pobocza. 
Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów 
technicznych uzupełniającego układu sieci drogowej dróg 
powiatowych Powiatu Częstochowskiego. Projekt będzie miał 
szczególne znaczenie dla połączenia z kluczową siecią drogową, jako 
połączenie z drogą krajową Nr 91 i drogą wojewódzką Nr 786. W 
wyniku przebudowy drogi nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. 
Przebudowane połączenie wzmocni istniejący układ komunikacyjny i 
usprawni przemieszczanie się siecią dróg Powiatu Częstochowskiego 
w samych jego granicach jak również udrożni korytarze dojazdowe do 
sieci dróg Subregionu Północnego województwa i kraju. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa 
uzupełniającej sieci dróg 
powiatowych Subregionu 
Północnego tj. przebudowa 
drogi powiatowej nr 1025 S 
(ul. Żwirki i Wigury) w m. 
Widzów”; „Przebudowa 
ciągu komunikacyjnego na 
odcinku Wygoda-
Konopiska-Blachownia”; 
„Poprawa stanu dróg 
kluczem do poprawy stanu 
gospodarki”. 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Przebudowa 
uzupełniającej sieci 
dróg powiatowych 
Subregionu 
Północnego – 
przebudowa drogi 
powiatowej 1059S 
DK 91 – 
RudnikiNowe – 
Kościelec – DK1 

Powiat 
Częstochowski 

2 485 680,13 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Podtrzymanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej subregionu 
wymaga stałej dbałości zarówno o kształtowanie harmonijnego, 
wewnętrznego układu transportowego, jak i jego pełne włączenie w 
międzynarodowy system transportowy. Istniejąca infrastruktura 
drogowa, której obszar obejmuje projekt nie jest zadowalająca. Droga 
powiatowa wchodząca w zakres opracowania posiada bardzo zły stan 
techniczny z nawierzchnią nieprzystosowaną do norm obowiązujących 
w UE. Taka sytuacja utrudnia komunikację i stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla uczestników ruchu, ponadto niekorzystnie wpływa na 
rozwój subregionu. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa jezdni 
wraz z budową chodników i 
odwodnieniem drogi 
powiatowej nr 1050S 
Mykanów – DK-1 – 
Kościelec – Rudniki ( gmina 
Rędziny) – ETAP II – 
przebudowa jezdni, 
budowa odwodnienia i 
chodnika w ul. Wolności w 
m. Kościelec dł. 1,2 km i 
ETAP III – Pr”. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Poprawa stanu dróg 
powiatowych na 
odcinku granica z 
Powiatem 
Pajęczańskim – 
Więcki – Wąsosz 

Powiat Kłobucki 1 039 774,36 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Wnioskowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej stanowi 
ważny element układu komunikacyjnego Powiatu Kłobuckiego. Stan 
techniczny analizowanego odcinka jest zły ze względu na występujące 
w drodze ubytki oraz nierówności, a także źle funkcjonujący system 
odwodnienia. W związku ze złym stanem technicznym drogi jakość 
komunikacji na tym odcinku nie spełnia oczekiwań użytkowników 
drogi i powoduje wiele problemów. 
Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów 
technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć  
dróg powiatowych. Połączenie będzie rozprowadzać ruch lokalny (w 
tym turystyczny) z drogi DW491 (Częstochowa - Radomsko). 
Realizacja projektu przyczynie się również do zwiększenie 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez poprawę stanu 
technicznego drogi i przebudowę utwardzonych poboczy. Realizacja 
Projektu przyczyni się do poprawy jakości połączeń komunikacji PKS. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa mostu  
n/rz Warta w M. Wąsosz w 
ciągu drogi powiatowej nr 
S2066 w powiecie 
kłobuckim”. 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Poprawa stanu dróg 
powiatowych na 
odcinku Lipie – 
Zbrojewsko – 
Zajączki – Krzepice 
– DK43 – 
Starokrzepice – 
granica z Powiatem 
Oleskim 

Powiat Kłobucki 2 359 136,04 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Stan techniczny analizowanego odcinka jest zły ze względu na 
występujące w drodze ubytki oraz nierówności, a także źle 
funkcjonujący system odwodnienia. W związku ze złym stanem 
technicznym drogi jakość komunikacji na tym odcinku nie spełnia 
oczekiwań użytkowników drogi i powoduje wiele problemów. 
Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów 
technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć  
dróg powiatowych. Projekt składa się z ciągu dróg łączących 
zachodnie granice powiatu z DK43. Realizacja zadania umożliwi 
dojazd do zabytkowych obiektów i atrakcyjnych turystycznie 
lokalizacji w okolicach miejscowości Lipie i Krzepice. Obecnie odcinki 
drogi wymagają poważnego ograniczenia prędkości i są niebezpieczne 
dla poruszających się pojazdów (wyrwy, przełomy). Alternatywne 
połączenie biegnie dłuższą drogą przez tereny gęsto zabudowane co 
powoduje wzrost zagrożenia kolizjami, wypadkami, zwłaszcza z 
udziałem pieszych. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa mostu  
n/rz Warta w M. Wąsosz w 
ciągu drogi powiatowej nr 
S2066 w powiecie 
kłobuckim”. 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Poprawa stanu dróg 
powiatowych na 
odcinku Kuków - 
Zwierzyniec 

Powiat Kłobucki 1 315 122,51 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Stan techniczny analizowanego odcinka jest zły ze względu na 
występujące w drodze ubytki oraz nierówności, a także źle 
funkcjonujący system odwodnienia. Ze względu na zły stan 
techniczny jezdni bitumicznej remont cząstkowe wykonywane są kilka 
razy w roku. Konieczność prowadzenia częstych remontów powoduje 
wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem drogi. 
Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów 
technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć 
dróg powiatowych poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego 
rozprowadzającego ruch z kierunku drogi DK-43 do miejscowości 
Krzepice i dalej Panki. Realizacja projektu umożliwia szybszy, 
bezpieczniejszy i tańszy dostęp do sieci dróg głównych (DK-43) przez 
co podnosi jakość życia mieszkańców. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Poprawa spójności 
komunikacyjnej poprzez 
przebudowę kluczowych 
elementów sieci dróg 
powiatowych Subregionu 
Północnego”; „Poprawa 
stanu dróg powiatowych na 
odcinku granica z 
Powiatem Pajęczańskim – 
Więcki – Wąsosz”. 
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Działanie  Tytuł projektu Beneficjent 
Wkład 

wspólnotowy 
Cel PRSP Uzasadnienie projektu 

Powiązania z innymi 
projektami 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Poprawa stanu dróg 
powiatowych na 
odcinku DW 494 – 
Przystajń – Więzina 
– Górki – Ługi 
Radły 

Powiat Kłobucki 963 425,58 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Stan techniczny analizowanego odcinka jest zły ze względu na 
występujące w drodze ubytki oraz nierówności, a także źle 
funkcjonujący system odwodnienia. Ze względu na zły stan 
techniczny jezdni bitumicznej remont cząstkowe wykonywane są kilka 
razy w roku. Konieczność prowadzenia częstych remontów powoduje 
wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem drogi. 
Celem projektu  jest poprawa funkcjonalności i parametrów 
technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć  
dróg powiatowych. Zadanie to obejmuje ciąg komunikacyjny  łączący 
DW-494 z drogą DK-11 na terenie Powiatu Lublinieckiego, a także 
umożliwia bezpieczny dostęp do sieci wyższego rzędu mieszkańcom 
gminy Przystajń. Projekt zapewni także podwyższone bezpieczeństwo 
poruszania się pieszych poprzez separację ruchu kołowego i pieszego. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa mostu  
n/rz Warta w M. Wąsosz w 
ciągu drogi powiatowej nr 
S2066 w powiecie 
kłobuckim”. 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Poprawa stanu dróg 
powiatowych na 
odcinku Złochowice 
- Waleńczów - DK-
43 - Brzezinki - 
Wilkowiecko - 
Danków 

Powiat Kłobucki 639 987,67 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Stan techniczny analizowanego odcinka jest zły ze względu na 
występujące w drodze ubytki oraz nierówności, a także źle 
funkcjonujący system odwodnienia. Ze względu na zły stan 
techniczny jezdni bitumicznej remont cząstkowe wykonywane są kilka 
razy w roku. Konieczność prowadzenia częstych remontów powoduje 
wzrost kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem drogi. 
Celem projektu  jest poprawa funkcjonalności i parametrów 
technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć  
dróg powiatowych jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

Projekt jest 
komplementarny z 
projektami drogowymi 
m.in.: „Przebudowa mostu  
n/rz Warta w M. Wąsosz w 
ciągu drogi powiatowej nr 
S2066 w powiecie 
kłobuckim”.. 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
uzupełniającej kluczową 
sieć drogową 

Przebudowa dróg 
powiatowych: Nr 
1711 S odcinek w 
miejscowości 
Bliżyce- od 
skrzyżowania z DP 
3807 S - do granicy 
powiatu 
zawierciańskiego 
oraz odcinek drogi 
powiatowej Nr 3807 
S Bliżyce-Sokolniki   

Powiat 
Myszkowski 

3 555 719,20 Usprawnienie i 
podniesienie 
standardów 
technicznych 
wewnętrznych, 
subregionalnych 
powiązań drogowych 
łączących centra sieci 
osadniczej oraz 
zapewnienie szybkich 
i bezpiecznych 
połączeń drogowych 
z otoczeniem 
subregionu 

Odcinki drogi ujętej w projekcie w sieci dróg powiatowych stanowią 
ważny ciąg komunikacyjny łączący powiat Myszkowski z powiatem 
Zawierciańskim oraz z drogą wojewódzką Nr 789. Droga ta 
charakteryzuje się utrudnionym manewrowaniem oraz bardzo złym 
stanem nawierzchni utrudniającym ruch kołowy i pieszy co stwarza 
bezpośrednie zagrożenia dla tego ruchu. Usprawnienie jakim będzie 
niewątpliwe budowa przedmiotowej drogi jak i sieci pozostałych dróg 
poprawi w tym obszarze ruch kołowy, pieszy gospodarczy i 
turystyczny. Celem projektu jest udrożnienie sieci drogowej 
województwa polegającej  na poprawie funkcjonalności i parametrów 
technicznych układu sieci uzupełniającej oraz poprawie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego - segregacja ruchu. 

Projekt jest 
komplementarny z innymi 
projektami drogowymi 
m.in. „Przebudowa dróg 
powiatowych”; 
„Przebudowa drogi 
powiatowej nr S3810 ul. 
Słowackiego w Myszkowie”. 
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4. Plan finansowy Programu Rozwoju Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

W ramach realizacji Programu Rozwoju Subregionu Północnego zostanie zaangażowane 

179,81 mln PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wielkość środków publicznych pochodzących z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego zaangażowanych we współfinansowanie PRSP została wstępnie 

oszacowana na poziomie 141,87 mln PLN. 

Podział środków finansowych na realizację PRSP pomiędzy działania i poddziałania RPO 

WSL dokonany został przez IZ RPO WSL (Tabl. 1.). 

Tabl. 1. Podział środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Subregionu 
Północnego w odniesieniu do działań i poddziałań RPO WSL na lata 
2007-2013 

 

Lp. 
OBSZAR/ 
DOMENA 

INTERWENCJI 

CEL 
SZCZEGÓŁOWY 

ROZWOJU 
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WSL 

Kwota  
w mln PLN 

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci 
drogowej 
Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa 
kluczowych elementów sieci drogowej 

35,00 

1 Sieć drogowa AB 1 Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci 
drogowej 
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć 
drogową 

27,71 

Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

22,84 
2 

Społeczeństwo 
informacyjne/ 
elektroniczne 
usługi publiczne 

AB 2 
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług 
publicznych 

15,18 

Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych 
ośrodków wzrostu 

29,52 

3 
Wzmacnianie 
regionalnego 
ośrodka wzrostu 

A 3 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta” 

5,52 

4 
Rewitalizacja 
terenów 
zdegradowanych 

B 4 
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych  
Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta” 

15,80 

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 4,92 

5 

Ochrona 
środowiska 
i gospodarka 
odpadami 

AB 5 Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne 
źródła energii 

6,76 

6 
Infrastruktura 
aktywnych form 
turystyki 

B 6 
Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura 
okołoturystyczna/podmioty publiczne 

6,33 

7 
Infrastruktura 
kultury 

B 7 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury 4,19 

RAZEM 173,77 
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Tabl. 2. Zobowiązania finansowe dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego w podziale na lata i działania/ poddziałania 
RPO WSL na lata 2007-2013 (w PLN) 

 
Wkład wspólnotowy 

Działanie/ Poddziałanie 
Ogółem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

22 840 000,00 0,00 0,00 600 000,00 5 850 000,00 7 742 500,00 8 647 500,00 0,00 

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług 
publicznych 

15 181 478,57 0,00 0,00 9 664 762,00 5 516 716,57 0,00 0,00 0,00 

Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura 
okołoturystyczna/ podmioty publiczne 

6 334 962,85 0,00 0,00 1 720 571,15 4 614 391,70 0,00 0,00 0,00 

Działanie 4.1. Infrastruktura kultury 4 190 012,58 0,00 0,00 2 871 921,55 1 107 449,02 210 642,01 0,00 0,00 

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 4 924 604,28 0,00 0,00 4 664 604,28 0,00 0,00 260 000,00 0,00 

Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła 
energii 

6 758 427,24 0,00 0,00 5 956 734,67 0,00 388 237,76 413 454,81 0,00 

Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków 
wzrostu 

29 519 547,34 0,00 0,00 1 212 706,23 4 227 641,10 14 857 046,19 9 222 606,48 0,00 

Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta" 5 516 844,24 0,00 0,00 5 516 844,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta” 15 806 481,58 0,00 0,00 11 513 719,71 0,00 4 292 761,87 0,00 0,00 

Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa  
kluczowych elementów sieci drogowej 

34 996 459,32 0,00 0,00 17 909 622,23 11 355 711,11 5 731 125,98 0,00 0,00 

Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć 
drogową 

27 710 195,68 0,00 0,00 19 667 210,85 8 042 984,83 0,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM 173 779 013,68 0,00 0,00 81 298 696,91 40 714 894,33 33 222 313,81 18 543 561,29 0,00 
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Tabl. 3. Płatności dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego w podziale na lata i działania/ poddziałania RPO WSL 
na lata 2007-2013 (w PLN) 

 
Wkład wspólnotowy 

Działanie/ Poddziałanie 
Ogółem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Działanie 2.1. Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego 

22 840 000,00 0,00 0,00 0,00 6 450 000,00 7 742 500,00 8 647 500,00 0,00 0,00 0,00 

Działanie 2.2. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 

15 181 478,57 0,00 0,00 9 664 762,00 5 516 716,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/podmioty 
publiczne 

6 334 962,85 0,00 0,00 1 718 494,38 4 616 468,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Działanie 4.1. Infrastruktura 
kultury 

4 190 012,58 0,00 0,00 2 409 802,10 1 094 333,51 475 235,00 210 641,97 0,00 0,00 0,00 

Działanie 5.2. Gospodarka 
odpadami 

4 924 604,28 0,00 0,00 4 664 604,28 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 

Działanie 5.3. Czyste powietrze i 
odnawialne źródła energii 

6 758 427,24 0,00 0,00 5 731 824,89 224 909,78 388 237,76 413 454,81 0,00 0,00 0,00 

Działanie 6.1. Wzmacnianie 
regionalnych ośrodków wzrostu 

29 519 547,34 0,00 0,00 1 212 706,23 4 227 641,10 14 857 046,19 9 222 153,82 0,00 0,00 0,00 

Podziałanie 6.2.1. Rewitalizacja 
- "duże miasta" 

5 516 844,24 0,00 0,00 5 516 844,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja 
– „małe miasta” 

15 806 481,58 0,00 0,00 11 115 638,16 398 081,55 4 292 761,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja 
i rozbudowa kluczowych 
elementów sieci drogowej 

34 996 459,32 0,00 0,00 17 909 622,23 11 355 711,11 5 731 125,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury 
uzupełniającej kluczową sieć 
drogową 

27 710 195,68 0,00 0,00 18 918 859,78 8 791 335,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OGÓŁEM 173 779 013,68 0,00 0,00 78 863 158,29 42 675 197,99 33 486 906,80 18 753 750,60 0,00 0,00 0,00 
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Tabl. 4. Tabela finansowa dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego w podziale działania/ poddziałania RPO WSL 
na lata 2007-2013 oraz źródła finansowania (w PLN) 

Wkład krajowy Dla celów informacyjnych 
Wkład 

wspólnotowy Ogółem Krajowy wkład 
publiczny 

Wkład 
prywatny 

Ogółem 

Wskaźnik 
wkładu 
funduszy 

UE 
Pożyczki EBI Inne 

finansowanie 
Działanie/ Poddziałanie 

1 2=3+4 3 4 5=1+2 6=1/5 7 8 

Działanie 2.1. Infrastruktura 
społeczeństwa 
informacyjnego 

22 840 000,00 4 189 585,80 4 189 585,80 0,00 27 029 585,80 0,84 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Działanie 2.2. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 

15 181 478,57 3 434 439,94 3 434 439,94 0,00 18 615 918,51 0,82 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Poddziałanie 3.2.2. 
Infrastruktura 
okołoturystyczna/podmioty 
publiczne 

6 334 962,85 4 784 801,64 4 784 801,64 0,00 11 119 764,49 0,57 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Działanie 4.1. Infrastruktura 
kultury 

4 190 012,58 2 392 513,01 2 392 513,01 0,00 6 582 525,59 0,64 Nie dotyczy Kredyt z banku 
komercyjnego 

Działanie 5.2. Gospodarka 
odpadami 4 924 604,28 1 823 063,70 1 823 063,70 0,00 6 747 667,98 0,73 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Działanie 5.3. Czyste 
powietrze i odnawialne źródła 
energii 

6 758 427,24 3 210 300,78 3 210 300,78 0,00 9 968 728,02 0,68 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Działanie 6.1. Wzmacnianie 
regionalnych ośrodków 
wzrostu 

29 519 547,34 39 646 338,33 39 646 338,33 0,00 69 165 885,67 0,43 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Poddziałanie 6.2.1. 
Rewitalizacja - "duże miasta" 

5 516 844,24 3 516 208,19 3 516 208,19 0,00 9 033 052,43 0,61 Nie dotyczy 
Krajowe środki 

publiczne-
kredyt 

Poddziałanie 6.2.2 
Rewitalizacja – „małe miasta” 15 806 481,58 4 105 871,65 4 105 871,65 0,00 19 912 353,23 0,79 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Poddziałanie 7.1.1 
Modernizacja i rozbudowa 
kluczowych elementów sieci 
drogowej 

34 996 459,32 53 411 044,57 53 411 044,57 0,00 88 407 503,89 0,40 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Poddziałanie 7.1.2 
Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury uzupełniającej 
kluczową sieć drogową 

27 710 195,68 21 360 389,95 21 360 389,95 0,00 49 070 585,63 0,56 Nie dotyczy Nie dotyczy 

OGÓŁEM 173 779 013,68 141 874 557,56 141 874 557,56 0,00 315 653 571,24 0,55 Nie dotyczy - 
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5. System zarządzania Programem Rozwoju Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Podstawą do przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Północnego są zapisy 

strategii wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013. Uznano, iż rozwój regionalny jest nierozdzielny z rozwojem lokalnym, 

a sukces RPO WSL będzie w dużej mierze zależał od racjonalnej przestrzennej organizacji 

procesów rozwojowych i decentralizacji zarządzania rozwojem. 

Programy Rozwoju Subregionów stanowią alternatywną wobec konkursowej ścieżkę 

wyboru projektów. PRS jest mechanizmem przenoszącym część decyzji odnośnie 

podejmowanych interwencji z poziomu regionalnego na poziom subregionalny. 

5.1. Instytucje zaangażowane w proces zarządzania Programem Rozwoju 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 

Instytucją Zarządzającą zgodnie z art. 25 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest Zarząd Województwa Śląskiego. Zgodnie 

z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego przyjętym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni Wydział Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Instytucja 

Zarządzająca, zgodnie z art. 60 rozporządzenia Rady nr 1083/200654, jest 

odpowiedzialna za zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym i jego realizację 

zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za: 

– zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami 

mającymi zastosowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego oraz że 

spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały 

okres ich realizacji; 

– weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki 

zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione 

i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; 

– zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania 

zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego oraz zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów 

zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są 

gromadzone; 

– zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące 

w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu 

księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla 

krajowych zasad księgowych; 
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– zapewnienie, że ocena Regionalnego Programu Operacyjnego, o której mowa 

w art. 48 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie 

z art. 47 ww. rozporządzenia; 

– ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące 

wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są 

przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady nr 1083/2006; 

– zapewnienie otrzymywania przez Instytucję Certyfikującą wszystkich niezbędnych 

informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do 

wydatków na potrzeby poświadczania; 

– kierowanie pracą Komitetu Monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji 

wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu 

operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów; 

– opracowanie i przedkładanie Komisji rocznych i końcowych sprawozdań 

z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący; 

– zapewnianie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji 

ustanowionych w art. 69 rozporządzenia Rady nr 1083/2006; 

– dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny 

dużych projektów. 

W odniesieniu do Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

IZ RPO WSL: 

– na etapie oceny i kwalifikowania do dofinansowania dokonuje oceny formalnej 

i merytorycznej programu oraz wydaje decyzję o dofinansowaniu PRSP; 

– na etapie wdrażania IZ RPO WSL dokonuje oceny formalnej przygotowania 

projektów do realizacji (wniosek aplikacyjny + dokumentacja projektowa); 

– ocena merytoryczno – techniczna projektów w ramach PRSP przeprowadzana jest 

przez Komisje Oceny Projektów; 

– ostatecznej akceptacji projektu dokonuje Zarząd Województwa Śląskiego. 

Instytucja Certyfikująca 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji 

Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych. 

Instytucja Certyfikująca, to komórka organizacyjna utworzona zarządzeniem ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialna za certyfikację 

wydatków ponoszonych w ramach EFRR/EFS/FS, która w zakresie realizowanych zadań 

jest komórką niezależną od komórek wykonujących funkcje Instytucji Zarządzających 

poszczególnymi programami operacyjnymi, wchodzących w skład odrębnych pionów 

podległych innym Członkom Kierownictwa Ministerstwa. Członek Kierownictwa 
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Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nadzorujący Instytucję Certyfikującą podlega 

bezpośrednio Ministrowi Rozwoju Regionalnego i podejmuje w sposób niezależny decyzje 

w zakresie dokonywania oraz wstrzymywania procesu poświadczania deklaracji wydatków 

oraz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej. Obecnie funkcje Instytucji 

Certyfikującej pełni Departament Instytucji Certyfikującej. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instytucja 

Certyfikująca deleguje część swoich zadań w zakresie certyfikacji do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, przy zachowaniu 

przez Instytucję Certyfikującą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiedzialności 

za delegowane zadania, zgodnie z art. 59 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

Powierzenie wykonywania części zadań Instytucji Certyfikującej następuje, zgodnie z art. 

12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, poprzez zawarcie przez Instytucję 

Certyfikującą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Śląskim pisemnego 

porozumienia, które określa zakres powierzanych zadań oraz obowiązki instytucji, do 

których zadania są delegowane. Komórki w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, które 

obsługują Wojewodę Śląskiego w zakresie delegowanych zadań, są funkcjonalnie 

niezależne od komórek organizacyjnych, wykonujących zadania delegowane z Instytucji 

Zarządzających programami operacyjnymi. 

Do delegowanych zadań, należy w szczególności: 

– otrzymywanie oraz weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym 

otrzymywanego od instytucji zarządzającej poświadczenia wydatków oraz wniosku 

o płatność okresową/ końcową dla RPO; 

– poświadczanie przed Instytucją Certyfikującą wydatków dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego, wykazanych przez Instytucję Zarządzającą 

w poświadczonym przez nią wniosku o płatność okresową/końcową; 

– przeprowadzanie w imieniu Instytucji Certyfikującej w Instytucji Zarządzającej 

oraz instytucjach podległych Instytucji Zarządzającej lub u beneficjenta 

w zakresie realizacji programu systemowych wizyt sprawdzających oraz wizyt 

sprawdzających polegających na kontroli wydatków na podstawie otrzymywanych 

wniosków o refundację od Instytucji Zarządzających; 

– gromadzenie do celów poświadczenia wydatków instrukcji wykonawczych 

Instytucji Zarządzającej RPO; 

– analizowanie do celów poświadczenia wydatków otrzymywanych od Instytucji 

Zarządzającej oraz w przypadku delegowania przez Instytucję Zarządzającą zadań 

w tym zakresie do instytucji jej podległych danych zawierających informacje 

o przeprowadzonych przez te instytucje kontrolach systemowych oraz kontrolach 

wydatków dotyczących RPO; 
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– gromadzenie od Instytucji Zarządzającej i uwzględnianie do celów poświadczenia 

wydatków informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie realizacji 

wydatków w ramach RPO; 

– prowadzenie na podstawie danych otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym elektronicznej ewidencji kwot 

podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości 

lub części wkładu dla danej operacji; 

– monitorowanie zasady n+3/n+2 dla danego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na podstawie danych otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym. 

Instytucja Audytowa 

Określone w rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 zadania Instytucji Audytowej wykonuje 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, którego funkcję pełni sekretarz lub podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Finansów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. 

o kontroli skarbowej. Instytucja Audytowa jest niezależna od Instytucji Zarządzającej 

RPO, Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Instytucji Certyfikującej. Zadania Instytucji 

Audytowej wykonywane są za pośrednictwem jednostek organizacyjnych kontroli 

skarbowej podległych Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, tj. wyodrębnionej 

komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów (obecnie Departament Certyfikacji 

i Poświadczeń Środków z UE) oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.  

W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach zostały utworzone wyodrębnione komórki 

organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Instytucja Audytowa odpowiedzialna jest za ogół prac związanych z wydaniem 

zapewnienia, że system zarządzania i kontroli RPO WSL spełnia wymogi rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006, w tym za przygotowanie przed złożeniem pierwszego wniosku 

o płatność okresową, lub nie później niż w terminie 12 miesięcy od zatwierdzenia RPO 

WSL, sprawozdania zawierającego wyniki oceny utworzenia systemów i opinii na temat 

zgodności systemu zarządzania i kontroli RPO WSL z art. 58-62 rozporządzenia. Prace 

w ramach audytu zgodności przeprowadzane są przez Departament Certyfikacji 

i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach, 

opinię podpisuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. 

Lider subregionu/ Miasto Częstochowa  

Lider odpowiedzialny jest za koordynację wszystkich działań związanych 

z przygotowaniem listy projektów realizowanych w ramach PRSP, porozumienia 

i Programu Rozwoju Subregionu Północnego. 

Na etapie przygotowania PRSP Lider odpowiada za: 

• przygotowanie Porozumienia subregionalnego, 
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• koordynację przygotowania listy projektów realizowanych w ramach PRSP, 

• koordynację przygotowania aneksów do porozumienia subregionalnego, 

• koordynację przygotowania fiszek projektów realizowanych w ramach PRSP, 

• bieżącą współpracę i kontakty z IZ RPO WSL w zakresie przygotowania PRSP. 

Reprezentacja subregionu wobec IZ RPO WSL  

Reprezentację subregionu północnego wobec IZ RPO WSL stanowią: 

1. Prezydent Miasta Częstochowy 

2. Starosta Częstochowski 

3. Starosta Kłobucki 

4. Starosta Myszkowski 

Reprezentacja subregionu odpowiedzialna jest za nadzór nad realizacją Porozumienia 

subregionalnego oraz przygotowanie PRSP: 

• określenie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Programu Rozwoju 

Subregionu Północnego; 

• przygotowanie listy projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju 

Subregionu Północnego; 

• przygotowanie fiszek projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju 

Subregionu Północnego będących załącznikiem porozumienia; 

• określenie danych finansowych dotyczących Programu Rozwoju Subregionu 

Północnego; 

• uczestnictwo w negocjacjach z Instytucją Zarządzającą RPO WSL. 

5.2. System wyboru projektów do realizacji w ramach Programu Rozwoju 
Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Naczelną zasadą przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Północnego było 

partnerstwo i konsensus. Zgodnie z zasadą partnerstwa opisaną w art. 11 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, 

partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem odpowiednich kompetencji 

instytucjonalnych, prawnych i finansowych każdej kategorii partnerów. 

Na etapie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Północnego, jednostki 

samorządu terytorialnego uzgodniły listę projektów dla subregionu oraz podpisały 

porozumienie w sprawie realizacji PRSP. 

Konsensus subregionalny potwierdzony został przez podpisanie porozumienia 

o przygotowaniu Programu Rozwoju Subregionu Północnego przez przedstawicieli 

wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących populację subregionu 

północnego.  
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Program Rozwoju Subregionu Północnego opracowany był przez jednostki samorządu 

terytorialnego przy zastosowaniu reguł partnerstwa. Beneficjentami projektów 

realizowanych w ramach PRSP mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, 

stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 

Partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem odpowiednich kompetencji 

instytucjonalnych, prawnych i finansowych każdej kategorii partnerów. 

Na etapie przygotowania programu uwzględnione zostały wymogi związane 

z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.  

Projekty do realizacji w ramach PRSP wybierane były w drodze uzgodnień dokonywanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Ocena projektów dokonywana była w oparciu 

o kryteria formalne i merytoryczne zgodne z wymogami RPO WSL na lata 2007 – 2013. 

Projekty wynikają również z planów rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 

subregionu północnego.  

5.3. Wdrażanie Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 

Za przygotowania i przekazanie Programu Rozwoju Subregionu Północnego wraz 

z kompletem załączników odpowiedzialny jest Lider subregionu/ Miasto Częstochowa oraz 

Reprezentacja Subregionu Północnego. Lider przekazuje IZ RPO WSL Program Rozwoju 

Subregionu Północnego wraz z kompletem załączników do 29 lutego 2008 roku. Po 

przekazaniu PRSP Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego dokonuje jego oceny pod względem formalnym 

i merytorycznym. 

Po pozytywnej ocenie Programu Rozwoju Subregionu Północnego, następuje wstępna 

ocena formalna projektów, która przeprowadzana jest przez IZ RPO WSL. Oceny 

merytoryczno – technicznej projektów realizowanych w ramach PRSP na podstawie fiszek 

projektowych i Wstępnych Studiów Wykonalności dokonuje Komisja Oceny Projektów 

powoływana przez IZ RPO WSL. Po zakończeniu oceny IZ RPO WSL wydaje decyzje 

o dofinansowaniu programu. 

Kolejnym etapem jest przygotowanie przez beneficjentów projektów realizowanych 

w ramach PRSP kompletu dokumentacji projektowej (wniosek aplikacyjny 

+ dokumentacja wymagana przez IZ RPO WSL). Projekty zostają poddane ocenie 

formalnej przeprowadzanej przez IZ RPO WSL i ocenie merytoryczno-technicznej 

dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów. Ostatecznej akceptacji projektu dokonuje 

Zarząd Województwa Śląskiego. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy 

o dofinansowanie projektu pomiędzy IZ RPO WSL, a beneficjentem/liderem projektu. 
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Rys. 1.Ścieżka przygotowania i realizacji Programu Rozwoju Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wytyczne do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów, 
Katowice, luty 2008 
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5.4. Monitorowanie Programu Rozwoju Subregionu Północnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

W celu ciągłej i bieżącej oceny postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego funkcjonować będzie system monitoringu. Monitoring programu służy 

zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w programie 

(monitoring rzeczowy) oraz pełnej absorpcji alokowanych środków (monitoring 

finansowy). Prawidłowy przebieg procesu monitorowania pozwala m.in. na bieżąco śledzić 

postęp finansowy programu, odpowiednio wcześnie reagować na występujące trudności 

i nieprawidłowości, przyczyniając się w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej 

jakości wdrażania.  

RPO WSL będzie wdrażany m.in. przez Programy Rozwoju Subregionów (PRS). W związku 

z powyższym monitorowanie przebiegu realizacji PRS, pozwoli na pełniejszy obraz 

realizacji RPO WSL. Instytucje zaangażowane w proces monitoringu PRSP: 

1. Instytucja Zarządzająca RPO WSL (IZ RPO WSL). 

2. Komitet Monitorujący RPO WSL (KM RPO). 

3. Beneficjent. 

System sprawozdawczości i monitoringu zakłada przygotowanie rocznych i końcowych 

sprawozdań z realizacji PRS. 

 

Rys. 2.Przytowowanie sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji PRS 

 

Źródło: Wytyczne do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów, 
Katowice, styczeń 2009 
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Referat ds. monitoringu i kontroli projektów (RMKP) Wydziału Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego przesyła do Referat ds. monitoringu i kontroli (RMK) Wydziału 

Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w terminie 90 dni kalendarzowych od 

upływu okresu sprawozdawczego zestawienie wskaźników produktu i rezultatu, które 

wykazują beneficjenci realizujący projekty w ramach PRS. Uzupełniająco pracownicy RMK 

podczas przygotowania sprawozdania korzystają z danych znajdujących się w Krajowym 

Systemie Informatycznym (SIMIK 2007-2013). 

Sprawozdanie przygotowane jest według wzoru określonego w Wytycznych do 

monitoringu i sprawozdawczości dla programów rozwoju subregionów następnie jest 

akceptowane przez kierownika RMK i zatwierdzane przez Dyrektora/z-ca Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Regionalnego.  

Sprawozdanie roczne z realizacji PRS przedstawiane jest do wiadomości Komitetowi 

Monitorującemu RPO WSL oraz do wiadomości Zarządowi Województwa Śląskiego wraz 

ze sprawozdaniem rocznym z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2007-2013 nie później niż w terminie do 30 czerwca roku 

następującym po okresie sprawozdawczym. 

Dodatkowo, każdego roku do dnia 30 czerwca, IZ RPO WSL przedstawia informację 

o stanie wdrażania RPO WSL 2007-2013, która zawiera także informacje o stanie 

wdrażania PRS. 

Sprawozdanie końcowe 

Sprawozdanie końcowe zawiera dane dotyczące postępu realizacji projektów w ramach 

poszczególnych programów oraz obrazuje poziom wdrażania PRS w całym okresie 

programowania.  

RMKP przesyła do RMK w terminie do 30 czerwca 2016 r. zestawienie wskaźników 

produktu i rezultatu, które wykazują beneficjenci realizujący projekty w ramach PRS. 

Uzupełniająco pracownicy RMK podczas przygotowania sprawozdania korzystają z danych 

znajdujących się w KSI (SIMIK 2007-2013).  

Sprawozdanie przygotowane jest według wzoru określonego w Wytycznych do 

monitoringu i sprawozdawczości dla programów rozwoju subregionów następnie jest 

parafowane przez kierownika RMK i zatwierdzane przez Dyrektora/z-ca Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Regionalnego.  

Sprawozdanie końcowe z realizacji PRS przedstawiane jest do wiadomości Komitetowi 

Monitorującemu RPO WSL oraz do wiadomości Zarządowi Województwa Śląskiego wraz 

ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2007-2013 nie później niż w terminie do 31 marca 2017 r. 
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6. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych 
(art. 11 Rozporządzenia Rady 1083/2006) 

6.1. Tło konsultacji – partnerski proces programowania 

Prace nad Programem Rozwoju Subregionu Północnego oraz Listą projektów 

realizowanych w ramach programu rozpoczęły się w lutym 2007 roku. Do udziału 

w konsultacjach zostały zaproszone wszystkie zainteresowane samorządy, 

przedstawiciele jst subregionu północnego.  

W maju 2007 roku powołany został Zespół Roboczy ds. Przygotowania Programu Rozwoju 

Subregionu Północnego.  

W skład Zespołu weszli przedstawiciele: 

– Urzędu Miasta Częstochowy, 

– Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 

– Starostwa Powiatowego w Kłobucku, 

– Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 

– Urzędu Miasta w Kłobucku, 

– Urzędu Miasta w Myszkowie. 

Współpraca Zespołu Roboczego odbywała się w formie spotkań i konsultacji: 

1. 19.04.2007r. - spotkanie Zespołu Roboczego w Starostwie Powiatowym 

w Częstochowie, 

2. 25.04.2007r. - spotkanie Zespołu Roboczego w Starostwie Powiatowym 

w Częstochowie, 

3. 26.04.2007r. - spotkanie Zespołu Roboczego Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Śląskiego (konsultacje listy projektów), 

4. 30.04.2007r. - spotkanie Zespołu Roboczego w Starostwie Powiatowym 

w Częstochowie, 

5. 6.07.2007r. - spotkanie Zespołu Roboczego w Urzędzie Miasta Częstochowy, 

6. 10.07.2007r. - spotkanie Zespołu Roboczego w Urzędzie Miasta Częstochowy, 

7. 8.02.2008r. - spotkanie Zespołu Roboczego w Urzędzie Miasta Częstochowy. 

6.2. Ramy czasowe oraz formy konsultacji 

Konsultacje listy projektów realizowanych w ramach PRSP pomiędzy partnerami – 

Reprezentacją Subregionu i gminami - rozpoczęły się w lutym 2007 roku. W styczniu 

2008 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące listy projektów PRSP. 

Konsultacje społeczne projektu PRSP miały dwie zasadnicze formy: 

– bezpośrednią, w ramach której zorganizowano szereg spotkań i posiedzeń; 
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– pisemną, w której wykorzystany został m.in. formularz uczestnika konsultacji 

społecznych. 

Proces przygotowania PRSP miał od początku szeroką formułę partnerską, otwartą na 

konstruktywnym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami i instytucjami. 

W trakcie uzgadniania listy projektów przygotowywanych do realizacji w ramach PRSP 

odbywały się również spotkania Reprezentacji Subregionu z burmistrzami i wójtami 

powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Odbywały się również 

spotkania z przedstawicielami IZ RPO WSL. 

– 02.04.2007r. - spotkanie Reprezentacji Subregionu, burmistrzów i wójtów w Urzędzie 

Miasta Częstochowy, 

– 10.04.2007r. - spotkanie Reprezentacji Subregionu, burmistrzów i wójtów w Urzędzie 

Miasta Częstochowy, 

– 12.04.2007r. - spotkanie informacyjne dla subregionu północnego z inicjatywy 

IZ RPO WSL – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie, 

– 16.04.2007r. - spotkanie Reprezentacji Subregionu, burmistrzów i wójtów 

w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, 

– 07.05.2007r. – Podpisanie Porozumienia w sprawie przygotowania Programu Rozwoju 

Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Porozumienie zostało podpisane przez 

wszystkie osoby stanowiące Reprezentację Subregionu, 

– 05.06.2007r. – spotkanie Reprezentacji Subregionu, burmistrzów i wójtów w Urzędzie 

Miasta Częstochowy, 

– 18.06.2007r. – spotkanie robocze na temat systemu monitoringu Programu Rozwoju 

Subregionu Północnego w Urzędzie Marszałkowskim, 

– 2.07.2007r. – udział w spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Subregionu 

Północnego i oceny fiszek projektowych w ramach PRSP organizowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego, 

– 16.07.2007r. – udział w spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Subregionu 

Północnego i oceny fiszek projektowych w ramach PRSP organizowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego, 

– 12.07.2007r. – spotkanie Reprezentacji Subregionu, burmistrzów i wójtów w sprawie 

podpisania aneksu do Porozumienia w Urzędzie Miasta Częstochowy,  

– 16.08.2007r. – wyjazd z przedstawicielem Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 

do miejsc realizacji projektów zgłoszonych w ramach Programu Rozwoju Subregionu 

Północnego: Myszków, Niegowa, Żarki, Przystajń, Żarki, Janów, Popów, 

– 24.08.2007r. – aktualizacja fiszek projektowych PRSP, 

– 04.02.2008r. – podpisanie Aneksu nr 2 do Porozumienia subregionalnego. 



Program Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2007-2013 

Biuro Funduszy Europejskich i Rewitalizacji 

87 

Lista projektów była również szeroko konsultowana w trakcie spotkań organizowanych na 

terenie subregionu północnego. Uczestnikami spotkań byli wójtowie, burmistrzowie, rady 

gmin i powiatów oraz mieszkańcy. 

Konsultacje w powiecie częstochowskim z burmistrzami i wójtami gmin powiatu 

w sprawie projektów realizowanych w ramach PRSP odbywały się według następującego 

kalendarza: 

─ 13 luty 2007 r. 

─ 19 luty 2007 r. 

─ 23 marzec 2007 r. 

─ 23 kwiecień 2007 r. 

Konsultacyjne w powiecie kłobuckim odbywały się w formie narad i spotkań z udziałem 

władz powiatu kłobuckiego i władz gmin. 

• 23 marca 2007 r. Omówienie kierunków przeznaczenia środków finansowych 

przyznanych w ramach PRSP w powiecie kłobuckim na spotkaniu wójtów, 

burmistrzów gmin powiatu kłobuckiego i Zarządu Powiatu Kłobuckiego, 

• 18 kwietnia 2007 r. Spotkanie Zarządu Powiatu Kłobuckiego z przedstawicielami 

jednostek organizacyjnych powiatu kłobuckiego w celu ustalenia podziału środków 

finansowych w ramach PRSP w powiecie kłobuckim, 

• 25 kwietnia 2007 r. Spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie 

zespołu informatyków oraz zespołu roboczego przygotowującego Program Rozwoju 

Subregionu Północnego. Spotkanie dotyczyło omówienia i przygotowania do realizacji 

wspólnego projektu subregionu północnego w ramach Działania. 2.1. RPO WSL 

„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, 

• 09 maja 2007 r. Spotkanie Zarządu Powiatu Kłobuckiego z Dyrekcją ZOZ Kłobuck 

oraz Komendantem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku na 

temat możliwości pozyskania środków finansowych w ramach PRSP na 

termomodernizację obiektów, 

• 16 czerwca 2007 r. Spotkanie Zarządu Powiatu Kłobuckiego z wójtami, 

i burmistrzami gmin powiatu kłobuckiego. Spotkanie miało na celu ustalenie 

możliwości podziału środków z PRSP na poszczególne gminy, 

• 22 sierpnia 2007 r. Spotkanie Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 

i Starostów Regionu Częstochowskiego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

Częstochowy, w trakcie którego omówiono przygotowania do realizacji projektu 

w ramach działania 2.1. RPO WSL „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. 

W spotkaniu uczestniczyła prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna 

Streżyńska, 

• 24 sierpnia 2007 r. Spotkanie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Kłobucku dotyczące sposobu wykorzystania środków unijnych. W spotkaniu 
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uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu Kłobuckiego, Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kłobucku, Dyrekcja ZOZ w Kłobucku, zespół roboczy przygotowujący 

PRSP z powiatu kłobuckiego, 

• 31 października 2007 r -  narada Starosty Powiatu Kłobuckiego z wójtami 

i burmistrzami gmin powiatu kłobuckiego. Głównym tematem narady było omówienie 

współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. System Elektronicznej 

Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego” w ramach 

Działania 2.2 RPO WSL. W naradzie udział wzięli również przedstawiciele firmy 

„Infostrategia”, która w latach 2004-2006 zajmowała się przygotowaniem projektu 

informatycznego „System elektronicznej komunikacji administracji publicznej” - 

SEKAP dla 54 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, 

• 5 grudnia 2007 r. Spotkanie członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego 

z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie omówienia 

przygotowania do realizacji projektów w ramach działań 7.1.1. i 7.1.2. RPO WSL, 

• 19 grudnia 2007 r. podpisanie porozumienia pomiędzy wójtami, burmistrzami 

gmin powiatu kłobuckiego oraz Starostą Kłobuckim w sprawie wspólnej realizacji 

projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla 

Powiatu Kłobuckiego”, 

• 9 stycznia 2008 r. - narada i konsultacje pomiędzy Zarządem Powiatu Kłobuckiego 

oraz burmistrzami i wójtami gmin powiatu kłobuckiego w sprawie podziału środków 

i dostosowaniu projektów do wymogów linii demarkacyjnej w poddziałaniu 3.2.2. 

RPO WSL „Infrastruktura okołoturystyczna” i działaniu 4.1 RPO WSL „Infrastruktura 

kultury”, 

• 21 stycznia 2008 r. - spotkanie między Zarządem Powiatu Kłobuckiego, 

Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku, Powiatowym Zarządem Dróg 

w Częstochowie oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Częstochowie 

dotyczące przygotowania umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu w ramach 

poddziałania 7.1.1. RPO WSL „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci 

drogowej”, 

• 1 lutego 2008 r. - Spotkanie między przedstawicielami Starostwa Powiatowego 

w Kłobucku, Gminą Kłobuck i ZOZ Kłobuck dotyczące zmiany zakresu projektu 

„Termomodernizacja Szpitali Rejonowych w Powiecie Kłobuckim" przygotowywanego 

w ramach działania 5.3. RPO WSL. 

W związku z pracami nad przygotowaniem PRSP w powiecie myszkowskim odbyły się 

liczne spotkania z wójtami i burmistrzami gmin powiatu. Spotkania poświęcone były 

przede wszystkim podziałowi środków w ramach PRSP oraz tematyce i zakresowi 

przygotowywanych projektów. 

Kalendarium spotkań w powiecie myszkowskim przedstawia się następująco: 
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– 19 stycznia 2007r. 

– 14 marca 2007r. 

– 6 kwietnia 2007r. 

– 11 maja 2007r. 

– 27 czerwca 2007r. 

– 10 stycznia 2008r. 

– 19 stycznia 2008r. 

– 4 lutego 2008r. 

Od 15 stycznia na stronach internetowych Urzędu Miasta Częstochowy, Starostwa 

Częstochowskiego, Kłobuckiego i Myszkowskiego rozpoczęły się społeczne konsultacje 

dotyczące listy projektów przygotowywanych do realizacji w ramach PRSP.  

Opinie i uwagi w formie pisemnej (w wersji elektronicznej lub papierowej) można było 

przesyłać wypełniając ankietę. Zainteresowani uzyskali w ten sposób możliwość 

swobodnego wypowiedzenia się na temat listy projektów realizowanych w ramach PRSP. 

Z możliwości pisemnego wypowiedzenia się na temat listy projektów PRSP skorzystało 

ponad 100 osób.  

Również media lokalne odegrały istotną rolę w informowaniu o konsultacjach dotyczących 

listy projektów. Ukazały się m.in. informacje i artykuły prasowe oraz materiały 

informacyjne w lokalnej telewizji. 

Konsultacjom poddana została również część dotycząca diagnozy i strategii rozwoju 

subregionu Programu Rozwoju Subregionu Północnego – PRSP (część 1 i 2 Programu). 

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 

Starostwa Powiatowego w Myszkowie i Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz Urzędu 

Miasta Myszkowa i Kłobucka (Zespół Roboczy ds. Programu Rozwoju Subregionu 

Północnego).  

Katalog kluczowych barier rozwoju subregionu - zidentyfikowanych w poszczególnych 

obszarach, w których zgłoszono projekty oraz potencjalnych szans rozwoju subregionu, 

których wykorzystanie wymaga działania - wypracowano w trakcie spotkania 

warsztatowego Zespołu Roboczego ds. PRSP w dniu 15.06.2007 r., na którym 

dyskutowano nad wynikami przeprowadzonej wcześniej analizy SWOT oraz diagnozy 

stanu (analizy kluczowych barier i potencjalnych szans rozwoju subregionu) – 

przygotowanej we współpracy z przedstawicielami powiatów i miast subregionu 

północnego (konsultacje – zgłaszanie propozycji oraz wypełnianie ankiety diagnozy stanu 

- odbywały się drogą elektroniczną). 

Ponadto przeprowadzono dodatkowe konsultacje diagnozy stanu: 
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– w zakresie obszaru interwencji A. Sieć drogowa – diagnozę konsultowano 

z powiatowymi zarządami dróg (PZD) subregionu północnego oraz z Miejskim 

Zarządem Dróg (MZD) w Częstochowie; 

– obszar interwencji B. Społeczeństwo informacyjne/elektroniczne usługi publiczne – 

opracowany został we współpracy z Informatykiem Miejskim Urzędu Miasta 

Częstochowy (w zakresie oceny wag poszczególnych czynników oraz ewentualnej 

modyfikacji i/lub uzupełnienia kluczowych barier/szans rozwoju subregionu w tej 

dziedzinie). 

Analiza strategiczna i diagnoza stanu subregionu północnego oraz ocena jego barier 

i szans rozwojowych w wybranych domenach interwencji stanowiły podstawę do 

sformułowania strategii rozwoju subregionu północnego w perspektywie 2015 roku. 

Projekt struktury celów strategii rozwoju subregionu północnego przedstawiono do 

konsultacji partnerom. 

6.3. Cele i zasady konsultacji 

Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji 

środowisk subregionu na temat listy projektów przygotowywanych do realizacji w ramach 

PRSP. Istotne w nich było dążenie do wypracowania subregionalnego porozumienia 

dotyczącego celów, zakresu i oczekiwanych rezultatów realizacji PRSP oraz jak 

najlepszego wyboru wszystkich projektów. 

W procesie regionalnych konsultacji społecznych PRSP dążono do jak najpełniejszego 

zastosowania następujących zasad: 

– Reprezentatywność i równość – wszyscy zainteresowani (nie tylko partnerzy 

instytucjonalni, ale również pojedynczy obywatele) mogą brać udział w konsultacjach 

na równych prawach; 

– Legalność – strony procesu legislacyjnego, a w szczególności administracja publiczna, 

przestrzegają reguł prawnych w zakresie konsultacji; 

– Rzetelność – przedstawione opinie są przygotowane rzetelnie i starannie, 

odzwierciedlają prawdziwe poglądy środowisk reprezentowanych przez partnerów 

społecznych; 

– Przejrzystość i otwartość – podstawową regułą konsultacji jest ich jawność, dotycząca 

zarówno celu konsultacji, jak też jej uczestników, zasad, procedur i efektu 

końcowego; 

– Dokumentowanie – poszczególne działania, poglądy, spotkania mające miejsce 

podczas konsultacji są dokumentowane; 

– Ciągłość i sprzężenie zwrotne – proces konsultacji ma charakter ciągły, planowy 

i zmierza do osiągnięcia zadeklarowanego celu, nie jest organizowany ad hoc. 
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6.4. Efekty konsultacji 

Poniżej przedstawiono kilka generalnych spostrzeżeń: 

• proces konsultacji listy projektów PRSP pozwolił na identyfikację ogromnej, 

wielokrotnie przekraczającej dostępne środki, skali potrzeb inwestycyjnych 

w subregionie. Jednocześnie upowszechniła się świadomość, że RPO WSL nie będzie 

narzędziem rozwiązania wszystkich problemów w subregionie północnym; 

• konsultacje społeczne w subregionie północnym ukazały, iż istnieje duże 

zapotrzebowanie na rozwój sportu i bazy sportowej. Odpowiadając na potrzeby 

mieszkańców subregionu, dokonano zmiany projektu w ramach działania 6.1. RPO 

WSL „Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu”. Na listę podstawową 

wprowadzono projekt pn. „Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej 

w Częstochowie”; 

• oprócz projektów realizowanych w ramach PRSP konieczne wydaje się również 

umiejętne wykorzystanie wszystkich innych programów polityki spójności i polityki 

rozwoju obszarów wiejskich; 

• ze zrozumieniem została przyjęta zasada obniżenia w ramach niektórych projektów 

poziomu dofinansowania np.: do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych, niższego od 

maksymalnego (85%), dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie większej liczby 

ważnych projektów oraz osiągnięcie większej mobilizacji zasobów własnych 

beneficjentów (np.: w Poddziałaniu 7.1.1 RPO WSL); 

• w trybie konsultacji wypracowano zmiany zakresów niektórych projektów (np.: 

spotkanie między przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Gminą 

Kłobuck i ZOZ Kłobuck dotyczące zmiany zakresu projektu „Termomodernizacja 

Szpitali Rejonowych w Powiecie Kłobuckim" w ramach działania 5.3. RPO WSL), 

dostosowano projekty do wymogów linii demarkacyjnej. 

Konsultacje społeczne PRSP należy uznać za udane. 

7. Lista projektów rezerwowych Programu Rozwoju Subregionu 
Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Na liście rezerwowej Programu Rozwoju Subregionu Północnego znajduje się 

18 projektów. W załączniki nr 1 do Programu Rozwoju Subregionu Północnego 

przedstawiona została lista projektów rezerwowych PRSP. 


