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Wprowadzenie
Podobnie, jak w poprzednim okresie programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce
na lata 2004-2006, środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych. Wszystkie ze wskazanych przedsięwzięć będą przyczyniać się do realizacji głównych celów
polityki spójności UE wskazanych w art. 158 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską:
„W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Wspólnoty, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu
jej spójności gospodarczej i społecznej. W szczególności Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji
w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych,
w tym obszarów wiejskich”.
Program Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRSC)1 jest
dokumentem, na podstawie, którego jednostki samorządu terytorialnego2 wskazanego obszaru polityki rozwoju
będą miały możliwość absorpcji środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w okresie programowania 2007-2013.
Program Rozwoju Subregionu Centralnego przedstawiony poniżej nie wyczerpuje jednak definicji strategii
rozwoju pojmowanej jako kompleksowy dokument określający podstawowe kierunki rozwoju subregionu,
uwzględniający walory i szanse w otoczeniu oraz wskazujący lokalne słabości i zewnętrzne zagrożenia.
Jego powstanie uwarunkowane było przede wszystkim procedurami określonymi przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WSL), dotyczącymi sposobu wyboru projektów (m.in. Programy Rozwoju
Subregionów). W wytycznych zostały określone obszary wsparcia oraz wysokość alokacji przypadająca
na subregion centralny. PRSC nie definiuje jednak wszystkich obszarów problemowych ograniczających rozwój
określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Strategii
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Istnieje, więc potrzeba stworzenia kompleksowej strategii
rozwoju subregionu centralnego, której częścią byłby niniejszy dokument.
Podstawowym elementem Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 jest uzgodniona lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju
subregionu, a ich realizacja przyniesie poprawę jakości życia mieszkańców, wzmocni wizerunek tego subregionu
oraz przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Projekty ujęte
w niniejszym PRSC, spełniające wymogi formalne i merytoryczno-techniczne Instytucji Zarządzającej

1

W ramach procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL),
obok ścieżki konkursowej przygotowano dwie ścieżki wyboru projektów: Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz
Programy Rozwoju Subregionów (PRS).
2
„Beneficjentami projektów realizowanych w ramach PRS mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną” – zgodnie
z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, uzyskują dofinansowanie
z pominięciem procedury konkursowej.

Tabela 1: Tabela finansowa Programów Rozwoju Subregionów (w zł)

Działanie
Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług
publicznych
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura
okołoturystyczna /podmioty publiczne
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne
źródła energii
Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych
ośrodków wzrostu
Poddziałanie 6.2.1.
Rewitalizacja - duże miasta
Poddziałanie 6.2.2.
Rewitalizacja– małe miasta
Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa
kluczowych elementów sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć
drogową
Razem

Alokacja na
PRS

Centralny

Południowy

Północny

Zachodni

200 000 000

141 200 000

8 320 000

22 840 000

27 640 000

140 000 000

94 480 000

8 000 000

18 200 000

19 320 000

42 480 000

29 360 000

0

6 360 000

6 760 000

40 000 000

24 000 000

5 280 000

5 200 000

5 520 000

28 000 000

16 800 000

0

0

11 200 000

89 280 000

61 600 000

0

8 000 000

19 680 000

52 000 000

31 120 000

7 000 000

6 760 000

7 120 000

90 720 000

0

29 880 000

29 520 000

31 320 000

18 440 000

7 080 000

0

5 520 000

5 840 000

80 000 000

0

26 320 000

26 040 000

27 640 000

45 000 000

0

0

35 000 000

10 000 000

160 000 000

0

70 040 000

27 720 000

62 240 000

405 640 000 154 840 000 191 160 000

234 280 000

985 920 000

Źródło: Wytyczne do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, styczeń 2008.

Program Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 został opracowany
na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz zgodnie
z Wytycznymi do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów. Dokument
ten jest zgodny ze wszystkimi aktami prawnymi i innymi dokumentami przygotowanymi przez Wspólnotę
Europejską oraz Polskę regulującymi sposoby realizacji polityki strukturalnej Unii Europejskiej w okresie
programowania na lata 2007-2013.
Program Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 składa się
z następujących rozdziałów:
I.

Diagnoza subregionu centralnego województwa śląskiego.

II. Strategia rozwoju subregionu centralnego województwa śląskiego.
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III. Uzgodniony katalog projektów wybranych do realizacji.
IV. Plan finansowy zgodny z planem finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
V. Szczegółowy system zarządzania, w tym: system wyboru projektów, wdrażanie programu i system
monitoringu.
VI. Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych.
VII. Załączniki.
Załącznikami do niniejszego programu są wzór sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji Programu
Rozwoju Subregionu, wskaźniki monitoringowe dla PRS oraz lista projektów rezerwowych.
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I. Diagnoza subrgionu centralnego województwa śląskiego
1. Sytuacja społeczno-gospodarcza subregionu centralnego
Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 3, województwo śląskie
zostało podzielone na cztery subregiony (tzw. obszary polityki rozwoju): środkowy, północny, południowy
oraz zachodni4. Jednym z celów wskazanego podziału było przyczynienie się do bardziej dynamicznego rozwoju
województwa śląskiego.

Źródło: „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 4 lipiec 2005.
3

Uchwała Nr II/37/6/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 roku w sprawie: aktualizacji „Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” poprzez przyjęcie „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”.
4
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1572 i 1573) województwo śląskie zostało podzielone
na następujące podregiony: bielski, bytomski, częstochowski, gliwicki, katowicki, rybnicki, sosnowiecki i tyski. Podział ten obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2008 roku.
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1.1. Położenie geograficzne, ludność, podstawowe problemy społeczne
Subregion centralny (zwany także subregionem środkowym) jest położony w centralnej części województwa
śląskiego. W jego skład wchodzą: 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice,
Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (tj. będziński, bieruńsko - lędziński, gliwicki,
lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański). Powierzchnia subregionu centralnego wynosi
5 578 km2. Na terenie tego subregionu zamieszkuje około 2,85 mln osób5, co stanowi około 61%6 ludności
całego województwa śląskiego7.
Wykres 1: Liczba ludności w subregionie centralnym (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

P. Będziński; 151 163
P. Gliwicki; 114 848
P. Lubliniecki; 76 530
P. Mikołowski; 91 112
P. Pszczyński; 104 828
P. Tarnogórski; 137 830
P. Bieruńsko-Lędziński; 56 017
P. Zawierciański; 123 901
M. Bytom; 186 540
M. Chorzów; 113 978
M. Dąbrowa Górnicza; 129 559
M. Gliwice; 198 499
M. Jaworzno; 95 771
M. Katowice; 314 500
M. Mysłowice; 75 063
M. Piekary Śląskie; 59 338
M. Ruda Śląska; 145 471
M. Siemianowice Śląskie; 72247
M. Sosnowiec; 224 244
M. Świętochłowice; 54 938
M. Tychy; 130 492
M. Zabrze; 190 110

Źródło: Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego - www.stat.gov.pl

5

Stan na 31 grudnia 2006 roku wg danych Urzędu Statystycznego w Katowicach.
Jak wyżej.
7
Zgodnie z danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2006 r., województwo śląskie liczyło
4 669 137 mieszkańców.
6

7

Wykres 2: Struktura ludności województwa śląskiego w podziale na obszary polityki rozwoju
13,89%
11,46%

13,68%

Subregion Centralny
Subregion Południow y
Subregion Północny
Subregion Zachodni

60,97%

Źródło: Województwo Śląskie 2007 – Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Katowicach 2007.

Jednym z najpoważniejszych problemów całego województwa śląskiego jest bezrobocie. Restrukturyzacja kopalń
i przemysłu hutniczego przyczyniła się (głównie w Aglomeracji Górnośląskiej) do bardzo wysokiego i szybkiego
wzrostu bezrobocia. Aby, w miarę możliwości, zapobiec skutkom zamykania państwowych zakładów
przemysłowych, mieszkańcy – głównie górnicy i hutnicy - zostali objęci specjalnymi programami,
które pomogły w ich przekwalifikowaniu i przygotowaniu do pracy w nowych zawodach. Obecnie sytuacja uległa
znacznej poprawie. Branże przemysłowe są wypierane przez działalności handlowo-usługowe oraz drobną
wytwórczość. Ponad 60% mieszkańców województwa znalazła zatrudnienie w prężnie rozwijającym się sektorze
prywatnym, w tym m.in. w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, podmioty te mają możliwość unowocześnienia swojej działalności oraz tworzenia nowych stałych
miejsc pracy dzięki środkom finansowym pochodzącym z europejskich funduszy strukturalnych.
Poza m.in. specjalnymi programami pomagającymi w przekwalifikowaniu pracowników przemysłu ciężkiego,
do rozwiązania problemu bezrobocia przyczyniają się również programy tworzenia nowych terenów
inwestycyjnych (realizowane między innymi dzięki wsparciu funduszy strukturalnych w latach 2004-2006).
Głównym celem tworzenia obszarów inwestycyjnych jest przyciągnięcie nowych inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy, a tym samym przyczyniających się do rozwiązania jednej z największych bolączek polskiej
gospodarki, tj. bezrobocia.
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M. Świętochłowice 18,9

Powiat Zawierciański 18,7

M. Bytom 17,5

Powiat Będziński 17,4

M. Siemianowice Ślaskie 15,8

M. Zabrze 15,4

M. Chorzów 14,5

M. Sosnowiec 13,5

M. Piekary Śląskie 13,3

M. Dąbrowa Górnicza 13,2

Subregion Centralny województwa śląskiego 12,9

M. Jaworzno 12,7

Powiat Mikołowski 11,6

Województwo śląskie 10,6

M. Mysłowice 10,5

Powiat Gliwicki 10,5

Powiat Tarnogórski 10,1

Powiat Lubliniecki 9,9

M. Ruda Śląska 9

M. Gliwice 7,7

M. Tychy 7,4

Powiat Pszczyński 7,1

Powiat Bieruńsko-lędziński 6,6

M. Katowice 4,4

Wykres 3: Stopa bezrobocia w subregionie centralnym na tle województwa śląskiego w % (stan na dzień 30 czerwca 2007 r.)

Źródło: Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego - www.stat.gov.pl

1.2. Gospodarka
Subregion centralny województwa śląskiego skupia na swoim terenie ogromny potencjał przemysłowy
z możliwością szybkiego i dynamicznego rozwoju. Pomimo spadku znaczenia przemysłu węglowego,
metalurgicznego i energetycznego na skutek procesu restrukturyzacji, opisywany region nadal pełni nadrzędną
rolę we wskazanych dziedzinach (obecnie tzw. przemysł paliwowo-energetyczny). Ponadto rośnie liczba
przedsiębiorstw zajmujących się elektroniką, przemysłem samochodowym, przemysłem chemicznym,
przetwórstwem spożywczym, a także nowoczesnymi technologiami. To właśnie tu przybywa i zakłada swoje filie
najwięcej zagranicznych inwestorów – nie tylko z Europy. Województwo śląskie mieści się w grupie
najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Pod względem Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego
mieszkańca województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w kraju. Subregionem wiodącym w wytwarzaniu PKB
w województwie jest subregion centralny. Jego udział wynosi ok. 66%. Struktura gospodarki województwa jest
bogata i zróżnicowana. Region skupia 12% wszystkich jednostek gospodarczych w kraju, co stanowi 426, 3 tys.
podmiotów gospodarki narodowej województwa (2005 r). Najwięcej przedsiębiorstw w skali regionu
zarejestrowanych jest w subregionie centralnym – 266,8 tys.
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Wykres 4: PKB w subregionie centralnym na tle województwa śląskiego (w mln zł)
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150 000
100 000
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0
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego; www.stat.gov.pl

2. Analiza problemowa obszarów, w których realizowany będzie PRSC
2.1. Społeczeństwo informacyjne
W związku z tym, iż zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej Unia Europejska od 2010 r. ma stać się jedną
z najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie, władze Polski oraz jej poszczególnych regionów zostały
zobowiązane do podnoszenia konkurencyjności Unii Europejskiej. Cel ten zostanie osiągnięty
m.in. poprzez upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.
Niestety istniejąca obecnie na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego sieć teleinformatyczna
ułatwiająca dostęp do informacji i umożliwiająca świadczenie usług, także publicznych, przez Internet,
mimo obserwowanego w ostatnich latach rozwoju, jest nadal niewystarczająca w stosunku do istniejących
potrzeb. Techniczne możliwości dostępu do Internetu w 2005 roku miało 30% wszystkich gospodarstw
domowych w Polsce. Tylko 40% gospodarstw domowych posiada komputer, co w porównaniu do średniej
dla nowych krajów członkowskich (55%) jest ciągle niesatysfakcjonującym wynikiem. W 2005 roku
w województwie śląskim tylko 41,7% gospodarstw domowych posiadało komputery, w tym dostęp do Internetu
deklarowało – 27,3% (średnia krajowa – 38,6%)8.
Poziom dostępności w regionie do usług publicznych świadczonych przez sektor publiczny, jak i prywatny
odbiega od standardów w Unii Europejskiej. Tworzenie nowych i unowocześnianie starych sieci ma zbliżyć
województwo śląskie do standardów Unii Europejskiej pod względem jakości oraz ilości świadczonych e-usług,
a także uczynić z niego równorzędnego partnera dla innych regionów UE.
2.2. Kultura i turystyka
Subregion centralny województwa śląskiego jest miejscem atrakcyjnym pod względem przyrodniczym
i kulturowym. Swoim zasięgiem obejmuje zróżnicowany krajobrazowo teren, bogaty w liczne tereny zielone
i rekreacyjne. Do jego głównych atrakcji turystycznych zaliczyć należy zabytki dawnej techniki oraz wiele
8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice 28 sierpnia 2007 r., s. 20.
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zabytków architektury i budownictwa. Obecnie obiekty te wymagają wielu prac rewitalizacyjnych
i restauratorskich. Przykładem takich obiektów są: Zamek i Wzgórze Zamkowe w Będzinie, Zamek w Siewierzu,
600-metrowa „Sztolnia Czarnego Pstrąga”, „Starówka wraz z Zabytkowym Parkiem Pszczyńskim”
oraz Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.
Województwo śląskie, w tym teren subregionu centralnego, jest obszarem wielokulturowym, ukształtowanym
głównie przez wpływy zamieszkującej go ludności. Materialnym wyrazem tego zróżnicowania są zabytki
związane z kulturą przemysłową, zabytki architektury mieszkalnej, kompozycje krajobrazowe, zabytkowa
architektura militarna. Subregion centralny to ważny ośrodek kultury, o czym świadczy działalność wielu instytucji
kulturalnych, uczelni artystycznych, teatrów. Ważną rolę w ochronie i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego
pełnią muzea, a głównie Muzeum Śląskie i Muzeum Historii Katowic, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum
Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Do upowszechniania kultury w zasadniczy sposób
przyczynia się również praca bibliotek, w tym głównie najstarszej książnicy na terenie województwa - Biblioteki
Śląskiej.
Wykres 5: Liczba muzeów w subregionie centralnym na tle województwa śląskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego; www.stat.gov.pl

Wykres 6: Liczba bibliotek w subregionie centralnym na tle województwa śląskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego; www.stat.gov.pl
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Mimo dużej atrakcyjności subregionu, jego zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jest stosunkowo ubogie,
baza gastronomiczna i noclegowa jest niewystarczająca. Rozbudowa bazy hotelowej oraz odnowienie
historycznych obiektów spowoduje przyciągnięcie turystów zagranicznych i krajowych oraz, co najważniejsze,
wpłynie na wzrost zainteresowania własną kulturą wśród mieszkańców regionu. Tego rodzaju działania
nastawione są nie tylko na odnowę i ochronę dóbr kultury, ale także na zakorzenianie kultury wśród młodych
ludzi, którzy w dzisiejszych czasach często nie czują potrzeby utożsamiania się z nią.
2.3. Środowisko
Wysoki stopień koncentracji przemysłu i urbanizacji na obszarze subregionu centralnego spowodował trwałe
przeobrażenia tego obszaru. Wyrażają się one w zanieczyszczeniu wód, powietrza atmosferycznego, skażeniach
gleb, deformacji terenu. Obszar subregionu centralnego z racji dominującej roli, jaką odgrywały tu sektory
przemysłowe, kojarzony jest przede wszystkim z silnym zanieczyszczeniem środowiska.
Ze względu na przemysłowy charakter województwa oraz wysoką gęstość zaludnienia województwo śląskie
zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych i komunalnych
wymagających oczyszczenia. Interwencji wymagają kwestie poprawy jakości powietrza. Według danych
zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 najwięcej pyłowych zanieczyszczeń
powietrza w województwie opada w subregionie centralnym 16,2 tys. ton (tj. 56,1% zanieczyszczeń
województwa), podobna sytuacja występuje w emisji gazów. W 2005 roku w województwie śląskim emitowanych
było 21,5% krajowych zanieczyszczeń pyłowych i 35,6% zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla).
Na 1 km2 w regionie opada rocznie 1,8 tony pyłów, w subregionie centralnym aż 2,5 t/ km2 oraz 57,9 tony
zanieczyszczeń gazowych, w subregionie centralnym 91,6 t/ km2
Wykres 7: Emisja zanieczyszczeń gazowych [t/r] w subregionie centralnym na tle województwa śląskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego; www.stat.gov.pl
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Wykres 8: Emisja zanieczyszczeń pyłowych [t/r] w subregionie centralnym na tle województwa śląskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego; www.stat.gov.pl

W 2005 roku na składowiskach, zwałowiskach i hałdach nagromadzonych było 39,4% ogółu odpadów krajowych,
w ciągu roku wytwarza się tutaj na 1 km2 blisko dziewięciokrotnie więcej niż w kraju odpadów przemysłowych.
W subregionie centralnym wytwarzana jest 5.533,3 ton odpadów przemysłowych na km 2, więcej wytwarzanynch
jest tylko w subregionie zachodnim.
Województwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem gęstości sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Wpłynęło na to głównie występowanie na terenie regionu wysoko zurbanizowanych obszarów,
zlokalizowanych w centralnej częci województwa. W sieć wodociągową najlepiej wyposażony jest jest subregion
zachodni, gdzie na 100 km2 przypada 205 km sieci wodociągowej, oraz centralny 160 km/100 km 2. Najlepiej
w sieć kanalizacyjną w województwie śląskim wyposażony jest subregion centralny na 100 km2 przypada 73,7 km
sieci kanalizacyjnej.
2.4. Obszary zdegradowane
Poważnym problemem, obok wysokiego bezrobocia, związanym z zamykaniem dużych zakładów przemysłowych
są rozległe, zanieczyszczone i zdegradowane tereny poprzemysłowe, a także zdegradowane przestrzenie
publiczne. Większość z nich jest obecnie zaśmiecona zalegającymi odpadami przemysłowymi lub stanowi
nielegalne lokalne „śmietniska” powodujące coraz głębszą degradację gleby, a także zanieczyszczenie wód
podziemnych i powierzchniowych.
Powierzchnia nieużytków oraz terenów zdewastowanych i zdegradowanych w województwie śląskim stanowi
ogółem 4 602 ha. Znaczący procent stanowią tereny poprzemysłowe powstałe na skutek eksploatacji węgla
kamiennego oraz kopalnictwa piasku, w szczególności występujące w centralnej części województwa śląskiego.
Przygotowanie procesu rekultywacji zdegradowanych terenów i przestrzeni jest bardzo kosztowne
i czasochłonne, niemniej jest ono niezbędne.
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W większości opisywane tereny poprzemysłowe znajdują się w centrach miast lub w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów zielonych i lasów9. Jednakże po przeprowadzeniu rekultywacji, bądź rewitalizacji, nadaniu im nowych
funkcji gospodarczych, społecznych, rekreacyjnych lub edukacyjnych tereny te staną się atrakcyjne.
Procesy transformacji ustrojowej, gospodarczej i społecznej wywyołuję różnorodne negatywne zjawiska
i problemy spoleczne. W większości przypadków na terench planowanych do objęcia procesami rewitalizacji
przede wszystkim w centrach miast mieszkają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wysoki poziom
bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi, oraz ubożenie mieszkańców skutkują patologiami, rosnącą
przestępczością. W 2007 roku według danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na terenie
województwa śląskiego odnotowano 164 685 przestępstw. Przestępstwa kryminalne stanowią 75,72% ogółu
przestępczości. Koniecznym wydaje się więc wzrost poprawy bezpieczeństwa na obszarach poddawanych
procesom rewitalziacji.
Wykres 9: Liczba przestępstw i wskaźnik ich wykrywalności w województwie śląskim

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, styczeń – grudzień 2007, Województwo Śląskie,
dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wykres 10: Wskaźnik wykrywalności przestępstw w subregionie centralnym na tle województwa śląskiego
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Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

9

Problem rewitalizacji miejskich dzielnic i zdegradowanych przestrzeni publicznych jest kwestią niezmiernie ważną z punktu widzenia
Karty Lipskiej w sprawie Europejskich Miast Zrównoważonych: „[...] miasta europejskie, każdej wielkości, które wykształcały się w toku
historii, stanowią cenny i niezastąpiony majątek ekonomiczny, społeczny oraz kulturowy. [...]”.
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Tabela 2: Subregion centralny na tle województwa śląskiego

Województwo
śląskie

WSKAŹNIK

Subregion centralny

Dane ogólne
powierzchnia [km2]
ludność
małżeństwa
rozwody
urodzenia żywe
zgony

12334

5577

4669137
27847
10718
42458
46336

2846979
16535
7089
25105
29393

229819
137357
34869
76996

146021
88391
22482
49971

43134
61795
46714
61583
16593

26828
39147
29796
39786
10464

31755
911
68
68
31949

18864
937
66
65
18592

2871,4
29855
442069,2

2409,2
23177
269950,3

413

261

158391,3

106225,1

5287,81
839
2183
1004950
17027054

5956,02
463
1365
628044
10596831

57
34828
173410
20856
4359128
674204

29
21995
131491
14168
2847183
417392

Bezrobocie
bezrobotni zarejestrowani:
bezrobotni zarejestrowani: kobiety:
pozostający bez pracy 12 – 24 miesięcy
pozostający bez pracy 24 miesięcy i więcej
bezrobotni według wieku: [os]
24 lata i mniej
25-34 lata
35-44 lata
45-54 lata
55 i więcej
Podmioty gospodarcze
jednostki nowo zarejestrowane wg sekcji PKD
podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności
jednostki wykreślone
Ochrona środowiska
parki spacerowo – wypoczynkowe [ha]
nasadzenia i ubytki wg lokalizacji, nasadzenia drzew w miastach
zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam3/rok]
komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków – oczyszczanie
ogółem [ob]
ścieki oczyszczane [dam3/rok]
Biblioteki
ludność na 1 placówkę biblioteczną
biblioteki i filie
pracownicy bibliotek
czytelnicy w ciągu roku
księgozbiór
Kina
kina ogółem
miejsca na widowni
seanse ogółem
seanse filmy produkcji polskiej
widzowie ogółem
widzowie na filmach produkcji polskiej
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liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych

134,06

129,44

57
7062

32
5444

1155
26607
54
4459

726
17708
42
3347

135
9712

84
6026

Muzea
muzea łącznie z oddziałami
imprezy oświatowe w muzeach
Ochrona zdrowia
apteki ogółem
łóżka w szpitalach i oddziałach
żłobki
dzieci przebywające w ciągu roku (łącznie z oddziałami)
Pomoc społeczna
placówki stacjonarnej pomocy społecznej
mieszkańcy (łącznie z filiami)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych za 2006 r. Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Katalog kluczowych szans i barier rozwoju subregionu centralnego województwa śląskiego
Tabela 3: Katalog kluczowych szans i barier rozwoju subregionu centralnego województwa śląskiego:

Mocne strony/Szanse

Słabe strony/Bariery

Społeczeństwo informacyjne
- Niski poziom rozwoju infrastruktury informatycznej,
- Wzrost dostępności usług on-line dla obywateli
i przedsiębiorstw oraz wzrost zainteresowania tymi

w szczególności na obszarach wiejskich

usługami

- Niska dostępność i niski poziom rozwoju usług

- Spadek cen połączeń telefonicznych i dostępu

e-administracji

do Internetu spowodowany rozwojem technologicznym

- Zbyt wolne tempo rozwoju usług z zakresu e-administracji

i wzrostem konkurencyjności sektora

- Brak doświadczenia w zarządzaniu projektami

- Rozwój technologii informatycznych

informatycznymi w administracji

- Rozwój cyfrowych technologii komunikacyjnych
- Nowoczesny system publicznych punktów dostępu
do Internetu
Turystyka i kultura
- Atrakcyjne warunki krajobrazowo-przyrodnicze

- Duży stopień wyeksploatowania bazy turystycznej

oraz bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe

- Brak lub złe oznaczenie miejsc i obszarów atrakcyjnych

sprzyjające rozwojowi różnych form turystyki

turystycznie

i wypoczynku

- Brak parkingów w wielu miastach o znaczeniu

- Lotnisko obsługujące międzynarodowe połączenia lotnicze

turystycznym

oraz sieć lotnisk sportowych

- Wysoka pozycja konkurencyjna ośrodków kulturalnych

- Duże zainteresowanie społeczeństwa zabytkami

poza regionem

cywilizacji przemysłowej

- Brak produktów tradycyjnych i lokalnych

- Bogate zasoby kadrowe zaangażowane w rozwój kultury,

- Zły stan techniczny obiektów kultury i ich wyposażenia,
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a także bogaty potencjał środowisk twórczych

niedopasowanie obiektów do potrzeb

- Wzrost wydatków publicznych na kulturę oraz coraz

i oczekiwań odbiorców

większa dostępność funduszy unijnych przeznaczonych na

- Zły i bardzo zły stan zachowania wielu zabytków,

rozwój kultury

niewystarczająca świadomość konieczności

- Zwiększająca się liczba organizacji pozarządowych

ich ochrony

działających na rzecz kultury i jej upowszechniania

- Brak systemu informacji kulturalnej i turystycznej

Aspekty przestrzenne i ochrona środowiska
- Duża powierzchnia terenów leśnych i obszarów zielonych

- Zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury

- Silne zróżnicowanie przyrodniczo-krajobrazowe

ochrony środowiska

- Występowanie atrakcyjnych warunków krajobrazowo-

- Degradacja naturalnej rzeźby terenu spowodowana

przyrodniczych w bliskiej odległości

działalnością gospodarczą

od miast i aglomeracji

- Degradacja powierzchni w skutek działalności kopalń

- Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

(tzw. „szkody górnicze”)

- Korzystne usytuowanie geograficzne

- Niski stopień odzysku i recycling’u odpadów komunalnych

- Poprawa jakości wód powierzchniowych

- Brak systemowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji

- Gęsta i istniejąca sieć infrastruktury komunikacyjnej

zdegradowanych terenów miejskich

- Promocja inicjatyw dot. nowych form zarządzania

oraz poprzemysłowych

przestrzenią i jakością przestrzeni publicznych

- Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
- Znaczne zanieczyszczenie rzek
- Brak ładu i estetyki śląskich przestrzeni publicznych
- Zdegradowane środowisko przestrzenne
- Brak zintegrowanego transportu zbiorowego
i systemu powiązań wewnętrznych

II. Strategia rozwoju subregionu centralnego województwa śląskiego
1. Cel główny oraz cele szczegółowe Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 wraz z uzasadnieniem i prezentacją powiązań
Celem głównym Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
jest stymulowanie dynamicznego rozwoju subregionu centralnego. Cel ten jest spójny z celem głównym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wyżej wskazany
Program stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach jednej z procedur RPO WSL
– Programów Rozwoju Subregionów.
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Tabela 4: Wskaźnik realizacji celu głównego PRSC

Jednostka
miary

Wskaźnik

Wpływ realizacji
programu na zmianę
PKB
Liczba utworzonych
miejsc pracy netto

Zakładana
wartość
wskaźnika w
roku
docelowym
2013
2015

Wartość
bazowa
wskaźnika

Częstotliwość
pomiaru
wskaźnika

Źródło danych

%

0

0,17

0,16

szt.

0

663

138

Utworzone miejsca
pracy brutto z tego:

szt.

0

533

587

rocznie

zestawienia Punktu
Informacyjnego PRSC

dla kobiet

szt.

0

267

256

rocznie

zestawienia Punktu
Informacyjnego PRSC

dla mężczyzn

szt.

0

266

331

rocznie

zestawienia Punktu
Informacyjnego PRSC

W latach
docelowych

badanie ewaluacyjne
badanie ewaluacyjne

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 5: Cel główny PRSC i strategia jego osiągnięcia

Cel główny

Cel szczegółowy

Priorytet

Stworzenie warunków do efektywnego rozwoju

Budowa społeczeństwa

społeczeństwa informacyjnego

informacyjnego

Rozwój turystyki miejskiej i aktywnych form

Rozwój infrastruktury

wypoczynku

okołoturystycznej

Upowszechnienie i zachowanie dziedzictwa

Infrastruktura kultury

kulturowego

Ochrona i poprawa jakości środowiska

Poprawa jakości środowiska

Wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych

Rewitalizacja obszarów
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Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy
wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i
przestrzennej regionu

obszarów miejskich i terenów poprzemysłowych

zdegradowanych

zlokalizowanych w miastach subregionu centralnego

Źródło: Opracowanie własne.

1.1. Priorytet I: Budowa społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do efektywnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Uzasadnienie:
W wysoko rozwiniętych społeczeństwach obserwuje się silną tendencję do przechodzenia od gospodarki opartej
na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja
oraz technologie informacyjne. Konieczność stworzenia globalnego społeczeństwa, opartego na powszechnym
stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych, MSP i gospodarstwach
domowych uzasadnia przyjęcie powyższego celu. Służy on realizacji najważniejszych priorytetów Wspólnoty
sformułowanych w odnowionej Strategii Lizbońskiej.
Kluczowym zadaniem realizowanym przez subregion centralny województwa śląskiego jest włączenie się
w proces budowy ery informacyjnej, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik społeczeństwa
informacyjnego, stwarzanie warunków dla zapewnienia bezpośredniego dostępu do informacji, kształtowanie
świadomości

społeczeństwa

oraz

rozwijanie

jego

potencjału

intelektualnego

i

gospodarczego.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
jest czynnikiem silnie stymulującym wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Wspieranie rozwoju infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym ma przyczynić się do osiągnięcia przez województwo
śląskie statusu równorzędnego partnera dla najbardziej rozwiniętych regionów we współczesnej gospodarce.
W ramach Programu realizowane będą grupy projektów skupionych w dwóch przedsięwzięciach z zakresu
społeczeństwa informacyjnego:
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● „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym
województwa śląskiego” ,
● „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim „.
Grupy projektów wchodzące w skład w/w przedsięwzięć, z uwagi na łączące je wspólne elementy, takie jak:
-

cel projektu,

-

typ realizowanych zadań,

-

termin ich realizacji (na skutek porozumienia się partnerów, wszystkie zostaną zrealizowane w jednym
terminie – na przestrzeni kilku najbliższych lat ),

-

produkty, które powstaną w określonym horyzoncie czasowym (szerokopasmowa sieć teleinformatyczna,
urządzenia dostępowe oraz publiczne punkty dostępu do Internetu),

-

przyjęte założenia projektowe (m.in. uwzględnienie danych z inwentaryzacji istniejących sieci i nie zakłócanie
konkurencji), a przede wszystkim z uwagi na otrzymane rezultaty tj. zapewnienie mieszkańcom zachodniej
i wschodniej części subregionu centralnego możliwości korzystania z e-usług w jednym, z góry określonym
terminie sprawiają, że projekty te należy traktować jako spójne metaprojekty.

Komplementarność:
Priorytet jest komplementarny z programami:
•

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
- Priorytet VII – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
- Priorytet VIII – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

•

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
- Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna
- Priorytet V – Dobre rządzenie

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:
- Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
- Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne
- Priorytet III – Turystyka
- Priorytet IV - Kultura
- Priorytet V - Środowisko
- Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast
- Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna
- Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja

•

Komplementarność z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013:
- Priorytet II - Rozwój infrastruktury okołoturystycznej
- Priorytet III - Infrastruktura kultury
- Priorytet IV - Poprawa jakości środowiska
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- Priorytet V - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Tabela 6: Wskaźniki realizacji celów Priorytetu I

Częstotliwość

2015

pomiaru wskaźnika

Zakładana

Długość nowowybudowanej sieci
szkieletowej
Długość nowowybudowanej sieci
dostępowej (w tym LAN)
Długość zmodernizowanej sieci
dostępowej (w tym LAN)
Długość zmodernizowanej sieci
LAN w urzędach/jednostkach
publicznych
Liczba uruchomionych Publicznych
Punktów Dostępu do Internetu
(PIAP)
Liczba uruchomionych Publicznych
Punktów Dostępu do Internetu
(PIAP) przystosowanych dla
potrzeb osób niepełnosprawnych

wartość

2013
Wskaźniki produktu

wskaźnika w roku

docelowym

Wartość bazowa

wskaźnika

Jednostka miary

Wskaźnik

km

0

390,89

390,89

rocznie

km

0

250

250

rocznie

km

0

12

12

rocznie

km

0

200

200

rocznie

szt.

0

311

311

rocznie

szt.

0

46

46

rocznie

Wskaźniki rezultatu
Liczba osób fizycznych
(użytkowników) podłączonych do
szerokopasmowego Internetu
Liczba instytucji publicznych
podłączonych do
szerokopasmowego Internetu (za
wyjątkiem szkół)
Liczba szkół podłączonych do
szerokopasmowego Internetu
Liczba innych instytucji
podłączonych do
szerokopasmowego Internetu
Liczba osób korzystających
miesięcznie z uruchomionych PIAP
Liczba osób niepełnosprawnych
korzystających miesięcznie z
uruchomionych PIAP

osoby

0

5 000

5 000

rocznie

szt.

0

392

392

rocznie

szt.

0

393

393

rocznie

szt.

0

22

22

rocznie

osoby

0

20770

20770

rocznie

osoby

0

110

110

rocznie
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1.2. Priorytet II: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i aktywnych form wypoczynku
Uzasadnienie:
Województwo śląskie jest obszarem posiadającym bardzo liczne i zróżnicowane walory turystyczne,
a także jest ważnym ośrodkiem turystycznym w Polsce. Subregion centralny województwa śląskiego jest jednym
z największych skupisk miejskich w kraju, ważnym centrum akademickim, przemysłowym i usługowym,
o dobrej dostępności transportowej. Bogata historia miast subregionu, liczne zabytki architektury i techniki
predysponują obszar subregionu centralnego do podjęcia działań związanych z rozwojem przede wszystkim
turystyki przemysłowej i biznesowej. Według danych zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
Śląskim na lata 2004 – 2013, co czwarty mieszkaniec Polski odwiedzający województwo śląskie krótkookresowo,
deklaruje jako cel podróży typową turystykę i rekreację, a niemal co piąty interesy służbowe.
Ponadto walory środowiska przyrodniczego, zwłaszcza na obszarze wielkich kompozycji lublinieckich, kozielskojaworznickich, jurajskich sprawiają, że subregion centralny posiada znaczący potencjał do rozwoju aktywnych
form turystyki.
Działania podejmowane w ramach tego priorytetu przyczynią się do zdynamizowania rozwoju aktywnej turystyki zarówno wewnątrzmiejskiej (tj. dotyczącej zapewnienia możliwości aktywnego spędzania czasu
przez mieszkańców subregionu centralnego), jak również związanej z atrakcyjnymi turystycznie i krajobrazowo
oraz przyrodniczo obszarami regionu. Rozwój turystyki w subregionie centralnym odbywający się
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju wraz z profesjonalnie prowadzoną promocją atrakcji
turystycznych ma przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego w województwie śląskim, a w rezultacie
do wzrostu gospodarczego regionu oraz do powstawania nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy.
Komplementarność:
Priorytet jest komplementarny z programami:
•

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
- Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:
- Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
- Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne
- Priorytet III – Turystyka
- Priorytet IV - Kultura
- Priorytet V – Środowisko
- Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast
- Priorytet VII - Transport
- Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja
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•

Komplementarność z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013:
- Priorytet I – Budowa społeczeństwa informacyjnego
- Priorytet III - Infrastruktura kultury
- Priorytet IV - Poprawa jakości środowiska

- Priorytet V - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
Tabela 7: Wskaźniki realizacji celów Priorytetu II

2015

Częstotliwość

2013

pomiaru wskaźnika

Zakładana

wartość

wskaźnika w roku

docelowym

Wartość bazowa

wskaźnika

Jednostka miary

Wskaźnik

Wskaźniki produktu
Liczba nowych obiektów infrastruktury
aktywnego wypoczynku
Liczba przebudowanych
(wyremontowanych) obiektów
infrastruktury aktywnego wypoczynku
Długość wybudowanych szlaków
turystycznych/tras aktywnej turystyki
Długość przebudowanych szlaków
turystycznych/tras aktywnej turystyki
Liczba nowych obiektów infrastruktury
okołoturystycznej

szt.

0

58

58

rocznie

szt.

0

2

2

rocznie

km

0

651,50

651,50

rocznie

km

0

444,41

444,41

rocznie

szt.

0

8

8

rocznie

Wskaźniki rezultatu
Liczba turystów korzystających z
nowych obiektów infrastruktury
aktywnego wypoczynku
Liczba turystów korzystających z
przebudowanych (wyremontowanych)
obiektów infrastruktury aktywnego
wypoczynku
Liczba turystów korzystająca z
nowych obiektów infrastruktury
okołoturystycznej

osoby

0

414 955

414 955

rocznie

osoby

0

78 805

78 805

rocznie

osoby

0

36 000

36 000

rocznie
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1.3. Priorytet III: Infrastruktura kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Uzasadnienie:
Bogate dziedzictwo kulturowe jest podstawą atrakcyjności subregionu centralnego województwa śląskiego.
Subregion centralny, podobnie jak całe województwo śląskie, charakteryzuje wielokulturowość.
Wyrazem bogactwa i zróżnicowania kulturowego obszaru są jego zabytki. W subregionie centralnym szczególną
grupę stanowią zabytki techniki oraz zabytkowe obiekty poprzemysłowe. Subregion jest też bogaty w kompozycje
krajobrazowe oraz warownie jurajskie z gotyckimi zamkami i formami obronnymi. Obszar subregionu
charakteryzuje się wykształconą tożsamością regionalną.
Głównym celem priorytetu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Motywacją
do wsparcia tego obszaru, poza korzyścią polegającą na ochronie dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem,
jest zwiększenie gospodarczego znaczenia sektora kultury.
W subregionie centralnym znajdują się liczne obiekty i zespoły zabytkowe. Są to często unikatowe zabytki
oraz zbiory, niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturowego regionu. Wiele z nich pozostaje jednak
poza szerszym odbiorem ze względu na zły stan techniczny, bądź niewystarczające zabezpieczenie. Degradacja
obiektów cennych kulturowo postępuje niezmiernie szybko i często jest procesem nieodwracalnym.
W ramach tego priorytetu wspierane będą inicjatywy z zakresu ochrony istniejącego dziedzictwa kulturowego
i tradycji, historii osiągnięć kulturalnych, lokalnych obyczajów i języka. Rozwój infrastruktury kulturalnej przyczyni
się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej subregionu, a w konsekwencji całego województwa
śląskiego. Zmiany w tym obszarze przyczynią się również do rozwoju zasobów ludzkich, bowiem realizowane
przedsięwzięcia przyczynią się bez wątpienia do wykreowania nowoczesnego społeczeństwa, otwartego
i kreatywnego o silnej tożsamości regionalnej.
Komplementarność:
Priorytet jest komplementarny z programami:
•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
- Priorytet XII – Kultura i dziedzictwo kulturowe

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:
- Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
- Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne
- Priorytet III – Turystyka
- Priorytet IV – Kultura
- Priorytet V – Środowisko
- Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast
- Priorytet VII – Transport
- Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna
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- Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja
•

Komplementarność z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013:
- Priorytet I – Budowa społeczeństwa informacyjnego
- Priorytet II – Rozwój infrastruktury okołoturystycznej
- Priorytet IV – Poprawa jakości środowiska
- Priorytet V – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Tabela 8: Wskaźniki realizacji celów Priorytetu III

2015

Częstotliwość

2013

pomiaru wskaźnika

Zakładana

wartość

wskaźnika w roku

docelowym

Wartość bazowa

wskaźnika

Jednostka miary

Wskaźnik

Wskaźniki produktu
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego
poddanych procesom: rewitalizacji,
konserwacji, renowacji, rewaloryzacji,
modernizacji, adaptacji
Powierzchnia obiektów dziedzictwa
kulturowego poddanych procesom:
rewitalizacji, konserwacji, renowacji,
rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji
Powierzchnia terenów
zagospodarowanych na cele kulturalne

szt.

0

4

4

rocznie

m2

0

248

248

rocznie

m2

0

5 000

5 000

rocznie

90 000

90 000

rocznie

Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających ze
zmodernizowanej bazy kulturalnej

osoby

0

1.4. Priorytet IV: Poprawa jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości środowiska
Uzasadnienie:
Wysoki stopień koncentracji przemysłu i urbanizacji na obszarze subregionu centralnego spowodował jego trwałe
przeobrażenie. Wyraża się ono w zanieczyszczeniu wód, powietrza atmosferycznego, skażeniach gleb,
deformacjach terenu. Przede wszystkim obszar Aglomeracji Śląskiej z racji dominującej roli, jaką odgrywały
tu sektory przemysłowe kojarzony jest z silnym zanieczyszczeniem środowiska.
Zgodnie z Decyzją Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty
dla spójności (opartych m.in. na Strategii Lizbońskiej) zasoby finansowe przeznaczone na realizację polityki
spójności powinny koncentrować się na trzech priorytetach. Pierwszy z priorytetów 10, który wydaje się
10

„[...] zwiększaniu atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie odpowiedniej
jakości i poziomu usług oraz zachowanie stanu środowiska [...]”
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być najważniejszym właśnie dla subregionu centralnego, wskazuje na zachowanie stanu środowiska naturalnego
takim, jaki jest obecnie lub, jeśli to możliwe, jego poprawy.
W rozumieniu niniejszego dokumentu ochrona środowiska naturalnego i działania na jego rzecz to nie tylko
gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami czy czyste powietrze i odnawialne źródła energii,
ale także rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych. W związku z powyższym
Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni stały się
jednym ze strategicznych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013, na którego podstawie powstał niniejszy dokument. Z punktu widzenia rozwoju subregionu
centralnego ważne jest również, wskazane w strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności 11, znaczenie
podejmowanych

działań

zmierzających

do

odnowy

środowiska

fizycznego,

rewitalizację

terenów

poprzemysłowych, szczególnie w miastach tradycyjnie przemysłowych oraz ochrony i rozwoju dziedzictwa
kulturowego i historycznego, co w konsekwencji może przynieść uboczne korzyści dla rozwoju turystyki
i spowodować, że miasta subregionu centralnego będą bardziej atrakcyjne i chętniej zamieszkiwane
przez ludzi. Na obszarach miejskich aspekty gospodarcze, społeczne i związane z ochroną środowiska
są ze sobą ściśle wzajemnie powiązane. Otoczenie miejskie wysokiej jakości jest elementem priorytetu
odnowionej Strategii Lizbońskiej, zmierzającego do uczynienia z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca pracy,
życia i inwestowania.
Uzasadnione są, więc działania zmierzające do poprawy jakości środowiska w subregionie centralnym,
których celem jest spełnienie standardów ekologicznych Unii Europejskiej, zapewnienie mieszkańcom wysokiej
jakości życia m.in. poprzez działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, uporządkowanie i wdrożenie
systemu gospodarki odpadami oraz przywracanie wartości środowiskowych zdegradowanym przestrzeniom.
Podejmowane interwencje przyczynią się do racjonalizacji wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia
ilości wytwarzanych odpadów oraz zachowania różnorodności biologicznej i ochrony ekosystemów
w województwie śląskim.
Komplementarność:
Priorytet jest komplementarny z programami:
•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:
- Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
- Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne
- Priorytet III – Turystyka
- Priorytet V – Środowisko

11

Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [w:] Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L291/11, Tom 49 z 21 października 2006 r.
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- Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast
- Priorytet VII - Transport
•

Komplementarność z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013:
- Priorytet II - Rozwój infrastruktury okołoturystycznej
- Priorytet V - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Tabela 9: Wskaźniki realizacji celów Priorytetu IV

2015

Częstotliwość

2013

pomiaru wskaźnika

Zakładana

wartość

wskaźnika w roku

docelowym

Wartość bazowa

wskaźnika

Jednostka miary

Wskaźnik

Wskaźniki produktu
Długość wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej (łącznie z przyłączami)
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków
Liczba zmodernizowanych oczyszczalni
ścieków
Liczba pojemników zakupionych w wyniku
realizacji PRSC i zastosowanych do
selektywnej zbiórki odpadów
Liczba nowych punktów selektywnej zbiórki
odpadów
Powierzchnia zrekultywowanego terenu
Ilość usuniętych odpadów
Łączna kubatura budynków poddanych
termomodernizacji

km

0

42,625

42,6625

rocznie

szt.

0

1

1

rocznie

szt.

0

3

3

rocznie

szt.

0

16 350

16 350

rocznie

szt.

0

2 283

2 283

rocznie

ha
Mg

0
0

26,27
21 852

26,27
21 852

rocznie
rocznie

m3

0

98 617,23

98 617,23

rocznie

Wskaźniki rezultatu
Liczba gospodarstw domowych
obsługiwanych przez system kanalizacji w
wyniku realizacji PRSC
Liczba gospodarstw domowych
obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków
w wyniku realizacji PRSC
Liczba gospodarstw domowych objętych
selektywną zbiórką odpadów
Ilość odpadów objętych programem
selektywnej zbiórki
Ilość odpadów przekazanych do odzysku
Powierzchnia terenów atrakcyjnych
przyrodniczo powstałych w wyniku realizacji
PRSC

szt.

0

832

832

rocznie

szt.

0

665

665

rocznie

osoby

0

58 935

58 935

rocznie

Mg/rok

0

71 706

71 706

rocznie

Mg/rok

0

24 103

24 103

rocznie

ha

0

108,07

108,07

rocznie
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1.5. Priorytet V: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Cel szczegółowy: wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów miejskich i terenów
poprzemysłowych zlokalizowanych w miastach subregionu centralnego
Uzasadnienie:
Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem Polski (78,6% ludności miejskiej).
Większość obszarów miejskich subregionu centralnego zawiera w sobie tereny poprzemysłowe lub z nimi
sąsiaduje. Zakłady przemysłowe, bardzo często lokowane w centrach miast, w sąsiedztwie obszarów o dużych
walorach przyrodniczo-krajobrazowych, przez lata wrastały w krajobraz regionu, przez co stały się symbolami
identyfikacji miejsca, dominantami przestrzeni miejskich. W ostatnich latach przemysł podlegał transformacji
gospodarczej, co spowodowało degradację zurbanizowanych obszarów o przemysłowym charakterze.
Dzisiaj w większości są to obszary problemowe nie tylko w sensie przestrzennym, ale również społecznogospodarczym. Niedostrzeganie konieczności rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych skutkuje dalszą
degradacją terenów oraz stwarza zagrożenie dla ludzi i środowiska.
Znaczenie problematyki przekształcania terenów poprzemysłowych w subregionie centralnym wynika
przede wszystkim z masowości ich występowania, a także ich lokalizacji w potencjalnie wartościowych
miejscach. Głównym celem interwencji w tym obszarze będzie przywrócenie zdegradowanym terenom
poprzemysłowym, centrom miast i dzielnicom podlegającym procesom suburbanizacji nowych funkcji:
gospodarczych, społecznych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Rewitalizacja terenów zdegradowanych
w konsekwencji przyczyni się również do poprawienia warunków życia mieszkańców i podniesienia atrakcyjności
województwa śląskiego. Poprzez realizację działań związanych z tworzeniem i rozbudową systemów monitoringu
wizyjnego rozwojowi społeczno-gospodarczemu towarzyszyć też będzie wzrost poczucia bezpieczeństwa
i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Komplementarność:
Priorytet jest komplementarny z programami:
•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:
- Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
- Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne
- Priorytet III – Turystyka
- Priorytet IV - Kultura
- Priorytet V – Środowisko
- Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast
- Priorytet VII - Transport
- Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna
- Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja
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•

Komplementarność z przedsięwzięciami współfinansowanymi w ramach innych priorytetów Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013:
- Priorytet I – Budowa społeczeństwa informacyjnego
- Priorytet II - Rozwój infrastruktury okołoturystycznej
- Priorytet III – Infrastruktura kultury
- Priorytet IV - Poprawa jakości środowiska

Tabela 10: Wskaźniki realizacji celów Priorytetu V

2015

Częstotliwość

2013

pomiaru wskaźnika

Zakładana

wartość

wskaźnika w roku

docelowym

Wartość bazowa

wskaźnika

Jednostka miary

Wskaźnik

Wskaźniki produktu
Liczba budynków poddanych
renowacji na co najmniej 2 spośród
wymienionych celów
Liczba budynków
przebudowanych/wyremontowanych
na co najmniej 2 spośród
wymienionych celów
Powierzchnia budynków
przebudowanych/wyremontowanych
na co najmniej 2 spośród
wymienionych celów
Liczba zainstalowanych urządzeń
monitoringu wizyjnego

szt.

0

2

2

rocznie

szt.

0

4

4

rocznie

m2

0

2 540,88

2 540,88

rocznie

szt.

0

0

0

rocznie

Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z
infrastruktury objętej wsparciem
Wskaźnik wykrywalności przestępstw

osoby

0

6 700

6 700

rocznie

%

0

0

0

rocznie

2. Odniesienie Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności), Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 oraz do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013
Program Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jest podstawowym
dokumentem, na którego podstawie jednostki samorządu terytorialnego subregionu centralnego województwa
śląskiego będą wdrażać Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytety
i cele zawarte w niniejszym dokumencie są w pełni spójne z celami i priorytetami zawartymi w „Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” oraz w „Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia”
(Narodowej Strategii Spójności).
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Szczegółowe odniesienia priorytetów i działań Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 do wspomnianych powyżej dokumentów prezentuje Tabela 11.

Tabela 11: Odniesienie priorytetów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 i Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

L.p.

1.

2.

Priorytety Programu

Narodowe Strategiczne

Cele strategiczne i

Priorytety i działania

Rozwoju Subregionu

Ramy Odniesienia

kierunki działań Strategii

Regionalnego Programu

Centralnego

(Narodowa Strategia

Rozwoju Województwa

Operacyjnego

Województwa Śląskiego

Spójności)

Śląskiego na lata 2000-

Województwa Śląskiego

Budowa społeczeństwa

Cel szczegółowy:

2020
Cel strategiczny II:

na lata 2007-2013
Priorytet II:

informacyjnego

Podniesienie

Rozbudowa oraz

Społeczeństwo

konkurencyjności i

unowocześnienie

informacyjne

innowacyjności

systemów infrastruktury

Działania:

przedsiębiorstw, w tym

technicznej

2.1. Infrastruktura

szczególnie sektora

Kierunek działań II.3:

społeczeństwa

wytwórczego o wysokiej

Rozwój informatyki i

informacyjnego

wartości dodanej oraz

telekomunikacji

2.2. Rozwój

rozwój sektora usług

elektronicznych usług

- społeczeństwo

publicznych

Rozwój infrastruktury

informacyjne
Cel szczegółowy:

Cel strategiczny III:

Priorytet III:

okołoturystycznej

Podniesienie

Wzrost innowacyjności i

Turystyka

konkurencyjności i

konkurencyjności

Działanie 3.2.2:

innowacyjności

gospodarki

Infrastruktura

przedsiębiorstw, w tym

Kierunek działań III.5:

okołoturystyczna

szczególnie sektora

Zwiększenie atrakcyjności

/podmioty publiczne

wytwórczego o wysokiej

turystycznej regionu

wartości dodanej oraz
3.

Infrastruktura kultury

rozwój sektora usług
Cel szczegółowy:

Cel strategiczny I:

Priorytet IV:

Budowa i modernizacja

Wzrost wykształcenia

Kultura

infrastruktury technicznej i

mieszkańców oraz ich

Działanie 4.1.:

społecznej mającej

zdolności adaptacyjnych

Infrastruktura kultury

podstawowe znaczenie dla

do zmian społecznych i

wzrostu konkurencyjności

gospodarczych w

Polski

poczuciu bezpieczeństwa

- wsparcie podstawowej

społecznego i publicznego

infrastruktury społecznej

Kierunek działań I.3:
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Zwiększenie uczestnictwa
mieszkańców w kulturze i
wzmocnienie środowisk
4.

Poprawa jakości

Cel szczegółowy:

twórczych
Cel strategiczny IV:

Priorytet V:

środowiska

Budowa i modernizacja

Poprawa jakości

Środowisko

infrastruktury technicznej i

środowiska naturalnego i

Działanie 5.1.:

społecznej mającej

kulturowego oraz

Gospodarka wodno-

podstawowe znaczenie dla

zwiększenie atrakcyjności

ściekowa

wzrostu konkurencyjności

przestrzeni

Działanie 5.2.:

Polski

Kierunek działań IV.5:

Gospodarka odpadami

- zapewnienie i rozwój

Uporządkowanie i

Działanie 5.3.:

infrastruktury ochrony

wdrożenie systemu

Czyste powietrze i

środowiska

gospodarki odpadami

odnawialne źródła energii

Kierunek działań IV.6:
Utworzenie systemu
kształtowania i
wykorzystania zasobów
wodnych
Kierunek działań IV.7:
Polepszenie jakości
powietrza
Kierunek działań IV.9:
Ukształtowanie
regionalnego systemu
5.

Rewitalizacja obszarów

Cel szczegółowy:

obszarów chronionych
Cel strategiczny IV:

Priorytet VI:

zdegradowanych

Wzrost konkurencyjności

Poprawa jakości

Zrównoważony rozwój

polskich regionów i

środowiska naturalnego i

miast

przeciwdziałanie ich

kulturowego oraz

Działanie 6.2.:

marginalizacji społecznej,

zwiększenie atrakcyjności

Rewitalizacja obszarów

gospodarczej i

przestrzeni

zdegradowanych

przestrzennej

Kierunek działań IV.3:

- pełniejsze wykorzystanie

Rewitalizacja terenów

potencjału endogenicznego

zdegradowanych

największych ośrodków
miejskich
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III. Lista główna projektów Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Tabela 12: Lista główna projektów PRSC

LISTA

PROJEKTÓW

GŁÓWNYCH

Działanie/poddziałanie
RPO
Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU

Tytuł projektu

Beneficjent

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – Czeladź

Gmina Czeladź

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Dąbrowa
Górnicza

Dąbrowa Górnicza

CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Wkład
wspólnotowy (PLN)
2 343 089,72 PLN

10 294 824,48 PLN

Cel PRS

Uzasadnienie projektu

Powiązania z innymi projektami

Celem głównym projektu jest
stworzenie warunków do efektywnego
rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w Czeladzi, a w rezultacie działań
komplementarnych innych jednostek
samorządu – we wschodniej części
regionu śląskiego – Zagłębiu
Dąbrowskim
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.

Uzasadnienie:
Jednym z warunków rozwoju współczesnej
gospodarki, sprzyjającym podnoszeniu
konkurencyjności regionu jest rozwój espołeczeństwa, w tym tworzenie warunków
równego dostępu do Internetu dla
mieszkańców, także poprzez rozwój sieci
PIAP. Ma to zapobiec występowaniu
zjawiska tzw. wykluczenia cyfrowego (tzw.
digital divide), tj. podziału społeczeństwa na
osoby z dostępem do sieci internetowej i
nowoczesnych form komunikacji, oraz na
osoby bez takich możliwości, a także
umiejętności posługiwania się Internetem.
Realizacja projektu na terenie Czeladzi
umożliwi włączenie Subregionu w proces
budowy ery informacyjnej poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technik
społeczeństwa informacyjnego, stwarzanie
warunków dla zapewnienie dostępu do
informacji, kształtowanie świadomości
społeczeństwa oraz rozwijanie jego
potencjału intelektualnego i gospodarczego.
Uzasadnienie:
Jednym z najbardziej istotnych warunków
rozwoju współczesnej gospodarki,
sprzyjającym podnoszeniu
konkurencyjności regionów jest dobrze
rozwinięta sieć teleinformatyczna będąca
podstawą do rozwoju społeczeństwa

Projekt jest komplementarny z
projektem Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim realizowanym przez jst.
subregionu centralnego województwa
śląskiego: Gmina Będzin, Gmina
Czeladź, Gmina Dąbrowa Górnicza,
Gmina Jaworzno, Gmina Siewierz,
Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec,
Gmina Zawiercie, Powiat Będziński,
Powiat Zawierciański
Partner Przewodni: Gmina Sosnowiec

Celem podstawowym projektu jest
zapewnienie powszechności dostępu
do
treści i usług udostępnianych
elektronicznie w ramach działań
Urzędu oraz podległych mu jednostek
organizacyjnych. Obecnie nie ma na

Projekt jest komplementarny z
projektem Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim realizowanym przez jst.
subregionu centralnego województwa
śląskiego: Gmina Będzin, Gmina
Czeladź, Gmina Dąbrowa Górnicza,

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Miasto
Jaworzno

Miasto Jaworzno

7 744 680,12 PLN

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Gmina
Siewierz

Gmina Siewierz

2 038 471,24 PLN

terenie Gminy struktury sieci
szerokopasmowej. Realizacja celów
niniejszego projektu pozwoli na
przygotowanie miejskiego szczebla
adm. publ. do odgrywania ważnej roli
w rozbudowie regionalnej i lokalnej
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Celem głównym projektu jest
stworzenie warunków do rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
w Jaworznie. Cel projektu
bezpośrednio przyczyni się do
realizacji celu szczegółowego
Priorytetu I PRSC Społeczeństwo
informacyjne, jakim jest zapewnienie
powszechnego, szerokopasmowego i
bezpiecznego dostępu do Internetu.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.

Celem projektu jest stworzenie
możliwości powszechnego,
szerokopasmowego i bezpiecznego
dostępu do Internetu dla wszystkich
mieszkańców Gminy Siewierz jak
również dla jednostek
podległych Urzędowi Miasta i Gminy
Siewierz poprzez wyposażenie ich w
sieć
teleinformatyczną, urządzenia

informacyjnego, e-admnistracji i e - usług.
Warunkuje ona wysoką dostępność
informacji oraz szybki, swobodny i
bezpieczny transfer danych. Obecnie
(zgodnie z danymi GUS za 2007 rok)
jedynie 41% mieszkańców Polski ma
dostęp do Internetu. rozwoju informatyzacji
jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia
statusu równorzędnego partnera dla
najbardziej rozwiniętych regionów we
współczesnej gospodarce.

Gmina Jaworzno, Gmina Siewierz,
Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec,
Gmina Zawiercie, Powiat Będziński,
Powiat Zawierciański
Partner Przewodni: Gmina Sosnowiec

Uzasadnienie:
Podstawowym czynnikiem umożliwiającym
tworzenie społeczeństwa informacyjnego
jest przekaz informacji, która jest towarem
traktowanym jako szczególne dobro
niematerialne. Powinno się to odbywać w
sposób szybki, bezpieczny i niezawodny.
Obecnie jedynie 24 % mieszkańców
Jaworzna posiada dostęp do zasobów
Internetu, co jest wynikiem zbliżonym do
średniej krajowej, jednak w sposób wyraźny
odbiega od średniej dla bardziej
rozwiniętych krajów unii europejskiej.
Budowa sieci szerokopasmowej w
Jaworznie pozwoli na: rozwój sektora usług,
przede wszystkim sektora usług
nowoczesnych, tworzenie gospodarki
opartej na wiedzy, wzrost skolaryzacji
społeczeństwa, wzrost alfabetyzmu
funkcjonalnego w społeczeństwie, renesans
społeczności lokalnej, urozmaicenie życia
społecznego.
Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój
sektora usług bazujących na dostępie do
Internetu, w szczególności: e-administracja,
e-learning, e-working, e-health
Wysoka dynamika rozwoju społeczno ekonomicznego oraz włączenie się w
proces budowy globalnego społeczeństwa
informacyjnego nie będą możliwe bez
efektywnej, dobrej jakościowo oraz
rozbudowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Rozbudowana
infrastruktura teleinformatyczna na pewnym
obszarze znacząco podnosi atrakcyjność
tego obszaru zarówno dla inwestorów

Projekt jest komplementarny z
projektem Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim realizowanym przez jst.
subregionu centralnego województwa
śląskiego: Gmina Będzin, Gmina
Czeladź, Gmina Dąbrowa Górnicza,
Gmina Jaworzno, Gmina Siewierz,
Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec,
Gmina Zawiercie, Powiat Będziński,
Powiat Zawierciański
Partner Przewodni: Gmina Sosnowiec

Projekt jest częścią składową
projektu pn. „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim” i w sposób
kompleksowy poprzez ilość
podmiotów biorących udział w jego
realizacji umożliwi świadczenie w
regionie wielu zaawansowanych
usług teleinformatycznych.

dostępowe oraz infrastrukturę "centrum
zarządzania siecią".
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Gmina
Sławków

Gmina Sławków

839 174,13 PLN

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Gmina
Sosnowiec

Gmina Sosnowiec

15 520 990,82 PLN

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Gminie
Zawiercie

Gmina Zawiercie

4 282 211,36 PLN

Celem głównym projektu jest
stworzenie warunków do efektywnego
rozwoju społeczeństwa informacyjnego
we wschodniej części regionu
śląskiego, w tym szczególnie na
terenie Gminy Sławków. Projekt jest
zgodny z Priorytetem I Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego
Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Celem głównym projektu jest
stworzenie warunków do efektywnego
rozwoju społeczeństwa informacyjnego
we wschodniej części regionu
śląskiego – Zagłębiu Dąbrowskim na
terenie Gminy Sosnowiec. Projekt
wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.

Projekt przyczyni się do realizacji celu
szczegółowego Programu Rozwoju
Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 - 2013, którym
jest „stworzenie warunków do

krajowych jak i zagranicznych.
Obecnie brakuje w Gminie Siewierz
infrastruktury rozdzielczej, która
umożliwiłaby bezproblemowy dostęp do
szerokopasmowego Internetu wszystkim
mieszkańcom. W Gminie Siewierz
występują rejony zagrożone wykluczeniem
cyfrowym z uwagi na brak odpowiedniej
infrastruktury teletechnicznej.
Realizacja projektu na terenie Gminy
Sławków umożliwi włączenie tego miasta
Subregionu Centralnego w proces budowy
ery informacyjnej poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technik społeczeństwa
informacyjnego, stwarzanie warunków dla
zapewnienie bezpośredniego dostępu do
informacji, kształtowanie świadomości
społeczeństwa oraz rozwijanie jego
potencjału intelektualnego i gospodarczego.

Jednym z warunków rozwoju
nowoczesnego społeczeństwa i
gospodarki, sprzyjającym podnoszeniu
konkurencyjności regionu jest dobrze
rozwinięta sieć teleinformatyczna.
Warunkuje ona wysoką dostępność
informacji oraz szybki, swobodny i
bezpieczny transfer danych. Obecnie
jedynie 41% mieszkańców Polski ma
dostęp do Internetu. Realizacja projektu na
terenie Gminy Sosnowiec umożliwi
włączenie Subregionu Centralnego w
proces budowy ery informacyjnej poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technik
społeczeństwa informacyjnego, stwarzanie
warunków dla zapewnienie bezpośredniego
dostępu do informacji, kształtowanie
świadomości społeczeństwa oraz rozwijanie
jego potencjału intelektualnego i
gospodarczego.
Wysoka dynamika rozwoju społeczno –
ekonomicznego oraz włączenie się w
proces budowy globalnego społeczeństwa
informacyjnego nie będzie możliwy bez
efektywnej, dobrej jakościowo oraz

Projekt jest częścią składową
projektu pn. „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim” i w sposób
kompleksowy poprzez ilość
podmiotów biorących udział w jego
realizacji umożliwi świadczenie w
regionie wielu zaawansowanych
usług teleinformatycznych.

Projekt jest komplementarny z
projektem Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim realizowanym przez jst.
subregionu centralnego województwa
śląskiego: Gmina Będzin, Gmina
Czeladź, Gmina Dąbrowa Górnicza,
Gmina Jaworzno, Gmina Siewierz,
Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec,
Gmina Zawiercie, Powiat Będziński,
Powiat Zawierciański
Partner Przewodni: Gmina Sosnowiec

Projekt jest komplementarny z
projektem Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim realizowanym przez jst.
subregionu centralnego województwa

efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego” Projekt wpisuje się w
Priorytet I PRSC: Budowa
społeczeństwa informacyjnego,
którego celem działania 1.1. jest:
stworzenie warunków do efektywnego
rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Rozwój Społeczeństwa
Informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Powiat
Zawierciański

Starostwo
Powiatowe w
Zawierciu

14 573 032,00 PLN

Celem projektu jest stworzenie
projektów rozwoju społeczeństwa
informacyjnego we wschodniej części
Województwa Śląskiego - w Zagłębiu
Dąbrowskim. Projekt wpisuje się w
Priorytet I PRSC: Budowa
społeczeństwa informacyjnego,
którego celem działania 1.1. jest:
stworzenie warunków do efektywnego
rozwoju społeczeństwa
informacyjnego

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

SilesiaNet – budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego:
Miasto Katowice

Miasto Katowice

11 397 200,35 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
Realizacja projektu na terenie Miasta
Katowice doprowadzi do osiągnięcia

rozbudowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Obecnie w Gminie
Zawiercie jak również na obszarze
województwa śląskiego brakuje
infrastruktury, która umożliwiłaby
bezproblemowy dostęp do Internetu
szerokopasmowego wszystkim
mieszkańcom. Realizacja niniejszego
projektu poprzez budowę sieci
teleinformatycznej wraz z niezbędną
infrastrukturą telekomunikacyjną stworzy
możliwość powszechnego i bezpiecznego
dostępu do Internetu szerokopasmowego i
znacząco podniesie atrakcyjność obszaru
objętego projektem zarówno dla inwestorów
krajowych jak
i zagranicznych.
Jednym z najbardziej istotnych warunków
rozwoju współczesnej gospodarki,
sprzyjającym podnoszeniu
konkurencyjności regionów jest dobrze
rozwinięta sieć teleinformatyczna będąca
podstawą do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, e-administracji i e-usług.
Warunkuje ona wysoką dostępność
informacji oraz szybki, swobodny i
bezpieczny transfer danych. Obecnie
( zgodnie z danymi GUS za 2007r.) jedynie
41% mieszkańców Polski ma dostęp do
Internetu. Dostępność informacji warunkuje
możliwości uczenia się i stymuluje
dynamikę rozwoju w każdym obszarze - od
gospodarki, poprzez naukę i rozwój badań
do kultury. Wsparcie rozwoju informatyzacji
jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia
statusu równorzędnego partnera dla
najbardziej rozwiniętych regionów we
współczesnej gospodarce. Powyższy
projekt obejmuje: budowę sieci publicznej,
dla świadczenia usług publicznych on-line
na obszarze Powiatu Zawierciańskiego.
Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze Miasta
Katowice. Realizacja projektu znacznie
wpłynie na rozwój lokalnej i regionalnej
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz przyczyni się do
wyrównania dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz

śląskiego: Gmina Będzin, Gmina
Czeladź, Gmina Dąbrowa Górnicza,
Gmina Jaworzno, Gmina Siewierz,
Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec,
Gmina Zawiercie, Powiat Będziński,
Powiat Zawierciański
Partner Przewodni: Gmina Sosnowiec

Projekt jest komplementarny z
projektem Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim realizowanym przez jst.
subregionu centralnego województwa
śląskiego: Gmina Będzin, Gmina
Czeladź, Gmina Dąbrowa Górnicza,
Gmina Jaworzno, Gmina Siewierz,
Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec,
Gmina Zawiercie, Powiat Będziński,
Powiat Zawierciański
Partner Przewodni: Gmina Sosnowiec

Przedmiotowy projekt jest przede
wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
następujących jednostek samorządu
terytorialnego: Ruda Śląska, Gliwice,
Bytom, Zabrze, Świętochłowice,
Tychy, Piekary Śląskie, Lędziny,

produktów i rezultatów, wpisujących
się w ogólne cele projektu SilesiaNetbudowa społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym
województwa
śląskiego.

innych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami
w Polsce i UE. Zapewniony zostanie
powszechny, szybki dostęp do Internetu,
wykorzystane zostaną nowe Technologie
Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji
usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu
do infrastruktury komunikacji elektronicznej
oraz rozwój e-usług publicznych
spełniających specyficzne potrzeby
obywateli i poprawa efektywności pracy
administracji samorządowej.
Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa informacyjnego,
którego celem działania 1.1. jest:
stworzenie warunków do efektywnego
rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Gierałtowice, trzech gmin powiatu
tarnogórskiego (Kalety, Radzionków,
Tarnowskie Góry), wszystkich gmin
powiatu mikołowskiego, pięciu gmin
powiatu lublinieckiego (Ciasna,
Herby, Kochanowice, Pawonków,
Woźniki). W powyższych gminach
działania podejmowane będą w
oparciu o wspólne wytyczne
dotyczące rozwiązań organizacyjnych
i techniczno-technologicznych. Ma to
za zadanie stworzenie spójnej
infrastruktury teleinformatycznej na
całym obszarze realizacji projektu.
1.
Projekt jest również
komplementarny z projektami
znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi
także na budowie infrastruktury
teleinformatycznej: „Rozwój
społeczeństwa informacyjnego
w Zagłębiu Dąbrowskim –
budowa infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,

2.

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

SilesiaNet – budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego:
Miasto Gliwice

Miasto Gliwice

7 399 939,12 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego
Realizacja projektu na terenie Miasta
Gliwice doprowadzi do osiągnięcia
produktów i rezultatów, wpisujących
się w ogólne cele projektu SilesiaNetbudowa społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym
województwa
śląskiego.

Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze Miasta
Gliwice. Realizacja projektu znacznie
wpłynie na rozwój lokalnej i regionalnej
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz przyczyni się do
wyrównania dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz
innych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami
w Polsce i UE. Zapewniony zostanie
powszechny, szybki dostęp do Internetu,
wykorzystane zostaną nowe Technologie
Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji
usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu

„Budowa e-struktury dla
powiatu Pszczyńskiego”.
Ponadto projekt jest komplementarny
ze zrealizowanym projektem pn
„Budowa w Katowicach Publicznych
Punktów Dostępu do Elektronicznych
Usług Administracji Publicznej”
Planuje się również zrealizowanie II
etapu ww. projektu.
Przedmiotowy projekt jest przede
wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
następujących jednostek samorządu
terytorialnego: Ruda Śląska,
Katowice, Bytom, Zabrze,
Świętochłowice, Tychy, Piekary
Śląskie, Lędziny, Gierałtowice, trzech
gmin powiatu tarnogórskiego (Kalety,
Radzionków, Tarnowskie Góry),
wszystkich gmin powiatu
mikołowskiego, pięciu gmin powiatu
lublinieckiego (Ciasna, Herby,
Kochanowice, Pawonków, Woźniki).

do infrastruktury komunikacji elektronicznej
oraz rozwój e-usług publicznych
spełniających specyficzne potrzeby
obywateli
i poprawa efektywności pracy administracji
samorządowej.

W powyższych gminach działania
podejmowane będą w oparciu o
wspólne wytyczne dotyczące
rozwiązań organizacyjnych i
techniczno-technologicznych. Ma to
za zadanie stworzenie spójnej
infrastruktury teleinformatycznej na
całym obszarze realizacji projektu.
Projekt jest również komplementarny
z projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi także na
budowie infrastruktury
teleinformatycznej:

1.

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

SilesiaNet – budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego:
Miasto Zabrze

Miasto Zabrze

3 162 681,42 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Realizacja projektu na terenie Miasta
Zabrze doprowadzi do osiągnięcia
produktów i rezultatów, wpisujących
się w ogólne cele projektu SilesiaNetbudowa społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym
województwa
śląskiego.

Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze Miasta
Zabrze. Realizacja projektu znacznie
wpłynie na rozwój lokalnej i regionalnej
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz przyczyni się do
wyrównania dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz
innych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami
w Polsce i UE. Zapewniony zostanie
powszechny, szybki dostęp do Internetu,
wykorzystane zostaną nowe Technologie
Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji
usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu
do infrastruktury komunikacji elektronicznej
oraz rozwój e-usług publicznych
spełniających specyficzne potrzeby
obywateli
i poprawa efektywności pracy administracji
samorządowej.

„Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – budowa
infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,
„Budowa e-struktury dla powiatu
Pszczyńskiego”.
Przedmiotowy projekt jest przede
wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
następujących jednostek samorządu
terytorialnego: Ruda Śląska,
Katowice, Gliwice, Bytom,
Świętochłowice, Tychy, Piekary
Śląskie, Lędziny, Gierałtowice, trzech
gmin powiatu tarnogórskiego (Kalety,
Radzionków, Tarnowskie Góry),
wszystkich gmin powiatu
mikołowskiego, pięciu gmin powiatu
lublinieckiego (Ciasna, Herby,
Kochanowice, Pawonków, Woźniki).
W powyższych gminach działania
podejmowane będą w oparciu o
wspólne wytyczne dotyczące
rozwiązań organizacyjnych i
techniczno-technologicznych. Ma to
za zadanie stworzenie spójnej
infrastruktury teleinformatycznej na
całym obszarze realizacji projektu.
Projekt jest również komplementarny
z projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi także na
budowie infrastruktury
teleinformatycznej:

1.

„Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – budowa
infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,

2.

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

SilesiaNet - budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego:
Gmina Radzionków

Gmina Radzionków

548 736,66 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Realizacja projektu na terenie Miasta
Lędziny doprowadzi do osiągnięcia
produktów i rezultatów, wpisujących
się w ogólne cele projektu SilesiaNetbudowa społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym
województwa
śląskiego.

Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze Gminy
Radzionków. Realizacja projektu znacznie
wpłynie na rozwój lokalnej i regionalnej
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz przyczyni się do
wyrównania dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz
innych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami
w Polsce i UE. Zapewniony zostanie
powszechny, szybki dostęp do Internetu,
wykorzystane zostaną nowe Technologie
Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji
usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu
do infrastruktury komunikacji elektronicznej
oraz rozwój e-usług publicznych
spełniających specyficzne potrzeby
obywateli
i poprawa efektywności pracy administracji
samorządowej.

„Budowa e-struktury dla
powiatu Pszczyńskiego”.
Ponadto projekt jest komplementarny
z planowanym do realizacji projektem
„Budowa systemu informacji
o terenie Miasto Zabrze”
Przedmiotowy projekt jest przede
wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
następujących jednostek samorządu
terytorialnego: Ruda Śląska,
Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze,
Świętochłowice, Tychy, Piekary
Śląskie, Lędziny, Gierałtowice,
wszystkich gmin powiatu
mikołowskiego, pięciu gmin powiatu
lublinieckiego (Ciasna, Herby,
Kochanowice, Pawonków, Woźniki).
W powyższych gminach działania
podejmowane będą w oparciu o
wspólne wytyczne dotyczące
rozwiązań organizacyjnych i
techniczno-technologicznych. Ma to
za zadanie stworzenie spójnej
infrastruktury teleinformatycznej na
całym obszarze realizacji projektu.
Projekt jest również komplementarny
z projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi także na
budowie infrastruktury
teleinformatycznej:

1.

2.

„Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – budowa
infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,

„Budowa e-struktury dla
powiatu Pszczyńskiego”.
Ponadto projekt jest komplementarny
z następującymi projektami:

1.

„Budowa infrastruktury
informatycznej, niezbędnej do
funkcjonowania e-Urzędu dla
gmin zrzeszonych w
Porozumieniu GospodarczoTurystycznym Gmin Górnej
Małej Panwi i Górnej Liswarty”

2.
Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

SilesiaNet - budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego:
Miasto Kalety

Miasto Kalety

1 147 548,93 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Realizacja projektu na terenie Miasta
Lędziny doprowadzi do osiągnięcia
produktów i rezultatów, wpisujących
się w ogólne cele projektu SilesiaNetbudowa społeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym
województwa
śląskiego.

Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze Miasta
Kalety. Realizacja projektu znacznie
wpłynie na rozwój lokalnej i regionalnej
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz przyczyni się do
wyrównania dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz
innych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami
w Polsce i UE. Zapewniony zostanie
powszechny, szybki dostęp do Internetu,
wykorzystane zostaną nowe Technologie
Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji
usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu
do infrastruktury komunikacji elektronicznej
oraz rozwój e-usług publicznych
spełniających specyficzne potrzeby
obywateli
i poprawa efektywności pracy administracji
samorządowej.

„Powiat Tarnogórski on-line”
„e-Urząd zwiększenie zakresu usług
świadczonych drogą elektroniczną
przez Urząd Miasta Radzionków
Przedmiotowy projekt jest przede
wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
następujących jednostek samorządu
terytorialnego: Ruda Śląska,
Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze,
Świętochłowice, Tychy, Piekary
Śląskie, Lędziny, Gierałtowice,
wszystkich gmin powiatu
mikołowskiego, pięciu gmin powiatu
lublinieckiego (Ciasna, Herby,
Kochanowice, Pawonków, Woźniki).
W powyższych gminach działania
podejmowane będą w oparciu o
wspólne wytyczne dotyczące
rozwiązań organizacyjnych i
techniczno-technologicznych. Ma to
za zadanie stworzenie spójnej
infrastruktury teleinformatycznej na
całym obszarze realizacji projektu.
Projekt jest również komplementarny
z projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi także na
budowie infrastruktury
teleinformatycznej:

3.

4.

„Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – budowa
infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,

„Budowa e-struktury dla
powiatu Pszczyńskiego”.
Ponadto projekt jest komplementarny
z następującymi projektami:

3.

„Budowa infrastruktury
informatycznej, niezbędnej do
funkcjonowania e-Urzędu dla
gmin zrzeszonych w
Porozumieniu GospodarczoTurystycznym Gmin Górnej
Małej Panwi i Górnej Liswarty”

4.
Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

SilesiaNet - budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego:
Gmina Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie
Góry

2 817 496,61 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Realizacja projektu na terenie Powiatu
Tarnogórskiego doprowadzi do
osiągnięcia produktów i rezultatów,
wpisujących się w ogólne cele projektu
SilesiaNet- budowa społeczeństwa
informacyjnego w subregionie
centralnym województwa
śląskiego.

Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze Gminy
Tarnowskie Góry. Realizacja projektu
znacznie wpłynie na rozwój lokalnej i
regionalnej infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz przyczyni się do
wyrównania dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz
innych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami
w Polsce i UE. Zapewniony zostanie
powszechny, szybki dostęp do Internetu,
wykorzystane zostaną nowe Technologie
Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji
usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu
do infrastruktury komunikacji elektronicznej
oraz rozwój e-usług publicznych
spełniających specyficzne potrzeby
obywateli
i poprawa efektywności pracy administracji
samorządowej.

„Powiat Tarnogórski on-line”
„e-Urząd zwiększenie zakresu usług
świadczonych drogą elektroniczną
przez Urząd Miasta Radzionków
Przedmiotowy projekt jest przede
wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
następujących jednostek samorządu
terytorialnego: Ruda Śląska,
Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze,
Świętochłowice, Tychy, Piekary
Śląskie, Lędziny, Gierałtowice,
wszystkich gmin powiatu
mikołowskiego, pięciu gmin powiatu
lublinieckiego (Ciasna, Herby,
Kochanowice, Pawonków, Woźniki).
W powyższych gminach działania
podejmowane będą w oparciu o
wspólne wytyczne dotyczące
rozwiązań organizacyjnych i
techniczno-technologicznych. Ma to
za zadanie stworzenie spójnej
infrastruktury teleinformatycznej na
całym obszarze realizacji projektu.
Projekt jest również komplementarny
z projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi także na
budowie infrastruktury
teleinformatycznej:

5.

6.

„Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – budowa
infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,

„Budowa e-struktury dla
powiatu Pszczyńskiego”.
Ponadto projekt jest komplementarny
z następującymi projektami:

5.

„Budowa infrastruktury
informatycznej, niezbędnej do
funkcjonowania e-Urzędu dla
gmin zrzeszonych w
Porozumieniu GospodarczoTurystycznym Gmin Górnej
Małej Panwi i Górnej Liswarty”

6.
Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

SilesiaNet – budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego:
Powiat Mikołowski oraz
Gminy Powiatu
Mikołowskiego (Mikołów,
Łaziska Górne, Orzesze,
Ornontowice, Wyry)

Powiat Mikołowski
oraz Gminy
Powiatu
Mikołowskiego
(Mikołów, Łaziska
Górne, Orzesze,
Ornontowice,
Wyry)

5 463 792,33 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Realizacja projektu na terenie Powiatu
Mikołowskiego doprowadzi do
osiągnięcia produktów i rezultatów,
wpisujących się w ogólne cele projektu
SilesiaNet- budowa społeczeństwa
informacyjnego w subregionie
centralnym województwa
Śląskiego

Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze gmin
powiatu mikołowskiego. Realizacja projektu
znacznie wpłynie na rozwój lokalnej i
regionalnej infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz przyczyni się do
wyrównania dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz
innych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami
w Polsce i UE. Zapewniony zostanie
powszechny, szybki dostęp do Internetu,
wykorzystane zostaną nowe Technologie
Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji
usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu
do infrastruktury komunikacji elektronicznej
oraz rozwój e-usług publicznych
spełniających specyficzne potrzeby
obywateli
i poprawa efektywności pracy administracji
samorządowej.

„Powiat Tarnogórski on-line”
„e-Urząd zwiększenie zakresu usług
świadczonych drogą elektroniczną
przez Urząd Miasta Radzionków”
Przedmiotowy projekt jest przede
wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
następujących jednostek samorządu
terytorialnego: Ruda Śląska,
Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze,
Świętochłowice, Tychy, Piekary
Śląskie, Lędziny, Gierałtowice, trzech
gmin powiatu tarnogórskiego (Kalety,
Radzionków, Tarnowskie Góry),
pięciu gmin powiatu lublinieckiego
(Ciasna, Herby, Kochanowice,
Pawonków, Woźniki).
W powyższych gminach działania
podejmowane będą w oparciu o
wspólne wytyczne dotyczące
rozwiązań organizacyjnych i
techniczno-technologicznych. Ma to
za zadanie stworzenie spójnej
infrastruktury teleinformatycznej na
całym obszarze realizacji projektu.
Projekt jest również komplementarny
z projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi także na
budowie infrastruktury
teleinformatycznej:

1.

2.

„Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – budowa
infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,

„Budowa e-struktury dla
powiatu Pszczyńskiego”.
Projekt jest również komplementarny
z projektem ”Budowa zintegrowanego

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

SilesiaNet – budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego:
Gminy Powiatu
Lublinieckiego (Ciasna,
Herby, Kochanowice,
Woźniki)

Gminy Powiatu
Lublinieckiego
(Ciasna, Herby,
Kochanowice,
Woźniki)

7 517 934,57 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego, którego celem
działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Realizacja projektu na terenie Gmin
Powiatu Lublinieckiego doprowadzi do
osiągnięcia produktów i rezultatów,
wpisujących się w ogólne cele projektu
SilesiaNet- budowa społeczeństwa
informacyjnego w subregionie
centralnym województwa
Śląskiego

Projekt obejmuje budowę infrastruktury
teleinformatycznej na obszarze pięciu gmin
powiatu lublinieckiego (Ciasna, Herby,
Kochanowice, Woźniki). Realizacja projektu
znacznie wpłynie na rozwój lokalnej i
regionalnej infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz przyczyni się do
wyrównania dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz
innych Technologii Informacyjnych i
Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami
w Polsce i UE. Zapewniony zostanie
powszechny, szybki dostęp do Internetu,
wykorzystane zostaną nowe Technologie
Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji
usług publicznych, nastąpi rozwój dostępu
do infrastruktury komunikacji elektronicznej
oraz rozwój e-usług publicznych
spełniających specyficzne potrzeby
obywateli i poprawa efektywności pracy
administracji samorządowej.

systemu zarządzania gminami
powiatu mikołowskiego i powiatem w
oparciu o system informacji o terenie
(GIS)”, znajdującym się na liście
głównej PRSC oraz zrealizowanym w
ramach ZPORR projektem „System
elektronicznej komunikacji w Powiecie
Mikołowskim. Usługi publiczne online”. Ponadto Gminy Orzesze i
Ornontowice są partnerami projektu
„System Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej (SEKAP)”.
Przedmiotowy projekt jest przede
wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
następujących jednostek samorządu
terytorialnego: Ruda Śląska,
Katowice, Gliwice, Bytom, Zabrze,
Świętochłowice, Tychy, Piekary
Śląskie, Lędziny, Gierałtowice, trzech
gmin powiatu tarnogórskiego (Kalety,
Radzionków, Tarnowskie Góry),
wszystkich gmin powiatu
mikołowskiego. W powyższych
gminach działania podejmowane
będą w oparciu o wspólne wytyczne
dotyczące rozwiązań organizacyjnych
i techniczno-technologicznych. Ma to
za zadanie stworzenie spójnej
infrastruktury teleinformatycznej na
całym obszarze realizacji projektu.
Projekt jest również komplementarny
z projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi także na
budowie infrastruktury
teleinformatycznej:

1.

2.
Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Budowa e-struktury dla
powiatu pszczyńskiego (estruktura)

Gmina Miedźna,
Gmina Pszczyna,
Gmina
Goczałkowice,

9 199 944,60 PLN

Celem projektu jest tworzenie
warunków dla rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, w szczególności
•
wzrost poziomu

W powiecie pszczyńskim w obszarze
rozwoju społeczeństwa zidentyfikowano
następujące problemy:
•
niska penetracja usług

„Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – budowa
infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,

„Budowa e-struktury dla
powiatu Pszczyńskiego”.
Projekt Budowa e-struktury dla
powiatu pszczyńskiego stanowi
element szerszego przedsięwzięcia i
jest komplementarny z równolegle

Gmina Suszec,
Gmina Pawłowice,
Gmina Kobiór,
Starostwo
Powiatowe

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

PIAP-y dla mieszkańców
ziemi gliwickiej

Powiat Gliwicki partner wiodący
Partnerzy: Gmina
Gierałtowice,
Gmina Knurów,
Gmina Pilchowice,
Gmina Pyskowice,
Gmina
Sośnicowice,
Gmina Rudziniec,
Gmina Toszek,
Gmina Wielowieś

zatrudnienia na obszarach
objętych projektem,
•
wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej,
podniesienie jakości życia
Cele szczegółowe:
Rozwój innowacyjnej gospodarki
poprzez bardziej efektywną wymianą
informacji, wyrównywanie dysproporcji
rozwojowych pomiędzy terenami
wiejskimi i miejskimi, wzrost liczby
usług on-line, ulepszenie systemów
zarządzania jednostkami, obniżenie
kosztów funkcjonowania jednostek. Cel
PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.

1 070 660,34 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC,
czyli Budowa społeczeństwa
informacyjnego, cel szczegółowy
Stworzenie warunków do efektywnego
rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.
Głównym celem projektu jest
stworzenie warunków do rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w
powiecie oraz zapewnienie
powszechnego, szerokopasmowego i
bezpiecznego dostępu do Internetu.
Projekt przyczyni się do zwiększenia
ilości publicznych punktów dostępu do
Internetu dla mieszkańców i turystów,
zwiększenia poziomu dostępności do
usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną, poprawy jakości życia
mieszkańców, upowszechnienia usług
elektronicznych w administracji
publicznej, zmiany nastawienia
mieszkańców do technologii

telekomunikacyjnych w
porównaniu do średnich UE,
•
niska atrakcyjność
inwestycyjna obszaru
oddziaływania projektu,
•
mała gęstość zaludnienia na
obszarach gmin nie
pozwalająca operatorom
prywatnym na ekonomicznie
uzasadnione inwestycje w sieci
telekomunikacyjne,
•
wysokie ceny usług
telekomunikacyjnych i dostępu
do Internetu,
•
zaległości edukacyjne w
zakresie obsługi komputerów i
korzystania z Internetu, w tym
niski poziom informatyzacji
szkół,
•
problemy świadomościowe i
techniczne w zakresie
bezpieczeństwa wykorzystania
technik telekomunikacyjnych,
•
niska podaż usług on-line,
brak odpowiedniej infrastruktury
teleinformatycznej
Internet jest obecnie jednym z
najważniejszych mediów dostarczających
informacji i usług, dającym możliwość
załatwiania spraw urzędowych bez
wychodzenia z domu. Niestety w wielu
miejscach powiatu gliwickiego występują
bardzo duże utrudnienia w dostępie do
Internetu (np. Zacharzowice - gmina
Wielowieś, Wilkowiczki - gmina Toszek)
spowodowane ukształtowaniem terenu.
Drugim czynnikiem ograniczającym dostęp
do Internetu jest status ekonomiczny
mieszkańców. Z powodu wysokich opłat
mniej zamożne rodziny rezygnują z tego
medium. Rozwiązaniem, przynajmniej
częściowym, będzie udostępnienie
mieszkańcom Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu (info-kioski). Ich
powstanie stworzy zarazem możliwość
pełniejszego dostępu do usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną oraz
zaprezentowania specyficznej oferty

wdrażanym projektem „elektroniczne
wrota dla powiatu pszczyńskiego”, w
realizowanym w gminie Pawłowice i
Gminie Pszczyna projekcie SEKAP
(System Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej).
Ponadto w kilku gminach,
realizowane są projekty
przygotowujące sale do uczenia na
odległość

Projekt jest powiązany z innymi
projektami realizowanymi w ramach
tego działania w PRSC. Ww projekty
to:
1.
SilesiaNet – budowa
społeczeństwa
informacyjnego w
subregionie centralnym
województwa śląskiego
2.
Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w
Zagłębiu Dąbrowskim
3.
Budowa e-struktury dla
powiatu pszczyńskiego

informacyjnych, upowszechnienia sieci
teleinformatycznej na terenie powiatu.

Działanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Rozwój Społeczeństwa
Informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim - Dąbrowa
Górnicza, etap II

Dąbrowa Górnicza

Działanie 2.2. Rozwój
elektronicznych usług
publicznych

ŚLĄSKA KARTA USŁUG
PUBLICZNYCH

Komunikacyjny
Związek
Komunalny
Górnośląskiego
Okręgu
Przemysłowego

3 944 959,42 PLN

78 452 197,33 PLN

Celem podstawowym projektu jest
zapewnienie powszechności dostępu
do
treści i usług udostępnianych
elektronicznie w ramach działań
Urzędu oraz podległych mu jednostek
organizacyjnych. Obecnie nie ma na
terenie Gminy struktury sieci
szerokopasmowej. Realizacja celów
niniejszego projektu pozwoli na
przygotowanie miejskiego szczebla
adm. publ. do odgrywania ważnej roli
w rozbudowie regionalnej i lokalnej
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Celem nadrzędnym projektu jest
podwyższenie ilości i jakości usług
publicznych świadczonych drogą
elektroniczną w Województwie
Śląskim, przy jednoczesnym
wspieraniu budowy społeczeństwa
informacyjnego w regionie poprzez
udostępnienie mieszkańcom
możliwości korzystania z
komplementarnego systemu
elektronicznego usług publicznych oraz
dokonywania płatności za nie również
w formie elektronicznej transakcji.
W ramach projektu zaplanowany i
wdrożony zostanie informatyczny
system wspomagający zarządzanie i
umożliwiający realizację drogą
elektroniczną, w skali regionalnej usług
dotychczasowo świadczonych
metodami tradycyjnymi, a także
integrację usług realizowanych już
drogą elektroniczną w skali lokalnej.
Projekt Śląskiej Karty Usług

turystycznej i gospodarczej powiatu, a także
jego poszczególnych gmin. W miarę
uruchamiania nowych usług świadczonych
przez Internet możliwe będzie również
rozszerzenie oferty usług świadczonych w
ramach PIAP-ów.
Uzasadnienie:
Jednym z najbardziej istotnych warunków
rozwoju współczesnej gospodarki,
sprzyjającym podnoszeniu
konkurencyjności regionów jest dobrze
rozwinięta sieć teleinformatyczna będąca
podstawą do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, e-admnistracji i e - usług.
Warunkuje ona wysoką dostępność
informacji oraz szybki, swobodny i
bezpieczny transfer danych. Obecnie
(zgodnie z danymi GUS za 2007 rok)
jedynie 41% mieszkańców Polski ma
dostęp do Internetu. Rozwój informatyzacji
jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia
statusu równorzędnego partnera dla
najbardziej rozwiniętych regionów we
współczesnej gospodarce.
Potrzeba realizacji projektu wynika z niskiej
liczby usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną w rejonie aglomeracji
górnośląskiej. System usług publicznych
jest zdezintegrowany zarówno co do
zakresu, jak i zasięgu terytorialnego.
Sąsiadujące ze sobą miasta potrzebują
narzędzia umożliwiającego mieszkańcom
swobodę w poruszaniu się jak i w
korzystaniu z usług miejskich.
Powyższa sytuacja została zdiagnozowana
w Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego na lata 2000-2020, co uzyskało
przełożenie na strukturę wyznaczonych w
niej priorytetów (s. 80-83). Projekt ŚKUP
wpisuje się w II cel strategiczny
"Rozbudowa oraz unowocześnienie
systemów infrastruktury technicznej"działanie 1 (optymalizacja i integracja
systemu transportowego) oraz działanie 3
(rozwój informatyki i telekomunikacji).
Doświadczenia innych miast, które
zrealizowały podobny projekt pokazują, że

Projekt jest komplementarny z
projektem Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim realizowanym przez jst.
subregionu centralnego województwa
śląskiego: Gmina Będzin, Gmina
Czeladź, Gmina Dąbrowa Górnicza,
Gmina Jaworzno, Gmina Siewierz,
Gmina Sławków, Gmina Sosnowiec,
Gmina Zawiercie, Powiat Będziński,
Powiat Zawierciański
Partner Przewodni: Gmina Sosnowiec

brak

Publicznych przewiduje utworzenie
centralnego systemu informatycznego
gromadzącego informacje o
świadczonych usługach i
uprawnieniach użytkowników kart oraz
systemu rozliczeń umożliwiającego
przepływ należności za świadczone
usługi publiczne.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.

Działanie 2.2. Rozwój
elektronicznych usług
publicznych

Miejski System Informacji
Przestrzennej, Miasto
Dąbrowa Górnicza

Miasto Dąbrowa
Górnicza

3 291 487,85 PLN

Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Zasadniczym celem projektu jest
usprawnienie dostępu urzędników
administracji i pośrednio mieszkańców,
inwestorów i innych osób
do danych dotyczących
zagospodarowanie przestrzenne
miasta.

warunkiem sukcesu karty miejskiej jest
komplementarność oferowanych usług oraz
szeroki zasięg terytorialny. Dodatkowym
istotnym czynnikiem motywującym do
realizacji projektu są starania Województwa
Śląskiego o możliwość organizacji meczów
piłkarskich w ramach EURO 2012, co wiąże
się z pilną koniecznością usprawnienia
rozwiązań systemu transportu publicznego
oraz przygotowaniem narzędzi
ułatwiających dystrybucję kart wstępu i
podniesieniem bezpieczeństwa poprzez
identyfikację widzów. Realizacja projektu
będzie stanowiła silny bodziec w rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w
Województwie Śląskim w sferze usług
publicznych. Jednocześnie poprzez
wsparcie sektora ICT przyczyni się do
innowacyjnego rozwoju regionu. Ponadto
przewiduje się kompatybilność ŚKUP z
Systemem Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej oraz określenie
procedury późniejszego rozszerzenia
zasięgu ŚKUP o inne miasta, które wyrażą
taką wolę. Z założenia projekt będzie
otwarty i niedyskryminujący pod względem
technicznym ani ekonomicznym innych
miast i instytucji zainteresowanych udziałem
w nim.
Podstawowe komponenty systemu
obejmują stworzenie następujących
elementów: hurtownie danych będących
jądrem systemu, portal
intranetowy zapewniający wydziałom i
innym jednostkom dostęp do danych
przechowywanych w hurtowni danych i
usług oferowanych tym jednostkom, portal
internetowy zapewniający selektywny i
kontrolowany dostęp do systemu ze strony
mieszkańców oraz
inwestorów, system obsługi urzędu, system
obsługi mieszkańców, system
bezpieczeństwa publicznego.
System pomoże w zarządzaniu miastem i
rozwiązywaniu licznych
problemów związanych z budownictwem,
inwestycjami i
nieruchomościami. Rozwój MSIP umożliwi
budowę internetowego,

brak

Działanie 2.2. Rozwój
elektronicznych usług
publicznych

e-Urząd. Zwiększenie
zakresu usług
świadczonych drogą
elektroniczną przez Urząd
Miasta Radzionków.

Gmina Radzionków

Działanie 2.2. Rozwój
elektronicznych usług
publicznych

Elektroniczne Wrota dla
Powiatu Pszczyńskiego (ewrota)

Gmina Miedźna,
Gmina Pszczyna,
Gmina
Goczałkowice,
Gmina Suszec,
Gmina Pawłowice,
Gmina Kobiór,
Starostwo
Powiatowe

674 666,50 PLN

2 760 000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie liczby
usług z obszaru administracji
świadczonych drogą on-line przez
samorządy gminne wraz z dostępem
do usług publicznych samorządu
powiatowego dostępnych poprzez
Internet - będących kompleksowym
rozwiązaniem procesu obiegu
dokumentów w administracji
samorządowej.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Cele projektu „Elektroniczne Wrota dla
Powiatu Pszczyńskiego” są zgodne z
odpowiednimi zapisami RPO
Województwa Śląskiego na lata 20072013, korespondują z priorytetem II
„Społeczeństwo Informacyjne”, z celem
głównym: „tworzenie warunków do
rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w regionie” oraz z celem
szczegółowym 2 „wzrost liczby usług
publicznych świadczonych droga
elektroniczną”. Cele projektu wynikają
z analizy problemów powiatu
pszczyńskiego.

wirtualnego planu Miasta Dąbrowy
Górniczej dostępnego w
zmodernizowanym portalu miejskim. W
ramach projektu przewidziano również
szkolenia z zakresu obsługi MSIP'u dla
pracowników objętych systemem.
. "e-Urząd" ma przede wszystkim na celu
obniżenie biurokracji w administracji
samorządowej, a zunifikowanie systemów
pozwoli na bezpieczną łączność pomiędzy
poszczególnymi urzędami. "e-Urząd" w
naszym przypadku zapewni elektroniczny
obieg dokumentów, który zapewni pełną
elektroniczną komunikację petenta z
urzędem, tj. załatwianie spraw, śledzenie
ich statusu, integrację z BIP, możliwość
składania wniosków on-line, udostępnianie
wszelkiego typu formularzy dla
interesantów, zarówno w formie
dokumentów Word czy PDF jak i w formie
gotowych formularzy na wskazanej stronie
WWW.
W powiecie pszczyńskim w obszarze
rozwoju społeczeństwa zidentyfikowano
następujące problemy:
•
niska penetracja usług
telekomunikacyjnych w
porównaniu do średnich UE,
•
niska atrakcyjność
inwestycyjna obszaru
oddziaływania projektu,
•
mała gęstość zaludnienia na
obszarach gmin nie
pozwalająca operatorom
prywatnym na ekonomicznie
uzasadnione inwestycje w sieci
telekomunikacyjne,
•
wysokie ceny usług
telekomunikacyjnych i dostępu
do Internetu,
•
zaległości edukacyjne w
zakresie obsługi komputerów i
korzystania z Internetu, w tym
niski poziom informatyzacji
szkół,
•
problemy świadomościowe i
techniczne w zakresie
bezpieczeństwa wykorzystania

brak

Projekt E-wrota stanowi element
szerszego przedsięwzięcia i jest
komplementarny z równolegle
wdrażanym projektem „Budowa estruktury dla powiatu pszczyńskiego”,
w realizowanym w gminie Pawłowice i
Gminie Pszczyna projekcie SEKAP
(System Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej).
Ponadto w kilku gminach,
realizowane są projekty
przygotowujące sale do uczenia na
odległość

technik telekomunikacyjnych,
niska podaż usług on-line,
brak odpowiedniej
infrastruktury
teleinformatycznej.
Realizowany projekt ma odpowiedzieć na
następujące problemy związane z niską
podażą usług on-line. Usług online
związanych z dostępem do informacji i
usług on-line z zakresu : e-oświaty, ekultury, e-sport, e-turystyka, e-biblioteka,
e-zdrowie oraz elektronicznego dostępu
do informacji przestrzennej.
•
•

Działanie 2.2. Rozwój
elektronicznych usług
publicznych

Budowa zintegrowanego
systemu zarządzania
Gminami Powiatu
Mikołowskiego i Powiatem
Mikołowskim w oparciu o
system informacji o terenie
(GIS)

Gmina Mikołów –
Lider projektu;
Partnerzy projektu
– Gmina Łaziska
Górne, Gmina
Ornontowice,
Gmina Orzesze,
Gmina Wyry,
Starostwo
Powiatowe w
Mikołowie

7 687 999,99 PLN

Celem projektu jest stworzenie bazy
informacji graficznej i opisowej
stanowiącej podstawę systemu
zarządzania w gminach powiatu
mikołowskiego i w starostwie
powiatowym. Cel PRSC: I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego. Cel
szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.

Działanie 2.2. Rozwój
elektronicznych usług
publicznych

Wdrożenie elektronicznych
usług publicznych w
Gminie Bobrowniki

Gmina Bobrowniki

297 649,94 PLN

Celem projektu jest umożliwienie na
szerszą skalę mieszkańcom
załatwianie spraw poprzez INTERNET,
a co za tym idzie wzrost liczby usług
publicznych świadczonych drogą

Projekt zakłada wdrożenie:
1) elektronicznego obiegu dokumentów; 2)
bezpiecznego podpisu elektronicznego dla
kadry kierowniczej Urzędu;
3) systemu elektronicznego archiwizowania

Projekt jest powiązany z
następującymi projektami:
1.Projekt z listy podstawowej PRSC
działanie 2.1 SilesiaNet - budowa
społeczeństwa informacyjnego w
subregionie centralnym województwa
śląskiego. Zakłada budowę sieci
światłowodów, które będą
wspomagały działanie
zintegrowanego systemu zarządzania
gminami powiatu mikołowskiego i
powiatem (GIS).
2. System informacji publicznej dla
Powiatu Mikołowskiego. Projekt z listy
rezerwowej PRSC, działanie 2.2.
Zakłada on wdrożenie systemu
informatycznego dla całego powiatu
jako środowiska integrującego dane
pochodzące z różnych jednostek i
wydziałów starostwa, ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, a także urzędów
gmin.
3. System elektronicznej komunikacji
w Powiecie Mikołowskim. Usługi
publiczne on-line. ZPORR Działanie
1.5 - Powiat Mikołowski. W ramach
tego projektu sfinansowano między
innymi system obiegu dokumentów
wraz z niezbędnym sprzętem.
brak

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

Rozwój infrastruktury
aktywnych form turystyki i
rekreacji na terenie gmin
Będzin, Siewierz, Sławków
i Dąbrowa Górnicza Centrum Sportów Letnich i
Wodnych – Pogoria – Etap
I

Gmina Dąbrowa
Górnicza - Lider
projektu, Gmina
Będzin – Partner,
Gmina Siewierz –
Partner, Gmina
Sławków – Partner

7 999 999,96 PLN

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

Rewaloryzacja
infrastruktury Parku w
Świerklańcu jako miejsca
rekreacji dla mieszkańców
Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego

Gmina
Świerklaniec

1 999 827,14 PLN

elektroniczną. Celem jest również
dostarczenie różnym podmiotom pełnej
i szybkiej informacji
o działaniach władz, strategicznych
informacji gospodarczych, sposobach
załatwiania spraw i obowiązujących
procedur.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

Celem Projektu jest poprawienie
infrastruktury okołoturystycznej Parku
w Świerklańcu, które z kolei przyczyni
się do wzrostu liczby turystów
odwiedzających to miejsce.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki

dokumentów papierowych.

"Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria" należy do najważniejszych
przedsięwzięć planowanych przez Miasto
Dąbrowa Górnicza w okresie lat 2007-2013.
Jest przedsięwzięciem w pełni
zgodnym z Strategią Rozwoju Miasta
Dąbrowa Górnicza 2020, przykładającą
wielkie znaczenie do turystyki i rekreacji,
jako jednego z filarów rozwoju Miasta.
„Funkcjonowanie w mieście podmiotów
wytwórczych i szeroko rozwiniętych usług w
połączeniu z wykorzystaniem turystycznych
i rekreacyjnych walorów miasta tworzyć
będzie warunki dla stabilizacji rynku pracy i
powstawaniu na
nim miejsc zarówno dla doświadczonych,
zdolnych do przekwalifikowania
się pracowników, jak i ludzi młodych,
wykształconych z dynamiczną
osobowością”. Zapis ten odnieść można nie
tylko do Dąbrowy Górniczej,
uczestniczących w projekcie miast Będzina,
Siewierza i Sławkowa, ale
do całej Aglomeracji Śląskiej, która
podejmuje obecnie starania mające
na celu zmianę niekorzystnego wizerunku –
regionu nieciekawego, o
przestarzałej strukturze gospodarczej i
zniszczonym środowisku naturalnym
Na terenie Gminy Świerklaniec znajduje się
obszar objęty założeniem parkowym o
powierzchni 186ha wpisany do rejestru
zabytków decyzją nr 606/66 z dnia
31.12.1966r. W skład założeń parkowych
wchodzi Park Świerklaniecki o powierzchni
około 160ha stanowiący własność Gminy
Świerklaniec i będący miejscem rekreacji,

brak

brak

miejskiej i aktywnych form wypoczynku

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

Regionalny Obszar
Rekreacyjno-Turystyczny –
tyskie trasy rowerowe

Miasto Tychy

753 155,74 PLN

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

wypoczynku i miejscem uprawiania
niektórych sportów dla mieszkańców
okolicznych miast i gmin a przede
wszystkim takich miast jak Bytom, Chorzów,
Tarnowskie Góry i Piekary Śląskie. Park ten
został przejęty przez gminę na początku lat
90-tych i od tego czasu jest utrzymywany
przez Gminę Świerklaniec. Licząca 11
tysięcy mieszkańców Gmina nie jest w
stanie sama wyremontować infrastruktury
parkowej. Chcąc w dalszym ciągu
udostępniać przestrzeń parku mieszkańcom
Śląska konieczne jest:
a) wykonanie rewaloryzacji zieleni
parkowej;
b) remont cieków wodnych i stawu
parkowego; c) remont dróg parkowych.
Rewaloryzacja zieleni parkowej polegać
będzie na odnowie drzewostanu poprzez
wycięcie gatunków obcych i nasadzenie
drzew zgodnie z pierwotnym założeniem
parkowym. Remont cieków wodnych i stawu
parkowego polega na pogłębieniu i
umocnieniu dna oraz skarp a także
naprawie urządzeń małej retencji. Remont
dróg parkowych polega na renowacji
nawierzchni parkowych poprzez ułożenie
warstw tych nawierzchni.
Realizacja projektu przyczyni się do
zdynamizowania rozwoju aktywnej turystyki
zarówno wewnątrzmiejskiej (poprzez
modernizację tras rowerowych znajdujących
się na terenie miasta), jak również
związanej z atrakcyjnymi turystycznie i
krajobrazowo oraz przyrodniczo obszarami
regionu (poprzez połączenia z siecią tras
rowerowych w gminach ościennych).
Rozwój i modernizacja ścieżek rowerowych
spowoduje wzrost liczby turystów
korzystających z infrastruktury objętej
projektem.

Projekt jest komplementarny wobec
innych projektów związanych z
rozwojem infrastruktury aktywnych
form turystyki, realizowanych w
ramach PRS przez: Bytom, Będzin,
Dąbrowę Górniczą, Siewierz,
Sławków, Radzionków, Czeladź,
Siemianowice Śląskie i Piekary
Śląskie, Mikołów, Łaziska Górne,
Ornontowice, Orzesze, Wyry,
Lubliniec, gminy powiatu
zawierciańskiego, Chorzów, Ruda
Śląska, Zabrze, Świętochłowice,
Jaworzno, Katowice, Mysłowice,
gminy powiatu gliwickiego oraz
zakresie już zrealizowanymi
projektami na terenie miasta Tychy.
W zakresie celów związanych z
ruchem rowerowym, a także
turystycznym oraz upowszechnianiem
sportu

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

Sieć tras rowerowych na
terenie powiatu
mikołowskiego –
infrastruktura aktywnych
form turystyki

Gmina Orzesze
--lider

2 686 400,00 PLN

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

Realizacja projektu poszerzy bazę
infrastruktury turystycznej terenu objętego
projektem. Stworzenie kompleksowej sieci
tras rowerowych zwiększy atrakcyjność
terenu oraz wpłynie pozytywnie na rozwój
aktywnej turystyki w regionie, podniesie
także jego atrakcyjność inwestycyjną.
Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju
działalności związanych z kompleksową
obsługą turystów, w tym m.in. hotelarstwo,
gastronomia, transport. Zmiany w tym
zakresie będą stymulowały rozwój nowych

i zdrowego trybu życia, gmina
zrealizowała następujące projekty
komplementarne:
1.Remont ścieżki rowerowej wzdłuż
Alei Bielskiej o powierzchni 2.100 m2
na odcinku między Komendą
Miejskiej Policji do linii lasu w
kierunku miejscowości Kobiór.
Wartość wydatkowanych środków
wyniosła 732.714,17 PLN.
2.Modernizacja układu
komunikacyjnego – modernizacja ul.
Rybnej. Wartość 1.316.496,81PLN,
dofinansowanie Funduszu
Górniczego: 658.248,00 PLN,
3.Budowa ul. Tischnera w centrum
miasta. Wartość: 2.165.246,31 PLN,
Dofinansowanie Kontraktu
Wojewódzkiego: 714.000 PLN,
4.Terenowe urządzenia sportowe
przy Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Tychach. Wartość
projektu 525.540,84 PLN,
dofinansowanie Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej: (FRKF) 152.000,00
PLN,
5.Tyski Obszar RekreacyjnoTurystyczny – budowa hali
widowiskowo-sportowej. Wartość
projektu 23.638.186,06 PLN,
dofinansowanie FRKF: 6.250.000,00
PLN,
6.Budowa terenowych urządzeń
sportowych przy SP 9 w Tychach
Wilkowyjach. Wartość: 584.039,92
PLN, dofinansowanie FRKF:
190.000,00 PLN.
Projekt jest komplementarny wobec
innych projektów związanych z
rozwojem infrastruktury aktywnych
form turystyki, realizowanych w
ramach PRS przez: Bytom, Będzin,
Dąbrowę Górniczą, Siewierz,
Sławków, Radzionków, Tychy,
Lubliniec, Gminę Kroczyce, Gminę
Łazy, Gminę Poręba, Gminę
Ogrodzieniec, Gminę Pilica, Gminę
Zawiercie, Gminę Włodowice
Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze,

MŚP i powstawanie nowych miejsc pracy.
Projekt otwiera możliwości rozwoju turystyki
i ciekawych rozwiązań komunikacyjnych dla
regionu, stwarzając szansę na
upowszechnienie roweru jako miejskiego
środka transportu

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

Udostępnienie istniejącej
bazy turystycznorekreacyjnej poprzez
budowę ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. M.C.
Skłodowskiej
w Lublińcu

Gmina Lubliniec

613 131,34 PLN

Celem projektu jest tworzenie i rozwój
regionalnych produktów turystycznych
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

Uzasadnieniem projektu jest przyjęcie
założenia, że istotnym elementem
budowania atrakcyjności województwa jest
stworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz
rozwój oferty produktów turystycznych przy
wykorzystaniu specyficznych walorów.
Założony cel będzie realizowany poprzez
budowę odpowiedniej jakości infrastruktury
okołoturystycznej w regionie. Projekt
obejmuje budowę ścieżek i tras rowerowych
w gminach i miastach Subregionu
Centralnego, przyczyniając się do
zdynamizowania rozwoju aktywnej turystyki
- zarówno wewnątrzmiejskiej (tj. dotyczącej
zapewnienia możliwości aktywnego
spędzania czasu przez mieszkańców
Aglomeracji), łącząc miasta ze sobą, jak
również związanej z atrakcyjnymi
turystycznie i krajobrazowo oraz
przyrodniczo obszarami regionu - powiatem
lublinieckim i Jurą KrakowskoCzęstochowską. Inwestycje w infrastrukturę
turystyczną przyczynią się do rozwoju
działalności związanych z kompleksową
obsługą turystów, w tym m.in. hotelarstwo,
gastronomia, transport. Zmiany w tym
zakresie będą stymulowały rozwój nowych
MSP i powstawanie nowych miejsc pracy.
To między innymi sektor turystyczny
oceniany jest jako ważna i przyszłościowa

Świętochłowice, Jaworzno, Katowice,
Mysłowice,
Powiat Gliwicki,
Gminę Gierałtowice, Gminę Knurów,
Gminę Pilchowice, Gminę
Sośnicowice, Gminę Rudziniec,
Gminę Pyskowice, Gminę Toszek,
Gminę Wielowieś Miasto Czeladź,
Miasto Piekary Śląskie, Miasto
Siemianowice Śląskie
Na terenie ww . gmin regionu
zostaną wybudowane i
zmodernizowane trasy rowerowe,
które będą stanowiły spójną całość.
W ramach współpracy planuje się
wykonanie jednolitego oznakowania
tras rowerowych, co pozwoli na
zachowanie subregionalnego
charakteru projektu.
Projekt jest uzupełnieniem do
zakończonego projektu
zrealizowanego na terenie gminy
Lubliniec
pn. „Podniesienie walorów
turystycznych Lublińca i okolic przez
budowę i integrację sieci tras
rowerowych”- nr 701200-275 w
ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny
- ZPORR

aktywność gospodarcza regionu. Rozwój
turystyki przyczyni się do powstania
pożądanego wizerunku regionu,
postrzeganego jako miejsca atrakcyjnego
dla lokowania inwestycji związanych z
obsługą ruchu turystycznego.
Działanie 3.2. Infrastruktura
okołoturystyczna
Poddziałanie 3.2.2.
Infrastruktura
okołoturystyczna/ podmioty
publiczne

Regionalny Obszar
Rekreacyjno - Turystyczny
- trasy rowerowe drogą do
rozwoju turystyki aktywnej
w Subregionie Centralnym
- Miasto Jaworzno

Miasto Jaworzno

570 065,22 PLN

Celem projektu jest wzrost
konkurencyjności turystycznej
Jaworzna, a w konsekwencji i regionu.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

W wyniku realizacji projektów na terenie
miasta Jaworzna zostanie wytyczonych i
oznakowanych 157,5 km turystycznych
szlaków rowerowych wraz z niezbędną
infrastrukturą, które łączyć się będą ze
szlakami rowerowymi w sąsiednich gminach
województwa śląskiego i małopolskiego.
Projekt jest zgodny ze Strategią
Zintegrowanego i Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Jaworzna na lata 20012020, bowiem w ramach priorytetu:
Przyjazne Środowisko Zamieszkania i
Usługi Publiczne za najistotniejsze działania
uznano, działania zmierzające do rozwoju
usług turystycznych, działalności sportowej
oraz tworzenia dobrych warunków do
wypoczynku. Jaworzno leży w rozwidleniu
rzek: Biała Przemsza i Przemsza
stanowiących jego północną i południowozachodnią granicę, we wschodniej części
województwa śląskiego, na pograniczu
regionów Śląska i Małopolski. Obszar
Jaworzna wchodzi w obręb dwóch
mezoregionów Wyżyny Śląskiej: Wyżyny
Katowickiej na północnym zachodzie i
północnym wschodzie oraz Pagórów
Jaworznickich na pozostałym obszarze.
Najwyżej położonym punktem jest Góra
Przygoń (354,7 m n.p.m.), najniżej miejsce
w dolinie Przemszy (230 m npm).
Na terenie miasta występują złoża węgla
kamiennego, rudy cynku i ołowiu, wapienie,
dolomity, piaski. Aktualnie
eksploatowane są jedynie złoża węgla
kamiennego i piasku. Pomimo silnego
rozwoju przemysłu w Jaworznie, którego
konsekwencją były zmiany w szacie
roślinnej miasta, ponad 30% jego
powierzchni stanowią lasy, prawie 30 %
użytki rolne, pozostałą stanowią tereny
miejsko-przemysłowe. Szlaki rowerowe
przebiegać będą w pobliżu miejsc

Projekt komplementarny z projektem
realizowanym przez inne jednostki
samorządu terytorialnego w
Subregionie centralnym województwa
śląskiego pn. Regionalny Obszar
Rekreacyjno - Turystyczny - trasy
rowerowe drogą do rozwoju turystyki
aktywnej w Subregionie Centralnym

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

Regionalny Obszar
Rekreacyjno - Turystyczny
– trasy rowerowe drogą do
rozwoju turystyki aktywnej
w Subregionie Centralnym
– trasa rowerowa nr 103 w
Katowicach

Miasto Katowice

614 372,19 PLN

Priorytet II PRS:
Rozwój infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy:
Rozwój turystyki miejskiej i aktywnych
form wypoczynku

atrakcyjnych przyrodniczo jak
Uzasadnienie:
Jednym z rodzajów turystyki miejskiej
wyrażającej się w aktywnej formie
wypoczynku jest turystyka rowerowa.
Projekt polega na wytyczeniu oraz
wykonaniu nowej trasy rowerowej na
terenie miasta Katowice, zapewniającej
mieszkańcom Katowic i Aglomeracji
Górnośląskiej swobodny dostęp od strony
południowej do Wojewódzkiego Parku
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie i jego
atrakcji. Trasa ma charakter komunikacyjno
– rekreacyjny i zapewnia od północy
połączenie Katowic bezpośrednio
z Chorzowem, a przez WPKiW
z Siemianowicami Śląskimi. Od południa
trasa łączy się z trasą nr 122 oraz trasami
nr 1, 2 i 3 zapewniając połączenie z
miastami Ruda Śląska, Mikołów i Tychy.

Charakter powiązań:
Projekt miasta Katowice wraz z
poniższymi projektami pozostałych
jednostek samorządu terytorialnego
Subregionu Centralnego w zakresie
turystyki rowerowej mają zapewnić
mieszkańcom subregionu możliwość
korzystania z sieci tras rowerowych.
Dzięki powstałej sieci, użytkownicy
tras będą mogli zapoznać się z
atrakcyjnymi turystycznie,
krajobrazowo oraz przyrodniczo
obszarami subregionu, a także
poznać miasta i gminy sąsiednie.
Projekty komplementarne:
Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny – tyskie trasy rowerowe
Sieć tras rowerowych na terenie
powiatu mikołowskiego –
infrastruktura aktywnych form
turystyki
Trasy rowerowe w Aglomeracji
Katowickiej na obszarze Czeladzi,
Siemianowic Śląskich i Piekar
Śląskich
Trasy rowerowe na terenie Miasta
Chorzów
Trasy rowerowe na terenie Miasta
Ruda Śląska
Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe drogą
do rozwoju turystyki aktywnej w
Subregionie Centralnym - Trasy
rowerowe na terenie Miasta Zabrze
Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe drogą
do rozwoju turystyki aktywnej w
Subregionie Centralnym - Trasy
rowerowe na terenie Miasta
Świętochłowice
Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe drogą
do rozwoju turystyki aktywnej w
Subregionie Centralnym - Trasy
rowerowe na terenie Bytomia
Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe drogą
do rozwoju turystyki aktywnej w

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

Trasy rowerowe nr 6 i 20
na terenie Miasta Bytomia

Miasto Bytom

293 161,39 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa
jakości infrastruktury okołoturystycznej
w Mieście Bytomiu poprzez
wybudowanie oraz oznakowanie 2
ścieżek rowerowych przebiegających
przez interesujące przyrodniczo tereny
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju
aktywnych form turystyki mieszkańców
Subregionu Centralnego - przedmiotem
projektu na terenie Bytomia są trasy
rowerowe nr 6 i nr 20 (do granicy miasta
Zabrze od Bytomia - Dąbrowy Miejskiej i
dalej do granicy miasta Tarnowskie Góry).

Subregionie Centralnym – Miasto
Jaworzno
Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe drogą
do rozwoju turystyki aktywnej w
Subregionie Centralnym – Miasto
Mysłowice
Zaplecze aktywnej turystyki
rowerowej dla mieszkańców
zachodniej części Subregionu
Centralnego
Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innymi
projektami w zakresie poprawy
infrastruktury turystyczno-kulturalnej,
znajdującymi się na liście projektów
rezerwowych PRSC:
- „Reaktywacja Górnośląskiej Kolei
Wąskotorowej wraz z rewitalizacją
przyległych terenów na cele
sportowo- rekreacyjne na terenie
miast: Bytomia, Tarnowskich Gór i
Miasteczka Śląskiego - etap I”
(projekt partnerski, lider: Miasto
Bytom);
- „Fabryki Kultury - rozwój
infrastruktury kultury Subregionu
Centralnego” (projekt partnerski,
partner: Miasto Bytom).
Projekt jest także spójny z projektami
budowy tras rowerowych innych miast
tworzących porozumienie na rzecz
utworzenia Regionalnego Obszaru
Rekreacyjno-Turystycznego,
znajdujących się na liście głównej
PRSC.
Ponadto zapisy projektu są
komplementarne z założeniami
innych przedsięwzięć planowanych
przez Miasto Bytom do realizacji ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego tj.:
- „Odtworzenie nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej wraz z wymianą
towarzyszącej infrastruktury (chodniki,
oświetlenie, zieleń, sieć podziemna
wod.-kan.) – ETAPI”;
- „Budowa i przebudowa elementów
małej architektury i zieleni Kolonii

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

Regionalny Obszar
Rekreacyjno-Turystyczny –
trasy rowerowe drogą do
rozwoju turystyki aktywnej
w Subregionie Centralnym
– Trasy rowerowe na
terenie Miasta
Świętochłowice

Świętochłowice

614 200,00 PLN

Cel główny:
Stymulowanie dynamicznego rozwoju,
przy wzmocnieniu spójności
społecznej, gospodarczej i
przestrzennej regionu
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

Uzasadnienie:
Działania podejmowane w ramach
Priorytetu przyczynią się do
zdynamizowania rozwoju aktywnych form
turystyki mieszkańców Subregionu
Centralnego. Umożliwią mieszkańcom
Subregionu Centralnego dotarcie rowerem
do miejsc atrakcyjnych turystycznie, o
charakterze wypoczynkowym i
rekreacyjnym, takich jak: ośrodek
wypoczynkowy Radoszowy, Wojewódzki
Park Kultury i Wypoczynku, Stadion Śląski,
Górnośląski Park Etnograficzny, Ośrodek
Sportu i Rekreacji "Skałka" w
Świętochłowicach, Park im. Mieszkańców
Heiloo w Świętochłowicach z cennymi
gatunkami drzew oraz schronem bojowym
stanowiącym element fortyfikacji dawnego
Obszaru Warownego "Śląsk", Skansen
Górniczy Królowa Luiza, Rezerwat Segiet,
kompleksy leśne Piekielec i Hipolit,
wyrobisko dolomitu w kamieniołomie
"Blachówka", użytki ekologiczne "Nad
stawem Foryśka" i Lasek Chropaczowski w
Świętochłowicach oraz teren kompleksu
przyrodniczego tzw. Doliny Lipinki,
charakteryzujący się szczególnymi
walorami przyrodniczymi ze względu na
występowanie na nim rzadkich i
chronionych gatunków roślin i zwierząt w
skali kraju, a nawet Europy. Ponadto
obecność doskonale zachowanych
elementów fortyfikacji, schronów bojowych
Punktu Oporu "Godula" i Łącznikowego
Punktu Oporu "Lipiny" w Świętochłowicach
wraz z podobnymi obiektami w Rudzie

Zgorzelec”;
- „Rewitalizacja obiektów byłej KWK
Rozbark w Bytomiu”;
- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna
zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku
Fazaniec oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;
- „Zagospodarowanie zespołu
architektonicznego i terenu
Elektrociepłowni Szombierki do celów
społecznie użytecznych”.
Projekt jest komplementarny z
projektami
zaplanowanymi
do
realizacji
przez
miasto
Świętochłowice
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013:

1.

„Internetowa Platforma
Usług
Publicznych e-Urząd”
Priorytet II Działanie 2.2
2. „Wykonanie systemu monitoringu
wizyjnego miasta dla podniesienia
bezpieczeństwa w zagrożonych
częściach miasta”
Priorytet VI Działanie 6.2.
Poddziałanie 6.2.1. .
3. „Zakup sprzętu i urządzeń
medycznych wraz z pracami
adaptacyjnymi na potrzeby szpitala
w Świętochłowicach”
Priorytet IX Działanie 9.1.
4. Rewitalizacja kompleksu parkoworekreacyjnego w rejonie ul.
Sikorskiego i ul. Harcerskiej w
Świętochłowicach na cele
rekreacyjno-społeczne
Priorytet VI Działanie 6.2.

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

Regionalny Obszar
Rekreacyjno-Turystyczny trasy rowerowe drogą do
rozwoju turystyki aktywnej
w Subregionie Centralnym

Chorzów - Miasto
na prawach
powiatu

614 334,67 PLN

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

Sieć tras rowerowych dla
centralnej części Jury
KrakowskoCzęstochowskiej w gminie
Kroczyce

Gmina Kroczyce

459 666,14 PLN

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

Sieć tras rowerowych dla
centralnej części Jury
KrakowskoCzęstochowskiej w Łazach

Gmina Łazy

614 383,62 PLN

Celem projektu jest umożliwienie
dotarcia rowerem do miejsc
atrakcyjnych turystycznie, o
charakterze wypoczynkowym i
rekreacyjnym. Przedmiotowy projekt
powstał w wyniku podziału projektu
Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - ścieżki rowerowe drogą
do rozwoju turystyki aktywnej w
Subregionie Centralnym.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku
Projekt jest zgodny z celem
szczegółowym Priorytetu II: Rozwój
infrastruktury około turystycznej, tj.
rozwój turystyki miejskiej i aktywnych
form wypoczynku,
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

Śląskiej, Bytomiu i Chorzowie stanowić
będzie wspaniałą trasę śladem zabytków
militarnych i budowli obronnych z lat 30-tych
XX wieku.
Projekt polega na budowie, modernizacji
istniejących i jednolitym oznakowaniu sieci
tras rowerowych łączących ze sobą miasta partnerów projektu. Realizacja projektu
przyczyni się do rozwoju aktywnych form
turystyki mieszkańców Subregionu
Centralnego

Projekt przewiduje budowę oraz
oznakowanie trasy rowerowej na obszarze
gminy Kroczyce wraz z budową punktów
infrastruktury turystycznej. Projekt ten jest
integralną częścią budowy systemu ścieżek
rowerowych w centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, w którego
realizację zaangażowane są także gminy:
Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba,
Włodowice i Zawiercie. Projektowana trasa
będzie biegła przez centralne tereny Gminy
Kroczyce i połączy Gminę Ogrodzieniec z
Gminą Włodowice. Przy granicy z Gminą
Włodowice projektowany szlak połączy się z
istniejącym Jurajskim Szlakiem Rowerowym
Orlich Gniazd.
Projekt przywiduje budowę sieci tras
rowerowych na obszarze gminy Łazy –
wyznaczenie sieci tras rowerowych z
częściowym utwardzeniem podłoża.
Wybudowane zostaną pętle, które
przebiegać będą przez miejsca o walorach
turystyczno- krajoznawczych. Większość
terenów przez które przebiega trasa
znajduje się na obszarze Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd. Ponadto
wzdłuż trasy zostaną umieszczone obiekty
towarzyszące: punkty widokowe, parkingi
dla rowerów. Ponadto na całym jej
przebiegu postawione zostaną znaki
pionowe oraz w wybranych lokalizacjach

Jest on komplementarny z innymi
projektami realizowanymi w ramach
Programu Rozwoju Subregionu
Centralnego dotyczącymi rozwoju
turystyki aktywnej. W ramach
współpracy planuje się wykonanie
jednolitego oznakowania tras
rowerowych oraz wspólną promocję
projektu, co pozwoli na zachowanie
subregionalnego charakteru zadania.

Projekt jest komplementarny z innymi
projektami w ramach sieci tras
rowerowych dla centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej w
PRSC, ponieważ trasy łączą się w
spójną siec tras rowerowych.

brak

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

Sieć tras rowerowych dla
centralnej części Jury
KrakowskoCzęstochowskiej w gminie
Pilica

Gmina Pilica

614 299,82 PLN

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

tablice edukacyjno – informacyjne.
Specjalne tablice informować będą o
początku i zakończeniu całej trasy.
Planujemy uruchomienie nowego portalu
dotyczącego projektu, jak i druk folderów
informacyjnych. Projekt będzie miał
pozytywny wpływ na środowisko naturalne,
gdyż ruch turystyczny zostanie skierowany
na obszary wyznaczone, które nie będą
ingerować w istniejące tereny o walorach
przyrodniczych. Realizacja projektu wpłynie
pozytywnie na politykę równych szans, gdyż
zarówno kobiety jak i mężczyźni będą mieli
szansę znaleźć nowe miejsca pracy w
rozwijającym się sektorze usług,
szczególnie iż projekt dotyczy obszarów o
charakterze wiejskim dotkniętym wysoka
skala bezrobocia strukturalnego. Informacja
o projekcie znajdzie się na portalach
internetowych: Związku Gmin Jurajskich,
Jurajskiej Informacji Turystycznej oraz
Gminy Łazy. Rozwój turystyki przyczyni się
do powstania pożądanego wizerunku
regionu, postrzeganego jako miejsca
atrakcyjnego dla lokowania inwestycji
związanych z obsługa ruchu turystycznego.
Rozwój infrastruktury aktywnych form
turystyki przyczyni się nie tylko do zmian
gospodarczych poprzez wzmacnianie
sektora usług ale przede wszystkim do
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i
turystycznej województwa.
Projekt przewiduje budowę oraz
oznakowanie trasy rowerowej na obszarze
gminy PIlica wraz z budową punktów
infrastruktury turystycznej. Projekt ten jest
integralną częścią budowy systemu ścieżek
rowerowych w centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, w którego
realizację zaangażowane są także gminy:
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba,
Włodowice i Zawiercie. Długość trasy na
terenie gminy Pilica wyniesie około 42 km z
ośmioma punktami przystankowymi
(Kocikowa - 1 szt, Złożeniec - 2 szt, Smoleń
- 1 szt, Kleszczowa - 1 szt, Pilica -3 szt).
Będzie ona przebiegać przez miejsca o
walorach turystyczno - krajoznawczych
(m.in. zabytkowa aleja, zamek-pałac pilicki

Projekt jest komplementarny do
zrealizowanego w ramach ZPORR
projektu pn. Budowa terenów
rekreacyjno-sportowych w Pilicy w
celu podniesienia atrakcyjności
turystycznej gminy
Projekt obejmował budowę obiektu
ogólnodostępnego - terenów
rekreacyjno-sportowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Pilica. Cały projekt
składał się z dwóch zadań: zadania I
obejmującego południową część
terenu, w pobliżu zespołu szkół oraz
zadania II w części północnej terenu.
Dofinansowane II zadanie polegało
na zagospodarowaniu północnej

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

Sieć tras rowerowych dla
centralnej części Jury
KrakowskoCzęstochowskiej w gminie
Poręba

Gmina Poręba

164 943,56 PLN

Celem działania jest tworzenie i rozwój
regionalnych produktów turystycznych
oraz wzrost konkurencyjności
turystycznej regionu. Stworzenie i
poprawa jakości tras rowerowych
pomoże nam osiągnąć wymienione
cele.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

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

Sieć tras rowerowych dla
centralnej części Jury
KrakowskoCzęstochowskiej w Gminie
Włodowice

Gmina Włodowice

608 008,27 PLN

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

z parkiem, rynek w Pilicy z wieloma
zabytkami, klasztor, 5 kościołów, zamek w
Smoleniu). Na całym przebiegu trasy
postawione zostaną znaki pionowe oraz w
wybranych lokalizacjach tablice edukacyjno
- informacyjne. Specjalne, trwałe tablice
promocyjne

części działki związanej z budową
boiska do piłki nożnej wraz z
zapleczem, bieżnią, skocznią w dal, 2
boisk sportowych oraz terenów
zielonych z małą infrastrukturą do
ćwiczeń sprawnościowych. Teren
zostanie zaadoptowany na potrzeby
turystyczne, ogrodzony i będzie on
dostępny dla każdego użytkownika.

Projekt przewiduje budowę oraz
oznakowanie trasy rowerowej na obszarze
gminy Poręba wraz z budową punktów
infrastruktury turystycznej. Projekt ten jest
integralną częścią budowy systemu ścieżek
rowerowych w centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, w którego
realizację zaangażowane są także gminy:
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica,
Włodowice i Zawiercie. Długość trasy
rowerowej zlokalizowanej na terenie gminy
Poręba wyniesie około 15 km z trzema
punktami odpoczynku (MOSiR, Turkowa
Góra, Zazdrość).
Projekt przewiduje budowę sieci tras
rowerowych na obszarze gminy Włodowice
w centralnej części Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Wybudowana zostanie
jedna pętla, która przebiegać będzie przez
miejsca o walorach turystycznokrajoznawczych. Trasa znajduje się na
obszarze w Parku Krajobrazowym Orlich
Gniazd. Łączna długość wyniesie około
13,5 km ponadto wzdłuż trasy zostaną
umieszczone obiekty towarzyszące: punkty
widokowe, miejsce postojowe dla
rowerzystów. Na całym jej przebiegu
postawione zostaną znaki pionowe oraz w
wybranych lokalizacjach tablice edukacyjnoinformacyjne. Specjalne tablice informować
będą o początku i zakończeniu całej trasy.
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na
środowisko naturalne, gdyż ruch
turystyczny zostanie skierowany na obszary
wyznaczone, które nie będą ingerować w
istniejące tereny o walorach przyrodniczych.
Informacja o projekcie znajdzie się na
portalach internetowych: Związku Gmin
Jurajskich, Jurajskiej Informacji

brak

Projekt jest komplementarny z innymi
projektami w ramach sieci tras
rowerowych dla centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej w
PRSC, ponieważ trasy łączą się w
spójną siec tras rowerowych.

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

Sieć tras rowerowych dla
centralnej części Jury
KrakowskoCzęstochowskiej w gminie
Ogrodzieniec

Gmina
Ogrodzieniec

613 378,70 PLN

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

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

Sieć tras rowerowych dla
centralnej części Jury
KrakowskoCzęstochowskiej w gminie
Zawiercie

Gmina Zawiercie

614 357,86 PLN

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

Turystycznej oraz siedmiu gmin
uczestników projektu. Rozwój turystyki
przyczyni się do powstania pożądanego
wizerunku regionu, postrzeganego jako
miejsca atrakcyjnego dla lokowania
inwestycji związanych z obsługą ruchu
turystycznego. Rozwój infrastruktury
aktywnych form turystyki przyczyni się nie
tylko do zmian gospodarczych poprzez
wzmacnianie sektora usług, ale przede
wszystkim do zwiększenia atrakcyjności
inwestycyjnej i turystycznej województwa.
Projekt przewiduje budowę oraz
oznakowanie trasy rowerowej na obszarze
gminy Ogrodzieniec wraz z budową
punktów infrastruktury turystycznej. Projekt
ten jest integralną częścią budowy systemu
ścieżek rowerowych w centralnej części
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w
którego realizację zaangażowane są także
gminy: Kroczyce, Łazy, Pilica, Poręba,
Włodowice i Zawiercie. Długość trasy na
terenie gminy Ogrodzieniec wyniesie około
34,47 km z dwoma punktami postojowowypoczynkowymi: nad zalewem w Krępie
(stoły, ławki, kosze, miejsce na ognisko,
parking dla rowerów) oraz w pobliżu Góry
Birów (gdzie znajduje się rekonstrukcja
Grodu Królewskiego stylizowana na
drewnianą twierdzę średniowieczną). Trasa
będzie przebiegać przez miejsca o
walorach turystyczno - krajoznawczych,
m.in. obok ruin Zamku Ogrodzienieckiego,
Prochowni z XIX w. czy Strażnicy z XIV w.,
a także przez duży i bogaty kompleks leśny.
Projekt przewiduje budowę oraz
oznakowanie trasy rowerowej na obszarze
gminy Zawiercie. Projekt ten jest integralną
częścią budowy systemu ścieżek
rowerowych w centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, w którego
realizację zaangażowane są także gminy:
Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica,
Poręba i Włodowice. Długość trasy na
terenie gminy Zawiercie wyniesie około 35
km (29 km ścieżek zmodernizowanych i 6
km nowych). Jako punkty wypoczynkowe
wykorzystane będą już istniejące,
zagospodarowane miejsca: u źródeł

Projekt jest komplementarny z innymi
projektami w ramach sieci tras
rowerowych dla centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej w
PRSC, ponieważ trasy łączą się w
spójną siec tras rowerowych.

Projekt jest komplementarny z innymi
projektami w ramach sieci tras
rowerowych dla centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej w
PRSC, ponieważ trasy łączą się w
spójną siec tras rowerowych.

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

Trasy rowerowe w
Czeladzi

Gmina Czeladź

1 319 939,54 PLN

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój
infrastruktury okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki
miejskiej i aktywnych form wypoczynku

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

Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla
mieszkańców zachodniej
części Subregionu
Centralnego

Powiat Gliwicki partner wiodący
Partnerzy: Gmina
Gierałtowice,
Gmina Knurów,
Gmina Pilchowice,
Gmina Pyskowice,
Gmina
Sośnicowice,
Gmina Rudziniec,
Gmina Toszek,
Gmina Wielowieś

3 999 999,99 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet II
PRSC, czyli Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej, cel szczegółowy:
Rozwój turystyki miejskiej i aktywnych
form wypoczynku.
Celem strategicznym projektu jest
stworzenie zaplecza turystycznego dla
mieszkańców zachodniej części
Subregionu Centralnego poprzez
wybudowanie, zmodernizowanie i
oznakowanie sieci tras rowerowych na
terenie powiatu gliwickiego, utworzenie
czterech obiektów infrastruktury
okołoturystycznej.

Czarnej Przemszy (ławki i stoły z
zadaszeniem), na Kalinówce (ławki i
huśtawki) oraz przy Ośrodku Rekreacyjnym
MORSKO. Wszystkie proponowane odcinki
ścieżek dobiegać będą do granic gminy
Zawiercie, łącząc się z sąsiednimi gminami
(Włodowicami, Kroczycami, Ogrodzieńcem,
Porębą i Łazami).
Działania podejmowane w ramach projektu
przyczynią się do zdynamizowania rozwoju
aktywnej turystyki wewnątrzmiejskiej (tj.
dotyczącej zapewnienia możliwości
aktywnego spędzania czasu
przez mieszkańców Aglomeracji na
obszarze miast Czeladź, Siemianowice i
Piekary Śląskie), jak również związanej z
atrakcyjnymi turystycznie i krajobrazowo
oraz przyrodniczo obszarami na terenie ww.
miast.
Wzrośnie ruch turystów, głównie
weekendowych. Promowane szerzej będą
atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo
krajobrazy i miejsca w Aglomeracji.
Powiat gliwicki stanowi naturalne zaplecze
turystyczne Subregionu Centralnego, w
szczególności miast położonych w jego
zachodniej części, czyli: Gliwic, Zabrza,
Bytomia i Rudy Śląskiej. Zasoby
przyrodnicze i obiekty architektoniczne
świadczące o dziedzictwie kulturowym
powiatu czynią z jego ziem tereny
atrakcyjne dla aktywnej turystyki
weekendowej. Te zasoby mogą dobrze
wykorzystane mogą przyczynić się do
poprawy sytuacji mieszkańców ziemi
gliwickiej, dając im z jednej strony
możliwość dostępu do infrastruktury
aktywnego wypoczynku, a z drugiej, dając
możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.
Przedmiotem projektu jest stworzenie
ciągłej trasy rowerowej o długości ok. 200
km łączącej południe i północ powiatu wraz
z odgałęzieniami do tras ościennych,
zgodnie z koncepcją śląskich tras
rowerowych.

Projekt jest komplementarny wobec
innych projektów związanych z
rozwojem infrastruktury aktywnych
form turystyki, realizowanych w
ramach PRS przez: Bytom, Będzin,
Dąbrowę Górniczą, Siewierz,
Sławków, Radzionków, Tychy,
Mikołów, Łaziska Górne,
Ornontowice, Orzesze, Wyry,
Lubliniec, gminy powiatu
zawierciańskiego, Chorzów, Ruda
Śląska, Zabrze, Świętochłowice,
Jaworzno, Katowice, Mysłowice,
gminy powiatu gliwickiego
Projekt jest powiązany z innymi
projektami realizowanymi w ramach
tego działania w PRSC, w
szczególności w zakresie koncepcji
wspólnej promocji projektów. Ww.
projekty to:
1. Rozwój infrastruktury
aktywnych form turystyki i
rekreacji "Centrum Sportów
Letnich i Wodnych – Bogoria –
Etap 1"
2. Dostosowanie terenu
pogórniczego parku „Księża
Góra” dla potrzeb rekreacyjnosportowych mieszkańców
Gminy Radzionków, powiatu
tarnogórskiego oraz miast na
prawach powiatu: Bytom i
Piekary Śląskie
3. Regionalny Obszar
Rekreacyjno-Turystyczny –
tyskie trasy rowerowe
4. Sieć tras rowerowych na
terenie powiatu mikołowskiego
– infrastruktura aktywnych

form turystyki
5. Udostępnienie istniejącej
bazy turystyczno-rekreacyjnej
poprzez budowę ścieżki
pieszo-rowerowej wzdłuż ul.
M.C. Skłodowskiej w Lublińcu
6. Sieć Tras Rowerowych
dla centralnej części Jury
Krakowsko-Częstochowskiej
w Kroczycach, Łazach, Pilicy,
Porębie, Ogrodzieńcu,
Zawierciu, Włodowicach
7. Trasy rowerowe w
Aglomeracji Katowickiej na
obszarze Czeladzi,
Siemianowic Śląskich i Piekar
Śląskich
8. Trasy rowerowe na
terenie Miasta Chorzów
9. Trasy rowerowe na
terenie Miasta Ruda Śląska
10. Regionalny Obszar
Rekreacyjno- trasy rowerowe
drogą do rozwoju turystyki
aktywnej w Subregionie
Centralnym - Trasy rowerowe
na terenie Miasta Zabrze
11. Regionalny Obszar
Rekreacyjno- trasy rowerowe
drogą do rozwoju turystyki
aktywnej w Subregionie
Centralnym - Trasy rowerowe
na terenie Miasta
Świętochłowice
12. Regionalny Obszar
Rekreacyjno- trasy rowerowe
drogą do rozwoju turystyki
aktywnej w Subregionie
Centralnym - Trasy rowerowe
na terenie Bytomia
13. Regionalny Obszar
Rekreacyjno- trasy rowerowe
drogą do rozwoju turystyki
aktywnej w Subregionie
Centralnym – Miasto
Jaworzno
14. Regionalny Obszar
Rekreacyjno- trasy rowerowe
drogą do rozwoju turystyki

aktywnej w Subregionie
Centralnym – Miasto Katowice
15. Regionalny Obszar
Rekreacyjno- trasy rowerowe
drogą do rozwoju turystyki
aktywnej w Subregionie
Centralnym – Miasto
Mysłowice

Działanie 4.1. Infrastruktura
kultury

Centrum Kultury Śląskiej

Powiat Tarnogórski

Działanie 4.1. Infrastruktura
kultury

Wykonanie platformy
widokowej wraz ze
schodami w wieży bramnej
Zamku w Siewierzu

Gmina Siewierz

6 803 440,74 PLN

271 972,47 PLN

Celem szczegółowym jest
upowszechnienie i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura
kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego

Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura
kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego

Centrum Kultury Śląskiej będzie pełnić
funkcje kulturalno -informacyjne w
odniesieniu do Powiatu i całego regionu. Ma
stanowić bazę kulturalną dla zadań w sferze
kultury. Projekt będzie realizowany w
ramach Priorytet III Programu Rozwoju
Subregionu Centralnego: Infrastruktura
kultury, którego Celem szczegółowym jest
upowszechnienie i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
Renowacja zabytku jakim jest Zamek w
Siewierzu ma przede wszystkim na celu
zachowanie dla przyszłych pokoleń wartości
kulturalnych i historycznych. Realizacja
projektu przyczyni się do podniesienia
oferty kulturalnej poprzez organizację
szeregu imprez plenerowych o zasięgu
ponadregionalnym, które będą odbywały się
na błoniach przy Zamku. Realizacja
projektu wpłynie również na zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Siewierza jak i
całego subregionu. Napływ większej liczby
turystów przełoży się na rozwój
gospodarczy branży hotelarskiej i
gastronomicznej.

brak

Wykonanie platformy widokowej jest I
etapem dostosowania Zamku dla
potrzeb ruchu turystycznego i
poszerzenia oferty kulturalnej
Siewierza oraz całego subregionu. Po
zakończeniu w/w. zadania Gmina
Siewierz zamierza przystąpić do II
etapu zabezpieczenia i udostępnienia
zwiedzającym ruin Zamku w
Siewierzu – „Kompleksowe prace
budowlano-konserwatorskie na
Zamku w Siewierzu – etap II”. Będą
one polegały na rekonstrukcji
zwodzonego mostu bramnego,
wykonania bruku w barbakanie,

Działanie 4.1. Infrastruktura
kultury

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego i osiągnięć
kulturalnych Zagłębia

Gmina Będzin

14 291 069,23 PLN

Ogólnym celem projektu jest
zachowanie dla przyszłych pokoleń
dziedzictwa historycznego i
kulturowego Zagłębia, na które składa
się Wzgórze Zamkowe w Będzinie,
poprzez wprowadzenie nowych funkcji
gospodarczych, turystycznych i
rekreacyjnych na przedmiotowy obszar
jak również podjecie intensywnych
działań renowacyjnych zabytkowych
obiektów (cel ogólny jest zgodny z
celem działania 4.1 RPO WŚ).
Cele cząstkowe można określić jako:
-przywrócenie funkcji kulturalnej
zaniedbanym terenom Wzgórza
Zamkowego,
-stymulacja rozwoju kulturalnego
regionu (organizacja imprez),
-poprawa atrakcyjności kulturalnospołecznej Będzina
Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura
kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego

Obecnie ogromny potencjał jaki niesie za
sobą Wzgórze Zamkowe jest
niewykorzystany przez brak spójnego i
konsekwentnego działania. Obiekty
zabytkowe są zaniedbane, a tym samym
pozbawione uroku i nie przyciągają już z
taką siłą jaką mogłyby zyskać dzięki pracom
rewaloryzacyjnym. W związku z tym z
uwagi na unikalną wartość przedmiotowego
obszaru i tożsamość miejsca celem
wszelkich działań powinna być renowacja
obiektów zabytkowych (Zamku,
pozostałości dawnych murów miejskich z
XIV w). Ich właściwe podtrzymanie może
stać się jednym z najistotniejszych
czynników aktywizujących rozwój miasta.
Ponadto zlokalizowany na terenie wzgórza
Park Miejski poprzez sukcesję naturalną i
przekształcenia utracił część tak ważnych w
momencie zakładania walorów widokowych,
wglądy w panoramy i ciągi widokowe.
Stracił też istotne wartości kulturowe wśród
których znajdują się zabytki archeologiczne
dziś ukryte i niewyeksponowane. Dlatego
warto podnieść wartość tego obiektu i
pokazać miejsca świadczące o jego
wczesnej historii czyli pozostałość grodu
m.in. historyczny wał średniowieczny (do
rekonstrukcji), cmentarz żydowski z
macewami, podziemia zamkowe).Równie
duże znaczenie ma przywrócenie Wzgórzu
Zamkowemu dobrego połączenia z
miastem. Należy tu wspomnieć, iż przed
zbudowaniem w latach 70-tych 4 pasmowej
drogi szybkiego ruchu zwanej „Gierkówką”
(Al. Kołłątaja ) Wzgórze sąsiadowało z
najstarszą, centralną częścią miasta –
północna pierzeja rynku wznosiła się u stóp
wzgórza. Obecnie przez dawny rynek
przebiega wspomniana droga zajmując
połowę jego powierzchni. Pozostałości
północnej pierzei w postaci w postaci 3
kamienic zlokalizowane są po jednej stronie
drogi, zaś cała reszta dawnego rynku po
drugiej stronie .Przecięcie miasta drogą
było przedsięwzięciem destrukcyjnym

zabezpieczeniu murów dziedzińca i
piwnic celem udostępnienia ich
zwiedzającym.
W chwili obecnej gmina nie realizuje
projektów komplementarnych, jednak
w bliskiej perspektywie Będzin, w
porozumieniu z innymi gminami,
rozpocznie realizację projektu
dotyczącego budowy turystycznych
tras rowerowych wraz z infrastrukturą
aktywnych form turystyki (również w
ramach PRSC – dofinansowanie 0,5
mln zł z całościowej puli ok. 2 mln
euro. Trasa przebiegać będzie od
lasu grodzieckiego przez
projektowany użytek ekologiczny „Dolina Potoku Brzozo wickiego”,
poprzez Wzgórze Zamkowe i dalej
wzdłuż rzeki Przemszy w kierunku
dąbrowskiej „Zielonej” i Pogorii.

Działanie 4.1. Infrastruktura
kultury

Modernizacja budynku, po
byłym Dworcu Kolejowym
w Radzionkowie, dla stałej
ekspozycji pn. "Deportacja
Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku"

Gmina Radzionków

354 472,81 PLN

Celem projektu jest stworzenie
miejsca, w którym powstanie galeria
sztuki dla stałej ekspozycji pn.
"Deportacja Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku", jako elementu
upamiętniającego dzieje i losy naszych
rodaków.

niszczącym logikę układu urbanistycznego.
Kolejną barierą w dotarciu do wzgórza jest
rzeka Przemsza. Jej przekroczenie byłoby
możliwe wyłącznie mostkiem zbudowanym
równolegle do „Gierkówki”. Bezpieczne i
wygodne powiązanie piesze Wzgórza
Zamkowego z miastem jest warunkiem
powodzenia jego rewaloryzacji. Realizacja
przedmiotowego projektu ma przyczynić się
do wzrostu konkurencyjności Będzina
wśród miast ościennych i nadania
historycznemu Wzgórzu Zamkowemu
ponadlokalnego charakteru tj. przywrócenia
jego funkcji jako przyjaznego i dobrze
funkcjonującego miejsca wypoczynku dla
mieszkańców i turystów.
Przedsięwzięcie ma wzmocnić pozycję
Radzionkowa, powiatu tarnogórskiego,
województwa śląskiego w historii Polski,
jako punktu kultury dla społeczeństwa
polskiego, a przede wszystkim dla
okolicznych mieszkańców. Stworzenie
galerii polegać będzie na przeprowadzeniu
remontu zabytkowego budynku
stanowiącego od 1880 roku Dworzec
Główny w Radzionkowie - taboru kolejowe.
Adaptacja budynku zostanie
przeprowadzona pod kątem przystosowania
do galerii sztuki, tak aby mogły powstać,
przede wszystkim, sale wystawowe. Dalej,
teren wokół budynku zostanie
zaadaptowany przy zachowaniu
istniejącego układu urbanistycznego,
bowiem sam budynek jak i teren są wpisane
do rejestru zabytków. By całości nadać
charakter społeczno - kulturalny
wprowadzone zostaną elementy małej
architektury. W chwili obecnej budynek
dworca kolejowego obejmuje przestrzeń
około 300 m2, na którą składa się:
poczekalnia wraz z punktem kasowym,
służbówka, pomieszczenia gospodarcze
oraz 3 magazyny. Sam budynek wraz z
terenem przyległym nie jest użytkowany od
10 lat. PKP w tym okresie nie podjęło
żadnych działań zmierzających, bądź to do
przywrócenia dworca bądź zaadaptowania
budynku na inne cele. Dlatego powstanie
centrum szktuk i w tym miejscu jest

Działanie 4.1. Infrastruktura
kultury

Konserwacja zabytkowych
obiektów założeń
pałacowo-parkowych w
Świerklańcu jako
dziedzictwa kulturowego
ziemi śląskiej

Gmina
Świerklaniec

Działanie 5.1. Gospodarka
wodno-ściekowa

Ochrona dorzecza Małej
Panwi i Liswarty poprzez
modernizację gospodarki
ściekowej polegającej na
modernizacji i budowie
oczyszczalni ścieków wraz
z systemem kanalizacji
sanitarnej

Porozumienie
pomiędzy gminami:
Boronów, Ciasna,
Herby, Kalety,
Kochanowice,
Koszęcin, Krupski
Młyn, Miasteczko
Śląskie,
Tworóg, Woźniki
reprezentowane
przez lidera
projektu gminę
Kochanowice,
zrzeszonymi w
Związku Gmin p.n.
"Porozumienie

1 864 303,27

Celem Projektu jest zachowanie dla
przyszłych pokoleń dziedzictwa
kulturowego XIX-wiecznej architektury
pałacowo-parkowej śląskich magnatów
tego okresu

16 798 136,92 PLN

Cel projektu:
- ochrona dorzecza Małej Panwi i
Liswarty
- zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska ściekami komunalnymi
wód podziemnych i powierzchniowych
-ochrona lasów, które zajmują prawie
50 % obszaru objętego projektem,
-ochrona obszarów chronionych, w tym
„Parku Krajobrazowego Lasy nad
Górną Liswartą”,
- ochrona największego zbiornika
wodnego w województwie opolskimJeziora Turawskiego,
-ochrona ujęć wody, w tym
największego w Bibie li,

najlepszym pomysłem. Spowoduje, że
budynek na "nowo zacznie żyć". Będzie to
również oddziaływać na północną część
Miasta - sądzimy, że nastąpi ożywienie
działalności gospodarczej.
Na terenie Gminy Świerklaniec znajduje się
obszar objęty założeniem parkowym o
powierzchni 186ha wpisany do rejestru
zabytków decyzją nr 606/66 z dnia
31.12.1966r. W skład założeń parkowych
wchodzi Park Świerklaniecki o powierzchni
około 160ha stanowiący własność Gminy
Świerklaniec będący miejscem rekreacji i
wypoczynku mieszkańców okolicznych
miast i gmin a przede wszystkim takich
miast jak Bytom, Chorzów, Tarnowskie
Góry i Piekary Śląskie. Park ten został
przejęty przez gminę na początku lat 90tych i od tego czasu jest utrzymywany przez
Gminę Świerklaniec. Licząca 11 tysięcy
mieszkańców Gmina nie jest w stanie na
własny koszt dokonać konserwacji
zabytkowych obiektów założeń pałacowoparkowych. Obiekty te powstały w II połowie
XIX wieku i obecnie są pozostałością po
zespole pałacowo-parkowym zbudowanym
przez Rodzinę Donnersmarck. Obiekty
małej architektury oraz pozostałe obiekty
znajdujące się na terenie parku ujętego w
rejestrze konserwatora zabytków (z uwagi
na brak jakiejkolwiek konserwacji od
czasów powojennych) są w stanie rozpadu.
Tereny objęte wnioskowanym projektem nie
posiadają systemów kanalizacji sanitarnej.
Rejon projektu znajduje się w zlewni dwóch
większych rzek Małej Panwi i Liswarty z
tego powodu dalsze regulowanie
gospodarki ściekowej poprzez budowę,
modernizacje oczyszczalni ścieków i
budowę kanalizacji sanitarnej jest zadaniem
priorytetowym. Zadanie to jest
przedsięwzięciem o znaczeniu
ponadregionalnym, gdyż wpisuje się w treść
porozumienia zawartego pomiędzy
Marszałkiem Województwa Śląskiego a
Marszałkiem Województwa Opolskiego
dotyczącego Zlewni Małej Panwi na
obszarze obu województw.

Występują powiązania z
następującymi projektami:
1. Projekt pt. „Poprawa jakości wody
pitnej i uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na obszarze
zbiornika Opole-Zawadzkie” Projekt
ten ma na celu skanalizowanie
terenów dorzecza Małej Panwi.
Realizowany będzie na terenie
województwa opolskiego. Projekt ten
w powiązaniu z projektem
zgłoszonym przez Porozumienie
pomiędzy gminami: Boronów, Ciasna,
Herby, Kalety, Kochanowice,
Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko
Śląskie, Tworóg, Woźniki

Gospodarczo Turystyczne Gmin
Górnej Małej Panwi
oraz Górnej
Liswarty”

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rekultywacja na cele
przyrodnicze terenu b.
zakładu górniczego
cementowni Szczakowa

Gmina Jaworzno

3 199 578,81 PLN

-ochrona rezerwatów i pomników
przyrody,
-utrzymanie czystości rzek i potoków
oraz stawów,
-utrzymanie zasady zrównoważonego
rozwoju.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Budowa, modernizacji oczyszczalni oraz
budowa systemu kanalizacji sanitarnej
przyczyni się do poprawy jakości wody
pitnej oraz poprawy środowiska zarówno w
rejonie projektu jak i w części województwa
śląskiego i opolskiego

Celem projektu jest przyrodnicza
rekultywacja terenu poprzemysłowego,
likwidacja zagrożeń związanych ze
skażeniem powierzchni ziemi (teren
jest w strefie najwyższej ochrony wód)
oraz stworzenie możliwości
powstawania siedlisk przyrodniczych
wpływających na bioróżnorodność
obszaru, czyli przywrócenie wartości
przyrodniczych zdegradowanego
terenu.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Projekt realizowany będzie w
zdegradowanym wyrobisku zakładu
górniczego zlikwidowanej cementowni
"Szczakowa". Przedsiębiorstwo państwowe
zostało postawione w stan likwidacji, zaś
tereny poprzemysłowe zostały
pozostawione niezrekultywowane. Teren
został zanieczyszczony odpadami
poprzemysłowymi i komunalnymi, na
terenach pozostały budynki poprzemysłowe
oraz drogi technologiczne. Na terenie
znajdują się hałdy dolomitu.
Z powyższych powodów nie następuje
naturalna sukcesja przyrodnicza. Bez
przywrócenia wymaganych prawem
standardów jakości gruntu oraz interwencji
teren skazany będzie na pogłębiającą się
degradację. Teren wyrobiska objęty jest
Programem rewitalizacji i rozwoju
zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych Jaworzna "Park

reprezentowane przez lidera projektu
Gminę Kochanowice zrzeszonymi w
Związku Gmin p.n. „ Porozumienie
Gospodarczo-Turystyczne Gmin
Górnej Małej Panwi oraz Górnej
Liswarty” spełni istotną rolę w
uporządkowaniu gospodarki wodościekowej zarówno dla województwa
opolskiego jak i województwa
śląskiego.
2. Projekt pn. „Ochrona Jeziora
Turawskiego”.
Na rzece Mała Panew, w jej dolnym
biegu na terenie województwa
opolskiego znajduje się największy
zbiornik o funkcjach retencyjnych,
przeciwpowodziowych, turystycznych
(zbiornik Turawa zwany popularnie
"Jeziorem Turawskim") Na jakość
wód tego zbiornik ma zasadniczy
wpływ jakość wód jego głównego
dopływu - Małej Panwi.
Dolina Małej Panwi to również
korytarz o dużej wartości
przyrodniczej i krajobrazowej oraz
znaczeniu ekologicznym,
zapewniający powiązania
przyrodnicze w skali regionalnej
Projekt komplementarny z projektem
pn. Rekultywacja zdegradowanego
terenu byłej cementowni „Szczakowa”
w Jaworznie - projekt
przygotowywany przez Miasto
Jaworzno w ramach PRSC

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rekultywacja rozlewiska
przy Kolonii Zgorzelec w
Bytomiu na cele
przyrodnicza

Miasto Bytom

1 552 880,75 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa
stanu środowiska naturalnego Miasta
Bytomia, dzięki rekultywacji
zdegradowanego rozlewiska.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Północny", którego zakres realizacji
szczegółowo został opisany w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego
na gruntach o przeznaczeniu ZP4 i ZP5
(park leśny) o łącznej powierzchni
odpowiednio 1,1 ha i 3,9 ha. Właścicielem
gruntu jest Gmina Jaworzno. W ramach
projektu realizowane zostanie przywrócenie
wymaganego Standardu Jakości Gruntu,
likwidacja składowisk odpadów
przemysłowych i nielegalnych składowisk
odpadów komunalnych, odtworzenie
warstwy
urodzajnej gruntu, nasadzenia roślin
umożliwiającą dalszą naturalną sukcesję,
utworzenie alpinarium w miejscach gdzie
będzie to uzasadnione niższymi kosztami
przywrócenia terenu środowisku,
zabezpieczenie struktury skarp wyrobiska
przed osuwaniem poprzez zastosowanie
odpowiedniej roślinności.
Realizacja projektu przyczyni się do
ograniczenia ilości odpadów deponowanych
i zdeponowanych w środowisku, a także
przywrócenia wartości środowiskowych
zdegradowanej przestrzeni składowiska
zlokalizowanego w Bytomiu.

Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innymi
projektami Miasta Bytomia
znajdującymi się na liście projektów
głównych PRSC, wpływających na
poprawę środowiska naturalnego w
mieście i regionie:
- „Rekultywacja zdegradowanych
zalewisk wodnych w Bytomiu”;
- „Kompleksowa likwidacja dzikich
składowisk odpadów w Bytomiu Etap I”;
oraz znajdującymi się na liście
projektów rezerwowych PRSC:
- „Kompleksowa likwidacja dzikich
składowisk odpadów w Bytomiu Etap II”;
- „Termomodernizacja obiektów
Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w
Bytomiu”.
Spójna z przedmiotowym projektem
jest także realizowana obecnie
inwestycja pn. „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy
Bytom” ze środków Funduszu
Spójności.
Miasto Bytom zrealizowało także
szereg projektów przyczyniających

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rekultywacja
zdegradowanych zalewisk
wodnych w Bytomiu

Miasto Bytom

4 097 034,96 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa
stanu środowiska naturalnego Miasta
Bytomia, dzięki rekultywacji
zdegradowanych zalewisk.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Realizacja projektu przyczyni się do
ograniczenia ilości odpadów deponowanych
i zdeponowanych w środowisku, a także
przywrócenia wartości środowiskowych
zdegradowanej przestrzeni składowisk
zlokalizowanych w Bytomiu.

się do poprawy stanu środowiska
naturalnego, w tym m.in.:
- „Budowa nowoczesnej oczyszczalni
ścieków „CENTRALNA” (PHARE
1999);
- „Poprawa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej na terenie Bytomia”
(Fundusz dla Śląska);
- „Remont sieci wodociągowej na
osiedlu Miechowice przy ul. Nickla i
przy ul. Felińskiego w Bytomiu”
(Fundusz dla Śląska).
Ponadto zapisy projektu spójne są z
założeniami innych przedsięwzięć
planowanych przez Miasto Bytom do
realizacji ze środków unijnych tj.:
- „Kompleksowa regulacja gospodarki
wodno-ściekowej na terenach
zdegradowanych górniczo przy ul.
Celnej w Bytomiu - staw 24”;
- „Kompleksowa wymiana
azbestowych elementów budynków
zlokalizowanych w Bytomiu”;
- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna
zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku
Fazaniec oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;
- „Modernizacja gospodarki cieplnej
gmin:
Bytom i Radzionków” (projekt
partnerski z Miastem Radzionków).
Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innymi
projektami Miasta Bytomia
znajdującymi się na liście projektów
głównych PRSC, wpływających na
poprawę środowiska naturalnego w
mieście i regionie:
- „Rekultywacja rozlewiska przy
Kolonii Zgorzelec w Bytomiu na cele
przyrodnicze”;
- „Kompleksowa likwidacja dzikich
składowisk odpadów w Bytomiu Etap I”;
oraz znajdującymi się na liście
projektów rezerwowych PRSC:
- „Kompleksowa likwidacja dzikich

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Kompleksowa likwidacja
dzikich składowisk
odpadów w Bytomiu - Etap

Miasto Bytom

1 627 864,56 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa
stanu środowiska naturalnego Miasta
Bytomia, dzięki rekultywacji

Realizacja projektu przyczyni się do
ograniczenia ilości odpadów deponowanych
i zdeponowanych w środowisku, a także

składowisk odpadów w Bytomiu Etap II”;
- „Termomodernizacja obiektów
Szpitala Specjalistycznego Nr 1
w Bytomiu”.
Spójna z przedmiotowym projektem
jest także realizowana obecnie
inwestycja pn. „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy
Bytom” ze środków Funduszu
Spójności.
Miasto Bytom zrealizowało także
szereg projektów przyczyniających
się do poprawy stanu środowiska
naturalnego, w tym m.in.:
- „Budowa nowoczesnej oczyszczalni
ścieków „CENTRALNA” (PHARE
1999);
- „Poprawa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej na terenie Bytomia”
(Fundusz dla Śląska);
- „Remont sieci wodociągowej na
osiedlu Miechowice przy ul. Nickla i
przy ul. Felińskiego w Bytomiu”
(Fundusz dla Śląska).
Ponadto zapisy projektu spójne są z
założeniami innych przedsięwzięć
planowanych przez Miasto Bytom do
realizacji ze środków unijnych tj.:
- „Kompleksowa regulacja gospodarki
wodno-ściekowej na terenach
zdegradowanych górniczo przy ul.
Celnej w Bytomiu - staw 24”;
- „Kompleksowa wymiana
azbestowych elementów budynków
zlokalizowanych w Bytomiu”;
- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna
zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku
Fazaniec oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;
- „Modernizacja gospodarki cieplnej
gmin:
Bytom i Radzionków” (projekt
partnerski z Miastem Radzionków).
Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innymi
projektami Miasta Bytomia

I

zdegradowanych zalewisk.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

przywrócenia wartości środowiskowych
zdegradowanej przestrzeni składowisk
zlokalizowanych w Bytomiu.

znajdującymi się na liście projektów
głównych PRSC, wpływających na
poprawę środowiska naturalnego w
mieście i regionie:
- „Rekultywacja rozlewiska przy
Kolonii Zgorzelec w Bytomiu na cele
przyrodnicze”;
- „Rekultywacja zdegradowanych
zalewisk wodnych w Bytomiu”;
- „Kompleksowa likwidacja dzikich
składowisk odpadów w Bytomiu Etap II”;
oraz znajdującymi się na liście
projektów rezerwowych PRSC:
- „Termomodernizacja obiektów
Szpitala Specjalistycznego Nr 1
w Bytomiu”.
Spójna z przedmiotowym projektem
jest także realizowana obecnie
inwestycja pn. „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy
Bytom” ze środków Funduszu
Spójności.
Miasto Bytom zrealizowało także
szereg projektów przyczyniających
się do poprawy stanu środowiska
naturalnego, w tym m.in.:
- „Budowa nowoczesnej oczyszczalni
ścieków „CENTRALNA” (PHARE
1999);
- „Poprawa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej na terenie Bytomia”
(Fundusz dla Śląska);
- „Remont sieci wodociągowej na
osiedlu Miechowice przy ul. Nickla i
przy ul. Felińskiego w Bytomiu”
(Fundusz dla Śląska).
Ponadto zapisy projektu spójne są z
założeniami innych przedsięwzięć
planowanych przez Miasto Bytom do
realizacji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.:
- „Kompleksowa regulacja gospodarki
wodno-ściekowej na terenach
zdegradowanych górniczo przy ul.
Celnej w Bytomiu - staw 24”;
- „Kompleksowa wymiana
azbestowych elementów budynków
zlokalizowanych w Bytomiu”;

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Kompleksowa likwidacja
dzikich składowisk
odpadów w Bytomiu - Etap
II

Miasto Bytom

4 250 000,00 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa
stanu środowiska naturalnego Miasta
Bytomia, dzięki rekultywacji
zdegradowanych zalewisk.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Realizacja projektu przyczyni się do
ograniczenia ilości odpadów deponowanych
i zdeponowanych w środowisku, a także
przywrócenia wartości środowiskowych
zdegradowanej przestrzeni składowisk
zlokalizowanych w Bytomiu.

- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna
zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku
Fazaniec oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;
- „Modernizacja gospodarki cieplnej
gmin:
Bytom i Radzionków” (projekt
partnerski z Miastem Radzionków).
Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innymi
projektami Miasta Bytomia
znajdującymi się na liście projektów
głównych PRSC, wpływających na
poprawę środowiska naturalnego w
mieście i regionie:
- „Rekultywacja rozlewiska przy
Kolonii Zgorzelec w Bytomiu na cele
przyrodnicze”;
- „Rekultywacja zdegradowanych
zalewisk wodnych w Bytomiu”;
oraz znajdującymi się na liście
projektów rezerwowych PRSC:
- „Kompleksowa likwidacja dzikich
składowisk odpadów w Bytomiu Etap I”;
- „Termomodernizacja obiektów
Szpitala Specjalistycznego Nr 1
w Bytomiu”.
Spójna z przedmiotowym projektem
jest także realizowana obecnie
inwestycja pn. „Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy
Bytom” ze środków Funduszu
Spójności.
Miasto Bytom zrealizowało także
szereg projektów przyczyniających
się do poprawy stanu środowiska
naturalnego, w tym m.in.:
- „Budowa nowoczesnej oczyszczalni
ścieków „CENTRALNA” (PHARE
1999);
- „Poprawa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej na terenie Bytomia”
(Fundusz dla Śląska);
- „Remont sieci wodociągowej na
osiedlu Miechowice przy ul. Nickla i
przy ul. Felińskiego w Bytomiu”

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Zamknięcie i rekultywacja
składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne we Włodowicach

Gmina Włodowice

284 870,84 PLN

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rekultywacja wysypiska
odpadów komunalnych
przy ul. Opolskiej w
Tarnowskich Górach

Gmina Tarnowskie
Góry

3 612 812,17 PLN

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska
Realizacja zadania zmierza do
poprawy jakości środowiska których
celem jest spełnienie standardów
ekologicznych Unii Europejskiej,
zapewnienie mieszkańcom wysokiej
jakości życia poprzez poprawę jakości
powietrza, uporządkowania i
wdrożenia systemu gospodarki
odpadami oraz przywrócenie wartości
środowiskowych zdegradowanych
przestrzeniom. Celem zadania jest
zamknięcie składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne we
Włodowicach. Podstawową przyczyną
podjęcia działań w celu zamknięcia
składowiska jest ochrona środowiska.
Realizacja projektu przyczyni się do
realizacji:
Cel głównego PRSC - Stymulowanie
dynamicznego rozwoju, przy
wzmocnieniu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej regionu

Składowisko odpadów negatywnie wpływa
na wody gruntowe i podziemne ze względu
na jego położenie. Omawiane składowisko
stanowi potencjalne zagrożenie dla
jurajskiego piętra wodonośnego jak także
dla triasowego piętra wodonośnego ze
względu na występujące uskoki warstw
osadów. Składowisko odpadów wpływa
negatywnie także na powietrze
atmosferyczne. Składowisko nie posiada
zasilania elektrycznego i nie jest
wyposażone w instalację wodociągową.
Składowisko nie posiada także urządzeń do
pomiaru ilości odpadów.
Uzasadnieniem i celem projektu jest
osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez
ochronę środowiska - ochronę wód, gleby,
powietrza atmosferycznego.
Projekt zakłada rekultywację składowiska
na cele przyrodnicze poprzez korektę
ukształtowania terenu, budowę systemu
odprowadzania wód deszczowych,
odizolowanie składowanych odpadów,
nawiezienie ziemi oraz nasadzenia o pow.

(Fundusz dla Śląska).
Ponadto zapisy projektu spójne są z
założeniami innych przedsięwzięć
planowanych przez Miasto Bytom do
realizacji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.:
- „Kompleksowa regulacja gospodarki
wodno-ściekowej na terenach
zdegradowanych górniczo przy ul.
Celnej w Bytomiu - staw 24”;
- „Kompleksowa wymiana
azbestowych elementów budynków
zlokalizowanych w Bytomiu”;
- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna
zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku
Fazaniec oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;
- „Modernizacja gospodarki cieplnej
gmin:
Bytom i Radzionków” (projekt
partnerski z Miastem Radzionków).
brak

Projekt jest komplementarny wobec
innych projektów realizowanych w
ramach działania 5.2. Gospodarka
odpadami PRSC przez m.in. takie
JST jak: Mikołów, Łaziska Górne,
Pilicę, Piekary Śląskie, Włodowice,

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

3,5 ha. Zostanie rozwiązany problem
przenikania zanieczyszczeń do wód
gruntowych i powierzchniowych,
zminimalizowane zostanie ryzyko
kontaminacji Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Lubliniec-Myszków, który jest
jednostką hydrogeologiczną o randze
krajowej.

Rudę Śląska, Bytom, Jaworzno.

Wysoki stopień koncentracji przemysłu i
urbanizacji na obszarze subregionu
centralnego spowodował jego trwałe
przeobrażenie. Wyraża się ono w
zanieczyszczeniu wód, powietrza
atmosferycznego, skażeniach gleb,
deformacjach terenu. Przede wszystkim
obszar Aglomeracji Śląskiej z racji
dominującej roli, jaką odgrywały
tu sektory przemysłowe kojarzony jest z
silnym zanieczyszczeniem środowiska.
Interwencji wymagają kwestie poprawy
jakości powietrza. W subregionie
centralnym jest wytwarzana duża ilość
odpadów przemysłowych - 5.533,3 ton na 1
km2. Ze względu na przemysłowy charakter
subregionu i wysoką gęstość zaludnienia
wytwarzana jest też wysoka ilość odpadów
komunalnych.
Uzasadnione są więc działania zmierzające
do poprawy jakości środowiska w
subregionie centralnym,
których celem jest spełnienie standardów
ekologicznych Unii Europejskiej,
zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości
życia m.in. poprzez działania zmierzające
do poprawy jakości powietrza,
uporządkowanie i wdrożenie systemu
gospodarki odpadami oraz przywracanie
wartości środowiskowych zdegradowanym
przestrzeniom.
Podejmowane interwencje przyczynią się
do racjonalizacji wykorzystania zasobów
naturalnych i zmniejszenia ilości
wytwarzanych odpadów oraz zachowania
różnorodności biologicznej i ochrony
ekosystemów w województwie śląskim.
Pierwszym etapem realizacji
przedsięwzięcia jest biologiczna zabudowa
doliny rzeki a w dalszej kolejności dążenie

brak

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rozwój selektywnej zbiórki
odpadów na terenie gmin
Dąbrowa Górnicza,
Siewierz i Sławków

Gmina Dąbrowa
Górnicza - lider
projektu
Gmina Siewierz –
partner
Gmina Sławków –
partner

8 000 000,00 PLN

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

"Czysta Rzeka Szarlejka" rekultywacja terenów
doliny rzeki Szarlejki na

Gmina Radzionków

3 997 550,05 PLN

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa

Rekultywacja terenów doliny rzeki
Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap II

cele przyrodnicze. Etap I

jakości środowiska

do poprawy czystości jej wód, w tym
podniesienie stężenia tlenu w wodzie oraz
obniżenie ponadnormatywnych stężeń BZT.
Szczególnie pilnym zadaniem jest
identyfikacja ukrytych, nieoficjalnych
punktów zrzutu ścieków zarówno z terenu
Radzionkowa jak i Bytomia. Na podstawie
przeprowadzonego wstępnego monitoringu
przyjęto, że z terenu dorzecza zostanie
usuniętych 25 Mg odpadów. Dalej, planuje
się aby teren hałd, szczególnie w dolinie
Szarlejki, zostanie zagospodarowany dla
utworzenia ciągu obszarów otwartych, od
doliny Brynicy do Parku im. E.
Osmańczyka. Część z nich, na chwilę
obecną, wraz z ciekawą florą i fauną,
kwalifikuje się do objęcia ochroną jako
użytki ekologiczne wtopione w założenia
parkowe. W wyniku realizacji
przedsięwzięcia zostaną ukształtowane
regionalne i lokalne systemy obszarów
chronionych. Przyjęty dla Gminy
Radzionków Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwała Nr XVIII/112/2004 Rady Miasta
Radzionków z dnia 19.03.2004r.), teren
doliny rzeki Szarlejki uznał jako Obszar
Wysokiej Ochrony, gdzie zgodnie z zasada
"OWO" zabrania tworzenia w tym rejonie
inwestycji mających znaczące
oddziaływanie na środowisko naturalne.
Efekt finalny przedsięwzięcia - to przede
wszystkim uregulowanie oczyszczania
ścieków komunalnych oraz ścieków z
zakładów przemysłowych, obniżenie
zasolania wód dołowych z odwadniania
zakładów górniczych, przywrócenie
zbiornika roślinności wodnej nad brzegami
rzeki. Podtrzymanie, a nawet rozbudowa
istniejącego zakrzewienia i zadrzewienia,
które zamieszkują ssaki w tym drobne
gryzonie, zające i sarny; również w
stosunku do zbiornika wodnego - terenu
zajętego przez płazy i skorupiaki;
stworzenie środowiska naturalnego dla
elementów ornitofauny tej okolicy, czyli dla:
pustułki, myszołów, bażantów, kukułki,
skowronka, pierwiosnka, słowika rdzawego,
kosa, sroki, świergotka drzewnego i

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rekultywacja terenów
doliny rzeki Szalejka na
cele przyrodnicze. Etap II

Gmina Radzionków

4 437 115,60 PLN

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

łakowego, pliszki siwej oraz dzięcioła
dużego. Beneficjent zaplanował realizacje
projektu w latach 2011 - 2013 ze względu
na możliwości finansowe budżetów Miast
na rok 2008 i lata następne. Wykonanie
wnioskowanej inwestycji w latach 2008 2010 nadmiernie obciążyłoby budżety
Gmin.
Rzeka Szarlejka należy do kategorii wód
otwartych i łączy ze sobą trzy gminy:
Radzionków, Bytom, Piekary Śląskie,
tworząc w ten sposób dolinę krajobrazową.
Wieloletnie zaniedbania oraz eksploatacja
górnicza spowodowały degradację doliny i
wód rzeki Szarlejki, które w chwili obecnej
wymagają rekultywacji i renaturalizacji.
Celem naszego projektu jest
doprowadzenie do stanu naturalnego doliny
i rzeki, tj.: podtrzymanie, a nawet
rozbudowa istniejącego zakrzewienia i
zadzrewienia, które zamieszkują ssaki w
tym drobne gryzonie, zające i sarny;
również w stosunku do zbiornika wodnego terenu zajętego przez płazy i skorupiaki;
stworzenie środowiska naturalnego dla
elementów ornitofauny tej okolicy, czyli dla:
pustułki, myszołów, bażantów, kukułki,
skowronka, pierwiosnka, słowika rdzawego,
kosa, sroki, świergotka drzewnego i
łakowego, pliszki siwej oraz dzięcioła
dużego. Wykonane w ramach I etapu prace
spowodują biologiczną zabudowę doliny
rzeki, poprawią czystość jej wód, w tym
podniosą stężenie tlenu w wodzie oraz
obniżenie ponadnormatywnych stężeń BZT.
W ramach niniejszego wniosku zostaną
identyfikowane ukryte, nieoficjalne punkty
zrzutu ścieków zarówno z terenu
Radzionkowa jak i Bytomia. Na podstawie
przeprowadzonego wstępnego monitoringu
przyjęto, że z terenu dorzecza zostanie
usuniętych 25 Mg odpadów. Kolejnym
krokiem będzie wykarczowanie samosiejek,
wyrównanie terenu przy zachowaniu
istniejacego w chwili obecnej środowiska
naturalnego. Część tego terenu, na chwilę
obecną, wraz z ciekawą florą i fauną,
kwalifikuje się do objęcia ochroną jako
użytki ekologiczne wtopione w założenia

"Czysta Rzeka Szarlejka" rekultywacja terenów doliny rzeki
Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I.

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rekultywacja i
zagospodarowanie terenu
hałdy pocynkowej w
rejonie ul. Niedurnego w
Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda
Śląska

2 974 764,00 PLN

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Budowa kompostowni
„Pszczyna”” Budowa
kompostowni osadów
ściekowych "Pszczyna"
przy ul. Złote Łany w
Jankowicach)

Gmina Pszczyna

3 013 877,14 PLN

Działanie 5.2. Gospodarka

Zamknięcie i rekultywacja

Gmina Pilica

Nadrzędnym celem strategicznym
projektu jest poprawa sposobu
zarządzania środowiskiem naturalnym
poprzez zapewnienie sprawnego
systemu selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych.
Celem szczegółowym projektu jest
stworzenie warunków pozwalających
na wywiązanie się gminy Pszczyna z
obowiązków wynikających z art. 16a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach poprzez zapewnienie
warunków ograniczania masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do
składowania
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa

592 806,24 PLN

parkowe. W wyniku realizacji
przedsięwzięcia zostaną ukształtowane
regionalne i lokalne systemy obszarów
chronionych. Wykonana w ramach I etapu
rekultywacja oraz biologiczna zabudowa
doliny rzeki powoli na znalezienie
mieszkańcom Radzionkowa, Piekar
Śląskich oraz Bytomia miejsca spotkań z
przyrodą, a młodzieży uczącej się - ciekawe
lekcje z biologi, a poprzez obserwację
przyrody - szanunek do flory i fauny.
Planuje sie również, w ramach
wnioskowanego przedsięwzięcia - II etap,
teren hałd w dolinie Szarlejki
zagospodarować dla utworzenia ciągu
obszarów otwartych, w tym alei pieszo jezdnych oraz spacerowych.
W wyniku realizacji projektu zmniejszona
zostanie emisja szkodliwych substancji
dzięki uszczelnieniu, ukształtowaniu i
rekultywacji biologicznej oraz
zagospodarowaniu pod zieleń hałdy
pocynkowej zlokalizowanej w Rudzie
Śląskiej. Ponadto, będzie możliwe
przywrócenie walorów krajobrazowych
i estetycznych zarówno obszarowi hałdy,
jak też terenom do niej przyległych.
Jednocześnie modyfikacja ukształtowania
hałdy pozwoli na wkomponowanie jej
w otaczający teren. Projekt sprzyja
zwiększeniu atrakcyjności przestrzeni
miejskiej Rudy Śląskiej.
Przedmiotem projektu jest budowa
kompostowni osadów ściekowych i innych
odpadów pochodzących z sąsiadującej z
projektowaną kompostownią oczyszczalni
ścieków „Pszczyna” oraz oczyszczalni
„Wisła Wielka” wraz z niezbędnym
materiałem strukturalnym w postaci różnych
odpadów bogatych węgiel elementarny.
Kompostownia będzie przetwarzała rocznie
6 540 Mg odpadów (w tym głównie osadów
ściekowych) na kompost w ilości 3 920 Mg.

Przeprowadzony w 2004r. przegląd

Projekt jest powiązany i
komplementarny ze wszystkimi
projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC z zakresu gospodarki
odpadami.

brak

Omawiany projekt wpisuje się w

odpadami

składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
w miejscowości Pilica

jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rozbudowa i doposażenie
Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w
Zawierciu poprzez zakup
przesiewacza mobilnego

Gmina Zawiercie

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rekultywacja zamkniętej
kwatery Nr 1 składowiska
odpadów komunalnych w
Porębie

Gmina Poręba

1 199 858,82 PLN

894 955,10 PLN

Celem projektu jest rozwój selektywnej
zbiórki odpadów na terenie Gminy
Zawiercie oraz ograniczenie ilości
odpadów deponowanych w
środowisku.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Głównym celem jest ochrona oraz
poprawa jakości środowiska.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa

ekologiczny wykazał, iż nie ma możliwości
dostosowania istniejącego składowiska do
wymogów przepisów o odpadach. Efektem
audytu było wydanie przez organ ochrony
środowiska (Starostwo Powiatowe w
Zawierciu, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska) decyzji Nr
RO.VII/7656/4/04 z dnia 31.08.2004r. o
zamknięciu składowiska. Realizacja
projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego. Jednym z argumentów
przemawiającym za zamknięciem
składowiska był fakt, iż rozkładające się
odpady zagrażają ujęciu wód podziemnych,
które jest zlokalizowane w odległości 1,3
km. Efektem działań podjętych w ramach
projektu będzie nie tylko rekultywacja
składowiska i przywrócenie funkcji
przyrodniczych na rozpatrywanym terenie,
ale przede wszystkim zapewnienie
bezpieczeństwa bytowego mieszkańcom
Pilicy oraz okolic poprzez zabezpieczenie
wód podziemnych oraz gleb, eliminację
emisji pyłu do środowiska, ograniczenie
hałasu oraz utworzenie trwałej pokrywy
roślinnej. Projekt jest zgodny z celami
zawartymi w Priorytet V. Środowisko RPO
WŚ Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Typ projektu nr 4 Rekultywacja obszarów
zdegradowanych oraz likwidacja składowisk
odpadów na cele przyrodnicze.
Doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów,
w tym zbiór frakcji mokrej, związane jest z
dostosowywaniem kompostowni do
obowiązujących wymogów i przepisów
prawa. Realizacja Projektu pozwoli na
skoordynowane działania zmierzające do
efektywnej selektywnej zbiórki odpadów.
Tak rozumiany i wpisujący się w szerszy
kontekst rozwój selektywnej zbiórki
odpadów w sposób istotny przyczyni się od
ograniczenie globalnej ilości odpadów na
terenie Gminy a zarazem na terenie
Subregionu Centralnego
Poprzez realizację zadania gmina pozyska
3,7 ha terenów otwartej zieleni.

koncepcję gospodarowania
odpadami, wskazaną w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Pilica
(Uchwała nr XXV/171/2005 z dnia 24
lutego 2005 r.) oraz Programie
Ochrony Środowiska dla Powiatu
Zawierciańskiego na lata 2004-2011,
w zakresie kierunków działań do 2011
r. w przedmiocie gospodarki
odpadami: bieżąca likwidacja
nielegalnych składowisk i
rekultywacja wyłączonych z
eksploatacji.
Gmina nie prowadzi inwestycji w tym
zakresie, jednakże na terenie powiatu
będą prowadzone podobne działania
m.in.: w Gminie Włodowice
(zamknięcie i rekultywacja
składowiska innych niż
niebezpieczne) oraz w Zawierciu
(rozwój selektywnej zbiórki odpadów).

Brak

brak

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych w
Mikołowie

Gmina Mikołów

Działanie 5.2. Gospodarka
odpadami

Wdrażanie systemu
selektywnej zbiórki
odpadów w gminie
Bobrowniki

Gmina Bobrowniki

Działanie 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne
źródła energii

Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego w
mieście Mikołów –
modernizacja kotłowni
Grażyński

Gmina Mikołów

1 709 141,55PLN

jakości środowiska
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

459 000,00 PLN

Projekt ma na celu kontynuację
rozpoczętej na terenie naszej gminy
selektywnej zbiórki odpadów, która to
obejmie swoim zasięgiem liczbę
11.191 mieszkańców wszystkich
sołectw. Projekt zakłada
unowocześnienie systemu zbiórki
odpadów i dostosowanie go do
obowiązujących norm.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

13 557 295,08 PLN

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Inwestycja ta polega na rekultywacji
składowiska odpadów w Mikołowie Mokrem na cele przyrodnicze. Przyczyni się
do poprawy stanu środowiska naturalnego

Gospodarka odpadami na terenie gminy
Bobrowniki polega na zbiórce odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych i
przewożeniu ich na składowisko odpadów w
Wojkowicach "Recykling". Składowisko to
powstało w skutek podpisania porozumienia
pomiędzy czterema sąsiadującymi ze sobą
gminami (Bobrowniki, Ożarowice, Psary i
Wojkowice) w celu jego wspólnego
użytkowania. Ponadto od kilku lat gmina
Bobrowniki zakupuje kolorowe worki do
selektywnej zbiórki odpadów w celu
rozdzielenia strumienia odpadów na dwa
mniejsze tj. odpady zmieszane i odpady
segregowane. Ma to na celu wydłużenie
czasokresu użytkowania składowiska w
Wojkowicach oraz wywiązanie się z
ustawowych obowiązków osiągnięcia
odpowiedniego poziomu odzysku i
recyklingu odpadów komunalnych.
Projekt ma na celu poprawę jakość
powietrza atmosferycznego w mieście. Ma
się to stać poprzez modernizację kotłowni
Grażyński na bazie której planuje się
rozbudowę miejskiego systemu
ciepłowniczego. Obecnie znaczna część
miasta pozostaje nieuciepłowniona i jest
źródłem szkodliwych zanieczyszczeń

Projekt ten jest powiązany z
projektem z listy podstawowej PRSC,
działanie 5.2 Rozbudowa Zakładu
Usług Komunalnych w Mikołowie.
Projekty te wzajemnie się uzupełniają
i mają na celu rozwiązanie problemu
gospodarki odpadami na terenie
miasta.
Wraz z projektami Poprawa jakości
powietrza atmosferycznego w
mieście Mikołów poprzez
modernizację kotłowni Grażyński
(PRSC lista podstawowa działanie
5.3) mają na celu poprawę stanu
środowiska naturalnego na terenie
miasta Mikołów.
brak

Projekt wraz z działaniem Poprawa
jakości powietrza atmosferycznego w
mieście Mikołów – ograniczenie
niskiej emisji z obiektów użyteczności
publicznej z PRSC działanie 5.3. ma
sie przyczynić do poprawy stanu
powietrza atmosferycznego w
mieście. Te 2 projekty razem z
projektami z listy podstawowej PRSC,
działanie 5.2 Rekultywacja
składowiska odpadów komunalnych

Działanie 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne
źródła energii

Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego w
mieście Mikołów –
ograniczenie niskiej emisji
z obiektów użyteczności
publicznej

Gmina Mikołów

2 545 000,00 PLN

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Projekt ma na celu poprawę jakości
powietrza atmosferycznego w mieście. Ma
się to stać poprzez termomomodernizację
obiektów użyteczności publicznej na terenie
miasta Mikołów.

Działanie 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne
źródła energii

Niskoenergetyczne
budynki użyteczności
publicznej - Czeladź

Gmina Czeladź

2 746 123,03 PLN

Gmina planuje zrealizować kompleksową
termomodernizację wraz z wymianą i
modernizacją źródła ciepła dla 3 obiektów:
Przedszkola nr 7 przy ul. Waryńskiego,
biblioteki przy ul. 11 Listopada oraz
Gimnazjum nr 3 przy ul. Lwowskiej w
Czeladzi-Piaskach. Zakres prac obejmuje
zmianę i modernizację źródeł ciepła w ww.
budynkach, wymianę instalacji c.o.,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie przegród budowlanych (w tym
ścian i stropów), a w budynku Gimnazjum
nr 3 - także realizację automatyki, układów
sterowania oraz wentylacji. W przypadku
dwóch pierwszych obiektów w grę wchodzi
likwidacja kotłowni węglowej zlokalizowanej
w budynku i przejście na ogrzewanie
gazowe, zaś w obiektach gimnazjum realizacja kotłowni gazowej w miejsce
uprzednio funkcjonującego ogrzewania
zdalaczynnego, gdzie źródłem było spalanie
węgla.

Działanie 5.3. Czyste

Niskoenergetyczne

Piekary Śląskie

1 899 201,76 PLN

Celem projektu, spójnym z celami
RPO, Europejskiej Karty Energetycznej
oraz "II Polityki ekologicznej państwa"
jest ograniczenie zanieczyszczeń
powietrza u źródła oraz ograniczenie
zużycia energii cieplnej poprzez
likwidację nieefektywnych i
nieekologicznych źródeł ciepła i
zastąpienie ich nowoczesnymi
instalacjami dostarczającymi ciepło,
termomodernizację, wymianę stolarek,
modernizację i wymianę instalacji
grzewczych w objętych projektem
budynkach. Wskutek realizacji projektu
zlikwidowane będą źródła niskiej
emisji, polepszone parametry pracy
instalacji c.o. (sprawność, zdolność
regulacji itp.), zmniejszony też
znacząco zostanie bilans cieplny
budynków, co wpłynie pozytywnie na
efekty ekologiczne. Wzrośnie
użyteczność oraz żywotność
budynków
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa

Dzięki realizacji projektu zmniejszona

w Mikołowie oraz Rozbudowa
Zakładu Usług Komunalnych w
Mikołowie mają wpłynąć na znaczną
poprawę jakości środowiska
naturalnego w mieście Mikołów.
Projekt wraz z działaniem Poprawa
jakości powietrza atmosferycznego w
mieście Mikołów – modernizacja
kotłowni Grażyński z PRSC działanie
5.3. ma sie przyczynić do poprawy
stanu powietrza atmosferycznego w
mieście. Te projekty razem z
projektami z listy podstawowej PRSC,
działanie 5.2 Rekultywacja
składowiska odpadów komunalnych
w Mikołowie oraz Rozbudowa
Zakładu Usług Komunalnych w
Mikołowie mają znacznie poprawić
stan środowiska naturalnego w
mieście Mikołów.
Projekt jest komplementarny z
podobnymi projektami realizowanymi
na terenie Piekarach Śląskich,
Siemianowic Śląskich i w Tychach.

Projekt jest powiązany z projektami

powietrze i odnawialne
źródła energii

budynki użyteczności
publicznej – Piekary
Śląskie

jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Działanie 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne
źródła energii

Niskoenergetyczne
budynki użyteczności
publicznej - Tychy

Tychy

2 980 816,81 PLN

Działanie 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne
źródła energii

Niskoenergetyczne
budynki użyteczności
publicznej

Miasto
Siemianowice
Śląskie

2 999 966,03 PLN

Działanie 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne
źródła energii

Budowa instalacji produkcji
biogazu w gminie
Gierałtowice

Gmina Gierałtowice

3 732 857,70

Celem projektu, spójnym z celami
RPO, Europejskiej Karty Energetycznej
oraz "II Polityki ekologicznej państwa"
jest ograniczenie zanieczyszczeń
powietrza u źródła oraz ograniczenie
zużycia energii cieplnej poprzez
likwidację nieefektywnych i
nieekologicznych źródeł ciepła i
zastąpienie ich nowoczesnymi
instalacjami dostarczającymi ciepło,
termomodernizację, wymianę stolarek,
modernizację i wymianę instalacji
grzewczych w objętych programem
budynkach.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa
jakości środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa
jakości środowiska

Cel PRSC:
- produkcja energii odnawialnej z
odpadów powstających na
oczyszczalni ścieków i w
rolnictwie,
- ekologicznie wykorzystanie czystego
osadu w rolnictwie,
- zagospodarowanie istniejących

zostanie niska emisja gazów i pyłów do
atmosfery. Zwiększona zostanie również
atrakcyjność przestrzeni miejskiej Piekar
Śląskich, obiekt liceum zostanie
gruntowanie zmodernizowany, co wpłynie
korzystnie na warunki prowadzenia w nim
działalności edukacyjnej. Projekt sprzyja
zapewnieniu mieszkańcom regionu
wysokiej jakości życia m.in. poprzez
działania zmierzające do poprawy jakości
powietrza
Projekt polega na zmianie wyposażenia
obiektu w urządzenia o najwyższej,
uzasadnionej ekonomicznie klasie
efektywności energetycznej, w tym
modernizację węzła cieplnego
(wymiennikowni) jako źródła ciepła dla
budynku, zastosowanie telemetrycznego
systemu sterowania ilością zużywanego
ciepła, montażu kolektorów słonecznych,
wymianie instalacji centralnego ogrzewania.

miast: Tychy, Siemianowice Śląskie i
Czeladź oraz już zrealizowanymi
projektami w zakresie
termomodernizacji na terenie Piekar
Śląskich

Dzięki realizacji projektu zmniejszona
zostanie niska emisja gazów i pyłów do
atmosfery.
Zwiększona
zostanie
atrakcyjność
przestrzeni
miejskiej
Siemianowic Śląskich, obiekty obydwu
liceów zostaną zmodernizowane, co
wpłynie korzystnie na warunki prowadzenia
w nich działalności edukacyjnej.
Projekt sprzyja zapewnieniu mieszkańcom
regionu wysokiej jakości życia m.in. poprzez
działania zmierzające do poprawy jakości
powietrza
Projektowane przedsięwzięcie stanowi
element koncepcji zagospodarowania
odpadów biodegradowalnych w gminie
opisany w Planie Gospodarki Odpadów dla
gminy Gierałtowice.
Realizacja inwestycji jest także zgodna z
zapisami
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Projekt jest powiązany z projektami
miast: Tychy, Czeladź i Piekary
Śląskie oraz już zrealizowanymi
projektami w zakresie
termomodernizacji na terenie
Siemianowic Śląskich

Projekt jest komplementarny z
podobnymi projektami realizowanymi
na terenie Piekarach Śląskich,
Siemianowic Śląskich i w Tychach.

Budowa gminnej oczyszczalni
ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
w gminie Gierałtowice

obiektów wybudowanych w
latach 80-ych,
Działanie 6.2. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 6.2.1.
Rewitalizacja – duże miasta

Adaptacja budynku na
Centrum Inicjatyw
Społecznych na terenie
Miasta Chorzów

Chorzów - Miasto
na prawach
powiatu

1 358 086,87 PLN

Działanie 6.2. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 6.2.1.
Rewitalizacja – duże miasta

Przebudowa części
administracyjnodydaktycznej budynku
internatu oraz zmiana
sposobu użytkowania
Centrum Inicjatyw
Społecznych w Bytomiu,
ul. Zielna 25A

Miasto Bytom

1 469 983,40 PLN

i.
Celem projektu jest wykreowanie
endogenicznego potencjału rozwoju
dzielnicy Chorzów II, jako obszaru
szczególnie silnie dotkniętego
negatywnymi procesami społecznymi
oraz skutkami przemian
ekonomicznych.
Cel PRSC: Priorytet V: Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Cel szczegółowy: wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanych
obszarów miejskich i terenów
poprzemysłowych zlokalizowanych w
miastach subregionu centralnego
Celem projektu jest
wzmocnienie/wykreowanie
endogenicznego potencjału rozwoju
dzielnic zagrożonych negatywnymi
procesami społecznymi oraz
ekonomicznymi na terenie czterech
przylegających miast, poprzez
adaptację wyznaczonych budynków
na Centra Inicjatyw Społecznych.
Cel PRSC: Priorytet V: Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Cel szczegółowy: wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanych
obszarów miejskich i terenów
poprzemysłowych zlokalizowanych w
miastach subregionu centralnego

lata 2007-2013 w Priorytecie V Działanie
5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła
energi
Celem projektu jest wykreowanie
endogenicznego potencjału rozwoju
dzielnicy Chorzów II, jako obszaru
szczególnie silnie dotkniętego negatywnymi
procesami społecznymi oraz skutkami
przemian ekonomicznych. Chorzów II jest
jedną z czterech dzielnic tworzących miasto
Chorzów. Obejmuje ona jego północno zachodnią część, stanowiąc przy tym
bardzo zróżnicowany funkcjonalnie obszar.

Niniejszy projekt jest efektem
współpracy czterech miast : Bytomia,
Chorzowa, Rudy Śląskiej i
Świętochłowic w ramach projektu
„Support for Cities”, realizowanego w
ramach Programu Komisji
Europejskiej URBACT

Realizacja projektu przyczyni się do
wzmocnienia/wykreowania endogenicznego
potencjału rozwoju dzielnicy Szombierki
zagrożonej negatywnymi procesami
społecznymi oraz ekonomicznymi.
Koncepcja przedsięwzięcia bezpośrednio
wynika ze zrealizowanego ze środków
Inicjatywy URBACT w partnerstwie z Rudą
Śląską, Chorzowem i Świętochłowicami
projektu Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów projektu „Support for Cities”.

Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innym
projektem rewitalizacyjnym Miasta
Bytomia znajdującym się na liście
projektów rezerwowych PRSC pn.
„System monitoringu wizyjnego w
dzielnicach Bytomia: Miechowicach i
Stroszku
(w tym osiedle im. Gen. Jerzego
Ziętka).”
Projekt jest także komplementarny z
projektami utworzenia Centrów
Inicjatyw Społecznych w Rudzie
Śląskiej, Chorzowie i
Świętochłowicach, znajdujących się
na liście głównej PRSC.
Spójna z przedmiotowym projektem
jest także realizowana obecnie
inwestycja pn.. „Rewitalizacja gmachu
głównego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bytomiu” ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
Miasto Bytom zrealizowało także
szereg projektów rewitalizacyjnych, w
tym m.in.:
- „Adaptacja budynku na potrzeby
Politechniki Śląskiej w Bytomiu”

Działanie 6.2. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 6.2.1.
Rewitalizacja – duże miasta

Adaptacja budynku na
Centrum Inicjatyw
Społecznych na terenie
miasta Świętochłowice

Miasto
Świętochłowice

1 353 941,13 PLN

Cel PRSC: Priorytet V: Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Cel szczegółowy: wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanych
obszarów miejskich i terenów
poprzemysłowych zlokalizowanych w
miastach subregionu centralnego

Realizacja projektu podniesie wartość
substancji miejskiej i pozwoli na nadanie
zaniedbanemu obiektowi nowych funkcji
edukacyjnych, społecznych i kulturalnych.
Po modernizacji budynek zostanie
przeznaczony na Centrum Inicjatyw
Społecznych (CIS).

(EFRR);
- trzy projekty rewitalizacji budynków:
Rynek 20, 21, 26 (Fundusz dla
Śląska);
- „Utworzenie Centrum Kariery
Zawodowej” (Fundusz dla Śląska).
Miasto Bytom uczestniczyło także w
następujących projektach
badawczych Unii Europejskiej,
komplementarnych z zapisami
przedmiotowego projektu:
- RESCUE (Regeneracja
Europejskich Terenów w Miastach i
Środowiskach Miejskich) w ramach 5
Programu Ramowego UE;
- MASURIN (Zarządzanie
Zrównoważoną Rewitalizacją
Miejskich Terenów Przemysłowych) w
ramach 5 Programu Ramowego UE;
- Support for Cities – projekt
realizowany przez Śląski Związek
Gmin i Powiatów w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej URBACT.
Ponadto zapisy projektu spójne są z
założeniami innych przedsięwzięć
planowanych przez Miasto Bytom do
realizacji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.:
- „Rewitalizacja zaniedbanych
przestrzeni miejskich poprzez
utworzenie "Kolorowych Podwórek"”;
- „Rewitalizacja obiektów byłej KWK
Rozbark w Bytomiu”;
- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna
zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku
Fazaniec oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;
- „Kompleksowa wymiana
azbestowych elementów budynków
zlokalizowanych w Bytomiu”.
Projekt jest komplementarny z
projektami zaplanowanymi do
realizacji przez miasto
Świętochłowice:
I. W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013:

1. „Internetowa Platforma Usług
Publicznych e-Urząd”
Priorytet II Działanie 2.2
2. „Wykonanie systemu monitoringu
wizyjnego miasta dla podniesienia
bezpieczeństwa w zagrożonych
częściach miasta”
Priorytet VI Działanie 6.2.
Poddziałanie 6.2.1.
3. „Rewitalizacja kompleksu parkowo
- rekreacyjnego w rejonie ul.
Sikorskiego i ul. Harcerskiej w
Świętochłowicach”
Priorytet VI Działanie 6.2.
Poddziałanie 6.2.1.
4. „Organizacja stref sportowych w
placówkach oświatowych na terenie
miasta Świętochłowice” Priorytet VIII
Działanie 8.2. oraz
5. „Budowa hali widowiskowosportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 na ul.
Sudeckiej”
Priorytet VIII Działanie 8.2.
6. „Zakup sprzętu i urządzeń
medycznych wraz z pracami
adaptacyjnymi na potrzeby szpitala w
Świętochłowicach”
Priorytet IX Działanie 9.1.
7. „Rozbudowa i modernizacja
obiektów sportowych Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Skałka”
Priorytet IX Działanie 9.3.
II. W ramach Programu Rozwoju
Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013:
LISTA GŁÓWNA
1. „SilesiaNet – budowa
społeczeństwa informacyjnego w
subregionie centralnym Województwa
Śląskiego” – Partner wiodący
projektu: Ruda Śląska, Priorytet II
Działanie 2.1.
2. „Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny – trasy rowerowe drogą
do rozwoju turystyki aktywnej w
Subregionie Centralnym – Trasy
rowerowe na terenie miasta

Działanie 6.2. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 6.2.1.
Rewitalizacja – duże miasta

Adaptacja budynku przy
ulicy 11-Listopada 15a na
Centrum Inicjatyw
Społecznych na terenie
miasta Ruda Śląska

Miasto Ruda
Śląska

1 469 992,47 PLN

Celem projektu jest
wzmocnienie/wykreowanie
endogenicznego potencjału rozwoju
dzielnicy Orzegów zagrożonej
negatywnymi procesami społecznymi
oraz ekonomicznymi poprzez
adaptację wyznaczonego budynku na
Centrum Inicjatyw Społecznych w
Rudzie Śląskiej.
Cel PRSC: Priorytet V: Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Cel szczegółowy: wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanych
obszarów miejskich i terenów
poprzemysłowych zlokalizowanych w
miastach subregionu centralnego

Realizacja projektu przyczyni się do
wzmocnienia oraz wykreowania potencjału
rozwoju dzielnicy Orzegów w Rudzie
Śląskiej zagrożonej negatywnymi
procesami społecznymi oraz
ekonomicznymi. Przywrócenie obiektu do
użyteczności o charakterze społeczno edukacyjnym poprawi sytuację na obszarze
zagrożonym zjawiskiem patologii
społecznej. W wyniku przeprowadzonych
działań nastąpi wsparcie dla obszarów
zdegradowanych.

Świętochłowice”
Priorytet III Działanie 3.2
Podziałanie 3.2.2.
LISTA REZERWOWA
3. „Fabryki Kultury – infrastruktura
kultury Subregionu Centralnego”
Porozumienie gmin: Chorzów, Gliwice
i Świętochłowice. Lider projektu:
Chorzów
Priorytet IV Działanie 4.1.
Projekt jest komplementarny
i powiązany z projektami
realizowanymi w ramach PRSC Priorytet V: Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych, przez miasta:
Bytom, Chorzów i Świętochłowice,
gdzie również funkcjonować będą
Centra Inicjatyw Społecznych.
Projekt jest efektem współpracy Rudy
Śląskiej, Bytomia, Chorzowa
i Świętochłowic w ramach Programu
Komisji Europejskiej URBACT
„Support for Cities”.

IV. Plan finansowy
Tabela 13: Tabela zobowiązań finansowych dla PRSC
Tabela zobowiązań finansowych dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
w podziale na lata i działania (w PLN)
Wkład wspólnotowy
Działanie
Działanie 2.1
Działanie 2.2.
Poddziałanie
3.2.2.
Działanie 4.1.
Działanie 5.1.
Działanie 5.2.
Działanie 5.3.
Poddziałanie
6.2.1.
Ogółem

Ogółem
111 307 593 zł
93 220 943 zł

2007
2008
0 zł 0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

27 516 631 zł

0 zł

0 zł

23
16
48
31

0
0
0
0

0
0
0
0

976
800
496
120

807
000
205
000

zł
zł
zł
zł

zł
zł
zł
zł

zł
zł
zł
zł

2009

2010
0 zł

0 zł
975 866 zł

2011
28 610 957 zł
4 157 191 zł

0 zł

2 887 616 zł

15 999 633 zł

262 269
0
3 450 749
2 613 223

zł
zł
zł
zł

8
9
13
20

715
890
717
000

721
283
175
000

zł
zł
zł
zł

4
6
13
4

699
127
747
131

735
864
266
761

zł
zł
zł
zł

2012
41 348 206 zł
88 087 887 zł
8 629 381,82
6 743
781
3 578
2 158

433
853
927
740

zł
zł
zł
zł

2013
41 348 430 zł
0 zł
0 zł
3 555 650
0
14 002 088
2 216 276

zł
zł
zł
zł

5 763 986 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 763 986 zł

0 zł

0 zł

0 zł

358 202 165 zł

0 zł

0 zł

6 326 241 zł

61 950 646 zł

77 474 406 zł

151 328 427 zł

61 122 445 zł

Tabela 14: Tabela płatności dla PRSC

Tabela płatności dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
w podziale na lata i działania (w PLN)
Wkład wspólnotowy

Działanie
Ogółem
Działanie
2.1.
Działanie
2.2.
Poddziałani
e 3.2.2.
Działanie
4.1.
Działanie
5.1.
Działanie
5.2.
Działanie
5.3.
Poddziałani
e 6.2.1.
Ogółem

2007

2008

2009

2010

111 307 592,91 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2011

2012

2013
45 998 181,84 zł

2014
8 735 772,64
zł

18 373 624,74 zł

38 200 013,69 zł

0,00 zł

2015

93 220 943,24 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

975 865,61 zł

4 157 190,50 zł

88 087 887,13 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

27 516 630,76 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 887 616,14 zł

4 987 426,31 zł

14 573 928,94 zł

5 067 659,37 zł

0,00 zł

23 976 807,24 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5 985 694,68 zł

3 046 833,35 zł

4 699 735,00 zł

6 351 884,21 zł

0,00 zł
3 892 660,00
zł

16 800 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

9 890 282,87 zł

6 127 864,09 zł

781 853,04 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

48 496 205,13 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 450 748,85 zł

13 717 174,52 zł

13 747 266,11 zł

17 581 015,65 zł

0,00 zł

0,00 zł

31 120 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 880 018,57 zł

26 239 981,43 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 763 985,95 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

1 083 340,15 zł
29 153 566,87
zł

4 680 645,80 zł

0,00 zł
160 090 683,91
zł

0,00 zł

0,00 zł
12 628 432,6
4 zł

0,00 zł

358 202 165,23 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

81 330 740,74 zł

74 998 741,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

Tabela 15: Tabela finansowa dla PRSC

Tabela finansowa dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
w podziale na działania oraz źródła finansowania (w PLN)

Wkład krajowy
Działanie
Działanie 2.1.
Działanie 2.2.
Poddziałanie
3.2.2.
Działanie 4.1.
Działanie 5.1.
Działanie 5.2.
Działanie 5.3.
Poddziałanie
6.2.1.
Ogółem

Wkład wspólnotowy
1
111 307 592,91 zł
93 220 943,24 zł
27
23
16
48
31

516
976
800
496
120

630,76
807,24
000,00
205,13
000,00

zł
zł
zł
zł
zł

5 763 985,95 zł
358 202 165,23 zł

Ogółem
Krajowy wkład publiczny
2=3+4
3
32 790 083,90 zł
32 790 083,90 zł
54 301 252,47 zł
54 301 252,47 zł
21
7
16
21
22

756
343
304
326
883

710,69
369,70
781,38
420,80
270,04

zł
zł
zł
zł
zł

3 936 669,35 zł
180 642 558,33 zł

34
7
16
21
22

100
343
304
326
883

574,01
369,70
781,38
420,80
270,04

zł
zł
zł
zł
zł

3 936 669,35 zł
192 986 421,65 zł

Wkład
prywatny
4
0,00 zł
0,00 zł
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zł
zł
zł
zł
zł

0,00 zł
0,00 zł

Ogółem
5=1+2
144 097 676,81 zł
147 522 195,71 zł
49
31
33
69
54

273
320
104
822
003

341,45
176,94
781,38
625,93
270,04

Wskaźnik
wkładu
funduszy
UE
6=1/5
77,24%
63,19%

Dla celów
informacyjnych
Pożyczki
Inne
EBI
finansowanie
7
8
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

zł
zł
zł
zł
zł

55,84%
76,55%
50,75%
69,46%
57,63%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zł
zł
zł
zł
zł

9 700 655,30 zł
538 844 723,56 zł

59,42%
66,48%

0,00 zł
0,00 zł

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zł
zł
zł
zł
zł

0,00 zł
0,00 zł

V. Szczegółowy system zarządzania Programem Rozwoju Subregionu Centralnego
Program Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jest realizowany zgodnie
z zasadą partnerstwa opisaną w art. 11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.
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 kompetencji instytucjonalnych, prawnych
i finansowych partnerów programu.
Decyzja IZ RPO WSL o przyznaniu dofinansowania dla PRSC, a tym samym dla projektów jest warunkową
deklaracją ich realizacji i związana jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu Programu.
PRSC jest mechanizmem przenoszącym część decyzji odnośnie podejmowanych interwencji z poziomu
regionalnego na poziom subregionalny oraz jest programem tworzonym w porozumieniu przez władze
samorządów lokalnych.
Program Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jest uznany jako "projekt
systemowy". Oznacza to, że katalog beneficjentów został ograniczony do jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających
osobowość prawną. Realizacja programu przyczyni się do stymulowania dynamicznego rozwoju,
przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Podstawowym elementem
Programu jest uzgodniona lista projektów, których realizacja została uznana za szczególnie istotną dla rozwoju
subregionu centralnego i wpłynie na poprawę życia jego mieszkańców.
1. System wyboru projektów do PRSC
Subregion centralny tworzą 73 gminy i 8 powiatów, które 27 kwietnia 2007r. zawarły porozumienie w sprawie
przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z zachowaniem konsensusu subregionalnego12. Reprezantację
Subregionu wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego
stanowią przedstawicielstwa miast: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mikołów, Pszczyna,
Ruda Śląska, Sosnowiec, Zawiercie oraz powiatów: tarnogórskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Na spotkaniu
reprezantacji w dniu 30 maja 2007 r. spośród 12 miast jednomyślnie wyłoniono 5 (Bytom, Jaworzno, Mikołów,
Ruda Śląska, Sosnowiec), które zobowiązały się do przygotowania Programu. Ponadto rolę lidera przekazano
miastu Mikołów, które zostało upoważnione do kontaktów z IZ RPO WSL, organizacji spotkań Reprezentacji
Subregionu oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych.

12

Podpisanie porozumienia o przygotowaniu Programu Rozwoju Subregionu przez przedstawicieli co najmniej 75% jednostek samorządu
terytorialnego, reprezentujących 75% ludności danego subregionu.

Każdy z beneficjentów Programu miał prawo zgłosić projekt o charakterze ponadlokalnym, na który chciałby
uzyskać dofinansowanie w ramach procedury PRSC. Dla każdego proponowanego projektu należało
przygotować fiszkę projektową oraz wstępne studium wykonalności zgodnie ze wzorami opracowanymi przez
IZ RPO WSL. Wszystkie propozycje projektów zostały przedstawione w formie tabel zawierających: tytuł projektu,
uzasadnienie wyboru projektu w kontekście celów PRSC (z jednoznacznym przyporządkowaniem celu,
do realizacji, którego projekt bezpośrednio się przyczynia), opis powiązań z pozostałymi projektami, jeżeli
występują, wysokość dofinansowania, działanie/poddziałanie RPO WSL, w ramach, którego projekt będzie
finansowany. Wymienione dokumenty stanowią załączniki do Umowy o współpracy w sprawie PRSC. Każdy
projekt musiał swoim zakresem wpisywać się w typy projektów o jednakowej kategorii interwencji jednego
działania lub poddziałania określonego w RPO WSL i spełniać wszystkie inne warunki określone dla projektów
realizowanych w ramach RPO WSL. Decyzje o dopuszczeniu projektu do dofinansowania w ramach PRSC
podejmuje się zwykłą większością głosów przez Reprezentację Subregionu. Z uwagi na dużo większą liczbę
zgłoszonych projektów, niż możliwości finansowania w ramach dostępnej dla Subregionu Centralnego alokacji,
utworzono listę projektów rezerwowych.
Projekty wybrane do realizacji w ramach PRSC nie mogą aplikować o środki w ramach ścieżki konkursowej
RPO WSL13. Sumy kwot dofinansowania wszystkich projektów na liście podstawowej nie mogą przekraczać
alokacji przyznanych subregionowi środków na poszczególne działania. Natomiast projekty z listy rezerwowej
muszą spełniać wszystkie wymienione powyżej wymogi, poza rezerwacją środków. Projekty rezerwowe mogą
zostać przesunięte do realizacji w przypadku zastrzeżeń IZ RPO WSL do projektu/projektów umieszczonych
na liście głównej PRSC po przeprowadzeniu oceny merytorycznej programu oraz w wyniku powstania
oszczędności. Co istotne, projekty umieszczone na liście rezerwowej mogą być przedmiotem aplikowania
o środki w ramach procedury konkursowej RPO WSL. W przypadku otrzymania przez projekt z listy rezerwowej
dofinansowania w ramach ścieżki konkursowej lub z innych źródeł, beneficjent jest zobowiązany
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie IZ RPO WSL. Lista projektów rezerwowych jest listą zamkniętą
i nie przewiduje się możliwości jej aktualizacji podczas realizacji PRSC.
Dla projektów umieszczonych na liście podstawowej niezbędne jest opracowanie wstępnych studiów
wykonalności (WSW). Wymóg ten nie jest stosowany w odniesieniu do projektów znajdujących się na liście
rezerwowej. Przewidziano także odstępstwo od konieczności składania WSW dla projektów z listy głównej
pod warunkiem łącznego spełnienia przez projekt czterech warunków:
1. Projekt realizowany jest w partnerstwie.
2. Projekt może zostać objęty pomocą publiczną.
3. Projekt wykazuje szczególne skomplikowanie techniczne inwestycji.
4. Projekt wymaga opracowania specyficznych analiz/opracowań.
13

W przypadku, gdy projekt zostanie skreślony z listy podstawowej, może być przedmiotem aplikowania w ramach procedury
konkursowej.

Decyzja o odstąpieniu od złożenia WSW zostaje podjęta po przedłożeniu oficjalnego wniosku o odstąpienie
od konieczności przygotowania WSW wraz z pełnym uzasadnieniem i wykazaniem wystąpienia łącznie czterech
podanych wyżej warunków.
Ścieżka wyboru projektów do PRSC składa się z trzech etapów oceny. W ramach każdego z nich IZ RPO WSL
dokonuje oceny fiszek projektowych ze wskazaniem, które fiszki zostały ocenione pozytywnie, które należy
uzupełnić, a które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu. Na III etapie oceny nie można już zgłaszać
nowych propozycji projektów. Końcowym etapem jest zatwierdzenie przez IZ RPO WSL treści Programu Rozwoju
Subregionu Centralnego wraz z fiszkami projektowymi i wstępnymi studiami wykonalności opracowanymi
dla projektów z listy podstawowej.
2. Wdrażanie Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Upoważnionym do przekazywania informacji IZ RPO WSL na temat realizowanych projektów jest miasto Mikołów
- lider Reprezentacji Subregionu Centralnego. W przypadku poważnych opóźnień, bądź nieprawidłowości
w przygotowaniu lub wdrażaniu projektów środki przewidziane na realizację mogą zostać przesunięte do puli
konkursowej. W przypadku pojawienia się oszczędności i kwot niewykorzystanych w ramach alokacji dla PRSC,
IZ RPO WSL występuje z prośbą do reprezentacji subregionu o wytypowanie projektów rezerwowych
do realizacji w ramach dostępnych środków PRSC.
2.1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem dokumentacji
Beneficjenci realizujący projekty w ramach PRSC przedkładają do IZ RPO WSL wniosek o dofinansowanie
(zgodnie ze wzorem przedstawionym przez IZ RPO WSL) oraz komplet niezbędnej dokumentacji projektowej
dla poszczególnych inwestycji.
2.2. Ocena formalna
Dokumentacja projektowa poddawana jest ocenie formalnej przez IZ RPO WSL. Ocena przeprowadzana
jest na podstawie kryteriów oceny formalnej określonych w Uszczegółowieniu RPO WSL na lata 2007-2013.
Wnioski składane w procedurze PRSC są oceniane na podstawie tych samych kryteriów, co projekty w trybie
konkursowym. Na tym etapie możliwe jest uzupełnianie dokumentacji, aż do momentu, gdy spełni
ona wszystkie niezbędne wymogi zdefiniowane przez IZ RPO WSL.
Jednym z elementów oceny formalnej jest sprawdzenie, czy wnioskodawca poprawnie zweryfikował
czy jego inwestycja objęta jest zasadami pomocy publicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca bezzasadnie
uznał, że projekt nie jest objęty pomocą publiczną i wnioskuje o większe niż możliwe w tym przypadku
40% dofinansowanie, kwestia ta uznawana jest za błąd formalny wymagający korekty. Beneficjent zobowiązany

jest zatem nie tylko do poprawy wniosku aplikacyjnego, ale przede wszystkim do zapewnienia proporcjonalnie
zwiększonego wkładu własnego do projektu.
W sytuacji, gdy beneficjent w okresie ustalonym przez IZ RPO WSL nie może wykazać posiadania
zabezpieczenia wymaganej kwoty, projekt taki nie może uzyskać wsparcia w ramach PRSC i zostaje usunięty
z listy projektów. Zabezpieczone wcześniej na ten projekt środki uznaje się za niewykorzystane z winy
wnioskodawcy i zostają one przeniesione do puli konkursowej.
W sytuacji, gdy beneficjent zabezpieczy wkład własny, niezagospodarowane środki, powstałe na skutek
obniżenia dofinansowania projektu są traktowane jako oszczędności w ramach PRSC.
Ocenie formalnej podlegać będzie również to czy beneficjent właściwie określił poziom dofinansowania
dla projektów nie objętych pomocą publiczną. Każda inwestycja musi być zweryfikowana pod kątem konieczności
przeprowadzenia analizy finansowej przy zastosowaniu obliczenia luki w finansowaniu14. Gdy beneficjent
nie przeprowadził analizy w przypadku inwestycji jej wymagającej lub przeprowadził ją niewłaściwie,
a co za tym idzie błędnie określił możliwy wnioskowany poziom dofinansowania, kwestia ta uznana jest za błąd
wymagający korekty. Beneficjent zobowiązany jest zatem nie tylko do poprawy wniosku aplikacyjnego
i poprawy/uzupełnienia załącznika, w ramach którego przedstawiona powinna być analiza finansowa,
ale przede wszystkim do zapewnienia proporcjonalnie zwiększonego wkładu własnego do projektu.
W sytuacji, gdy beneficjent w okresie ustalonym przez IZ RPO WSL nie może wykazać posiadania
zabezpieczenia wymaganej kwoty, projekt taki nie może uzyskać wsparcia i zostaje usunięty
z listy projektów. Zabezpieczone wcześniej na ten projekt środki uznaje się za niewykorzystane
z winy wnioskodawcy i zostają one przeniesione do puli konkursowej. W sytuacji, gdy beneficjent zabezpieczy
wkład własny, niezagospodarowane środki, powstałe na skutek obniżenia poziomu dofinansowania projektu będą
traktowane jako oszczędności w ramach PRSC.
2.3. Ocena merytoryczno-techniczna
Kolejnym etapem wdrażania jest ocena merytoryczno-techniczna dokonywana przez Komisję Oceny Projektów ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie. Również na tym etapie przewiduje się rekomendacje
ekspertów odnośnie niezbędnych zmian w zakresie rzeczowo-finansowym projektu.
2.4. Zaakceptowanie projektu przez IZ RPO WSL
Po pozytywnej weryfikacji merytoryczno-technicznej dokumentacji projektowej, IZ RPO WSL podejmuje decyzję
o przyznaniu dofinansowania.
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Ocenie formalnej podlega jedynie weryfikacja czy dokonano stosownych obliczeń przy wykorzystaniu właściwych wzorów. Ocenie
formalnej nie podlega natomiast weryfikacja prawidłowości dokonanych obliczeń, na które wpływ mają przyjęte dane wejściowe – ocena
przyjętych danych wejściowych jest przedmiotem oceny merytorycznej.

2.5. Podpisanie umowy o dofinansowanie i realizacja projektów
Po otrzymaniu decyzji, beneficjenci mogą podpisać umowę o dofinansowanie, pod warunkiem,
iż zostały dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia (np. pozwolenie na budowę,
na wejście w teren). Wyjątkiem w zakresie konieczności dostarczania pozwoleń są projekty planowane
do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik
do Uszczegółowienia RPO WSL.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie następuje realizacja projektu zgodnie z zasadami Uszczegółowienia
RPO WSL.
3. System monitoringu
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, projekty ujęte
w Programie Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 podlegają procesowi
monitoringu.
Monitoring, pojmowany jako proces ciągłej i bieżącej oceny realizacji 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 bieżące śledzenie postępu rzeczowego i finansowego programu, odpowiednio wczesne reagowanie
na występujące trudności i nieprawidłowości, przyczyniając się w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej
jakości wdrażania Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
a co za tym idzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Poniżej określone zostały instytucje odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu realizacji PRSC, podstawowe
zasady, tryb i terminy sprawozdawczości.
3.1. Instytucje zaangażowane w proces monitoringu PRSC
Instytucjami zaangażowanymi w proces monitoringu Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL, będą:
1. Beneficjenci,
2. Punkt informacyjny,
3. Reprezentacja Subregionu Centralnego,
4. Instytucja Zarządzająca RPO WSL.

Przebieg procesu monitoringu rzeczowego przedstawia schemat zamieszczony na Rys. 1.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL –
Zarząd Województwa
(Wydział Rozwoju Regionalnego)
KROK 4
Przekazywanie
zatwierdzonych
sprawozdań

Reprezentacja
Subregionu Centralnego

KROK 3
Zatwierdzenie sprawozdań
rocznych i końcowego z realizacji
PRSC i przekazywanie ich
do Punktu Informacyjnego

Punkt Informacyjny

KROK 2
Przekazanie do
zatwierdzenia sprawozdań
rocznych i końcowego

Beneficjenci

KROK 1
Przekazanie kopii wniosku
o płatność.

Rys. 1. Schemat przebiegu monitoringu Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Beneficjenci
Obowiązki beneficjentów w zakresie sprawozdawczości określa umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania
na poziomie beneficjenta spełnia część wniosku beneficjenta o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu. Beneficjenci mają obowiązek składania wniosków o płatność z realizacji
poszczególnych projektów do IZ RPO WSL okresowo, rocznie i na koniec realizacji projektu oraz kopii wniosków
o płatność roczną i końcową do Punktu informacyjnego. W razie jakichkolwiek korekt lub wystąpienia
nieprawidłowości w realizacji projektu, beneficjenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować Instytucję

Zarządzającą o tym fakcie, przesyłając wniosek o płatność ponownie do ww. instytucji oraz kopie do Punktu
informacyjnego.
Punkt informacyjny
W subregionie centralnym zostanie utworzony Punkt informacyjny, prowadzony przez pracownika IZ RPO WSL.
Funkcjonowanie punktu oraz zapewnienie odpowiedniej obsługi administracyjno-kadrowej finansowane będzie
w ramach RPO WSL, Priorytet X - Pomoc Techniczna.
Do zadań Punktu informacyjnego należy przede wszystkim monitorowanie realizacji Programu Rozwoju
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz udzielanie kompetentnych informacji
nt. programów operacyjnych, funduszy europejskich.
Zadaniem Punktu informacyjnego jest sporządzanie zbiorczych sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego
z realizacji programu, na podstawie danych przekazywanych przez beneficjentów w kopiach wniosków o płatność
z realizacji poszczególnych projektów.
Zbiorcze sprawozdania z realizacji programu przekazywane są do Reprezentacji Subregionu Centralnego celem
ich zatwierdzenia. Zatwierdzone przez Reprezentację Subregionu Centralnego sprawozdania Punkt informacyjny
przekazuje do IZ RPO WSL.
Reprezentacja Subregionu Centralnego
Reprezentację Subregionu Centralnego wobec IZ RPO WSL stanowią przedstawiciele 12 jednostek samorządu
terytorialnego: Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Mikołowa, Pszczyny, Rudy Śląskiej,
Sosnowca, Zawiercia, powiatu tarnogórskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
Rolą Reprezentacji Subregionu Centralnego jest zatwierdzanie opracowanych zbiorczych sprawozdań
monitoringowych rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji programu oraz złożenie ich do Punktu
informacyjnego.
Instytucja Zarządzająca RPO WSL
Opracowane przez Punkt informacyjny i zatwierdzone przez Reprezentację Subregionu Centralnego
sprawozdania roczne oraz sprawozdanie końcowe z realizacji programu służą do oceny postępu realizacji
Programu Rozwoju Subregionu Centralnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego. Na ich podstawie IZ RPO WSL przygotowuje informację dla Komitetu Monitorującego.

3.2. Zakres przedmiotowy, formy, tryb oraz terminy sprawozdawczości
Monitoring

PRSC

polega

na

bieżącej

kontroli

prawidłowego

przebiegu

realizacji

programu,

poprzez nadzór nad osiągnięciem wartości wskaźników kluczowych dla programu.
Punkt informacyjny, specjalnie powołany do bieżącego nadzoru i kontroli nad realizacją Programu, przygotowuje
zbiorcze sprawozdania roczne oraz sprawozdanie końcowe z realizacji programu. Zakres informacji wymaganych
w sprawozdaniach opracowany został przez IZ RPO WSL.
Beneficjenci przekazują kopie wniosków o płatność końcową i roczną do Punktu informacyjnego,
gdzie opracowywane są sprawozdania zbiorcze z realizacji PRSC. Punkt informacyjny, zatwierdzone
przez Reprezentację Subregionu Centralnego sprawozdania przekazuje do IZ RPO WSL, w formie elektronicznej
oraz papierowej. W celu zachowania terminów składania sprawozdań, brana jest pod uwagę data wpłynięcia
wniosku w formie papierowej.
Sprawozdania roczne składa się za rok kalendarzowy, natomiast sprawozdanie końcowe nie później
niż do 31 stycznia 2017 roku (zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL).
Terminowość sprawozdań rocznych przedstawia się następująco:
− beneficjenci przesyłają kopię wniosków o płatność roczną z realizacji projektów do Punktu informacyjnego nie
później niż do 10 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym,
− Punkt informacyjny przesyła do Reprezentacji Subregionu Centralnego do zatwierdzenia sprawozdanie
nie później niż do końca stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym,
− Reprezentacja Subregionu Centralnego zatwierdza sprawozdanie nie później niż do 15 lutego
roku następującego po roku sprawozdawczym i odsyła go do Punktu informacyjnego,

− Punkt informacyjny zatwierdzone sprawozdanie przesyła do RKM 15 w terminie do końca lutego roku
następującego po okresie sprawozdawczym.
3.3. System informatyczny
Wymiana informacji odbywa się drogą elektroniczną, poprzez komputerowy system wymiany danych. Punkt
informacyjny zobligowany jest do przesyłania danych monitoringowych w formie elektronicznej,
celem usprawnienia przepływu informacji. Wzory sprawozdań monitoringowych sporządzone są w wersji
elektronicznej.

VI. Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013
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RKM – Referat Monitoringu i Kontroli Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Proces konsultacji „Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
(PRSC) przebiegał zgodnie z regulacjami unijnymi. Podstawą było Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999 oraz Wytyczne do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów
przyjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia 2008r.
1. Spotkania przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego
27 kwietnia 2007 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
subregionu centralnego, podczas którego zostało podpisane „Porozumienie w sprawie przygotowania Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013”. Wybrano również projekty, które będą realizowane w ramach PRSC. Ponadto została wyłoniona
Reprezentacja Subregionu wobec Instytucji Zarządzającej, w skład której weszli:
1. Prezydent Miasta Bytom
2. Prezydent Miasta Chorzów
3. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
4. Prezydent Miasta Gliwice
5. Prezydent Miasta Jaworzno
6. Burmistrz Miasta Mikołów
7. Burmistrz Miasta Pszczyna
8. Prezydent Miasta Ruda Śląska
9. Prezydent Miasta Sosnowiec
10. Prezydent Miasta Zawiercie
11. Starostwa Powiatu Tarnogórskiego
12. Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
25 lutego 2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego
subregionu centralnego, podczas którego podpisano „Umowę o współpracy w sprawie realizacji Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013”.
2. Spotkania Reprezentacji Subregionu Centralnego
30 maja 2007 roku odbyło się pierwsze spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego wobec IZ RPO WSL.
Omówione zostały następujące kwestie: sposób opracowania PRSC, ścieżki realizacji projektów
subregionalnych, przygotowanie wstępnych studiów wykonalności.
Celem usprawnienia działań została wybrana grupa robocza, której zadaniem było opracowanie projektu
dokumentu PRSC. Podział zadań ustalono w następujący sposób:

1. Diagnoza subregionu centralnego oraz strategia subregionu (Program) – gmina Jaworzno,
2. Lista projektów oraz plan finansowy – gmina Sosnowiec,
3. Szczegółowy program zarządzania oraz monitorowanie – gmina Bytom oraz gmina Ruda Śląska,
4. Kontakty z Instytucją Zarządzającą, spotkania i konsultacje społeczne – gmina Mikołów (Lider).
Kolejne spotkanie odbyło się 11 lipca 2007 roku. Dokonano wyboru projektów na listę podstawową w działaniu
5.2 – Gospodarka odpadami oraz na listę rezerwową w działaniu 2.2 – Rozwój elektronicznych usług
publicznych. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowych prac nad projektem PRSC.
Rozstrzygnięto kwestię możliwości podziałów projektów ramach przyznanego dofinansowania.
8 lutego 2008 roku odbyło się spotkanie Reprezentacji Subregionu Centralnego, podczas którego zatwierdzono
projekt umowy o współpracy w sprawie realizacji PRSC oraz zmiany na podstawowej i rezerwowej liście
projektów.

3. Spotkania grupy roboczej
Spotkania grupy roboczej odbywały się regularnie począwszy od czerwca 2007 roku. Podczas kilkunastu spotkań
poruszane były kwestie problematyczne zarówno wynikłe przy tworzeniu projektu PRSC, jak również fiszek
projektowych składanych do oceny do Urzędu Marszałkowskiego. Grupa robocza uczestniczyła ponadto
w spotkaniach informacyjnych oraz roboczych organizowanych przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
4. Warsztaty
W dniach 28-30 listopada 2007 roku zostały zorganizowane warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego województwa śląskiego. Celem warsztatów było
dopracowanie projektu PRSC, a w szczególności analizy szans/mocnych stron oraz zagrożeń/słabych stron
subregionu. W warsztatach udział wzięli eksperci: prof. Zbigniew J. Kamiński, prof. Franciszek Piontek oraz
dr Barbara Piontek, którzy wnieśli znaczny wkład w stworzenie Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.
5. Konsultacje z partnerami społecznymi
Informacje o Programie Rozwoju Subregionu Centralnego przedstawiane były od początku prac nad nim na
łamach prasy lokalnej i regionalnej. Ponadto w styczniu i lutym na stronach internetowych jednostek samorządu
terytorialnego subregionu centralnego został umieszczony projekt PRSC wraz z listami projektów – podstawową
i rezerwową.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji zebrano między innymi następujące uwagi i zapytania:
- zapytano o możliwość realizacji projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Czeladź,
- Starostwo Powiatowe w Pszczynie zwróciło uwagę na brak środków w PRSC na realizację zadań z zakresu
modernizacji i budowy sieci drogowej,
- zwracano się z zapytaniami o możliwość uzyskania dofinansowania do przedsięwzięć prywatnych z zakresu
turystyki w ramach PRSC.

Zebrane uwagi zostały rozpatrzone i w miarę możliwości uwzględnione w zatwierdzonej wersji dokumentu.
6. Wnioski główne z przeprowadzonych konsultacji społecznych
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w Programie wprowadzono szereg zmian m.in.:
-

ustalono ostateczną listę projektów przewidzianych do realizacji w ramach PRSC, uwzględniającą propozycje
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego subregionu centralnego,

-

uzgodniono listę projektów rezerwowych PRSC, uwzględniającą propozycje przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego subregionu centralnego,

-

grupy projektów realizowane w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:
„SilesiaNet” oraz „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim” będą traktowane jako
spójne i nierozerwalnie ze sobą powiązane „metaprojekty”,

-

rozszerzono analizę kluczowych barier i potencjalnych szans rozwoju subregionu centralnego o analizę
słabych i mocnych stron subregionu tworząc tym samym pełną analizę SWOT,

-

zauważono konieczność opracowania kompleksowej strategii rozwoju subregionu centralnego.

VII.

Załączniki

Załącznik 1 - lista projektów rezerwowych Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

LISTA PROJEKTÓW REZERWOWYCH PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO
Działanie/
poddziałanie
RPO

Tytuł projektu

Beneficjent

Wkład
wspólnotowy
(PLN)

Cel PRS

Działanie 2.1.
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego

Sieci szerokopasmowe –
Sieć Metro dla Miasta
Zabrze

Gmina Zabrze

17 000 000,00 PLN

Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.

Działanie 2.2.
Rozwój
elektronicznych
usług publicznych

System Informacji
Publicznej dla Powiatu
Mikołowskiego

Powiat Mikołowski

1 299 568,40 PLN

Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.

Działanie 2.2.
Rozwój
elektronicznych
usług publicznych

Budowa infrastruktury
informatycznej
niezbędnej do
funkcjonowania
e-Urzędu dla gmin
zrzeszonych w
„Porozumieniu
GospodarczoTurystycznym Gmin
Górnej Małej Panwi oraz
Górnej Liswarty”

Gminy Związku
Gmin p.n.
„Porozumienie
GospodarczoTurystyczne Gmin
Górnej Małej Panwi
oraz Górnej
Liswarty”
(Boronów, Ciasna,
Herby, Kalety,
Kochanowice,
Koszęcin, Krupski
Młyn, Pawonków,
Tworóg, Woźniki)

1 626 845,60 PLN

Głównym celem projektu jest ułatwienie
gminom uczestniczącym w projekcie
wdrożenia tzw. Egovernmentu, kładąc
szczególny nacisk na podpis elektroniczny,
którego wymaga od urzędów dyrektywa UE
1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.

Działanie 2.2.

Miejska Biblioteka

Gmina Sosnowiec

3 150 406,00 PLN

Celem projektu jest stworzenie warunków do

Uzasadnienie projektu
Uzasadnienie realizacji przedmiotowego
zadania wynika z diagnozy stanu
obecnego wskazującego na braki w
zakresie istniejącej infrastruktury
teleinformatycznej w szczególności sieci
światłowodowych co uniemożliwia rozwój
społeczeństwa informacyjnego.
Uzasadnieniem projektu jest niewielka
ilość platform i systemów elektronicznych
wspomagających Starostwo Powiatowe
oraz jednostki podległe w świadczeniu
usług publicznych i usprawnienie ich
funkcjonowania, a także niski wskaźnik
usług, które świadczone są drogą
elektroniczną.
Koniecznym jest stworzenie intuicyjnego i
prostego w obsłudze systemu komunikacji
elektronicznej z urzędem, a także
ułatwienie dostępu do informacji oraz
usprawnienie komunikacji
międzyurzędowej.

Zgodnie z raportem firmy Cap Gemini

Powiązania z innymi
projektami
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Wspomagania Zarządzania Miastem
„System OTAGO” składający się z 35
aplikacji.

Projekt komplementarny do projektu
"Budowa zintegrowanego systemu
zarządzania gminami powiatu
mikołowskiego i powiatem w oparciu o
system informacji o terenie (GIS)"

Projekt jest komplementarny z
projektem z listy podstawowej projektów
PRSC Województwa Śląskiego
„SilesiaNet – budowa społeczeństwa
informacyjnego
w subregionie centralnym województwa
śląskiego”. Powyższy projekt przyczynia
się również do realizacji Priorytetu I
PRSC, którym jest Budowa
społeczeństwa informacyjnego.
Realizacja omawianych projektów
doprowadzi do zwiększenia dostępu
i wykorzystania internetu. Projekty
przyczynią się do rozwoju e-usług
publicznych spełniających specyficzne
potrzeby obywateli oraz poprawy
efektywności pracy administracji
samorządowej.
Projekt jest komplementarny z

Rozwój
elektronicznych
usług publicznych

Publiczna Online w
Sosnowcu

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w
Zagłębiu poprzez zapewnienie świadczenia
drogą elektroniczną bibliotecznych usług
publicznych. Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.

Działanie 2.2.
Rozwój
elektronicznych
usług publicznych

Wdrożenie
kompleksowego systemu
obiegu dokumentów w
UM Zabrze w powiązaniu
z platformą SEKAP

Gmina Zabrze

1 761 863,00 PLN

CEL: :wykonanie systemu elektronicznego
obiegu dokumentów wraz z systemem
przepływu pracy w UM Zabrze powiązanego
z obsługą interesantów przez system SEKAP.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego

Działanie 2.2.
Rozwój
elektronicznych
usług publicznych

Modernizacja platformy
teleinformatycznej
Urzędu Miejskiego w
Orzeszu

Gmina Orzesze

247 932,93 PLN

Cel PRSC: Priorytet I:
Budowa społeczeństwa
informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.

Działanie 2.2.

Wdrożenie rozwiązań e-

Miasto Bytom

3 562 095,00 PLN

Projekt wpisuje się w Priorytet I PRSC:

European Commission Directorate
General for Information "Society and
Media Online Availability of Public
Services: How is Europe Progressing ?"
03.2005 , Polska znajduje się w grupie
kilku europejskich państw posiadających
strony WWW bibliotek na poziomie
rozwoju poniżej 10%, podczas gdy w
połowie z tych państw wskaźnik ten jest
równy 100%. Realizacja projektu na
terenie Gminy Sosnowiec umożliwi
włączenie się naszego społeczeństwa w
proces budowy elektronicznych usług
publicznych a tym samym zwiększy
dostęp do kultury oraz umożliwi
rozszerzenie czynnego i biernego
uczestnictwa w kulturze mieszkańców
regionu.
System Obiegu Dokumentów ma służyć
do przyjmowania, przechowywania i
przetwarzania dokumentów oraz
prowadzenia spraw przez Urząd zgodnie z
Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją
Kancelaryjną, przepisami prawa oraz
przyjętą organizacją pracy. Ma on również
obsługiwać informację o dokonanych
płatnościach związanych z
przetwarzanymi dokumentami i sprawami.
System Obiegu Dokumentów ma być
systemem klasy workflow, umożliwiającym
definiowanie i monitorowanie ścieżek
procedowania spraw i korespondencji,
wyznaczanie zadań, terminów tych zadań
oraz osób odpowiedzialnych za ich
wykonanie.
W ramach projektu informatyzacji Urzędu
Miejskiego w Orzeszu realizowane będą
działania mające na celu usprawnienie
funkcjonowania Urzędu poprzez
modernizację systemu informatycznego
starego typu. Realizacja projektu
przyśpieszy procesy podejmowania
decyzji oraz usprawni system zarządzania
wszystkimi jednostkami samorządu.
Ponadto projekt przyczyni się do
dostosowania Urzędu do przepisów
dotyczących informatyzacji administracji
publicznej.
W ramach przedmiotowego projektu

projektem z listy podstawowej projektów
PRSC Województwa Śląskiego „Rozwój
społeczeństwa informacyjnego w
Zagłębiu Dąbrowskim”. Realizacja
obydwu projektów doprowadzi do
zwiększenia dostępu i wykorzystania
internetu oraz do rozwoju e-usług
publicznych.

System musi być powiązany z
istniejącym Systemem Zintegrowanym
OTAGO działającym w UM Zabrze w
zakresie pobierania danych z
poszczególnych podsystemów. System
obiegu dokumentów musi umożliwiać
połączenie z platformą SEKAP,
obsługiwać podpis elektroniczny oraz
Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Projekt jest powiązany z projektem
znajdującym się na liście podstawowej
Budowa zintegrowanego systemu
zarządzania Gminami Powiatu
Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim
w oparciu o system informacji o terenie
(GIS).

Przedmiotowy projekt jest przede

Rozwój
elektronicznych
usług publicznych

Government w Urzędzie
Miejskim w Bytomiu
poprzez udostępnienie
danych przestrzennych
w zakresie zgodnym z
dyrektywą INSPIRE

Budowa społeczeństwa informacyjnego,
którego celem działania 1.1. jest: stworzenie
warunków do efektywnego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Celem głównym projektu jest wdrożenie
rozwiązań e-Government i społeczeństwa
informacyjnego w regionie poprzez
zwiększenie liczby rejestrów i usług
publicznych (ewidencja gruntów, demografia,
zagospodarowanie przestrzenne, itp.)
świadczonych drogą elektroniczną przez
Urząd Miejski w Bytomiu.

planuje się rozbudowę Bytomskiej
Infrastrukturze Danych Przestrzennych
(BIDP) o dane przestrzenne z zakresu
zagospodarowania przestrzennego,
ochrony środowiska, demografii,
gospodarki nieruchomościami i ewidencji
gruntów, a także wdrożenie usługi
udostępniania danych z rejestrów
publicznych. Wdrożenie projektu poprawi
jakość świadczonych usług oraz przyczyni
się do upowszechniania założeń
społeczeństwa informacyjnego w regionie.

wszystkim ściśle powiązany z
działaniami w ramach projektu
SilesiaNet realizowanymi na obszarze
Bytomia oraz następujących jednostek
samorządu terytorialnego: Ruda Śląska,
Katowice, Gliwice, Zabrze,
Świętochłowice, Tychy, Piekary Śląskie,
Lędziny, Gierałtowice, trzech gmin
powiatu tarnogórskiego (Kalety,
Radzionków, Tarnowskie Góry),
wszystkich gmin powiatu
mikołowskiego, pięciu gmin powiatu
lublinieckiego (Ciasna, Herby,
Kochanowice, Pawonków, Woźniki).
W powyższych gminach działania
podejmowane będą w oparciu o
wspólne wytyczne dotyczące rozwiązań
organizacyjnych i technicznotechnologicznych. Ma to za zadanie
stworzenie spójnej infrastruktury
teleinformatycznej na całym obszarze
realizacji projektu.
Projekt jest również komplementarny z
projektami znajdującymi się na liście
głównej PRSC polegającymi także na
budowie infrastruktury
teleinformatycznej:

3.

„Rozwój społeczeństwa
informacyjnego w Zagłębiu
Dąbrowskim – budowa
infrastruktury dla
szerokopasmowego Internetu”,

4.

„Budowa e-struktury dla powiatu
Pszczyńskiego”.
Ponadto projekt jest komplementarny ze
zrealizowanym projektem

1.
2.

Działanie 2.2.
Rozwój
elektronicznych

Budowa infrastruktury
informatycznej
Powiatowego Centrum

Powiat BieruńskoLędziński

1 423 302,97 PLN

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie
nowoczesnego systemu zarządzania
administracją powiatową, zapewnienia

Wdrożenie projektu pozwoli na połączenie
w jeden system informatyczny bazy
danych funkcjonujące w Starostwie m. in.

„Budowa Zintegrowanego
Systemu Katastralnego” oraz z
planowanymi projektami

„Wspomaganie zarządzania
kryzysowego zasobem mapowym
miasta”,
„Kompleksowa informatyzacja Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu”
brak

usług publicznych

Administracji i Kultury w
Bieruniu

Działanie 2.2.
Rozwój
elektronicznych
usług publicznych

Chorzowska e-Biblioteka
i e-Muzeum

Chorzów – miasto
na prawach
powiatu

1 071 221,00 PLN

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

Rozbudowa
infrastruktury
turystycznej w tym
ścieżek rowerowopieszych w gminach
objętych wnioskiem w
ramach projektu
„Rowerem po Śląsku”etap II

Związek Gmin p.n.
„Porozumienie
GospodarczoTurystyczne Gmin
Górnej Małej Panwi
oraz Górnej
Liswarty”: gminy:
Boronów, Ciasna,
Herby, Kalety,
Kochanowice,
Koszęcin, Krupski
Młyn, Miasteczko
Śląskie,
Pawonków,
Tworóg, Woźniki)

27 824 784,00 PLN

bezpieczeństwa realizowanych procedur,
bezpiecznego dostępu do jego baz danych
administracyjnych i przyspieszenie procedur
administracyjnych obsługi interesantów, które
to zadania będą realizowane w oparciu
nowopowstałą sieć teleinformatyczną.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego
Celem projektu "Chorzowska e-Biblioteka i eMuzeum" jest wzrost liczby usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną,
zmierzających do zaspokojenia potrzeb
edukacyjnych, poznawczych i estetycznych
mieszkańców miasta, co w znaczący sposób
powinno przyczynić się do dalszego wzrostu
poziomu wykształcenia, przekładającego się
na poprawę konkurencyjności na rynku
pracy, a także wspomóc proces dydaktyki i
wychowania młodego pokolenia.
Cel PRSC: Priorytet I: Budowa
społeczeństwa informacyjnego
Cel szczegółowy: stworzenie warunków do
efektywnego rozwoju społeczeństwa
informacyjnego
Celem projektu
jest
rozbudowa
infrastruktury turystycznej w tym ścieżek
rowerowo-pieszych w gminach objętych
wnioskiem. Realizacja projektu przyczyni się
do zdynamizowania rozwoju i popularyzacji
turystyki
rowerowej
zarówno
wewnątrzgminnej, połączy poszczególne
Gminy Związku ze sobą, jak również z
atrakcyjnymi turystycznie i krajobrazowo oraz
przyrodniczo obszarami
województwa
śląskiego.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i
aktywnych form wypoczynku

z zakresu: gospodarki finansami,
gospodarki nieruchomościami,
zarządzania kadrami, planowania
przestrzennego i architektury, inwestycji,
zarządzania kryzysowego, zdrowia,
ekologi i ochrony środowiska, kultury oraz
inne dane zależnie od potrzeb

Oferta e-usług pozwoli na wzbogacenie
zajęć lekcyjnych poprzez dostęp do
zasobów muzealnych w czasie
rzeczywistym. Poprzez poprawę
dostępności do zasobów Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz Muzeum projekt
umożliwi niwelowanie dysproporcji czy
wręcz wykluczenia społecznego
wynikającego z utrudnionej mobilności
spowodowanej np. niepełnosprawnością
(tzw. e-integracja).

brak

Gminy Związku pomimo swoich walorów
przyrodniczych i posiadaniu interesujących
obiektów zabytkowych oraz położeniu w
bliskim sąsiedztwie aglomeracji śląskiej
nie posiadają spójnej sieci turystycznych
tras rowerowych zarówno międzygminnej
jak również z atrakcyjnymi turystycznie i
krajobrazowo oraz przyrodniczo
obszarami województwa śląskiego.

Występują powiązania z następującymi
projektami:
1. Projekt pn. „Rowerem po Śląsku”.
Projekt ten został powołany po to , by
stworzyć szeroką i funkcjonalną sieć
tras i ścieżek rowerowych Śląskiej Sieci
Tras Rowerowych. Projekt
realizowanym przez Związek Gmin p.n.
„ Porozumienie GospodarczoTurystyczne Gmin Górnej Małej Panwi
oraz Górnej Liswarty”: gminy: Boronów,
Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice,
Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko
Śląskie, Pawonków, Tworóg, Woźniki w
powiązaniu z powyższym projektem
łączyć będzie istniejące i projektowane
trasy rowerowe w miastach i gminach
oraz turystyczne trasy rowerowe
naszego Regionu.
2. Projekt pn. „Podniesienie walorów
turystycznych Lublińca i okolic przez
budowę i integrację sieci tras

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

Park przyrodniczo –
paleontologiczny w
Sosnowcu

Gmina Sosnowiec

29 359 986,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności
turystycznej regionu poprzez realizację
budowy w Sosnowcu bazy okołoturystycznej
(budowy parku przyrodniczo –
paleontologicznego) dla zwiększenia
atrakcyjności turystycznej regionu, a także
wzrostu rozpoznawalności regionalnej oferty
turystycznej regionu.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i
aktywnych form wypoczynku

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

Zielona Arka Śląska

Gmina Mikołów
wraz z gminami
powiatu
mikołowskiego:
Łaziska Górne,
Orzesze,
Ornontowice, Wyry
Lider projektu:
Gmina Mikołów

23 267 237,03 PLN

Projekt zakłada budowę centrum turystyczno
– edukacyjnego na terenach Śląskiego
Ogrodu Botanicznego. Ma na celu
uporządkowanie istniejących sieci tras i
ścieżek rowerowych, budowę nowych
połączeń pomiędzy gminami powiatu
mikołowskiego oraz odnowę miejsc
atrakcyjnych turystycznie.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i
aktywnych form wypoczynku.

Na terenie j hałdy usypanej z osadów
poeksploacyjnych byłej kopalni „Porąbka
Klimontów” w Sosnowcu, odkryte zostały
skamieniałości zwierząt bezkręgowych,
datowane na ok. 320 milionów lat.
Występujący na terenie Sosnowca zespół
skamieniałości zwierząt bezkręgowych z
okresu karbonu reprezentuje jedno z
najstarszych znalezisk na świecie.
Realizacja projektu przyczyni się do
powstania nowego regionalnego produktu
turystycznego, wpłynie na powstanie
pożądanego wizerunku województwa
śląskiego, postrzeganego jako miejsca
atrakcyjnego dla lokowania inwestycji
związanych z obsługą ruchu
turystycznego. Projekt ma szanse stać się
jedną z najciekawszych atrakcji
turystycznych regionu, przyczynić się do
znacznego zwiększenia ruchu
turystycznego, a w rezultacie do wzrostu
gospodarczego.
Przestrzeń przyrodnicza i rekreacyjna
powiatu Mikołowskiego jest elementem
łączącym Subregion Zach. z Centralnym.
Ze względu na znaczenie tej dużej
przestrzeni przyrodniczej budowę
Śląskiego Ogrodu Botanicznego wpisano
do Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego jako zadanie o znaczeniu
regionalnym. Zadaniem Ogrodu będzie
ochrona różnorodności botanicznej.

rowerowych”.
Jeden z największych systemów tras
pieszo - rowerowych na terenie
województwa śląskiego
brak

Projekt ten jest powiązany z projektami
o następujących nazwach:
1. Modelowy program odnowy
przestrzeni przyrodniczej Śląska z
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Projekt ten ma służyć
zmianie postaw mieszkańców Śląska
wobec przestrzeni przyrodniczej. Ma
wykształcić wrażliwość ekologiczną
oraz przysłużyć się wyrobieniu w
mieszkańcach aktywnej postawy
zmierzającej do poprawy jakości
środowiska antropomorficznego.
Działanie to ma być realizowane między
innymi na terenie powstającego
Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
2. Rewitalizacja terenu jednostki
powojskowej „Sośnia Góra” wraz z
adaptacją istniejących obiektów na cele
turystyczno – rekreacyjne i edukacyjne
w Mikołowie. Projekt ten będzie się

ubiegał o dofinansowanie w ramach
RPO WSL na lata 2007-2013, działanie
6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta”.
Poza tymi projektami występuje
powiązanie z wieloma innymi
projektami PRSC dotyczącymi ścieżek
rowerowych, działanie 3.2
- lista podstawowa:
1. Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe droga do
rozwoju turystyki aktywnej w
Subregionie Centralnym - miasto Tychy
2.Sieć tras rowerowych na terenie
powiatu mikołowskiego – infrastruktura
aktywnych form turystyki
3. Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe drogą do
rozwoju turysyki aktywnej w
Subregionie Centralnym. Udostępnienie
istniejącej bazy turystycznorekreacyjnej poprzez budowę ścieżki
pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C.
Skłodowskiej w Lublińcu
4. Sieć tras rowerowych dla centralnej
części Jury KrakowskoCzęstochowskiej w Kroczycach,
Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Porębie,
Włodowicach, Zawierciu
5. Trasy rowerowe w Aglomeracji
Katowickiej na obszarze Czeladzi,
Siemianowic Śląskich i Piekar Śląskich
6. Trasy rowerowe na terenie miast:
Ruda Śląska, Bytom, Chorzów,
Świętochłowice oraz Zabrze
7. Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe drogą do
rozwoju turysyki aktywnej w
Subregionie Centralnym - miasta:
Jaworzno, Mysłowice i Katowice
- listy rezerwowej PRSC, działanie 3.2:
1. Rozbudowa infrastruktury
turystycznej w tym ścieżek rowerowopieszych w gminach objętych
wnioskiem” w ramach projektu
„Rowerem po Śląsku”- etap II
2. Budowa sieci dróg rowerowych w
Powiecie Tarnogórskim
Projekty te mają na celu stworzenie w
regionie sieci powiązanych ze sobą

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

Zabrze – Śląski Ośrodek
Kultury Technicznej i
Turystyki Przemysłowej
– „Skansen Królowa
Luiza” – Etap II

Miasto Zabrze

16 770 160,00 PLN

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i
aktywnych form wypoczynku

Uzasadnieniem realizacji projektu jest
niewystarczająca infrastruktura
okołoturystyczna ograniczająca możliwość
rozwoju turystyki industrialnej na terenie
subregionu centralnego.

Reaktywacja
Górnośląskiej Kolei
Wąskotorowej wraz z
rewitalizacją przyległych
terenów na cele
sportowo- rekreacyjne na
terenie miast: Bytomia,
Tarnowskich Gór i
Miasteczka Śląskiego etap I

Porozumienie gmin
Bytom, Tarnowskie
Góry i Miasteczko
Śląskie

28 900 000,00 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa jakości
infrastruktury okołoturystycznej w regionie
poprzez remont i modernizację najstarszej
w Europie kompleksowej infrastruktury
Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej oraz
rekultywację terenów przylegających do niej,
na cele turystyczne, kulturalne i rekreacyjne.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i
aktywnych form wypoczynku

Górnośląska Kolej Wąskotorowa stanowić
będzie istotną część kompleksowej oferty
rekreacyjno-wypoczynkowej regionu oraz
zwiększy atrakcyjność terenów.

tras rowerowych oraz towarzyszącej
temu infrastruktury. Mają się przyczynić
do rozwoju turystyki oraz promocji
regionu.
Część obiektów należących do
Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
poddawana jest już obecnie
rewitalizacji. Projekt, oszacowany na
kwotę 2,9 mln PLN uzyskał wsparcie ze
środków europejskich w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na lata 2004-2006.
Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innymi
projektami znajdującymi się na liście
projektów rezerwowych PRSC:
- „Regionalny obszar RekreacyjnoTurystyczny - trasy rowerowe drogą do
rozwoju turystyki aktywnej w
Subregionie Centralnym: Miasto Bytom;
- „Fabryki Kultury - rozwój infrastruktury
kultury Subregionu Centralnego”
(projekt partnerski, partner: Miasto
Bytom).
Ponadto zapisy projektu spójne są z
założeniami innych przedsięwzięć
planowanych przez Miasto Bytom do
realizacji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.:
- „Odtworzenie nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej wraz z wymianą
towarzyszącej infrastruktury (chodniki,
oświtlenie, zieleń, sieć podziemna wod.kan.) – ETAPI”;
- „Budowa i przebudowa elementów
małej architektury i zieleni Kolonii
Zgorzelec”;
- „Rewitalizacja obiektów byłej KWK
Rozbark w Bytomiu”;
- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna
zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec
oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;
- „Zagospodarowanie zespołu
architektonicznego i terenu

Elektrociepłowni Szombierki do celów
społecznie użytecznych”.
Działanie 3.2.
Infrastruktura
okołoturystyczna
Poddziałanie
3.2.2.
Infrastruktura
okołoturystyczna/
podmioty
publiczne

Budowa sieci dróg
rowerowych w Powiecie
Tarnogórskim

Powiat Tarnogórski

45 900 000,00 PLN

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

Przebudowa układu
komunikacyjnego w
rejonie Jeziora ChechłoNakło w gminie
Świerklaniec wraz z
parkingami i
infrastrukturą pieszo –
rowerową.

Powiat Tarnogórski

11 488 000,00 PLN

Działanie 3.2.
Infrastruktura
okołoturystyczna
Poddziałanie
3.2.2.
Infrastruktura
okołoturystyczna/

„Trójkąt Trzech
Cesarzy”- Szlak
Międzynarodowego
Dziedzictwa Kulturowego

Gmina Miasto
Mysłowice

3 963 000,00 PLN

Projekt zakłada budowę systemu
wydzielonych tras rowerowych i obszarów
przyjaznych rowerom w warstwie turystyczno
– rekreacyjnej. Realizacja projektu, umożliwi
łatwe docieranie do najważniejszych atrakcji
turystycznych Powiatu Tarnogórskiego na
rowerze.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i
aktywnych form wypoczynku
Głównym celem projektu usprawnienie
komunikacji samochodowej oraz poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
stworzenie sieci dróg dojazdowych do
głównych szlaków komunikacyjnych, tj. dróg
krajowych i wojewódzkich, budowę
bezpiecznych i zorganizowanych miejsc
parkingowych oraz budowę ciągów pieszo –
rowerowych.
Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i
aktywnych form wypoczynku

Cel PRSC: Priorytet II: Rozwój infrastruktury
okołoturystycznej
Cel szczegółowy: rozwój turystyki miejskiej i
aktywnych form wypoczynku

Realizacja tego projektu prowadzić będzie
do rozwoju atrakcji turystycznych w
Powiecie Tarnogórskim oraz do
upowszechnienia aktywnego spędzania
czasu wolnego w formie wycieczek
rowerowych.

brak

Jezioro Chechło – Nakło w Gminie
Świerklaniec jest zbiornikiem wodnym
stanowiącym bardzo popularne miejsce
letniego wypoczynku i rekreacji wielu
tysięcy mieszkańców sąsiednich gmin
oraz powiatów. z obiektu korzystają
mieszkańcy całego regionu. Stąd w
okresie letnim występuje bardzo duże
nasilenie ruchu samochodowego,
rowerowego i pieszego. W letnie upalne
weekendy ilość pojazdów przekracza
liczbę 3 tysięcy, co oznacza że nad
jeziorem może jednocześnie przebywać12
tysięcy ludzi. W rejonie jeziora istniej wiele
budynków letniskowych, ośrodków
wypoczynkowych oraz obiektów
usługowych, które generują dodatkowy
ruch związany z zaopatrzeniem. Cały
obszar jest otoczony lasami w zarządzie
Nadleśnictwa Świerklaniec. Istniejący
układ drogowy oraz lokalizacja i ilość
miejsc parkingowych nie odpowiadają
istniejącym potrzebom. Nie ma też
wytyczonych i odpowiednio
przygotowanych dróg rowerowych. Dojazd
do jeziora obecnie odbywa się poprzez
drogę wojewódzką W 908 /2 wjazdy/ i
drogę powiatową S 3242 /1 wjazd/
„Trójkąt Trzech Cesarzy” to miejsce
unikatowe, godne uwagi i specyficzne dla
miasta Mysłowice, regionu i kraju. Tu
bowiem zbiegły się w XIX wieku granice
trzech mocarstw (Austrii, Prus i Rosji)
ówczesnej Europy opierające się na Białej
Przemszy, Czarnej Przemszy i Przemszy.

brak

brak

podmioty
publiczne

Działanie 4.1.
Infrastruktura
kultury
Działanie 4.1.
Infrastruktura
kultury

Modernizacja i budowa
obiektów instytucji
kultury w Mikołowie
Przebudowa Rynku w
Siewierzu wraz z
nadaniem mu znaczenia
kulturalnego

Gmina Mikołów

16 917 037,28 PLN

Gmina Siewierz

1 808 528,00 PLN

Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego
Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego

Dzieje „Trójkąta” sięgają 1873 r., kiedy na
spotkaniu trzech władców w pałacu
Schöenburm podpisano dokument o
utworzeniu związku trzech cesarzy,
regulujący podział polityczny ówczesnej
Europy środkowo – wschodniej. Miejsce
zbiegu granic trzech państw szybko stało
się atrakcją turystyczną, a zwłaszcza po
wytyczeniu drogi łączącej „Trójkąt” z
Promenadą - miejsce spacerowe
mysłowiczan znane od połowy XIX wieku.
Tak powstał obszar stanowiący atrakcję
turystyczną, zarówno dla mysłowiczan, jak
i przyjezdnych. Do Mysłowic zjeżdżali
turyści przede wszystkim z Wrocławia i
Berlina, ale również z Francji, Szwajcarii,
Belgii i Holandii, co potwierdzają
zachowane do dziś wysyłane z nad
Trójkąta pocztówki. Goście zjeżdżający do
Mysłowic znajdowali tu wiele atrakcji. W
mieście znajdowało się kilka restauracji w
tym dwie na Trójkącie i jedna w Parku
Zamkowym. Prawdziwy boom turystyczny
trwał w latach 1900 – 1914. W tym okresie
przez Promenadę przechodziło około 8
tys. osób tygodniowo. Obecnie miejsce to
nie nadaje się do zwiedzania ze względu
na: bardzo rozwiniętą roślinność,
zasłaniającą historyczne zlewisko 3 rzek;
Brak bezpiecznego dojścia do
atrakcyjnego miejsca; brak infrastruktury
towarzyszącej/uzupełniającej jak np. wieża
widokowa, kawiarnia; brak informacji na
miejscu, pozwalającej na zapoznanie się z
historią Trójkąta; brak małej architektury
pozwalającej np. na odpoczynek.
Rozwiązanie tych problemów wpłynie na
odtworzenie atrakcyjności turystycznej
tego miejsca na poziomie zbliżonym do
tego sprzed stu lat.
Planowana inwestycja ożywi środowisko
miejskie i stanie się ważnym centrum
kulturalnym w regionie.
Siewierz wyróżnia się znaczną
atrakcyjnością obiektów
architektonicznych, cennych z punktu
widzenia dziedzictwa kulturowego. Część
z nich znajduje się w obrębie Rynku w
Siewierzu. Zły stan tych budynków, a

brak
Projekt jest komplementarny z
zadaniem pn: „Wykonanie platformy
widokowej wraz ze schodami w wieży
bramnej Zamku w Siewierzu”,
realizowanym w ramach PRSC. Celem
obu projektów jest podniesienie

także otoczenia wokół nich hamuje rozwój
turystyki oraz wpływa niekorzystnie na
odbiór Miasta przez mieszkańców i
turystów.
Działanie 4.1.
Infrastruktura
kultury

Fabryki Kultury infrastruktura kultury
Subregionu Centralnego

Porozumienie gmin
Chorzów,
Świętochłowice i
Gliwice.
Lider: Chorzów

2 899 232,46 PLN

Działanie 4.1.
Infrastruktura
kultury

Fabryki kultury infrastruktura kultury w
obiektach
poprzemysłowych

Porozumienie gmin
Bytom, Czeladź,
Ruda Śląska.
Lider: Czeladź

12 402 706,16 PLN

Działanie 4.1.
Infrastruktura
kultury

Nowoczesny Dom
Kultury w Knurowie
odpowiedzią na
kulturalne potrzeby
mieszkańców regionu

Urząd Miasta
Knurów

2 547 748,26 PLN

Projekt „Fabryki Kultury” - składający sie z
dwóch komponentów "Fabryki kultury infrastruktura kultury w obiektach
poprzemysłowych" oraz "Fabryki kultury infrastruktura kultury subregionu
centralnego"- obejmuje modernizację oraz
przebudowę obiektów infrastruktury kultury w
miastach Aglomeracji Katowickiej, służąc
znaczącemu wzmocnieniu sektora kultury w
subregionie oraz przyczyniając się istotnie do
zachowania dla przyszłych pokoleń
dziedzictwa kulturowego Śląska.
Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego
Projekt przyczynia się do zwiększenia
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej
subregionu, a w konsekwencji całego
województwa śląskiego oraz wykreowania
nowoczesnego społeczeństwa, otwartego i
kreatywnego o silnej tożsamości regionalnej
Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego

Tak rozumiany i wpisujący się w szerszy
kontekst rozwój infrastruktury kultury
przyczyni się do zmian społecznych i
gospodarczych poprzez wzmacnianie
tożsamości regionalnej, a także do
zwiększenia atrakcyjności turystycznej
województwa.

Celem jest stymulowanie dynamicznego
rozwoju subregionu centralnego, przy
wzmocnieniu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej regionu.
Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego

Dom Kultury w Knurowie zamierza
upowszechniać kulturę polską, zanikające
tradycje, występy zespołów ludowych itp.
przez co dąży do ochrony dziedzictwa
kulturowego jakim jest m.in. polska
tradycja. Wnioskodawca zadaje sobie
sprawę z faktu, iż kultura i polski dorobek
kulturowy wpływają na pozytywny
wizerunek, identyfikujący i kształtujący
obraz regionu i Polski
w krajach Europy i świata.
Dzięki Projektowi nastąpi wzrost
tożsamości regionalnej społeczności.
Zrealizowanie Projektu pozwoli
na stworzenie profesjonalnego zaplecza

W subregionie centralnym szczególną
grupę stanowią zabytki techniki oraz
zabytkowe obiekty poprzemysłowe.
Częstą funkcją przypisywaną im jest
funkcja kultury. W ten trend wpisuje się
niniejszy projekt, przez co sprzyja
wzbogacaniu tożsamości regionalnej i
sprzyja zachowaniu dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych pokoleń.

atrakcyjności turystycznej zarówno
Siewierza jak i całego subregionu
centralnego oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego dla przyszłych
pokoleń.
Projekt zakłada wspólne i
skoordynowane działania miast oraz
organizacji będących partnerami w
dziedzinie kultury na rzecz wspólnej
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
w dziedzinie kultury.

Projekt jest komplementarny wobec
projektu Centrum Kultury Śląskiej
powiatu tarnogórskiego oraz projektu
miasta Będzin, realizowanych z listy
podstawowej PRS.
Jednocześnie jest też komplementarny
ze względu na cel z projektami
dotyczącymi infrastruktury kultury
realizowanych przez samorząd Czeladzi
(centrala MBP), a także Rudy Śląskiej
(projekt Renowacja elewacji
.zabytkowego budynku Miejskiego
Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69
w Rudzie Śląskiej) i Bytomia.
Projekty zrealizowane:
1. „Spotkania Obywateli – rola
młodzieży w budowaniu demokracji
lokalnej (część A), Tożsamość
kulturowa państw Unii Europejskiej
(część B)”
W dniach 16–19.06.2005r. w Knurowie,
podczas obchodów jubileuszu 700lecia, zrealizowano ww. projekt. Na
realizację powyższego zadania o Nr
05/1656 Gmina Knurów otrzymała grant
Komisji Europejskiej w wysokości 5
734,50 EUR w ramach programu Town
Twinning - Spotkania obywateli. Projekt
ten zrealizowano we współpracy

kulturalnego, umożliwi organizację
wspaniałych imprez kulturalnych o zasięgu
lokalnym, regionalnym, a jednocześnie
bezpośrednio korzystnie wpłynie na rozwój
gospodarczy i społeczny regionu. Śląsk
zwiększy swoją atrakcyjność i przyciągnie
nowych inwestorów, turystów i
mieszkańców, a tym samym realizacja
Projektu będzie miała pośredni wpływ na
zwiększenie dochodów mieszkańców
gminy zarówno w trakcie realizacji
inwestycji jak i w czasie eksploatacji
obiektu.
Realizacja Projektu przyczyni się
do wyrównania różnic w dostępie
do instytucji kultury, co jest jedną
ze słabości regionu. Projekt umożliwi
dostęp osobom niepełnosprawnym do
imprez kulturalnych. Przyczyni się zatem
do zmniejszenia wykluczenia społecznego
tej grupy osób i wyrówna ich szanse w
dostępie do kultury. Wpłynie to z
pewnością na prawidłowy rozwój osób
niepełnosprawnych.

z miastami partnerskimi Svit (Słowacja)
i Kazincbarcika (Węgry), z których do
Knurowa przyjechało przeszło 90 gości.
W ramach projektu odbyły się m.in.
warsztaty taneczne z udziałem
zespołów folklorystycznych,
międzynarodowy turniej piłkarski
juniorów, festiwal europejskiej kuchni
oraz sympozjum z udziałem organizacji
pozarządowych i środowisk
młodzieżowych z zaprzyjaźnionych
miast. W ramach Projektu składanego
w ramach PRSC przewiduję się również
współpracę międzynarodową.
2. Międzynarodowa współpraca szkół
Na obszarze Gminy Knurów
w Programie Comenius uczestniczyły
dwie szkoły: Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2 oraz Miejska Szkoła
Podstawowa nr 7.
MSP nr 2 wdrożyła w 2006 roku projekt
pn. „Chcę Cię poznać mój przyjacielu”.
Jako partnerów pozyskano szkoły
z Rumunii, Turcji, Anglii. Koordynatorem
z ramienia MSP 2 była Teresa
Niźnikiewicz.
3. MSP 7 – projekt pn. „Trekking
through History” – Program Komisji
Unii Europejskiej Sokrates realizowany
od 2005 roku. MSP 7 pozyskała jako
partnerów do projektu szkoły z Włoch,
Turcji, Bułgarii oraz z Belgii.
Koordynatorami projektu są Jadwiga
Cuber i Beata Dudło.Projekty 3 i 4
dotyczyły dziedzictwa kulturowego,
historii, ekologii regionów krajów
partnerskich oraz doskonalenia
języków obcych. W ramach programu
miały miejsce obustronne wizyty oraz
bezpośrednie kontakty pomiędzy
uczestnikami projektu. Udział w tego
typu przedsięwzięciach jest dla szkół
szansą na wzbogacenie zajęć
i stworzenie nowatorskich sposobów
nauczania, z czego skorzystają
zarówno nauczyciele jak i ich
podopieczni.
Projekty planowane do realizacji:
1. Muzyczne oblicza Europy-

międzynarodowe spotkania chórów z
miast partnerskich, Wartość projektu:
15 000 zł, oczekiwany poziom
dofinansowania 12 000 zł z Grantu
Komisji Europejskiej w ramach
Programu Europa dla ObywateliDziałanie 1- Aktywni Obywatele dla
Europy Komponent 1 Partnerstwo
Miast. Złożono wniosek aplikacyjny,
trwa procedura oceny.
Dom Kultury w Knurowie przyczyni się
do integracji osób niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi. Będzie on
przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wszystkie ww. zadania, tak jak
wnioskowany Projekt, przyczyniają się
do rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, przy jednoczesnym
wzmacnianiu spójności terytorialnej i
przestrzennej.
Działanie 4.1.
Infrastruktura
kultury

W hołdzie Janowi
Kiepurze – chłopakowi z
Sosnowca

Gmina Sosnowiec

16 985 251,14 PLN

Głównym celem projektu będzie podniesienie
znaczenia kultury jako istotnego czynnika
rozwoju społeczno – gospodarczego,
zwiększającego konkurencyjność
ekonomiczną województwa, dającego szanse
na rozwój społeczno-ekonomiczny, a w
efekcie poprawiającego jakość życia jego
mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni
się do zachowania dla przyszłych pokoleń
dziedzictwa kulturowego i wzrostu
rozpoznawalności oferty kulturalnej całego
regionu.
Celem bezpośrednim projektu jest
upowszechnienie i zachowanie dla
przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego i
historycznego Zagłębia, na które składają
się:a) dorobek artystyczny Jana Kiepury,
światowej sławy tenora i aktora okresu
międzywojennego, który urodził się w
Sosnowcu b) wybitne osiągnięcia kulturalne
Jana Kiepury, który po dzień dzisiejszy
pozostaje jednym z najsłynniejszych
Polaków, mieszkańców Zagłębia i Śląska, c)
stworzenie bazy do realizacji projektów
kulturalnych o zasięgu miejskim, regionalnym
i europejskim poprzez;- zapewnienie
warunków lokalowych zgodnie z
zapotrzebowaniem - wybudowaniem w pełni

Kultura pełni bardzo istotną funkcję w
życiu społecznym, integrując i budując
poczucie tożsamości regionalnej i
narodowej. Województwo śląskie
postrzeganie jest jako region o niskim
rozwoju infrastruktury kultury, gdzie
główną rolę pełni przemysł, natomiast
kultura schodzi na plan dalszy. Dążąc do
zmiany tego wizerunku, Sosnowiec
zamierza poszerzyć ofertę kulturalną
regionu poprzez organizację cyklicznych
imprez poświęconych światowej sławie
tenorowi – Janowi Kiepurze. Sosnowiec będąc rodzinnym miastem Jana Kiepury
(który sam siebie nazywał „chłopcem z
Sosnowca”) w chwili obecnej nie posiada
nowoczesnego obiektu kulturalnego, w
którym byłby, we właściwej oprawie,
prezentowany dorobek artystyczny tenora.
W województwie śląskim nie odbywają się
obecnie żadne wydarzenia i imprezy, które
przyczyniałyby się do promowania
dorobku tego artysty na skalę
ponadregionalną. Wybitne osiągnięcia
kulturalne Jana Kiepury, który po dzień
dzisiejszy pozostaje jednym z
najsłynniejszych mieszkańców Zagłębia i
Śląska, którego sejm RP uhonorował

profesjonalnej sali koncertowej im. Jana
Kiepury.
Cel PRSC: Priorytet III: Infrastruktura kultury
Cel szczegółowy: upowszechnienie i
zachowanie dziedzictwa kulturowego

Działanie 5.1.
Gospodarka
wodno-ściekowa

Wzrost ochrony
środowiska poprzez
regulację gospodarki
wodno-ściekowej w
Bieruniu

Gmina Bieruń

16 800 000,00 PLN

Przedmiotem niniejszego projektu jest
rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
w Bieruniu Starym poprzez budowę II etapu
oczyszczalni ścieków o wydajności
1350m2/dobę. Rozbudowa pozwoli na
przyjęcie większej ilości ścieków
powstających w aglomeracji Bieruń-1.
Równolegle budowana będzie sieć
kanalizacji sanitarnej. Przedstawiony do
dofinansowania projekt przyczyni się wzrostu
poziomu ochrony środowiska i czystości
wody w rzece Wiśle, przepływającej przez
Gminę
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska

mianując rok 2002 rokiem Jana Kiepury,
tworzą element tożsamości regionalnej
oraz symbol dziedzictwa kulturowego i
tradycji. Prezentowany projekt zakłada
budowę Zagłębiowskiej Sali Koncertowej
im. Jana Kiepury wraz z amfiteatrem
letnim w Sosnowcu. Powstanie
nowoczesna sala koncertowa, która
umożliwi organizowanie w regionie
śląskim (na terenie miasta Sosnowca)
wydarzeń kulturalnych o zasięgu
europejskim przybliżających mieszkańcom
regionu twórczość Jana Kiepury i innych
wielkich artystów z ziemi śląskozagłębiowskiej. Realizacji tego zadania
służy zawarte w 2003 roku trójprzymierze
pomiędzy – Sosnowcem Krynicą Zdrój i
Krakowem. Zgodnie z tym porozumieniem
będzie można zachować dorobek
wspaniałych artystów dla następnych
pokoleń, dokonać wymiany kulturalnej, jak
również promować młode talenty. Wśród
wydarzeń, które będą realizowane w
nowych warunkach wymienić należy m.in.
koncerty, cyklicznie imprezy w ramach
Europejskiego Festiwalu Arii i Pieśni im.
Jana Kiepury w Krynicy – Zdroju (dyr.
artystyczny Bogusław Kaczyński). Ze
względu na wysoki poziom artystyczny,
Festiwal cieszy się uznaniem znawców
wokalnej sztuki operowej jak i ogromną
popularnością wśród szerokiej
publiczności. Koncerty są szeroko
popularyzowane w mediach
. Dotychczas w Gminie Bieruń w zakresie
uporządkowania gospodarki wodnościekowej wybudowano: - 1 oczyszczalnię
ścieków mechaniczno -biologiczną o
wydajności 1500 m3/dobę w Bieruniu
Nowym, - 47,10km sieci kanalizacyjnych.
Pozwoliło to na udostępnienie kanalizacji
sanitarnej dla ok. 50% mieszkańców, w
tym przyłączenie się ponad 1500
gospodarstw. Porządkowanie gospodarki
ściekowej prowadzone jest w sposób
planowy, zgodnie z wcześniej
opracowanym i realizowanym przez gminy
leżące nad Gostynką, "Masterplanem
czysta rzeka Gostynka".

Rozbudowa systemu kanalizacji dla
rozwoju terenów aktywności
gospodarczej - etap III, część 4
Budowa infrastruktury technicznej dla
potrzeb terenów inwestycyjnych kanalizacja etap III, część 5
Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń
Stary - etap III, Część 6
Budowa kanalizacji sanitarnej w
dzielnicy Bijasowice - Kopań w Bieruniu
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w
Bieruniu Nowym
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz

Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska

Działanie 5.1.
Gospodarka
wodno-ściekowa

Ochrona zbiornika wody
pitnej "DZIEĆKOWICE"
poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej dla
Miasta Imielin

Miasto Imielin

16 800 000,00 PLN

Celem projektu jest poprawa stanu
środowiska naturalnego poprzez
ograniczanie zrzutu ładunków
zanieczyszczeń w niekontrolowany sposób
przedostających się do gruntu z
nieszczelnych szamb oraz wód
powierzchniowych spływających rowami
melioracyjnymi i przydrożnymi bezpośrednio
do zbiornika wody pitnej.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska

Działanie 5.1.
Gospodarka
wodno-ściekowa

Budowa oczyszczalni
ścieków oraz kanalizacji
sanitarnej w Żarnowcu

Gmina Żarnowiec

10 131 287,48 PLN

Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska

Projekt zlokalizowany jest na terenie
górniczym. powstające podczas
eksploatacji górniczej nieszczelności
osadników ścieków zagrażają zdrowiu
ludzi i środowisku. Na tym terenie znajdują
się znaczące podziemne zasoby wody
pitnej. Projekt jest w 100% gotowy do
realizacji.
Planowane zadanie inwestycyjne w
ramach Projektu ma na celu budowę
infrastruktury ochrony środowiska w
postaci systemu kanalizacji sanitarnej w
mieście Imielin, dla zapewnienia ochrony
zbiornika wody pitnej "Dziećkowice"
będącego głównym żródłem wody pitnej
dla aglomeracji śląskiej. Realizacja
inwestycji jest drugim etapem Programu
rozwiązującego kompleksowo gospodarkę
ściekową na terenie miasta Imielin.W
pierwszym etapie wybudowano
oczyszczalnię ścieków o przepustowości
500m/dobę oraz kanalizację sanitarną o
długości 32 km dla najbardziej
zurbanizowanej i zaludnionej części
miasta aby uzyskać prawidłową pracę
oczyszczalni ścieków. Przedmiotem
Projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjnym,
podciśnieniowym i tłocznym dla części
miasta bedącej bezpośrednią zlewnią
zbiornika "Dziećkowice", o łącznej długości
32 720 m. W zakres prac budowlanych
wchodzą poniższe zadania: kanalizacja
podciśnieniowa o długości 20 576 m,
kanalizacja grawitacyjna o długości 12 144
m, pompownia próżniowo-tłoczna.
Głównym problemem gminy Żarnowiec
jest brak oczyszczalni ścieków oraz
kanalizacji sanitarnej. Powoduje to, że
część oczyszczonych ścieków
komunalnych, które obecnie, ze względu
na brak systemu kanalizacji sanitarnej
odprowadzane są do nieszczelnych
szamb i trafiają bezpośrednio do gruntu.
Brak kompleksowej kanalizacji sanitarnej
zmniejsza atrakcyjność regionu pod
względem inwestycyjnym, zmniejsza
zdolności rozwojowe Gminy. Istnieje także
potrzeba uzbrojenia terenów

dzielnicy Czarnuchowice

Realizacja inwestycji jest drugim
etapem Programu rozwiązującego
kompleksowo gospodarkę ściekową na
terenie miasta Imielin. W pierwszym
etapie wybudowano oczyszczalnię
ścieków o przepustowości 500m/dobę
oraz kanalizację sanitarną o długości 32
km dla najbardziej zurbanizowanej i
zaludnionej części miasta aby uzyskać
prawidłową pracę oczyszczalni ścieków.
Przedmiotem obecnego projektu jest
budowa kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjnym,
podciśnieniowym i tłocznym dla części
miasta będącej bezpośrednią zlewnią
zbiornika "Dziećkowice", o łącznej
długości 32 720 m. W zakres prac
budowlanych wchodzą poniższe
zadania: kanalizacja podciśnieniowa o
długości 20 576 m, kanalizacja
grawitacyjna o długości
12 144
m, pompownia próżniowo-tłoczna.

brak
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wodno-ściekowa
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Gospodarka
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inwestycyjnych przeznaczonych do
zabudowy.
Realizacja projektu jest konieczna i
uzasadniona ponieważ w jej wyniku
nastąpi znaczna poprawa jakości wody i
ilości dostarczanej wody co wpłynie na
poprawę warunków bytowych
mieszkańców i stworzy korzystne warunki
dla rozwoju miejscowości. Inwestycja
realizowana będzie na terenach, gdzie
istnieje już sieć kanalizacyjna, stąd
przyczyni się do uregulowania gospodarki
wodno – ściekowej na terenie Szczekocin.

Budowa sieci
wodociągowej wraz z
przyłączami w
miejscowości
Szczekociny, rejon ulic:
Senatorskiej,
Paderewskiego,
Pasierbińskiego,
Żeromskiego, Śląskiej,
Polnej, Żeromskiego,
Włoszczowskiej,
Spacerowej, Saneckiego
Ochrona zbiornika wody
pitnej
„Kozłowa Góra”, poprzez
budowę kanalizacji
sanitarnej wschodnich
obszarów Gminy
Świerklaniec

Gmina
Szczekociny

3 766 870,94 PLN

Realizacja w/w inwestycji zapewni
mieszkańcom Szczekocin dostawę wody o
odpowiedniej jakości do celów bytowo –
gospodarczych oraz przedsiębiorstwom do
prowadzenia działalności usługowo –
produkcyjnej
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska

brak

Gmina
Świerklaniec

4 549 737,88 PLN

Celem projektu jest poprawa jakości wód
powierzchniowych i podziemnych. W ramach
działania wspierane będą przedsięwzięcia
zorientowane na realizację gospodarowania
zasobami wodnymi w kontekście ich deficytu
oraz wysokiego zanieczyszczenia.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska

Na terenie Gminy Świerklaniec znajduje
się zbiornik wody pitnej o powierzchni 632
ha, władany przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.
w Katowicach. Przy zbiorniku znajduje się
ujęcie wody pitnej w Wymysłowie, będące
własnością tego przedsiębiorstwa. Ujęcie
to zasila w wodę miasto Piekary Śląskie i
Bytom. Zbiornik leży w zlewni rzeki
Brynicy, w której to zlewni leży również
wschodnia część terenów mieszkaniowych
Gminy Świerklaniec. Gmina Świerklaniec
w zlewni tej prowadzi roboty kanalizacyjne
od roku 1997. Wybudowano oczyszczalnię
ścieków, sieć kanalizacyjną oraz
podłączono ponad 600 budynków Gminy
do tej sieci. Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej ma na celu przede
wszystkim ochronę zbiornika wody w
Kozłowej Górze. Realizacja projektu
polegać będzie na budowie 7699m
kanalizacji sanitarnej oraz 843m
kanalizacji deszczowej na terenie sołectwa
Orzech oraz podłączeniu kolejnych 191
budynków do systemu kanalizacyjnego.

Opracowywany projekt jest powiązany z
zadaniem kluczowym w ramach RPO
WŚ na lata 2007-2013: „Infrastruktura
okołolotniskowa Międzynarodowego
Portu Lotniczego Katowice w
Pyrzowicach – wodno-ściekowa”.
Gmina Świerklaniec położona jest w
promieniu 10 – 14 km od strefy
oddziaływania lotniska w Pyrzowicach.
W strefie tej znajduje się cała Gmina
Ożarowice, część gminy Mierzęcice i
Miasteczka Śląskiego.
Zamysłem projektu kluczowego jest
ochrona od zanieczyszczeń górnego
biegu rzeki Brynicy wraz ze zbiornikiem
wody pitnej leżącym w całości na
terenie Gminy Świerklaniec. Aby
realizacja zadania była kompleksowa,
celowa i przyniosła oczekiwane efekty,
należy dołączyć do projektu wschodnią
część Gminy Świerklaniec w celu jej
skanalizowania. Dlatego Gmina
Świerklaniec stara się o pozyskanie
środków unijnych niezbędnych dla
realizacji projektu budowy sieci
kanalizacyjnej w celu kompleksowej
ochrony zbiornika wody pitnej Kozłowa
Góra.

Budowa oczyszczalni
ścieków wraz z
kanalizacją sanitarną w
zlewni B w Sławkowie
dla obsługi północnej,
centralnej i południowej

Gmina Miejska
Sławków

16 800 000,00 PLN

Celem ogólnym projektu jest rozwój
infrastruktury technicznej kanalizacji
sanitarnej dla obsługi północnej, centralnej
oraz południowej części Sławkowa oraz
obsługi obszaru gospodarczego terenu stacji
Sławków Południowy LHS, poprawa jakości

Uporządkowanie gospodarki ściekowej
przyczyni się do poprawy warunków życia
mieszkańców i zwiększy szanse
rozwojowe gminy i jej możliwości
oddziaływania w zakresie rozwoju
subregionalnego.

brak

części Sławkowa oraz
obszaru gospodarczego
terminala stacji Sławków
Południowy LHS

Działanie 5.1.
Gospodarka
wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji
deszczowej dla terenu
„Osiedle Zachód” w
Siewierzu

Gmina Siewierz

16 800 000,00 PLN

środowiska przyrodniczego, ochrona wód
powierzchniowych oraz podziemnych,
a także cennych walorów krajobrazowych
i przyrodniczych Doliny Białej Przemszy.
Celem bezpośrednim inwestycji jest budowa
obiektu oczyszczalni ścieków wraz z
infrastrukturą i kompletnym wyposażeniem.
Omawiany projekt inwestycyjny obejmuje
również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
zlewni B dla obsługi obszaru zabudowy
mieszkaniowej oraz ich rezerw w północnej,
centralnej i południowej części Sławkowa,
obszaru gospodarczego terminala stacji
Sławków Południowy LHS należącego do
Zespołu Terminali Przeładunkowych LHS,
obszarów przemysłowych (22 ha) oraz
rezerw terenów przemysłowo – składowych
(70 ha) położonych w północnej części
Sławkowa.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska
Bezpośrednim celem projektu jest poprawa
jakości wód płynących i stojących na terenie
Siewierza przez zmniejszenie
zanieczyszczenia gleby przez
wyeliminowanie nieformalnego wylewania
nieczystości ze zbiorników przydomowych do
kanalizacji deszczowej.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska

Zidentyfikowanym problemem na szczeblu
krajowym jest zanieczyszczenie wód
powierzchniowych. Składają się na to
zanieczyszczenia wód we wszystkich
województwach, w tym również w
województwie śląskim charakteryzującym
się znaczną gęstością zaludnienia.
Jednym ze składowych globalnego
problemu regionu jest również
zanieczyszczenie na terenie Siewierza,
wynikające z braku sieci kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej w
zachodniej części Miasta. Podjęcie działań
zmierzających do poprawy jakości
środowiska poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej w
Siewierzu przyczyni się również do
spełnienia standardów ekologicznych Unii
Europejskiej.

W latach 2004 – 2006 Gmina Siewierz
zrealizowała zadanie pn: „Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z budową
oczyszczalni ścieków w Siewierzu”. W
ramach projektu wybudowano i oddano
do użytku pierwszą część sieci
odprowadzania ścieków wraz z
oczyszczalnią ścieków (etap I) po
wschodniej stronie Miasta. Istniejąca
oczyszczalnia ścieków będzie odbierała
ścieki z obszaru objętego zadaniem pn:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej dla terenu
„Osiedle Zachód” w Siewierzu”.

Działanie 5.1.
Gospodarka
wodno-ściekowa

Budowa kanalizacji
sanitarnej dla Gminy
Chełm Śląski – etap „B”

Gmina Chełm
Śląski

6 421 867,67 PLN

Głównym celem inwestycji jest ograniczenie
zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych
(dorzecze Wisły), ochrona zasobów wód
podziemnych oraz podniesienie atrakcyjności
terenów inwestycyjnych.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska

Wszystkie te elementy
w istotny sposób wpłyną na poprawę
jakości środowiska.

Działanie 5.3.
Czyste powietrze i
odnawialne źródła
energii.

Termomodernizacja
obiektów Szpitala
Specjalistycznego Nr 1
w Bytomiu

Gmina Bytom

8 472 121,16 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa stanu Realizacja projektu przyczyni się do
środowiska naturalnego Miasta Bytomia, dzięki poprawy jakości powietrza poprzez
przeprowadzeniu termomodernizacji w jednym likwidację niskiej emisji.
z bytomskich szpitali.
Cel PRSC: Priorytet IV: Poprawa jakości
środowiska
Cel szczegółowy: ochrona i poprawa jakości
środowiska

Planowana inwestycja jest kontynuacją
kompleksowego projektu mającego za
zadanie uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie gminy. Cały projekt
został podzielony na trzy etapy. Gmina
Chełm Śląski zrealizowała w latach
2004 – 2006 I etap projektu tj. zadanie
w zakresie budowy oczyszczalni
ścieków o przepustowości
2500m3/dobę. Zadanie to było
współfinansowane ze środków
programu SAPARD. Równolegle
zrealizowano budowę I etapu kanalizacji
sanitarnej - kolektory główne o długości
ok. 21km w ramach pomocy
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska (pożyczka).
Do realizacji postały jeszcze dwa etapy
inwestycji polegające na budowie
kanalizacji sanitarnej – etap „B” –
zgłoszony do PRS oraz etap „C” Gmina Chełm Śląski planuje złożyć
wniosek
o dofinansowanie w ramach RPO WSL.

Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innymi
projektami Miasta Bytomia znajdującymi
się na liście projektów głównych PRSC:
- „Rekultywacja zdegradowanych
zalewisk wodnych w Bytomiu”;
- „Kompleksowa likwidacja dzikich
składowisk odpadów w Bytomiu - Etap
I”;
- „Rekultywacja rozlewiska przy Kolonii
Zgorzelec w Bytomiu na cele
przyrodnicze”;
oraz znajdującym się na liście
rezerwowej projektem pn.
„Kompleksowa likwidacja dzikich

składowisk odpadów Bytomiu - Etap II”.
Spójna z przedmiotowym projektem jest
także realizowana obecnie inwestycja
pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Bytom” ze
środków Funduszu Spójności.
Miasto Bytom zrealizowało także szereg
projektów przyczyniających się do
poprawy stanu środowiska naturalnego,
w tym m.in.:
- „Budowa nowoczesnej oczyszczalni
ścieków „CENTRALNA” (PHARE 1999);
- „Poprawa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej na terenie Bytomia”
(Fundusz dla Śląska);
- „Remont sieci wodociągowej na
osiedlu Miechowice przy ul. Nickla i przy
ul. Felińskiego w Bytomiu” (Fundusz dla
Śląska).
Ponadto zapisy projektu spójne są z
założeniami innych przedsięwzięć
planowanych przez Miasto Bytom do
realizacji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.:
- „Kompleksowa regulacja gospodarki
wodno-ściekowej na terenach
zdegradowanych górniczo przy ul.
Celnej w Bytomiu - staw 24”;
- „Kompleksowa wymiana azbestowych
elementów budynków zlokalizowanych
w Bytomiu”;
- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna
zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec
oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;
- „Modernizacja gospodarki cieplnej
gmin: Bytom i Radzionków” (projekt
partnerski z Miastem Radzionków).
Działanie 6.2.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Poddziałanie
6.2.1.

System monitoringu
wizyjnego w dzielnicach
Bytomia: Miechowicach i
Stroszku (w tym osiedle
im. Gen. Jerzego Ziętka)

Gmina Bytom

1 735 870,00 PLN

Celem głównym projektu jest rewitalizacja
terenów zdegradowanych w Mieście Bytomiu
poprzez wdrożenie monitoringu wizyjnego na
terenie dwóch bytomskich dzielnic.
Cel PRSC: Priorytet V: Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych

Realizacja projektu wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz
okolicznych przedsiębiorstw, co zwiększy
możliwości wielofunkcyjnego
wykorzystania obszarów zdegradowanych
w mieście.

Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia wiąże się z innym
projektem Miasta Bytomia znajdującym
się na liście projektów głównych PRSC
pn. „Adaptacja budynku na Centrum
Inicjatyw Społecznych na terenie miasta

Rewitalizacja –
duże miasta

Cel szczegółowy: wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanych obszarów
miejskich i terenów poprzemysłowych
zlokalizowanych w miastach subregionu
centralnego

Bytom”.
Spójna z przedmiotowym projektem jest
także realizowana obecnie inwestycja
pn.. „Rewitalizacja gmachu głównego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Bytomiu” ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Miasto Bytom zrealizowało także szereg
projektów rewitalizacyjnych, w tym
m.in.:
- „Adaptacja budynku na potrzeby
Politechniki Śląskiej w Bytomiu”
(EFRR);
- trzy projekty rewitalizacji budynków:
Rynek 20, 21, 26 (Fundusz dla Śląska);
- „Utworzenie Centrum Kariery
Zawodowej” (Fundusz dla Śląska).
Miasto Bytom uczestniczyło także w
następujących projektach badawczych
Unii Europejskiej, komplementarnych z
zapisami przedmiotowego projektu:
- RESCUE (Regeneracja Europejskich
Terenów w Miastach i Środowiskach
Miejskich) w ramach 5 Programu
Ramowego UE;
- MASURIN (Zarządzanie
Zrównoważoną Rewitalizacją Miejskich
Terenów Przemysłowych) w ramach 5
Programu Ramowego UE;
- Support for Cities – projekt
realizowany przez Śląski Związek Gmin
i Powiatów w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej URBACT.
Ponadto zapisy projektu spójne są z
założeniami innych przedsięwzięć
planowanych przez Miasto Bytom do
realizacji ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.:
- „Rewitalizacja zaniedbanych
przestrzeni miejskich poprzez
utworzenie "Kolorowych Podwórek"”;
- „Rewitalizacja obiektów byłej KWK
Rozbark w Bytomiu”;
- „Rewaloryzacja środowiskowa,
historyczna oraz botaniczna

zabytkowych parków miejskich: Parku
im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec
oraz Parku Ludowego w
Miechowicach”;

Działanie 6.2.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Poddziałanie
6.2.1.
Rewitalizacja –
duże miasta

Rewitalizacja Parku
Zamkowego w
Mysłowicach

Gmina Miasto
Mysłowice

1 277 781,60 PLN

Cel PRSC: Priorytet V: Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych
Cel szczegółowy: wielofunkcyjne
wykorzystanie zdegradowanych obszarów
miejskich i terenów poprzemysłowych
zlokalizowanych w miastach subregionu
centralnego

Obszar stanowiący przedmiot
opracowania położony jest w jednej z
najstarszych dzielnic miasta. Jest to
dzielnica o charakterze górniczym, której
mieszkańcy są ściśle związani z kopalnią
Mysłowice. Są to przede wszystkim
pracownicy kopalni zamieszkali w tzw.
familokach przy ul. Świerczyny, lub
blokach wybudowanych w latach 70-tych,
stanowiących w części własność kopalni,
a w części własność gminy, zasiedlonych
zarówno przez pracowników kopalni, jak i
zakładów z nią współpracujących.
Przedsięwzięcie to ma duże znaczenie dla
skutecznej rewitalizacji zdegradowanych
centralnych części Gminy, w granicach,
których znajduje się likwidowany
największy zakład pracy w mieście tj.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice".
Biorąc pod uwagę powyższe realizacja
projektu, przyczyni się do zapewnienia
mieszkańcom zarówno dzielnicy, jak i
całego miasta miejsca tzw. cichej
rekreacji. Park jest jedynym tego typu
obiektem w mieście, którego charakter jest
stricte przemysłowy. Dlatego tak ważne
jest udostępnienie zorganizowanych
terenów zielonych celem poprawy
warunków życia mieszkańców.
Analiza stanu istniejącego
zagospodarowania oraz pełnionych
obecnie przez Park funkcji, prowadzi do
zdefiniowania podstawowych zagadnień
charakteryzujących ten obszar tj.:
- brak czytelności funkcji obszaru poza
główną - zieleni parkowej, powoduje to, iż
miejsce to nie jest postrzegane jako
atrakcyjne pod względem rekreacyjnym,
- niska atrakcyjność oferty programowej,
wynikająca z braku możliwości podjęcia
działań w celu odtworzenia funkcji m. in.

- „Kompleksowa wymiana azbestowych
elementów budynków zlokalizowanych
w Bytomiu”.
brak

muszli koncertowej znajdującej się na
przedmiotowym obszarze. Prace te mogą
być podjęte po przeprowadzeniu prac
modernizacyjnych w zakresie ścieżek i
traktów komunikacyjnych, a także poprawy
oświetlenia Parku i renowacji zieleni,
- nieczytelność wejść, wyjść i kierunków
większości alei parkowych,
- brak poczucia bezpieczeństwa
publicznego, park jest obecnie miejscem
zaniedbanym z poniszczonymi ławkami i
uszkodzonymi latarniami,
- niski poziom estetyki elementów
zagospodarowania.

