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  Załącznik nr IX   do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2011r.roku 
 

 

 

Przykłady projektów komplementarnych w ramach RPO WSL 

 

1 
Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność 

projektów? 
Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 

Tytuł 

projektu 

Budowa infrastruktury informatycznej dla 

Subregionu Północnego E-region 

częstochowski 

Budowa sieci szerokopasmowego 

Internetu na terenie gmin powiatu 

cieszyńskiego 

Śląska Regionalna Sieć 

Szkieletowa 

Przedstawione projekty 

realizują wspólny cel jakim jest 

zapewnienie warunków dla 

optymalnego rozwoju usług 

telekomunikacyjnych w 

obszarze dostępu do Internetu  

poprzez stworzenie na terenie 

województwa śląskiego spójnej 

infrastruktury 

szerokopasmowej. Projekty z 

założenia pokryją znaczną 

część województwa śląskiego 

siecią szkieletową, która 

uzupełniona o infrastrukturę 

dostępową operatorów 

telekomunikacyjnych, pozwoli 

zapewnić dostęp do szybkiego 

Internetu na obszarach gdzie 

Nazwa 

beneficjenta 

Gmina Miasto Częstochowa (Lider) i 29 

Partnerów (Gminy Subregionu 

Północnego) 

 

Stowarzyszenie Samorządowe 

Ziemi Cieszyńskiej 

 

Województwo Śląskie 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL RPO WSL 
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Nr i nazwa 

działania 

 

II. Społeczeństwo informacyjne 

2.1 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego (PRSPn-02.01.00-27/08) 

 

 

II. Społeczeństwo informacyjne 

2.1 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 02.01.00-110/11 

 

II. Społeczeństwo informacyjne 

2.1 Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego 02.01.00-110/11 

infrastruktury brakuje lub jest 

do niej utrudniony dostęp.   

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

15.10.2012– 30.09.2014 

Rzeczowa realizacja projektu: 

30.03.2012– 31.01.2014 

Rzeczowa realizacja projektu: 

30.06.2012– 30.06.2015 

Cele projektu 

 

Projekt obejmuje wykonanie 

infrastruktury informatycznej w 

technologii światłowodowej wzdłuż 

istniejących dróg publicznych na terenie 

trzech powiatów: Częstochowskiego, 

Kłobuckiego, Myszkowskiego oraz miasta 

Częstochowy. Infrastruktura łączyć będzie 

30 gmin na terenie Subregionu 

Północnego. W ramach projektu ułożone 

zostanie ok. 341,7 km kabla 

światłowodowego, a także wykonane 

zostaną rurociągi kablowe wraz ze 

studniami teletechnicznymi rozgałęźnymi 

oraz przelotowymi. Celem bezpośrednim 

projektu „Budowa infrastruktury 

informatycznej dla Subregionu 

Północnego „E-region częstochowski” jest 

zapewnienie do końca 2014 roku 

możliwości dostępu do usług 

szerokopasmowych dla 65 % gospodarstw 

domowych i 85% instytucji publicznych i 

podmiotów gospodarczych w Subregionie 

Północnym województwa Śląskiego 

poprzez wybudowanie trzech ringów 

światłowodowych na terenie trzech 

powiatów to jest powiatu 

częstochowskiego, myszkowskiego, 

kłobuckiego. Będzie to infrastruktura 

informatyczna uzupełniająca istniejącą 

oraz stworzy nowe zasoby subregionalnej 

 

Przedmiotem niniejszego projektu 

jest budowa sieci szkieletowej 

szerokopasmowego Internetu w 

powiecie cieszyńskim. W ramach 

inwestycji ułożonych zostanie 118 

km sieci światłowodowych wraz z 

37 węzłami szkieletowymi 

zlokalizowanymi we wszystkich 

gminach powiatu cieszyńskiego. 

Celem ogólnym inwestycji jest 

„rozwój społeczeństwa 

informacyjnego na terenie powiatu 

cieszyńskiego, w szczególności na 

obszarze gmin: Brenna, Chybie, 

Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, 

Hażlach, Istebna, Skoczów, 

Strumień, Ustroń, Wisła i 

Zebrzydowice”. Realizacja 

inwestycji jest podstawowym 

elementem rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego oraz gospodarki 

opartej na wiedzy na terenie 

powiatu cieszyńskiego. Celem 

bezpośrednim projektu jest 

„poprawa jakości infrastruktury 

teleinformatycznej w gminach oraz 

zapewnienie sprawnej wymiany 

informacji pomiędzy gminami, 

powiatem oraz jednostkami 

samorządu terytorialnego i innymi 

 

Przedmiotem projektu jest 

zaprojektowanie i wybudowanie 

na terenie województwa śląskiego, 

pasywnej sieci 

optotelekomunikacyjnej– Śląskiej 

Regionalnej Sieci Szkieletowej 

(495 km), węzłów szkieletowych 

typu A i B (liczba nowych węzłów 

– 58 szt.), wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz zakupem 

systemu paszportyzacji sieci. 

Celem ogólnym jest stworzenie 

warunków do świadczenia na 

rynku telekomunikacyjnym usług 

NGN/NGA tzw. nowej generacji, 

gdzie przepustowość do 

użytkownika końcowego obejmuje 

poziom min. 40 Mb/s, natomiast 

cel bezpośredni realizowanego 

projektu to zapewnienie warunków 

dla optymalnego rozwoju usług 

telekomunikacyjnych w obszarze 

łączności szerokopasmowej 

poprzez stworzenie na terenie 

województwa śląskiego 

szerokopasmowej infrastruktury 

światłowodowej. Realizacja celu 

przyczyni się do rozwoju 

infrastruktury teleinformatycznej 

na terenie całego województwa i 
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sieci szerokopasmowej.  placówek użyteczności publicznej”. 

Ważne jest także zapewnienie jak 

największej ilości mieszkańcom 

dostępu do szerokopasmowej sieci 

dzięki infrastrukturze dostępowej, 

którą dostarczą operatorzy. 

poprawi dostępność Internetu.  

Całkowita 

wartość 

projektu 

5 970 750,12 EUR 4 371 601,49 EUR 15 202 706,59 EUR 

Wartość 

wkładu UE 
5 045 283,85 EUR 3 099 513,35 EUR 10 495 709,43 EUR 

2 

Projekty komplementarne 

Na czym polega 

komplementarność projektów? 
Projekt 1 

 

 

Projekt 2 

 

 

Tytuł 

projektu 

 

Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z 

Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w 

Gminie Jaworze 

 

Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki 

piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie 

Jaworze 

 

 

Ścieżki i parking powstałe w ramach projektu 

pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej 

(ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) 

w Gminie Jaworze” będą zapewniać 

komunikację z kompleksem parkowo-

amfiteatralnym, utworzonym w ramach  

projektu pn. „Modernizacja Parku Zdrojowego 

wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju 

turystyki w Gminie Jaworze”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa 

beneficjenta 

Gmina Jaworze 

 

Gmina Jaworze 

 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL 
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Nr i nazwa 

działania 

 

III. Turystyka 

3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

3.2. 2. Infrastruktura okołoturystyczna - 

podmioty publiczne 

 

Projekt realizowany w ramach projektów 

kluczowych 

 

 

 

 

III. Turystyka 

3.2. Infrastruktura okołoturystyczna 

3.2. 2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty 

publiczne 

 

Projekt realizowany w ramach projektów 

kluczowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres 

realizacji 

projektu 

01-07-2009 – 31-12-2011 10-07-2008 – 30-11-2010 

Cele projektu 

 

Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego  

oraz amfiteatru wraz z zapleczem. 

 

 

 

  

Budowa ścieżki pieszej i rowerowej oraz parkingu.  

 

 

 

Całkowita 

wartość 

projektu 

 

745 215,31 EUR 

 

 

 

 

1 014879,66 EUR 

 

 

Wartość 

wkładu UE 

633 433,01 EUR 

 

 

862 647,71 EUR 

 

 

 

3 Projekty komplementarne 
Na czym polega 

komplementarność projektów? 
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Projekt 1 Projekt 2 

 

Tytuł 

projektu 
Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince 

Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w 

Glince – etap 2 

Przedmiotowe projekty charakteryzuje jeden 

wspólny cel jakim jest przeprowadzenie prac z 

zakresu kompleksowej rekultywacji terenu 

dawnego kamieniołomu piaskowca, położonego 

w Glince, w Gminie Ujsoły. W ramach wsparcia 

uzyskanego w ramach ścieżki PRS Gmina 

przeprowadziła rewitalizację części 

przedmiotowego obszaru, natomiast projekt, 

złożony i wybrany do dofinansowania, w 

ramach ścieżki konkursowej przewiduje dalsze 

prace rewitalizacyjne. Oba projekty wpisują się 

w cel Działania 6.2.2., jakim jest wielofunkcyjne 

wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Oba 

projekty są komplementarne ze sobą ze względu 

na kompleksową i szeroko zakrojoną 

rewitalizację terenu poprzemysłowego, 

zlokalizowanego w miejscowości Glinka i mają 

na celu wzrost konkurencyjności obszaru Gminy 

Ujsoły poprzez rozwój jednej z gałęzi przemysłu 

jaką jest turystyka. Teren uzyskany po 

zakończeniu obu projektów uzupełni ofertę 

Gminy Ujsoły o kolejną, niezwykle ciekawą, 

rzadką i cieszącą się zainteresowaniem ze strony 

użytkowników atrakcję turystyczną. W zakresie 

rekreacji będzie to obiekt przeznaczony nie 

tylko dla turystów, ale będzie służył jako 

miejsce spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców Gminy i sąsiadujących 

miejscowości. 

 

Nazwa 

beneficjenta 
Gmina Ujsoły Gmina Ujsoły 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL 

Nr i nazwa 

działania 

 

VI. Zrównoważony rozwój miast 

 

2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

 

2. Rewitalizacja - małe miasta 

(6.2.2.) – nabór PRS 

 

VI. Zrównoważony rozwój miast 

 

2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

 

2. Rewitalizacja - małe miasta 

(6.2.2.) – nabór konkursowy 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

2010-05-07 – 2011-03-31 

Rzeczowa realizacja projektu: 

2011-07-01 – 2013-12-31 

Cele projektu 

Cel główny: wielofunkcyjne wykorzystanie 

zdegradowanego obszaru – zlokalizowanego w Glince – 

ternu po byłej kopalni odkrywkowej „Glinka” poprzez 

Cel główny: wielofunkcyjne wykorzystanie 

zdegradowanego obszaru – 

zlokalizowanego w Glince terenu po byłej 



6 

 

kompleksową rewitalizację wskazanego obszaru. 

Cele szczegółowe: 

1) Uzyskanie atrakcyjnej, dogodnie zlokalizowanej 

strefy, kwalifikującej się do obsługi coraz 

bardziej intensywnego ruchu turystycznego, 

koncentrującego się na terenie Gminy Ujsoły, a 

także obsługi imprez kulturalnych, 

organizowanych w Gminie, 

2) Likwidacja zagrożeń, wiążących się z 

pozostawaniem terenu objętego projektem w 

niezmienionym stanie, 

3) Podniesienie estetyki obszaru Gminy Ujsoły, 

zapewnienie Gminie warunków i możliwości 

kreowania własnego obszaru, jako terenu 

atrakcyjnego pod względem turystycznym. 

 

Realizacja projektu spowoduje następujące 

efekty: 

1/ lokalne ożywienie gospodarcze na terenie 

Gminy Ujsoły, 

2/ wzrost zainteresowania Gminą ze strony 

turystów, wczasowiczów, letników i 

sportowców, prowadzący do trwałego nasilenia 

ruchu turystycznego w Ujsołach, 

3/ efektywną promocję Gminy w regionie, kraju, 

a nawet zagranicą. 

 

kopalni odkrywkowej „Glinka” i 

wykorzystanie wskazanego obszaru na cele 

związane z rekreacją, sportem i kulturą, a 

także szeroko rozumianą promocją Gminy 

Ujsoły – poprzez kompleksową 

rewitalizację wskazanego obszaru. 

Cele szczegółowe: 

1) Uzyskanie atrakcyjnej, niezwykle 

dogodnie zlokalizowanej strefy, 

kwalifikującej się do obsługi coraz 

bardziej intensywnego ruchu 

turystycznego, koncentrującego się 

na terenie Gminy Ujsoły, a także 

obsługi imprez kulturalnych 

organizowanych w Gminie; 

2) Podniesienie estetyki obszaru 

Gminy Ujsoły, zapewnienie 

Gminie warunków i możliwości 

kreowania własnego obszaru, jako 

terenu atrakcyjnego pod względem 

turystycznym.  

 

Realizacja projektu spowoduje 

następujące efekty: 

 

1/ lokalne ożywienie gospodarcze 

na terenie Gminy Ujsoły, 

2/ wzrost zainteresowania Gminą 

ze strony turystów, wczasowiczów, 

letników i sportowców, 

prowadzący do trwałego nasilenia 

ruchu turystycznego w Ujsołach, 

3/ efektywną promocję Gminy w 

regionie, kraju, a nawet zagranicą. 

Całkowita 

wartość 

projektu 

135 652,47 EUR 1 722 395,93 EUR 
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Wartość 

wkładu UE 

113 907,38 EUR 

 

1 464 014,01 EUR 

 

4 
Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność 

projektów? 
Projekt 1 Projekt 2 

Tytuł projektu 
Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – 

Piekary Śląskie 

Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w 

Piekarach Śląskich przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 108 wraz 

z montażem instalacji solarnej 

Przedmiotowe projekty 

charakteryzuje jeden wspólny 

cel jakim jest konieczność 

eliminacji lub ograniczenia 

ilości substancji 

zanieczyszczających 

wprowadzanych do powietrza. 

W przypadku przedmiotowych 

projektów cel ten osiągany jest 

zarówno poprzez podjęte przez 

Beneficjenta działania 

termomodernizacyjne oraz 

wykorzystanie alternatywnych 

źródeł energii zapobiegających 

powstawanie zanieczyszczeń 

powietrza. Podejmowane 

działania uzupełniają się 

wpływając wzajemnie na 

intensyfikację efektów, są 

zaplanowane, cechuje je 

celowościowe podejście, a co 

za tym idzie maksymalizacja 

ich efektywności. Na uwagę 

zasługuje także fakt 

konsekwencji oraz logicznej 

kontynuacji działań 

Beneficjenta rozłożonych w 

czasie. Komplementarność 

Nazwa 

beneficjenta 
Gmina Piekary Śląskie Gmina Piekary Śląskie 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL 

Nr i nazwa 

działania 

 

5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

(Program Rozwoju Subregionu Centralnego) 

 

5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

13.08.2009 – 14.02.2011 

Rzeczowa realizacja projektu: 

27.08.2009 – 30.06.2013 

Cele projektu 

Przedmiotem niniejszego projektu są kompleksowe 

działania termo modernizacyjne budynków użyteczności 

publicznej. W ramach przedmiotowego projektu 

osiągnięte zostaną następujące produkty: 1. Kubatura 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja 

gospodarki cieplnej budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 

zlokalizowanego w Piekarach Śląskich przy ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 108. Stan techniczny obiektu określono 
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budynku poddanego termomodernizacji - 18792 m3, 2. 

Liczba wymienionych źródeł ciepła - 1 szt, 3. Moc 

nowego systemu grzewczego - 0,282 MW. Metoda i 

zakres termorenowacji: zgodnie z audytem 

energetycznym i przeprowadzoną analizą wskaźników 

ekonomicznych zakres projektu obejmuje: ocieplenie 

ścian zewnętrznych, docieplenie dachu pianką, wymianę 

istniejących okien drewnianych na okna PCV, wymianę 

istniejących drzwi wejściowych D4 do budynku na drzwi 

drewniane dostosowane do istniejących w obiekcie, 

wymianę instalacji c.o. na wodną. Nowa instalacja będzie 

pracować w systemie zamkniętym, wyposażonym w 

podpionowe zawory regulacyjne i termostatyczne zawory 

grzejnikowe.  Ponadto przewiduje się modernizację stacji 

wymienników polegającą na wykonaniu nowej instalacji 

technologicznej (wymiana źródła ciepła), zabudowie 

wymiennika płytowego wraz z automatyką pogodową. 

Niniejszy wariant technologiczny wykonania projektu 

umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy 

planowanym zakresie robót. Zastosowane rozwiązania 

technologiczne zapewnią uzyskanie planowanych 

produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach 

finansowych. Zastosowana technologia zapewnia 

bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość 

techniczną obiektów po wybudowaniu i oddaniu ich do 

użytku. Ponadto rozwiązania technologiczne i techniczne 

zaproponowane w niniejszej inwestycji nie naruszają 

interesów oraz praw własności osób trzecich. Wybór 

technologii wykonania niniejszego projektu oraz 

zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne 

ze względu na: koszt wykonania, zakres prac, optymalną 

efektywność kosztową w stosunku do zakładanych 

produktów i rezultatów, stopień skomplikowania prac w 

projektowanej inwestycji, stopień skomplikowania 

maszyn i urządzeń w projektowanej inwestycji, stopień 

skomplikowania obsługi, lokalne warunki fizyczno-

klimatyczne, trwałość materiałową, prawną i 

instytucjonalną, neutralny wpływ obiektów na środowisko 

naturalne ludzi i zwierząt oraz zachowanie wymaganych 

jako niezadowalający ze względu na przekroczenie wartości 

granicznych współczynników przenikania ciepła przegród 

budowlanych, niezadowalający stan stolarki drzwiowej i 

okiennej, wymagające modernizacji urządzenia źródła ciepła 

oraz zakwalifikowaną do całkowitej wymiany instalację c.o. i 

c.w.u. Na podstawie wizji lokalnej wykonano ocenę stanu 

technicznego obiektu, źródła ciepła oraz instalacji 

wewnętrznych i określono działania modernizacyjne 

konieczne do przeprowadzenia w pierwszej kolejności 

kierując się przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa 

użytkowania obiektu oraz ograniczeniem zużycia ciepła. 

Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej w budynku 

obejmuje: - ocieplenie budynku w celu dostosowania go do 

aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej 

(ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów nad 

najwyższą kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie 

stropodachów nad salami gimnastycznymi); - wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej; - wymianę istniejącego źródła 

ciepła wraz z układem automatycznej regulacji;- wymianę 

instalacji c.o.; - wymianę instalacji c.w.u;. - montaż instalacji 

solarnej na potrzeby przygotowywania c.w.u. Realizacja 

niniejszego projektu zostanie zlecona w ramach kontraktu, 

którego wykonawca zostanie wybrany w ramach przetargu 

nieograniczonego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres 

zleconych robót obejmie przygotowanie wszelkich 

niezbędnych dokumentacji technicznych, uzyskanie 

stosownych zezwoleń, rzeczową realizację założeń 

projektowych. Na bazie opracowanych programów 

funkcjonalno-użytkowych określono podstawowe, minimalne 

parametry i cechy charakterystyczne zakresu zamówienia. 

Niniejszy wariant technologiczny wykonania projektu 

umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy planowanym 

zakresie robót. Zastosowane rozwiązania technologiczne 

zapewnią uzyskanie planowanych produktów i rezultatów, 

przy zakładanych środkach finansowych. Zastosowana 

technologia zapewnia bezpieczeństwo wykonania i 

odpowiednią trwałość techniczną obiektu po modernizacji. 

Ponadto rozwiązania technologiczne i techniczne 

zaproponowane w niniejszej inwestycji nie naruszają 

wewnątrz programowa 

związana jest z realizacją 

projektów w trybie 

pozakonkursowym (PRSC) 

oraz konkursowym - 

podejmowane działania 

uzupełniają się także w ramach 

finansowania z jednego 

funduszu jakim jest EFRR.  
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poziomów dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu, 

zanieczyszczenia powietrza i ograniczeń obszarowych w 

fazie prac i po ich zakończeniu. Nie planuje się innego 

wykorzystania przedmiotowego przedsięwzięcia niż w 

celu, do którego zostało zaprojektowane. 

interesów oraz praw własności osób trzecich. Wybór 

technologii wykonania niniejszego projektu oraz 

zastosowane rozwiązania techniczne uznano za optymalne ze 

względu na: - koszt wykonania, - zakres prac, - optymalną 

efektywność kosztową w stosunku do zakładanych 

produktów i rezultatów, - stopień skomplikowania prac w 

projektowanej inwestycji, - stopień skomplikowania maszyn i 

urządzeń w projektowanej inwestycji, - stopień 

skomplikowania obsługi, - lokalne warunki fizyczno-

klimatyczne, - trwałość materiałową, prawną i 

instytucjonalną, - neutralny wpływ obiektu na środowisko 

naturalne ludzi i zwierząt oraz zachowanie wymaganych 

poziomów dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu, 

zanieczyszczenia powietrza i ograniczeń obszarowych w 

fazie prac i po ich zakończeniu. Nie planuje się innego 

wykorzystania przedmiotowego przedsięwzięcia niż w celu, 

do którego zostało zaprojektowane. Produkty projektu: - 

Liczba wymienionych źródeł ciepła/wymienników: 1 - 

Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji: 

32 756 - Liczba obiektów objętych termomodernizacją: 1 - 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania 

słonecznego: 1 - Moc zainstalowana energii cieplnej: 0,0087 

Całkowita 

wartość 

projektu 

704 403,01 EUR 777 381,65 EUR 

Wartość 

wkładu UE 
399 198,97 EUR 660 774,40 EUR 

5 
Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność 

projektów? 
Projekt 1 Projekt 2 
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Tytuł projektu 
Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury 

w Podlesicach - rozbudowa kompleksu edukacyjnego 

Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym 

rezerwatu przyrody Góra Zborów 

Przedmiotowe projekty 

charakteryzuje jeden wspólny 

cel jakim jest ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego i 

kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa. 

W przypadku przedmiotowych 

projektów cel ten osiągany jest 

zarówno poprzez podjęte przez 

Beneficjenta działania z 

zakresu zachowania i 

wzbogacania istniejących oraz 

odtwarzania zanikłych 

elementów różnorodności 

biologicznej, a także promocji i 

edukacji proekologicznej na 

temat przyrodniczych podstaw 

zrównoważonego rozwoju. 

Komplementarność między 

przedmiotowymi projektami 

polegająca na: wzajemnym 

uzupełnianiu się 

podejmowanych 

działań/projektów (ścisłe 

powiązanie projektów 

zgłoszonych trybie 

konkursowym – edycja 2008 

oraz 2011) , skali 

oddziaływania projektów 

(skierowanie wsparcia  

zogniskowanego na poziom 

lokalny), zakresie tematycznym 

tj. ochronie zasobów 

przyrodniczych województwa, 

zapewnieniu właściwego do 

nich dostępu oraz  zwiększeniu 

świadomości ekologiczną 

mieszkańców społeczności 

lokalnej, co w efekcie wpływa 

Nazwa 

beneficjenta 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej 

 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 

EFRR, Województwo Śląskie (program Owca PLUS), 

Fundacja Eko Fundusz.  
EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL 

Nr i nazwa 

działania 

 

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 

 

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

01.02.2008 – 30.09.2011 

Rzeczowa realizacja projektu: 

27.08.2009 – 30.06.2013 

Cele projektu 

W wyniku realizacji zadań ujętych w projekcie, w 2008 r. 

została wybudowana zagroda edukacyjna o pow. użyt. 

44,26 m2 w Podlesicach (jako jeden już istniejący 

ośrodek) wraz z kompleksem edukacyjnym - małą 

infrastrukturą służącą ochronie obszarów przyrodniczych 

na terenach objętych ochroną prawną - ścieżki 

przyrodniczej (dydaktycznej), która składa się z 7 tablic 

rozstawionych na terenie rezerwatu Góra Zborów. Została 

ona merytorycznie zatwierdzona na posiedzeniu Rady 

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Śląskiego w dniu 5 marca 2008 r. i zatwierdzona 

rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 332/08 z dn. 

10.09.08 r. Jednym z przystanków ścieżki jest jedyna w 

woj. śląskim przystosowana do zwiedzania jaskinia – 

Jaskinia Głęboka. W ramach projektu przeprowadzono w 

Przedmiotem interdyscyplinarnego projektu są: - 

udostępnienie do ruchu turystycznego J. Głębokiej –element 

ścieżki dydaktycznej w ramach rozbudowy obiektów małej 

infrastruktury. W 2009 r. została udostępniona część 

korytarzy jaskini (dł. 60 m) wg projektu GIG w Katowicach i 

uchwały RROP z dnia 9.12.09 r., decyzją RDOŚ z dnia 

11.06.10 r. Do III kwartału 2012 r. planowane jest 

udostępnienie i zabezpieczenie kolejnych korytarzy Jaskini 

(dł. 70 m).Zadanie obejmuje m.in. wykonanie projektu i 

specjalistycznych prac zabezpieczających, badań naukowych, 

ekspozycji, 3 tablic informacyjnych z ławkami i koszami na 

śmieci, nowoczesnego oświetlenia typu LED z infrastrukturą 

zasilającą – baterie słoneczne, uniemożliwiającego rozwój 

flory lampowej oraz chroniącego mikroklimat jaskini jako 

miejsca hibernacji nietoperzy (zainstalowanie takiego 
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niej wstępne prace zabezpieczające, natomiast w 2009 r. 

ma nastąpić kontynuacja prac zabezpieczających jaskinię 

w oparciu o sporządzoną ekspertyzę geotechniczną. 

Przedstawiony projekt rozbudowy kompleksu 

edukacyjnego zakłada budowę drugiego ośrodka poprzez 

zaadaptowanie i rozbudowę stojącego przy zagrodzie już 

istniejącego jednokondygnacyjnego murowanego 

budynku o pow. 90 m2 do pow. użyt. 145,2 m2, na 

gruncie użytkowanym przez TMZZ i dobudowanie 

budynku murowanego jednokondygnacyjnego o pow. 

użytk. 74,03 m2 połączonego z już istniejącym. Powstały 

w ten sposób obiekt, składający się z zaadaptowanego i 

wyremontowanego już istniejącego budynku oraz 

dobudowanej nowej części będzie stanowił drugi ośrodek 

wchodzący w skład kompleksu edukacyjnego – Centrum 

Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w 

Podlesicach. Drugi ośrodek, którego oddanie planuje się 

w 2010 r. będzie miał sumaryczną powierzchnię użytkową 

219,23 m2 i będzie przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych (podjazd, toaleta przystosowana dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych, schodołaz dla osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim zainstalowany 

na schodach wiodących na poddasze. Sumaryczna 

powierzchnia dwóch ośrodków (już istniejącego i 

planowanego) będzie miała powierzchnię użytkową 

budynków 263,49 m2. W drugim ośrodku znajdzie się 

multimedialna sala konferencyjna na 50 osób, 

pomieszczenia: techniczne, administracyjne i socjalne, 

węzeł sanitarny, klatka schodowa, hol, recepcja, sale 

ekspozycyjne wystaw związanych z promowaniem 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej. Wystrój oraz charakter 

zewnętrzny będzie nawiązywał do tradycji regionu, będą 

tu miały zastosowanie nowoczesne techniki związane z 

oszczędnością i racjonalnym wykorzystaniem energii tj.: 

ogniwa solarne, własne ujęcie wody ze stacją 

hydroforową (jest to najtańsza możliwość doprowadzenia 

wody do obiektu) szczelne szambo, zastosowanie technik 

termoizolacji budynku. Pomieszczenia obiektu zostaną 

zasilania ograniczy hałas – obecnie zasilanie odbywa się za 

pomocą agregatu prądotwórczego), systemu monitoringu w 

celu uniknięcia dewastacji i kradzieży - oznakowanie 

tablicami urzędowymi SOOS Natura 2000, Ostoja 

Kroczycka, w celu poprawy skuteczności działań ochronnych 

i egzekwowania zapisów prawa - 25 szt. - wykonanie barier 

zabezpieczających wloty pionowych jaskiń: Żabia i 

Wielkanocna oraz śluzy na stałe zamykającej dostęp dla 

turystów do nowoodkrytej jaskini w rezerwacie Góra 

Zborów, ze względu na wysokie jej walory (z zachowaniem 

wlotów dla nietoperzy) - w ramach rozbudowy ścieżki 

dydaktycznej na terenie SOOS Natura 2000, Ostoja 

Kroczycka o kolejne punkty obejmujące między innymi 

źródła krasowe i obiekty dziedzictwa przyrodniczego, m.in. 

na nowym odcinku wyznakowanej ścieżki (dł. 20 km) 

zostaną urządzone przystanki z niezbędną małą infrastrukturą 

– 16 tablic informacyjnych z ławkami i koszami na śmieci - 

remont zdegradowanego odcinka szlaku Orlich Gniazd 

poprzez budowę zapór antyerozyjnych i prace ziemne (300m) 

oraz wyznakowanie i urządzenie szlaku do turystyki 

narciarskiej omijający najcenniejsze zbiorowiska roślinne (15 

km), z budową niezbędnej małej infrastruktury: tablice 

informacyjne z mapami- Ochrona siedlisk muraw 

kserotermicznych i wapiennych ścian skalnych poprzez 

kanalizowanie i organizację ruchu wspinaczkowego - 

usunięcie starych niebezpiecznych asekuracyjnych punktów 

wspinaczkowych i osadzanie nowych. Zaplanowana do 

wymiany ilość ringów i stanowisk:1530szt (90 w 2009, 1246 

ringów i 194 stanowisk w 2012 i 2013) – inwentaryzacja 

skał, TMZZ) - ochrona siedlisk poprzez wykonanie i 

zainstalowanie infrastruktury zastępczej – 30 budek 

lęgowych zgodnie z Dyrektywą Ptasią - budowa budynku 

warsztatów przyrodniczych oraz budynku zaplecza w ramach 

rozbudowy ośrodka - Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i 

Kulturowego Jury w Podlesicach wraz z wykonaniem 

instalacji i wyposażeniem obiektu w niezbędne urządzenia 

oraz przyłączem prądu i wody, na gruncie użytkowanym 

przez TMZZ (2 budynki murowane o łącznej pow. użytk. 

109,79 m2 Obiekt będzie przystosowany dla potrzeb osób 

na zwiększenie oddziałania 

efektów  projektów.  
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umeblowane i wyposażone, w tym w nowoczesne 

urządzenia związane z interaktywną edukacją oraz w 

eksponaty sal wystawowych. Teren zostanie ogrodzony 

oraz uporządkowany, w części wybrukowany. Realizacja 

projektu będzie wymagać doprowadzenia energii 

elektrycznej - w tym celu powstanie stacja 

transformatorowa. W trakcie trwania projektu zostanie 

wyremontowana mała infrastruktura - 4 tablice 

informacyjne z ławkami zlokalizowane wokół rezerwatu 

Góra Zborów. W celu ochrony siedliskowej zbiorowisk 

murawowych Jury, w tym wchodzących w skład 

kompleksu edukacyjnego w Podlesicach, w 2008 r. za 

kwotę 30 tys. zł TMZZ zakupił przyczepę do przewozu 

zwierząt wypasanych ekstensywnie na murawach 

kserotermicznych w celu ochrony bioróżnorodności i 

krajobrazu Jury. W celu odtworzenia muraw 

kserotermicznych w sezonie 2008 sfinansowano, a w 2009 

założono środki na wypożyczenie zwierząt służących jako 

naturalne kosiarki, które były narzędziem w rękach 

przyrodników do restytucji muraw kserotermicznych. 

niepełnosprawnych (podjazd, toaleta). W rozbudowanej 

części ośrodka znajdzie się multimedialna sala warsztatowa z 

piecem do wypalania gliny, sala warsztatów tkackich oraz 

obróbki i filcowania wełny z częścią prezentacyjną, węzeł 

sanitarny, klatka schodowa, pomieszczenia socjalne oraz 

pomieszczenia techniczne jako zaplecze dla sprzętu 

służącego do prowadzenia czynnych zabiegów ochrony 

przyrody. Wystrój oraz charakter zewnętrzny będzie 

nawiązywał do tradycji regionu, zastosowane będą 

nowoczesne techniki związane z oszczędnością i racjonalnym 

wykorzystaniem energii tj.: ogniwa solarne, termoizolacja 

budynku. Pomieszczenia obiektu zostaną umeblowane i 

wyposażone w sprzęt warsztatowy i materiały, w tym w 

sprzęt informatyczny i multimedialny oraz eksponaty.  

 

Całkowita 

wartość 

projektu 

561 515,54 EUR 1 518 799,85 EUR 

Wartość 

wkładu UE 
404 805,59 EUR 1 154 909,46 EUR 

6 
Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność 

projektów? 
Projekt 1 Projekt 2 

Tytuł projektu 

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i 

Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 

Mikołowie 

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej 

Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II 

Przedmiotowe projekty 

charakteryzuje jeden wspólny 

cel jakim jest ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego i 

kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa. 
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Nazwa 

beneficjenta 
Gmina Mikołów Gmina Mikołów  

W przypadku przedmiotowych 

projektów cel ten osiągany jest 

w największym stopniu poprzez 

edukację ekologiczną, 

promowanie postaw 

proekologicznych oraz idei 

zrównoważonego rozwoju.  

Komplementarność między 

przedmiotowymi projektami 

polegająca na: wzajemnym 

uzupełnianiu się 

podejmowanych 

działań/projektów (ścisłe 

powiązanie projektów 

zgłoszonych trybie 

konkursowym – edycja 2008 

oraz 2011) , skali 

oddziaływania projektów 

(skierowanie wsparcia  

zogniskowanego na poziom 

lokalny), zakresie tematycznym 

tj. ochronie zasobów 

przyrodniczych województwa, 

zapewnieniu właściwego do 

nich dostępu oraz  zwiększeniu 

świadomości ekologiczną 

mieszkańców społeczności 

lokalnej.  Realizacja  projektów 

wpływa na wzajemne 

zwiększenie oddziaływania. W 

przypadku działań 

finansowanych  możemy 

mówić o komplementarności 

wewnątrz-funduszowej, gdyż  

podejmowane działania 

uzupełniają się w ramach 

finansowania z jednego 

funduszu jakim jest EFRR. 

 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL 

Nr i nazwa 

działania 

 

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 

 

5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

03.11.2011 – 31.08.2011 

Rzeczowa realizacja projektu: 

30.12.2011 – 30.09.2013 

Cele projektu 

Realizacja inwestycji polega na adaptacji istniejących 

schronów byłego terenu powojskowego poprzez 

rozbudowę Centrum Edukacji Przyrodniczej i 

Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. W celu 

osiągnięcia założeń projektu wyodrębniono 3 etapy 

realizacji zadania: I etap- obejmuje adaptacje 2 

istniejących schronów o konstrukcji ścianowo-

żelbetonowej, przykrytych stropem żelbetonowym 

obsypanych ziemią dla celów edukacyjnych. W wyniku 

adaptacji istniejących schronów (obiekt nr 1) powstanie 

powierzchnia użytkowa (ok. 623 m2) składająca się z 

dwóch sal audiowizualnych na 140 miejsc, biblioteka 

Ogrodu, hol wejściowy z szatnią dla odwiedzających, 

sanitariaty ogólnodostępne, zaplecze socjalne dla 

pracowników wraz z węzłem sanitarnym dla 

pracowników pracujących w terenie, pomieszczenie 

gospodarcze, pomieszczenia administracyjne i centralna 

serwerownia. Schron nr 2 zastanie zaadaptowany na Bank 

Nasion i Fitotron. Projekt adaptacji zakłada maksymalne 

wykorzystanie istniejącego podziału i układu pomieszczeń 

i nieznacznie ingeruje w istniejącą konstrukcje 

W celu osiągnięcia założeń projektu wyodrębniono 4 główne 

etapy realizacji zadania: 1. Przywracanie i utrzymanie 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie 

Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- obejmuje 

utworzenie następujących ogrodów wraz z kompleksową 

infrastrukturą towarzyszącą: Ogród kwiatowy (Dęby i 

rododendrony, Łąka Trzęślicowa, Kolekcja Kwiatowa), 

Ogród tarasowy, Ogród traw ozdobnych, Ogród roślin 

wodnych, Łąki kwiatowe i murawa kserotermiczna, Refugia. 

2.Infrastruktura towarzysząca do utrzymania i przywracania 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie 

Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- całość terenu 

obejmującego wyżej wymienione ogrody połączona będzie 

ścieżkami edukacyjnymi wraz z kompleksową infrastrukturą 

towarzyszącą. Na trasach ścieżek znajdą się terenowe 

pracownie edukacyjne. Zostaną wykonane punkty widokowe 

oraz niezbędne elementy małej architektury. Teren zostanie 

ogrodzony i będzie posiadał bramę wejściową oraz bramy 

techniczne. 3. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i 

Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie 

– budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci- w ramach 
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żelbetonową. Dla celów użytkowych zaprojektowano 

dodatkowy podział powierzchni użytkowej na mniejsze 

pomieszczenia przy pomocy ścianek działowych. II etap- 

polega na dobudowaniu do istniejącego schronu (obiekt nr 

1) 3 segmentów mieszących laboratoria badawcze, 

pomieszczenia administracyjne oraz magazyny o łącznej 

powierzchni użytkowej ok. 420 m2. Segment wschodni 

składać się będzie z 5 pomieszczeń, segment centralny z 

14 pomieszczeń a zachodni z 6 pomieszczeń. 

Dobudowane segmenty zaprojektowane jako 

jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, murowane z 

pustaków budynki. III etap- zakłada budowę terenowej 

pracowni dydaktycznej (ok. 17 m2 powierzchni 

użytkowej), wieży widokowej (ok. 12m wysokości, 

zagospodarowanie terenu z budową tzn. małej 

architektury w postaci studni, 2 bram wjazdowych i 

palisady okalającej, dróg wewnętrznych i dojazdowych, 

parkingu dla samochodów osobowych, ścieżek 

rowerowych i pieszych połączonych z założeniem 

kompozycji kolekcji roślin rożnych siedlisk składających 

się z gatunków rodzimych, botanicznych klimatu 

umiarkowanego. Przewiduje się założenie docelowo 12 

kolekcji oraz utworzenie dwóch ścieżek edukacyjnych. 

Łączne nakłady na prace budowlano-remontowe 

oszacowano na kwotę 5 862 715,45 zł brutto. Ponadto w 

ramach projektu zostanie zakupione wyposażanie sal 

audiowizualnych, pomieszczeń biurowych i laboratoriów 

na łączną kwotę 297 000,00zł brutto. W ramach projektu 

przewidziano również kampanię edukacyjną składające 

się z konferencji, seminariów i warsztatów z zakresu 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego na łączną kwotę 142 

706,00 zł brutto. Rozwiązania techniczne wybrane do 

realizacji zostało przyjęte przez inwestora jako najmniej 

ingerujące w istniejące budynki schronów, zapewniając 

maksymalne wykorzystanie powierzchni. Rozbiórka była 

nieuzasadniona i zbyt kosztowna, a decyzja o rozbudowie 

siedziby Centrum jest uwarunkowana niewielką 

powierzchnią obecnej siedziby, jej złym stanem 

technicznym, a także zwiększającą się powierzchnią 

inwestycji zostanie wybudowany oraz wyposażony Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej Dzieci, którego głównym celem 

będzie kształtowanie postaw ekologicznych dzieci. Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej dostosowany będzie do potrzeb 80 

osób. W ośrodku zorganizowane zostaną 4 oddziały (sale 

tematyczne – ekosystemów). Ponadto w zajęciach 

dodatkowych organizowanych w Ośrodku, uczestniczyć 

będzie 20 osób miesięcznie. Projektowana inwestycja 

obejmuje budowę budynku parterowego w technologii 

tradycyjnej połączonego z salą warsztatów ekologicznych. 

Powierzchnia użytkowa obiektu ok. 800 m2, w tym 4 sale 

oddziałów, sala wielofunkcyjna, łącznik z salą warsztatów 

ekologicznych, pełne zaplecze kuchenne z wyposażeniem i 

jadalnią, sanitariaty, szatnia, pomieszczenie biurowo-

socjalne, korytarze i hole oraz zaplecze techniczne. 

Minimalna wysokość pomieszczeń 3,0m. Obiekt pozbawiony 

barier architektonicznych i umożliwiający dogodne 

użytkowanie osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowanie 

terenu poprzez wykonanie dojazdu z parkingiem, ogrodzenie 

terenu oraz wyposażenie go w elementy małej architektury, 

wykonanie utwardzonych ścieżek i dojść, a także nasadzenie 

zorganizowanej zieleni. Teren wyposażony w oświetlenie 

zewnętrzne i monitoring oraz system alarmowy. 4.Kampania 

promocyjno – edukacyjna- uzupełnieniem projektu jest 

kampania promocyjno – edukacyjna, która przebiegać będzie 

równolegle z planowanymi do realizacji robotami 

budowlanymi. W ramach kampanii promocyjno – 

edukacyjnej zorganizowanych zostanie 5 warsztatów o 

tematyce ekologicznej. Rozwiązania techniczne 

przedstawione w załączonych programach funkcjonalno-

użytkowych realizowane będę w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj". Realizacja przebiegać będzie jako najmniej 

ingerująca w istniejący stan terenu, zapewniając maksymalne 

wykorzystanie powierzchni, pozwoli połączyć Ośrodek 

Edukacji Ekologicznej Dzieci z funkcjonującym Centrum 

Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego na terenie Sośniej Góry. Przewiduje się ścisła 

współpracę Centrum Edukacji z nowo projektowanym 

Ośrodkiem. Osiągnięte w roku 2013 wskaźniki produktu: 
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Ogrodu. Bezpośrednim produktem realizacji inwestycji 

będzie: jeden rozbudowany i doposażony ośrodek - 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego 

Ogrodu Botanicznego w Mikołowie o powierzchni 

użytkowej 1170,20 m2 przystosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych (liczba ośrodków edukacji 

ekologicznej przystosowanych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych- 1).Uzupełnieniem inwestycji będzie 

kampania edukacyjno-promująca składająca się z 18 akcji 

promujących, 18 szkoleń w postaci spotkań 

seminaryjnych, warsztatowych i konferencji podczas 

których zostanie rozprowadzone 18 000 materiałów 

informacyjnych. 

Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury 

służącej przywracaniu i utrzymaniu właściwego stanu 

siedlisk przyrodniczych-6 500 m2 Ilość wybudowanych 

obiektów infrastruktury służącej przywracaniu i utrzymaniu 

właściwego stanu siedlisk przyrodniczych- 5 sztuk Liczba 

rozbudowanych/doposażonych ośrodków- 1 sztuka 

Powierzchnia wyremontowanych/rozbudowanych obiektów-

800 m2 Liczba ośrodków edukacji ekologicznej 

przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych- 1 

sztuka Liczba przeprowadzonych szkoleń/spotkań 

informacyjnych- 5 sztuk. 

 

Całkowita 

wartość 

projektu 

2 014 374,63 EUR 1 954 937,04 EUR 

Wartość 

wkładu UE 
1 182 836,01 EUR 1 661 696,48 EUR 

7 
Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność projektów? 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5   Projekt 6 

Tytuł 

projektu 

Budowa DTŚ 

Zachód odcinek 

R1, R2 w Rudzie 

Śląskiej 

Modernizacja 

regionalnego 

układu 

transportowego: 

połączenie DTŚ 

- centrum miasta 

Ruda Śląska 

Budowa odcinka 

trasy N-S od ul. 

1-go Maja do 

Drogowej Trasy 

Średnicowej w 

Rudzie Śląskiej 

wraz z węzłem 

dwupoziomowy

m z ul. 1-go 

Maja 

Modernizacja 

skrzyżowania 

ulic: 

Katowickiej, 

Nowary i 

Odrodzenia w 

Rudzie Śląskiej 

Kontynuacja 

budowy Drogowej 

Trasy Średnicowej 

ZACHÓD odcinek 

Zabrze-Gliwice, 

Podprojekt 2 - 

odcinki Z3, Z4 w 

Zabrzu oraz G1 w 

Gliwicach 

Kontynuacja 

budowy Drogowej 

Trasy Średnicowej 

ZACHÓD odcinek 

Zabrze-Gliwice, 

Podprojekt 3 - 

odcinek G2 w 

Gliwicach 

Przedmiotowe projekty charakteryzuje 

jeden wspólny cel, jakim jest poprawa 

funkcjonalności i parametrów technicznych 

układu kluczowych elementów sieci 

drogowej.  

Aby osiągnąć szeroki długofalowy efekt, 

przedstawione inwestycje polegające na 

rozbudowie kluczowych elementów sieci 

drogowej zostały zaplanowane w sposób 

kompleksowy, o szerokim zasięgu i 
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Nazwa 

beneficjenta 

Województwo 

Śląskie - Ruda 

Śląska 

Miasto Ruda 

Śląska 

Miasto Ruda 

Śląska 

Miasto Ruda 

Śląska 

 

Województwo 

Śląskie 

 

Województwo 

Śląskie 

możliwie najszerszym oddziaływaniu.  

Drogowa Trasa Średnicowa stanowi 

kręgosłup komunikacyjny Aglomeracji 

Górnośląskiej. Ponadto, projekt 

„Kontynuacja budowy Drogowej Trasy 

Średnicowej ZACHÓD na odcinku Zabrze-

Gliwice” jest zwieńczeniem wieloletniej 

inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa 

Katowice-Gliwice przebiegającej przez 

Katowice, Chorzów, Rudę Śląską, Zabrze 

aż do Gliwic o całkowitej długości 31, 300 

km. Drogowa Trasa Średnicowa, przebiega 

na kierunku wschód-zachód, a jej głównym 

zadaniem jest obsłużenie ruchu 

wewnętrznego aglomeracji, a w 

szczególności: zapewnienie podstawowych 

powiązań drogowych pomiędzy 

poszczególnymi zespołami funkcjonalnymi 

aglomeracji, zwiększenie prędkości 

komunikacyjnej, a w związku z tym 

oszczędność czasu przejazdu, zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich 

użytkowników dróg i zmniejszenie liczby 

wypadków, wprowadzenie przez DTŚ 

nowych wartości przestrzennych w 

krajobrazie zagospodarowania po-

przemysłowych terenów przyległych oraz 

ograniczenie negatywnego wpływu ruchu 

drogowego na środowisko poprzez 

ograniczenie emisji spalin w efekcie 

upłynnienia ruchu. 

Między przedmiotowymi projektami 

występuje komplementarność polegająca 

na: 

- wspólne działania dążące do poprawy 

stanu kluczowej sieci drogowej regionu, w 

sposób widoczny zwiększający 

atrakcyjność inwestycyjną województwa i 

jakość życia jego mieszkańców. 

Nazwa 

województwa 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

 

 

śląskie 

 

 

śląskie 

 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR EFRR EFRR 

 

EFRR 

 

EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

ZPORR ZPORR RPO WSL ZPORR 

 

 

RPO WSL 

 

 

RPO WSL 

Nr i nazwa 

działania 

1.1 Modernizacja 

i rozbudowa 

regionalnego 

układu 

transportowego 

1.1 

Modernizacja i 

rozbudowa 

regionalnego 

układu 

transportowego 

7.1.1. 

Modernizacja i 

rozbudowa 

kluczowych 

elementów sieci 

drogowych 

3.2 - Obszary 

podlegające 

restrukturyzacji 

7.1.1. 

Modernizacja i 

rozbudowa 

kluczowych 

elementów sieci 

drogowych 

7.1.1. 

Modernizacja i 

rozbudowa 

kluczowych 

elementów sieci 

drogowych 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa 

realizacja 

projektu: 

2005-2008 

Rzeczowa 

realizacja 

projektu: 

2005-2008 

Rzeczowa 

realizacja 

projektu: 

06.08.2010-

6.09.2012 

Rzeczowa 

realizacja 

projektu: 2005 

Rzeczowa 

realizacja projektu: 

2012-2014 

Rzeczowa  

realizacja projektu: 

2012-2014 

Cele projektu 

Realizacja 

projektu to 

kolejny etap 

budowy 

kluczowego 

szlaku 

komunikacyjnego 

Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

Projekt dotyczy 

dwóch odcinków 

ww. trasy 

przebiegających 

przez miasto 

Ruda Śląska, do 

granicy z miastem 

Zabrze. 

Projekt stanowi 

funkcjonalne 

nawiązanie do 

projektu 

dofinansowaneg

o w ramach 

ZPORR tj. 

Budowa DTŚ 

Zachód odcinek 

R1, R2 w 

Rudzie Śląskiej, 

zaś podstawową 

misją Drogowej 

Trasy 

Średnicowej jest 

tworzenie rusztu 

komunikacyjneg

Projekt polega 

na budowie 

trasy N-S na 

terenie Rudy 

Śląskiej na 

odcinku od ul. 

1-go Maja do 

Drogowej Trasy 

Średnicowej 

wraz z budową 

dwupoziomowe

go węzła z ul. 1-

go Maja w ciągu 

drogi 

wojewódzkiej nr 

925. 

Projektowany 

Realizacja 

projektu 

ułatwiła dostęp 

do centrum 

handlowo-

usługowego 

miasta oraz 

poprawiła 

dostępność i 

bezpieczeństwo 

uczestników 

ruchu 

drogowego. 

Wpłynęła 

również na 

wzrost 

płynności ruchu. 

Realizacja projektu 

to kolejny etap 

budowy 

kluczowego szlaku 

komunikacyjnego 

Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

Projekt obejmuje 

budowę drogi o 

łącznej długości 

5,75 km. 

Budowane będą 

m.in.: węzły 

drogowe, obiekty 

inżynierskie, ciągi 

pieszo-rowerowe, 

urządzenia służące 

Realizacja projektu 

to kolejny etap 

budowy 

kluczowego szlaku 

komunikacyjnego 

Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

Projekt obejmuje 

budowę odcinka 

drogi na terenie 

miasta Gliwice o 

długości 5,56 km. 

Budowane będą 

m.in.: węzły 

drogowe, obiekty 

inżynierskie, ciągi 

pieszo-rowerowe, 
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o wewnątrz 

aglomeracji 

katowickiej, 

czemu 

doskonale 

sprzyja 

stworzenie 

sprawniejszego 

ciągu 

miejskiego, 

poprzecznego w 

stosunku do 

DTŚ. 

odcinek trasy N-

S jest 

fragmentem 

trasy N-S 

biegnącej od 

węzła z 

autostradą A4 

do węzła 

Drogowej Trasy 

Średnicowej. 

Zakres projektu 

obejmuje 

przebudowę 

istniejącego 

odcinka i 

dowiązanie do 

stanu 

istniejącego, jak 

również 

dobudowę 

drugiej jezdni, 

budowę ciągów 

pieszo-

rowerowych, 

budowę i 

przebudowę 

chodników, 

wprowadzenie 

pasa rozdziału 

oraz 

uporządkowanie 

prowadzenia 

ruchu. Ponadto, 

w ramach 

projektu 

zostanie 

wybudowana 

kanalizacja 

deszczowa oraz 

eksploatacji drogi 

(oświetlenie, 

odwodnienie), 

system łączności 

drogowej, elementy 

bezpieczeństwa i 

organizacji ruchu, 

ekrany akustyczne, 

urządzenia ochrony 

środowiska. 

urządzenia służące 

eksploatacji drogi 

(oświetlenie, 

odwodnienie), 

system łączności 

drogowej, elementy 

bezpieczeństwa i 

organizacji ruchu, 

ekrany akustyczne, 

urządzenia ochrony 

środowiska. 

- skierowanie wsparcia w celu rozwiązania 

problemów komunikacyjnych na poziomie 

lokalnym, jak i regionalnym, 

- zmaksymalizowanie efektywności z 

uwagi na świadomie podejmowanych 

działań oraz ich wzajemne uzupełnianie się. 

Z uwagi, iż komplementarność może 

wystąpić w różnych konfiguracjach, w 

danym przypadku można mówić  o 

komplementarności międzyprogramowej, 

która zachodzi w przypadku działań 

finansowanych z różnych programów 

operacyjnych, np. ZPORR  

i RPO , o komplementarności wewnątrz 

funduszowej- gdyż  podejmowane działania 

uzupełniają się w ramach finansowania z 

jednego funduszu jakim jest EFRR oraz 

komplementarności międzyokresowej – 

zachodzi pomiędzy programami 

finansowanymi w różnych okresach 

programowania. 
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oświetlenie, a 

także zostanie 

przebudowane 

istniejące 

uzbrojenie oraz 

zostanie 

utworzony pas 

zieleni 

izolacyjnej 

wzdłuż trasy. 

Całkowita 

wartość 

projektu 

55 694 884,02 

EUR  

1 201 838,08 

EUR 

9 626 245,75 

EUR 

1 18 983,03 

EUR 

 

113 580 081,57 

EUR 

 

169 783 829,42 

EUR 

Wartość 

wkładu UE 

13 196 372,29 

EUR 
781 194,75 EUR 

8 150 764,82 

EUR 
839 237,27 EUR 

36 927 402,63 EUR 32 407 569,70 EUR 

 


