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  Załącznik nr X do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2010 

 

 

Przykłady projektów komplementarnych w ramach RPO WSL 
 

 

 
Projekty komplementarne 

Na czym polega 

komplementarność projektów? 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 

Tytuł 

projektu 

Przystanek Europa - regionalne 

centrum obsługi pasażerskiej w 

Tarnowskich Górach 

Śląska Karta Usług Publicznych 

Poprawa jakości transportu 

publicznego poprzez zakup taboru 

komunikacyjnego dla PKM 

Świerklaniec. 

Przedmiotowe projekty charakteryzuje 

jeden wspólny cel jakim jest poprawa 

stanu transportu zbiorowego regionu oraz 

zmniejszenie negatywnego wpływu 

transportu na środowisko naturalne 

poprzez zwiększenie udziału transportu 

publicznego  

w przemieszczaniu osób. Wsparcie 

kierowane jest w celu rozwiązania danego 

problemu na poziomie lokalnym. 

Przedmiotowe projekty obok 

infrastruktury dedykowanej dla 

przewozów zbiorowych oraz taboru 

komunikacyjnego, dotyczą także 

wdrażaniu zintegrowanych systemów 

elektronicznej obsługi w transporcie 

publicznym i ich efektywności.  

Nazwa 

beneficjenta 

Międzygminny Związek Komunikacji 

Pasażerskiej w Tarnowskich Górach 
KZK GOP 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. 

w Świerklańcu 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL RPO WSL 
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Nr i nazwa 

działania 

7.2. Transport publiczny 

 

2.2 Rozwój elektronicznych usług 

publicznych 

7.2. Transport publiczny 

 

Projekty stanowią  

o komplementarności wewnątrz 

funduszowej, gdyż  podejmowane 

działania uzupełniają się w ramach 

finansowania z jednego funduszu jakim 

jest EFRR.  

 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

1.07.2010 – 17.10.2011 

Rzeczowa realizacja projektu: 

29.07.2011-31.07.2013 

Rzeczowa realizacja projektu: 

4.01.2010 – 17.12.2012 

Cele projektu 

Przedmiotem projektu jest budowa 

nowego dworca autobusowego wraz z 

instalacją systemu dynamicznej 

informacji pasażerskiej. W wyniku 

realizacji projektu powstanie budynek 

dworca. W budynku znajdą się 

wielofunkcyjne stanowiska 

informacyjno-kasowe, poczekalnia dla 

pasażerów oraz pomieszczenia 

socjalno- techniczne, na którym się 

będzie  znajdować 5 stanowisk do 

wsiadania i 4 do wysiadania.  

Obok peronów znajdować się będzie 

plac manewrowy dla autobusów. 

Dodatkowo w ramach projektu 

przebudowie ulegnie ulica Pokoju na 

odcinku skrzyżowań z ulicą 

Styczyńskiego i z pl. 9-go Maja na 

jezdnię trzypasmową. System 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 

zostanie zainstalowany w dwóch 

miejscach tj.: na dworcu 

autobusowym w Tarnowskich Górach 

oraz na przystanku Świerklaniec-Park. 

System ten będzie informował 

Celem tego projektu jest podwyższenie 

ilości i jakości usług publicznych drogą 

elektroniczną w województwie 

śląskim, przy jednoczesnym wspieraniu 

budowy społeczeństwa informacyjnego 

w regionie. Główne funkcje karty 

związane będą z usługami masowymi, 

takimi jak komunikacja publiczna, 

płatności danin publicznych czy 

identyfikacja mieszkańców. Dostępne 

rozwiązania technologiczne pozwolą 

na uaktywnienie praktycznie 

dowolnych usług związanych z 

posiadaniem karty przez mieszkańca. 

W przyszłości system ten będzie w 

pełni kompatybilny z systemem 

dynamicznej informacji pasażerskiej, 

który jest przedmiotem projektu pn. 

Przebudowa i modernizacja systemu 

komunikacji pasażerskiej na terenie 

Międzygminnego Związku 

Komunikacji Pasażerskiej Tarnowskie 

Góry. 

Przedmiotem projektu jest zakup 43 

nowoczesnych niskopodłogowych 

autobusów miejskich – w tym 25 o 

długości do 12 m oraz 18 o długości 

do 19 m. Ponadto, wszystkie 

pojazdy zostaną wyposażone w 

system elektronicznego 

pozycjonowania oraz system 

informacji pasażerskiej 
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pasażerów o numerze linii, kierunku i 

godzinie odjazdu, natomiast na mapie 

cyfrowej wyświetlana będzie aktualna 

pozycja autobusu na trasie. System 

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 

będzie w pełni kompatybilny z 

systemami, jakie planuje zastosować 

w swoich autobusach PKM 

Świerklaniec Sp. z o.o. oraz KZK 

GOP. Natomiast w przyszłości będzie 

współdziałać w systemie tzw. Śląskiej 

Karty Usług Publicznych, która w 

założeniu ma obejmować cały region 

Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego. 

Całkowita 

wartość 

projektu 

18 520 600,16 130 120 600,02 50 612 287,54 

Wartość 

wkładu UE 
11 166 985,33 

78 452 197,33 

 

34 993 758,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 
Projekty komplementarne 

Na czym polega 

komplementarność projektów? 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 

Tytuł 

projektu 

Stworzenie regionalnego produktu 

turystycznego - budowa Miasteczka 

Westernowego w Żorach 

Welcome to Twinpigs City - promocja 

regionalnego produktu turystycznego 

zlokalizowanego w Żorach. 

Żyła złota w Żorach - promocja 

unikatowej oferty inwestycyjnej w 

regionalny produkt turystyczny 

Aby osiągnąć szeroki długofalowy efekt, 

realizowane działania inwestycyjne i 

promocyjne są kompleksowe.  

Przedmiotowe projekty mają ogólne cele, 

jakim są wzrost konkurencyjności 

turystycznej regionu oraz promocja 

inwestycyjna związana z organizacją lub 

udziałem w targach ofert inwestycyjnych i 

kampanii promujących tereny 

inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za 

granicą. 

Realizacja projektów przyczynić ma się 

do zwiększenia ruchu turystycznego w 

regionie, co wymusi zwiększenie 

nakładów na turystykę, rozbudowę bazy 

turystycznej, infrastruktury turystycznej, 

wzrost zatrudnienia w sektorze, rozwój 

infrastruktury technicznej służącej nie 

tylko turystom zewnętrznym, ale również 

mieszkańcom regionu, przyczyniając się 

do poprawy warunków życia. 

Nazwa 

beneficjenta 

 

Nowe Miasto – spółka z o.o. 

 

Gmina Miejska Żory 

 

Gmina Miejska Żory 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL RPO WSL 

Nr i nazwa 

działania 

3.2.2 Infrastruktura około turystyczna 

– podmioty publiczne 

 

3.4. Promocja turystyki 1.1.2 Promocja inwestycyjna 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

31.03.2010-31.03.2011 

Rzeczowa realizacja projektu: 

16.03.2010- 30.11.2011 

Rzeczowa realizacja projektu: 

23.03.2010-30.04.2011 
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Cele projektu 

Przedmiotem projektu jest stworzenie 

regionalnego produktu turystycznego- 

miasteczka Westernowego w Żorach. 

Miasteczko powstanie na 

atrakcyjnych terenach rekreacyjno 

wypoczynkowych. 

Całoroczne obiekty kubaturowe w 

stylu architektury „Dzikiego 

Zachodu”, użytkowane będą 

faktycznie w funkcjach zbliżonych do 

ich amerykańskiego pierwowzoru. 

Miasteczko westernowe będzie 

oryginalnym i unikatowym miejscem 

w skali regionu, w którym wolny czas 

będą spędzać nie tylko mieszkańcy 

województwa Śląskiego, ale także 

goście krajowi i zagraniczni, co w 

znacznym stopniu wzmocni 

konkurencyjność regionu. 

Przedmiotem projektu jest promocja 

nowego produktu turystycznego - 

Miasteczka Westernowego, które 

powstanie na atrakcyjnych terenach 

rekreacyjno-wypoczynkowych w 

Żorach. Miasteczko będzie 

oryginalnym i unikalnym miejscem w 

skali regionu, w którym wolny czas 

będą spędzać nie tylko mieszkańcy 

województwa śląskiego, ale także 

goście krajowi i zagraniczni. W zakres 

projektu wchodzi organizacja imprezy 

promującej lokalny i regionalny 

produkt turystyczny oraz 

przeprowadzenie profesjonalnych 

kampanii promocyjnych, w tym udział 

w Międzynarodowych Targach 

Turystycznych Go/Regiontour w Brnie 

i Targach Regionów i Produktów 

Turystycznych TOUR SALON w 

Poznaniu. 

Przedmiotem projektu jest promocja 

nowych terenów inwestycyjnych 

przeznaczonych pod działalność 

gospodarczą, usługową i handlową, 

które znajdują się na obszarze i w 

okolicy, powstającego miasteczka 

westernowego w Żorach. W ramach 

projektu planowane jest 

przeprowadzenie profesjonalnej 

kampanii promocyjnej oraz udział w 

międzynarodowych Targach 

Nieruchomości i Inwestycji. EXPO 

REAL 2010 w Monachium 

 

Należy stwierdzić, iż występuje 

komplementarność między 

przedmiotowymi projektami polegająca 

na: 

- wzajemnym uzupełnianiu się 

podejmowanych działań/projektów, 

- wspólne działania dążące do 

podnoszenia walorów turystycznych 

regionu oraz promocji turystycznej  

i inwestycyjnej w kraju i zagranicą, 

 

- zmaksymalizowaniu efektywności 

działań. 

Projekty stanowią  

o komplementarności wewnątrz 

funduszowej, gdyż  podejmowane 

działania uzupełniają się w ramach 

finansowania z jednego Programu 

Operacyjnego oraz funduszu jakim jest 

EFRR. 

 

Całkowita 

wartość 

projektu 

21 063 971,00 821 670,00 442 520,83 

 

Wartość 

wkładu UE 
6 760 000,00 

 

572 475,00 

 

332 850,00 
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Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność projektów? 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 

Tytuł projektu 

Rozbudowa i doposażenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 

Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego 

Rozbudowa Zakładu 

Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Zawierciu 

poprzez budowę 

kompostowni 

Gospodarka ściekowa 

Zawiercia 

 

Ogólnym wspólnym celem projektów jest ochrona 

oraz poprawa jakości środowiska. Podjęte działania 

zmierzają do racjonalizacji gospodarki odpadami, a 

w szczególności do ograniczenia ilości 

deponowanych w środowisku odpadów oraz 

poprawy jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Między przedmiotowymi projektami występuje 

komplementarność polegająca na: 

- wzajemnym uzupełnianiu się podejmowanych 

działań/projektów, 

- wspólne działania dążące do poprawy jakości 

środowiska. 

- służą zmaksymalizowaniu efektywności 

zamierzonych działań. 

Z uwagi, iż komplementarność może wystąpić w 

różnych konfiguracjach, w danym przypadku można 

mówić o komplementarności międzyprogramowej, 

Nazwa 

beneficjenta 
Gmina Zawiercie Gmina Zawiercie 

Gmina Zawiercie 

 

Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie śląskie 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR Fundusz Spójności 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL --- 

Nr i nazwa 

działania 
5.2 Gospodarka odpadami 5.2 Gospodarka odpadami --- 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

19.10.2009- 31.12.2010 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

2.01.2011- 31.12.2011 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

2006-2010 
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Cele projektu 

Przedsięwzięcie prowadzi do wdrożenia systemowej 

gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę 

i wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w 

celu ich odzysku i unieszkodliwiania. Realizacja 

projektu prowadzi do modernizacji i rozbudowy 

istniejącego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych, którego właścicielem jest Zakład 

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Projekt przyczynia 

się do zminimalizowania ilości wytwarzanych i 

składowanych odpadów w sektorze komunalnym 

poprzez wdrożenie systemu ich przetwarzania. W 

zakres prac przewidzianych do realizacji wchodzi 

przede wszystkim doposażenie sortowni o 

przesiewacz mobilny. Przedmiotowa inwestycja 

umożliwi kompleksowe rozwiązanie problemu 

zagospodarowania odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu Gminy Zawiercia i innych 

ościennych gmin. 

Przedsięwzięcie prowadzi 

do wdrożenia systemowej 

gospodarki odpadami 

komunalnymi poprzez 

budowę i wyposażenie 

obiektów przekształcania 

odpadów w celu ich 

odzysku i 

unieszkodliwiania. 

Realizacja projektu 

prowadzi do modernizacji i 

rozbudowy istniejącego 

Zakładu 

Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych, 

którego właścicielem jest 

ZGK. Projekt przyczynia 

się do zminimalizowania 

ilości wytwarzania i 

składowanych odpadów w 

sektorze komunalnym 

poprzez wdrożenie 

systemu ich przetwarzania. 

W zakres prac 

przewidzianych w 

inwestycji stanowiącej 

przedmiot opisywanego 

projektu wchodzi 

utworzenie kompostowni. 

Przedmiotowa inwestycja 

umożliwi rozwiązanie 

problemu 

zagospodarowania 

Realizacja zadania dzięki 

wprowadzeniu nowoczesnej 

gospodarki ściekowej 

przyczyni się do poprawy 

środowiska naturalnego 

Gminy Zawiercie 

która zachodzi  

w przypadku działań finansowanych z różnych 

funduszy, np. Fundusz Spójności i EFRR. 
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odpadów komunalnych 

pochodzących z terenu 

miasta Zawiercia i gmin 

ościennych 

Całkowita 

wartość 

projektu 

1 411 764,71 1 588 236,00 98 292 000,00 

Wartość 

wkładu UE 
1 199 858,82 1 350 000,60 -- 
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Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność projektów? 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 

Tytuł projektu 

Usprawnienie ruchu tranzytowego w 

Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic w 

Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 

935. Budowa północnej obwodnicy miasta Żory 

w ciągu 935. 

Usprawnienie ruchu tranzytowego w 

Subregionie Zachodnim - budowa 

obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z 

modernizacją DW 935. Budowa 

północnej obwodnicy miasta Żory w 

ciągu DW 935 - II etap 

Poprawa warunków 

bezpieczeństwa ruchu na DW 

932 i DW 935 na terenie miasta 

Żory. 

Przedmiotowe projekty charakteryzuje 

jeden wspólny cel, jakim jest poprawa 

funkcjonalności i parametrów 

technicznych układu kluczowych 

elementów sieci drogowej.  

Aby osiągnąć szeroki długofalowy 

efekt, przedstawione inwestycje 

polegające na rozbudowie kluczowych 

elementów sieci drogowej zostały 

zaplanowane w sposób kompleksowy, 

o szerokim zasięgu i możliwie 

najszerszym oddziaływaniu.  

Między przedmiotowymi projektami 

występuje komplementarność 

polegająca na: 

- skierowanie wsparcia  

w celu rozwiązania problemów 

komunikacyjnych na poziomie 

lokalnym, jak i regionalnym, 

- wspólne działania dążące do poprawy 

stanu kluczowej sieci drogowej 

regionu, w sposób widoczny 

Nazwa 

beneficjenta 
Gmina Miejska Żory Gmina Miejska Żory Gmina Miejska Żory 
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Nazwa 

województwa 
śląskie śląskie śląskie 

zwiększający atrakcyjność 

inwestycyjną województwa i jakość 

życia jego mieszkańców. 

- zmaksymalizowanie efektywności z 

uwagi na świadomie podejmowanych 

działań oraz ich wzajemne 

uzupełnianie się. 

Z uwagi, iż komplementarność może 

wystąpić w różnych konfiguracjach, w 

danym przypadku można mówić  

o komplementarności 

międzyprogramowej, która zachodzi w 

przypadku działań finansowanych  

z różnych programów operacyjnych, 

np. ZPORR  

i RPO ,  

o komplementarności wewnątrz 

funduszowej- gdyż  podejmowane 

działania uzupełniają się w ramach 

finansowania z jednego funduszu jakim 

jest EFRR oraz komplementarności 

międzyokresowej – zachodzi pomiędzy 

programami finansowanymi w różnych 

okresach programowania. 

Projekt pn. „Usprawnienie ruchu 

tranzytowego w Subregionie 

Zachodnim - budowa obwodnic w 

Rybniku i Żorach wraz z modernizacją 

DW 935” jest dużym przedsięwzięciem 

realizowanym wspólnie z Miastem 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL ZPORR 

Nr i nazwa 

działania 

7.1.1. Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci 

drogowych 

7.1.1. Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci drogowych 

1.1  Modernizacja i rozbudowa 

regionalnego układu 

transportowego 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja projektu: 

10.07.2009- 31.05.2011 

Rzeczowa realizacja projektu: 

17.11.2009-31.12.2010 

Rzeczowa realizacja projektu: 

2004-2006 

Cele projektu 

Realizacja zadania obejmuje budowę 

obwodnicy północnej na terenie miasta Żory. 

Nowo wybudowana droga udrożni ruch 

tranzytowy w południowej części Województwa 

Śląskiego, ponieważ połączy następujące drogi: 

DK 78, DK 81 i autostradę A1. Przedmiotowa 

droga będzie miała również wspólny przebieg z 

planowaną Regionalną Drogą Racibórz - 

Pszczyna. Projekt ten będzie miał wpływ na 

ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego 

systemu transportowego o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym. Niniejszy projekt jest 

kontynuacją jednego z czterech zadań Projektu 

Kluczowego pn. "Usprawnienie ruchu 

tranzytowego w Subregionie Zachodnim - 

budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z 

modernizacją DW 935. Budowa północnej 

obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935.” 

 

Realizacja zadania obejmuje budowę 

obwodnicy północnej na terenie miasta 

Żory. Nowo wybudowana 

droga udrożni ruch tranzytowy w 

południowej części Województwa 

Śląskiego, ponieważ połączy 

następujące drogi: DK 78, DK 81 i 

autostradę A1. Przedmiotowa droga 

będzie miała również 

wspólny przebieg z planowaną 

Regionalną Drogą Racibórz - Pszczyna. 

Projekt ten będzie miał wpływ 

na ukształtowanie efektywnego i 

zintegrowanego systemu transportowego 

o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym. Niniejszy projekt 

jest kontynuacją jednego z czterech 

zadań Projektu Kluczowego 

pn. "Usprawnienie ruchu tranzytowego 

Realizacja zadania obejmuje 

budowę obwodnicy północnej 

na terenie miasta Żory. Nowo 

wybudowana 

droga udrożni ruch tranzytowy 

w południowej części 

Województwa Śląskiego, 

ponieważ połączy 

następujące drogi: DK 78, DK 

81 i autostradę A1. 

Przedmiotowa droga będzie 

miała również 

wspólny przebieg z planowaną 

Regionalną Drogą Racibórz - 

Pszczyna. Projekt ten będzie 

miał wpływ 

na ukształtowanie efektywnego 

i zintegrowanego systemu 

transportowego o zasięgu 
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w Subregionie Zachodnim - budowa 

obwodnic w Rybniku i 

Żorach wraz z modernizacją DW 935. 

Budowa północnej obwodnicy miasta 

Żory w ciągu DW 935." 

krajowym i 

międzynarodowym. Niniejszy 

projekt jest kontynuacją jednego 

z czterech zadań Projektu 

Kluczowego 

pn. "Usprawnienie ruchu 

tranzytowego w Subregionie 

Zachodnim - budowa obwodnic 

w Rybniku i 

Żorach wraz z modernizacją 

DW 935. Budowa północnej 

obwodnicy miasta Żory w ciągu 

DW 935." 

W efekcie realizacji 

omawianego projektu doszło do 

przebudowy 

dwóch dróg wojewódzkich na 

terenie Miasta Żory, tj.: DW 

932 

od skrzyżowania z ul. Armii 

Krajowej do zachodnich granic 

miasta, fragment DW 935 od 

wschodniej granicy miasta do 

skrzyżowania z ul. Katowicką 

oraz fragment DW 935 od 

skrzyżowania z ul. Kościuszki 

od zachodniej granicy miasta. 

Dzięki realizacji ww. projektu 

miasto zyskało 16 km 

wyremontowanych dróg, 

wiadukt wraz z łączącymi, ok. 

20 km 

chodników, 627 punków 

Rybnik jako projekt kluczowy w 

ramach RPO WSL na lata 2007-2013. 

Oba miasta jako ośrodki o dużym 

udziale ruchu tranzytowego mają 

kluczowe znaczenie jeżeli chodzi o 

komunikację Subregionu Zachodniego 

z pozostałą częścią województwa, a 

także dostępem do głównych szlaków 

komunikacyjnych regionu tj. : 

autostrada A4, autostrada A1, DTŚ. 

Poprawa jakości układu drogowego w 

tych miastach ma więc olbrzymie 

znaczenie dla 650 tyś. mieszkańców 

Subregionu oraz wszystkich innych 

użytkowników dróg. 
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świetlnych, 562 m ekranów 

akustycznych oraz sygnalizacje 

świetlne na 4 skrzyżowaniach. 

Całkowita 

wartość 

projektu 

68 262 542,00 45 691 541,43 46 867 019,80 

Wartość 

wkładu UE 

 

 

 

32 267 515,84 32 749,216,50 35 121 442,30 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność projektów? 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 

Tytuł projektu 

Obwodnica Północna 

Aglomeracji 

Górnośląskiej - Etap I 

Budowa bytomskiego 

odcinka Obwodnicy 

Północnej Aglomeracji 

Górnośląskiej - Etap II 

Budowa bytomskiego odcinka 

Obwodnicy Północnej 

Aglomeracji Górnośląskiej – 

etap III 

„Przebudowa ulic 

Świętochłowickiej i 

Łagiewnickiej w Bytomiu” 

Przedmiotowe projekty charakteryzuje 

jeden wspólny cel, jakim jest poprawa 

funkcjonalności i parametrów 

technicznych układu kluczowych 

elementów sieci drogowej.  

Aby osiągnąć szeroki długofalowy efekt, 
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Nazwa beneficjenta 
Miasto Bytom 

 
Miasto Bytom Miast Bytom Miasto Bytom 

przedstawione inwestycje polegające na 

rozbudowie kluczowych elementów sieci 

drogowej zostały zaplanowane w sposób 

kompleksowy, o szerokim zasięgu i 

możliwie najszerszym oddziaływaniu.  

Między przedmiotowymi projektami 

występuje komplementarność polegająca 

na: 

- wspólne działania dążące do poprawy 

stanu kluczowej sieci drogowej regionu, w 

sposób widoczny zwiększający 

atrakcyjność inwestycyjną województwa i 

jakość życia jego mieszkańców. 

- skierowanie wsparcia  

w celu rozwiązania problemów 

komunikacyjnych na poziomie lokalnym, 

jak i regionalnym, 

- zmaksymalizowanie efektywności z 

uwagi na świadomie podejmowanych 

działań oraz ich wzajemne uzupełnianie 

się. 

Z uwagi, iż komplementarność może 

wystąpić w różnych konfiguracjach, w 

danym przypadku można mówić  

o komplementarności 

międzyprogramowej, która zachodzi w 

przypadku działań finansowanych  

z różnych programów operacyjnych, np. 

ZPORR  

Nazwa 

województwa 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

 

Nazwa funduszu Budżet własny EFRR EFRR EFRR 

Nazwa programu 

operacyjnego 
- ZPORR RPO WSL RPO WSL 

Nr i nazwa 

działania 
- 

1.1 Modernizacja i 

rozbudowa regionalnego 

układu transportowego 

7.1.1. Modernizacja i 

rozbudowa kluczowych 

elementów sieci drogowych 

7.1.1. Modernizacja i 

rozbudowa kluczowych 

elementów sieci 

drogowych 

Okres realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

1994-2000 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

2005-2008 

Rzeczowa realizacja projektu: 

20.08.2008-30.11.2011 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 3.06.2009-

31.08.2010 

Cele projektu 

Realizacja projektu 

miała na celu 

stworzenie 

nowoczesnego systemu 

komunikacyjnego, 

będącego integralnym 

elementem sieci 

drogowej regionu. 

Projekt "Obwodnica 

Północna Aglomeracji 

Górnośląskiej - Etap I" 

wpisuje się w działania 

Miasta Bytom 

polegające na budowie 

nowych oraz 

Realizacja projektu miała na 

celu stworzenie 

nowoczesnego systemu 

komunikacyjnego, będącego 

integralnym elementem sieci 

drogowej regionu. Projekt 

"Obwodnica Północna 

Aglomeracji Górnośląskiej - 

Etap II" wpisuje się w 

działania Miasta Bytom 

polegające na budowie 

nowych oraz modernizacji i 

rozbudowie istniejących 

ciągów drogowych i 

systemu komunikacyjnego.  

Przedmiotem projektu jest 

budowa ostatniego odcinka o 

dł.2179m obwodnicy 

Aglomeracji 

Górnośląskiej na terenie 

Bytomia wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. 

Inwestycja jest trzecim 

-ostatnim etapem projektu 

"Budowa bytomskiego 

odcinka Obwodnicy Północnej 

Aglomeracji 

Górnośląskiej" stanowiącego 

uzupełnienie sieci drogowej w 

transeuropejskim korytarzu 

Projekt pn.: „Przebudowa 

ulic Świętochłowickiej i 

Łagiewnickiej w Bytomiu” 

zakłada modernizację 

infrastruktury drogowej 

ulic Świętochłowickiej i 

Łagiewnickiej 

uwzględniającą 

przełożenie nitki 

tramwajowej na prawą 

stronę ulicy Łagiewnickiej 

(patrząc od strony 

Centrum). Głównym celem 

niniejszego projektu jest 

poprawa funkcjonalności i 
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modernizacji i 

rozbudowie 

istniejących ciągów 

drogowych i systemu 

komunikacyjnego. 

transportowym sieci TEN-

T(korytarz III). 

Realizacja projektu umożliwi 

szybszy, bezkolizyjny i mniej 

uciążliwy dla mieszkańców i 

środowiska 

naturalnego przejazd DK 94 

ułatwiając połączenia z DK 

nr:11 (kier.Poznań),79(kier. 

Katowice, 

Kraków) oraz 88 (łączącą woj. 

opolskie ze śląskim).  

parametrów technicznych 

układu kluczowych 

elementów sieci drogowej 

przebiegającej przez teren 

Bytomia. Celem 

technicznym niniejszego 

projektu jest przebudowa 

infrastruktury drogowej 

mającej na celu poprawę 

funkcjonalności i 

parametrów technicznych 

układu komunikacyjnego 

miasta Bytom, oraz 

zapewnienie sprawnego i 

płynnego sposobu 

komunikacji i odciążenie 

układu drogowego w 

centrum miasta.  

i RPO ,  

o komplementarności wewnątrz 

funduszowej, gdyż  podejmowane 

działania uzupełniają się w ramach 

finansowania z jednego funduszu jakim 

jest EFRR oraz komplementarności 

międzyokresowej – zachodzi pomiędzy 

programami finansowanymi w różnych 

okresach programowania. 

Całkowita wartość 

projektu 
19 632 000,00 96 551 607,00 85 150 000,86 24 787 614,88 

Wartość wkładu UE ---- 72 413 704,00 65 678 020,98 21 069 472,64 
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Projekty komplementarne Na czym polega 

komplementarność projektów? 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 

Tytuł projektu 

Budowa DTŚ Zachód 

odcinek R1, R2 w Rudzie 

Śląskiej 

Modernizacja regionalnego 

układu transportowego: 

połączenie DTŚ - centrum 

miasta Ruda Śląska 

Budowa odcinka trasy N-S 

od ul. 1-go Maja do 

Drogowej Trasy 

Średnicowej w Rudzie 

Śląskiej wraz z węzłem 

dwupoziomowym z ul. 1-

go Maja 

Modernizacja 

skrzyżowania ulic: 

Katowickiej, Nowary i 

Odrodzenia w Rudzie 

Śląskiej 

Przedmiotowe projekty charakteryzuje 

jeden wspólny cel, jakim jest poprawa 

funkcjonalności i parametrów 

technicznych układu kluczowych 

elementów sieci drogowej.  

Aby osiągnąć szeroki długofalowy efekt, 

przedstawione inwestycje polegające na 

rozbudowie kluczowych elementów sieci 

drogowej zostały zaplanowane w sposób 

kompleksowy, o szerokim zasięgu i 

możliwie najszerszym oddziaływaniu.  

Drogowa Trasa Średnicowa stanowi 

kręgosłup komunikacyjny Aglomeracji 

Górnośląskiej, czemu doskonale sprzyja 

stworzenie sprawniejszego ciągu 

miejskiego, poprzecznego w stosunku do 

projektu kluczowego DTŚ- polegającego 

na realizacji m.in. przedmiotowych 

projektów. 

Między przedmiotowymi projektami 

występuje komplementarność polegająca 

na: 

Nazwa beneficjenta 
Województwo Śląskie - 

Ruda Śląska 
Miasto Ruda Śląska Miasto Ruda Śląska Miasto Ruda Śląska 

Nazwa 

województwa 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

 

Nazwa funduszu EFRR EFRR EFRR EFRR 

Nazwa programu 

operacyjnego 
ZPORR ZPORR RPO WSL ZPORR 

Nr i nazwa 

działania 

1.1 Modernizacja i 

rozbudowa regionalnego 

układu transportowego 

1.1 Modernizacja i 

rozbudowa regionalnego 

układu transportowego 

7.1.1. Modernizacja i 

rozbudowa kluczowych 

elementów sieci 

drogowych 

3.2 - Obszary podlegające 

restrukturyzacji 

Okres realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 2005 
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2005-2008 2005-2008 06.08.2010-6.09.2012 - wspólne działania dążące do poprawy 

stanu kluczowej sieci drogowej regionu, w 

sposób widoczny zwiększający 

atrakcyjność inwestycyjną województwa i 

jakość życia jego mieszkańców. 

- skierowanie wsparcia  

w celu rozwiązania problemów 

komunikacyjnych na poziomie lokalnym, 

jak i regionalnym, 

- zmaksymalizowanie efektywności z 

uwagi na świadomie podejmowanych 

działań oraz ich wzajemne uzupełnianie 

się. 

Z uwagi, iż komplementarność może 

wystąpić w różnych konfiguracjach, w 

danym przypadku można mówić  

o komplementarności 

międzyprogramowej, która zachodzi w 

przypadku działań finansowanych  

z różnych programów operacyjnych, np. 

ZPORR  

i RPO ,  

o komplementarności wewnątrz 

funduszowej- gdyż  podejmowane 

działania uzupełniają się w ramach 

finansowania z jednego funduszu jakim 

jest EFRR oraz komplementarności 

międzyokresowej – zachodzi pomiędzy 

programami finansowanymi w różnych 

okresach programowania. 

Cele projektu 

Realizacja projektu to 

kolejny etap budowy 

kluczowego szlaku 

komunikacyjnego 

Aglomeracji Górnośląskiej. 

Projekt dotyczy dwóch 

odcinków ww. trasy 

przebiegających przez 

miasto Ruda Śląska, do 

granicy z miastem Zabrze. 

Projekt stanowi 

funkcjonalne nawiązanie 

do projektu 

dofinansowanego w 

ramach ZPORR tj. Budowa 

DTŚ Zachód odcinek R1, 

R2 w Rudzie Śląskiej, zaś 

podstawową misją 

Drogowej Trasy 

Średnicowej jest tworzenie 

rusztu komunikacyjnego 

wewnątrz aglomeracji 

katowickiej, czemu 

doskonale sprzyja 

stworzenie sprawniejszego 

ciągu miejskiego, 

poprzecznego w stosunku 

do DTŚ. 

Projekt polega na budowie 

trasy N-S na terenie Rudy 

Śląskiej na odcinku od ul. 

1-go Maja do Drogowej 

Trasy Średnicowej wraz z 

budową dwupoziomowego 

węzła z ul. 1-go Maja w 

ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 925. Projektowany 

odcinek trasy N-S jest 

fragmentem trasy N-S 

biegnącej od węzła z 

autostradą A4 do węzła 

Drogowej Trasy 

Średnicowej. Zakres 

projektu obejmuje 

przebudowę istniejącego 

odcinka i dowiązanie do 

stanu istniejącego, jak 

również dobudowę drugiej 

jezdni, budowę ciągów 

pieszo-rowerowych, 

budowę i przebudowę 

chodników, wprowadzenie 

pasa rozdziału oraz 

uporządkowanie 

prowadzenia ruchu. 

Ponadto, w ramach 

projektu zostanie 

wybudowana kanalizacja 

deszczowa oraz 

oświetlenie, a także 

Realizacja projektu 

ułatwiła dostęp do centrum 

handlowo-usługowego 

miasta oraz poprawiła 

dostępność i 

bezpieczeństwo 

uczestników ruchu 

drogowego. Wpłynęła 

również na wzrost 

płynności ruchu. 
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zostanie przebudowane 

istniejące uzbrojenie oraz 

zostanie utworzony pas 

zieleni izolacyjnej wzdłuż 

trasy. 

Całkowita wartość 

projektu 
252 130 740,00 5 440 721,01 43 578 014,55 5 065 636,19 

Wartość wkładu UE 59 740 000,00 3 536 468,66 36 898 512,36 3 799 227,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Projekty komplementarne 

 

Na czym polega 

komplementarność 

projektów? 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Przedmiotowe projekty 
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Tytuł 

projektu 

Budowa Drogi Głównej 

Południowej na odcinku 

od DW 933 - ul. 

Pszczyńskiej w 

Jastrzębiu Zdroju do 

węzła autostrady A 1 w 

Mszanie - ETAP I 

Budowa Drogi 

Głównej Południowej 

na odcinku od DW 933 

– ul. Pszczyńskiej w 

Jastrzębiu Zdroju do 

węzła autostrady A1 w 

Mszanie – ETAP II 

Modernizacja DW 

937 w Jastrzębiu 

Zdroju 

Modernizacja ulicy 

Armii Krajowej w 

Jastrzębiu Zdroju 

Modernizacja al. 

Piłsudskiego - etap III 

charakteryzuje jeden wspólny 

cel, jakim jest poprawa 

funkcjonalności i parametrów 

technicznych układu 

kluczowych elementów sieci 

drogowej.  

Aby osiągnąć szeroki 

długofalowy efekt, 

przedstawione inwestycje 

polegające na rozbudowie 

kluczowych elementów sieci 

drogowej zostały 

zaplanowane w sposób 

kompleksowy, o szerokim 

zasięgu i możliwie 

najszerszym oddziaływaniu.  

Między przedmiotowymi 

projektami występuje 

komplementarność 

polegająca na: 

- wspólne działania dążące 

do poprawy stanu kluczowej 

sieci drogowej regionu, w 

sposób widoczny 

zwiększający atrakcyjność 

inwestycyjną województwa i 

jakość życia jego 

mieszkańców, 

- skierowanie wsparcia  

w celu rozwiązania 

problemów 

Nazwa 

beneficjenta 
Miasto Jastrzębie Zdrój Miasto Jastrzębie Zdrój 

Miasto Jastrzębie 

Zdrój 
Miasto Jastrzębie Zdrój Miasto Jastrzębie Zdrój 

Nazwa 

województwa 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

Nazwa 

funduszu 
EFRR EFRR EFRR EFRR 

 

EFRR 

Nazwa 

programu 

operacyjnego 

RPO WSL RPO WSL RPO WSL ZPORR 
 

ZPORR 

Nr i nazwa 

działania 

7.1.1. Modernizacja i 

rozbudowa kluczowych 

elementów sieci 

drogowych 

7.1.1. Modernizacja i 

rozbudowa kluczowych 

elementów sieci 

drogowych 

7.1.1. Modernizacja 

i rozbudowa 

kluczowych 

elementów sieci 

drogowych 

1.1  Modernizacja i 

rozbudowa 

regionalnego układu 

transportowego 

1.1 Modernizacja i 

rozbudowa regionalnego 

układu transportowego 

Okres 

realizacji 

projektu 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

15.09.2010 – 28.09.2012 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 

10.04.2011-30.11.2013 

Rzeczowa 

realizacja projektu: 

24.03.2010- 

31.08.2011 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 2007-2008 

Rzeczowa realizacja 

projektu: 2004-2006 

Cele projektu 

Przedmiotem zadania 

jest budowa drogi 

Głównej Południowej o 

długości 3,35 km na 

odcinku od ulicy 

Przedmiotem zadania 

jest budowa Drogi 

Głównej Południowej 

na odcinku od ulicy 

Rybnickiej w 

Projekt polega na 

modernizacji 

odcinka drogi DW 

937 (ul. 11 

listopada) na 

Modernizacja polegała 

na renowacji 

nawierzchni, 

poszerzeniu jezdni, 

przebudowie 

Al. Piłsudskiego jest główna 

aleją w Jastrzębiu Zdroju, jej 

modernizacja przyczyniła 

się w znacznym stopniu do 

polepszenia funkcjonowania 
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Rybnickiej do ulicy 

Pszczyńskiej w 

Jastrzębiu Zdroju - Etap 

I - od km 25+200 do km 

28+550. 

Projektowany odcinek 

drogi jest częścią 

projektowanej Drogi 

Głównej Południowej od 

DW 935 do DK 

81. 

Droga Główna 

Południowa będzie 

stanowić element układu 

komunikacyjnego 

Jastrzębia Zdroju i ma 

na celu skanalizowanie 

ruchu tranzytowego poza 

rejony zabudowy 

mieszkaniowej. 

Realizacja zadania 

przyczyni się do wzrostu 

atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz 

rozwoju gospodarczego 

Jastrzębia Zdroju i 

okolic. Ma ona 

zasadnicze znaczenie dla 

rozwoju regionu oraz 

subregionu zachodniego, 

a jej realizacja 

przyczyni się do 

wprowadzenia 

Jastrzębiu Zdroju 

(rejon ul. Stodoły) do 

ulicy Wodzisławskiej 

w Mszanie. Etap II 

obejmuje budowę 

drogi na odcinku od 

km 20+213,57 do km 

do 25+425.22. Odcinek 

ten jest częścią 

projektowanej Drogi 

Głównej Południowej 

od DW 935 do DK 81. 

Droga Główna 

Południowa będzie 

stanowić element 

układu 

komunikacyjnego 

Jastrzębia Zdroju i ma 

na celu skanalizowanie 

ruchu tranzytowego 

poza rejony zwartej 

zabudowy. Realizacja 

zadania przyczyni się 

do wzrostu 

atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz 

rozwoju gospodarczego 

Jastrzębia Zdroju i 

okolic. Ma ona 

zasadnicze znaczenie 

dla rozwoju regionu 

oraz subregionu 

zachodniego, a jej 

długości 1,138 km 

wraz z mostem nad 

rzeką Gmyrdek, 

celem poprawy 

kluczowych 

elementów sieci 

drogowej 

województwa 

śląskiego. 

skrzyżowań, budowie 

zatok autobusowych i 

chodników. Droga ta 

stanowi dojazd z 

centrum miasta do 

planowanej Drogi 

Głównej Południowej 

oraz autostrady A1. 

układu drogowego w 

mieście, a także 

przepustowości ruchu 

drogowego. Projekt 

przyczynił się również do 

poprawy funkcjonalności i 

parametrów technicznych 

układu sieci uzupełniającej 

kluczową sieć drogową 

(Droga Główna 

Południowa), co ma 

bezpośredni wpływ na jej 

funkcjonowanie.  

komunikacyjnych na 

poziomie lokalnym, jak i 

regionalnym, 

- zmaksymalizowanie 

efektywności z uwagi na 

świadomie podejmowanych 

działań oraz ich wzajemne 

uzupełnianie się. 

Z uwagi, iż 

komplementarność może 

wystąpić w różnych 

konfiguracjach, w danym 

przypadku można mówić  

o komplementarności 

międzyprogramowej, która 

zachodzi w przypadku 

działań finansowanych  

z różnych programów 

operacyjnych, np. ZPORR  

i RPO ,  

o komplementarności 

wewnątrz funduszowej- gdyż  

podejmowane działania 

uzupełniają się w ramach 

finansowania z jednego 

funduszu jakim jest EFRR 

oraz komplementarności 

międzyokresowej – zachodzi 

pomiędzy programami 

finansowanymi w różnych 

okresach programowania. 
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jakościowych zmian w 

województwie. 

realizacja przyczyni się 

do wprowadzenia 

jakościowych zmian w 

Województwie 

Śląskim. 

Całkowita 

wartość 

projektu 

57 219 168,81 166 315 029,15 8 118 805,95 11 709 525,56 

 

5 489 957,77 

Wartość 

wkładu UE 
48 201 169,52 98 630 104,80 5 735 215,27 5 206 055,06 

 

4 117 468,32 

 

 

 


