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1.

Wstęp

Transformacja społeczno-gospodarcza, szczególnie w ośrodkach związanych z tradycyjnymi dziedzinami
przemysłu skutkowała degradacją tkanki miejskiej w warstwie społecznej, ekonomicznej i przestrzennej,
stawiając przed miastami szereg wyzwań, których podejmowanie ma zmierzać do przezwyciężenia sytuacji
kryzysowej w wielu dziedzinach funkcjonowania miasta. Proces rewitalizacji jest długofalowym wyzwaniem
stojącym przed Miastem Katowice. Pierwsze skoordynowane działania podjęto w 2005 roku, kiedy przyjęty
został pierwszy Program Rewitalizacji Miasta Katowice obejmujący obszar Centrum oraz Giszowiec Nikiszowiec. Jego kontynuację stanowił Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 przyjęty
w październiku 2007 roku, w ramach którego wyznaczono 7 obszarów rewitalizacji. Mając na uwadze
zachodzące w mieście zmiany, program na przestrzeni całego okresu obowiązywania był sześciokrotnie
aktualizowany (zmieniany). W związku z zakończeniem okresu obowiązywania dokumentu, aby zachować
ciągłość programowania, w lutym 2014r. przyjęto Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015.
Skumulowana wartość wydatków majątkowych na realizację wieloletnich miejskich zadań inwestycyjnych do
końca 2015 roku wyniosła ponad 1,7 mld zł. Prowadzone działania rewitalizacyjne koncentrowały się
w zdecydowanej

większości

na

zadaniach

o charakterze

infrastrukturalnym,

w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji. Działania były uzupełnione przez zadania o charakterze
horyzontalnym prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto
instytucje

zewnętrzne

zrealizowały

w

obszarach

kryzysowych

szereg

przedsięwzięć,

w

tym

z zakresu mieszkalnictwa. Zrealizowanie wielu zadań o charakterze inwestycyjnym doprowadziło do zmiany
„punktu ciężkości” w procesie rewitalizacji w Mieście Katowice. Aby prowadzić działania rewitalizacyjne
w sposób zintegrowany, kluczowym jest przezwyciężenie kryzysów o charakterze społecznym w sposób
niemarginalizujący sfery ekonomicznej i środowiskowo-przestrzennej. Wzmocnieniu procesu integracji działań
służy włączenie społeczności lokalnej w prowadzenie procesu rewitalizacji, w tym w diagnozowanie
problemów oraz programowanie działań naprawczych, co zapewniono m.in. poprzez organizację serii spotkań
w obszarach zdegradowanych.
Kolejnym programem rewitalizacji w Katowicach był: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata
2016-2022” przyjęty uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016r., którego
perspektywę wydłużono w 2020 r. - do 2023 roku.
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2.

Zintegrowane podejście do rewitalizacji obszaru zdegradowanego w Mieście
Katowice

Zintegrowane podejście do procesów rewitalizacji w Katowicach przejawia się przez identyfikację,
zaplanowanie i wdrożenie działań oraz projektów rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji w sposób
całościowy tj. zapewniający powiązanie kwestii społecznych, gospodarczych, przestrzennych, funkcjonalnych,
technicznych i środowiskowych, przy założeniu wykorzystania specyficznych uwarunkowań rewitalizowanych
obszarów (postulat wewnętrznej spójności działań1). Podejście zintegrowane stanowi odpowiedź wobec
wyzwań wynikających z charakteru i skali problemów społeczno-gospodarczych zidentyfikowanych
w poszczególnych podobszarach zdegradowanych miasta Katowice, odnoszących się do: depopulacji, starzenia
się społeczności, bezrobocia, aktywności zawodowej, ubóstwa i wykluczenia społecznego, niskiej
przedsiębiorczości oraz niskiego poziomu bezpieczeństwa publicznego w zidentyfikowanych obszarach
kryzysowych. Charakter i skala zidentyfikowanych problemów społeczno-gospodarczych rodzi potrzebę
kompleksowej i zintegrowanej interwencji publicznej wraz z działaniami innych podmiotów (społecznych,
biznesowych) z uwzględnieniem mechanizmów partycypacji społecznej na każdym z etapów planowania
i wdrażania procesów rewitalizacyjnych.
Zintegrowane podejście do działań i projektów rewitalizacyjnych w Katowicach przejawia się poprzez (postulat
kompleksowości programu rewitalizacji2):


(A) wiązki działań i projektów łączących się w całościową interwencję - skoncentrowaną na
wskazanych obszarach zdegradowanych - z punktu widzenia przedmiotowych aspektów rewitalizacji
tj.: społecznych, gospodarczych, technicznych, przestrzennych, środowiskowych. W tym ujęciu wiązki
działań i projektów dla zidentyfikowanych obszarów rewitalizacji Katowic obejmują przedsięwzięcia
podstawowe (kluczowe dla procesu rewitalizacji), w tym: wynikające/zachowujące zgodność ze
strategią rozwoju Miasta projekty do realizacji z udziałem funduszy UE w formule zarówno ZIT, jak
i w formule konkursowej, wynikające/zachowujące zgodność ze strategią rozwoju Miasta projekty do
realizacji ze środków własnych w ramach WPF, projekty zgłoszone przez podmioty zewnętrzne
o przewidywanych rezultatach zgodnych z celami: generalnym i szczegółowymi rewitalizacji oraz
pozostałe - obejmujące przedsięwzięcia generujące efekty rewitalizacji w mniejszej skali, często
o charakterze komplementarnym do projektów podstawowych, w wymiarach społecznym,
gospodarczym, technicznym, środowiskowym, przestrzennym, jednak niezbędne z punktu widzenia
komplementarności interwencji i włączenia w procesy rewitalizacji podmiotów społecznych i grup
mieszkańców Katowic (postulat realizacji zasady partnerstwa3), w tym.: działania w zakresie

1

Por. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 zatwierdzone przez Ministra
Infrastruktury i Rozwoju dnia 03.07.2015, zmienione przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016
2
Ibid.
3
Ibid.
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gospodarki (prowadzone przez Miasto - kierowane do inwestorów krajowych i zagranicznych), rynku
pracy, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, działania horyzontalne wynikające
z programów

miejskich,

zadania

inwestycyjne

w

ramach

Programu

Zadań

Społecznych

i Gospodarczych, projekty stanowiące inicjatywę oddolną: Budżet Obywatelski, Inicjatywy Lokalne,
program Małych Grantów, Plac na Glanc.


(B) koordynację zarządzania działaniami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi - osiągnięcie
zintegrowanego podejścia do procesów rewitalizacji, szczególnie na etapie wdrażania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wymaga z jednej strony wielopodmiotowego włączenia aktorów lokalnych
zainteresowanych przyszłością obszarów kryzysowych Katowic, zaś z drugiej odpowiedniej koordynacji
ich działań (postulat sprawnej koordynacji). Na rzecz zapewnienia sprawnego zorganizowania działań
i projektów rewitalizacyjnych, na etapie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, zaproponowano
rozwiązania organizacyjne, które obejmują:


(B1) zarządzanie na poziomie strategicznym i taktycznym - przeprowadzona analiza zapisów
dokumentów strategicznych i taktycznych Miasta Katowice (strategia ogólna, strategie
i programy funkcjonalne) pozwoliła na wskazanie jednostek organizacyjnych Miasta Katowice
odpowiedzialnych za wdrażanie działań i projektów o charakterze rewitalizacyjnym
(w przypadku, gdy tego rodzaju przedsięwzięcia realizowane są w obszarze rewitalizacji).



(B2) zarządzanie na poziomie operacyjnym – wyznaczenie modelu zarządzania operacyjnego
Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice w oparciu o międzywydziałowe zespoły:
koordynujący i wdrażający oraz Radę Rewitalizacji.
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3.

Zgodność programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy

3.1.

Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”

Rada Miasta Katowice, uchwałą Nr XIX/365/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. (ze zmianami) przyjęła Strategię
Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, stanowiącą aktualizację Strategii „Katowice 2020”. Zapisy Strategii
„Katowice 2030” wpisują się w cele Krajowej Polityki Miejskiej 2023, których realizacja ma się przyczynić do
tworzenia miast sprawnych, zwartych i zrównoważonych oraz spójnych, a w efekcie konkurencyjnych i silnych.
Są one również zgodne z dokumentami regionalnego planowania strategicznego tj. Strategią Rozwoju
Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ oraz Strategią ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
Strukturę Strategii „Katowice 2030” wyznaczają punkty ciężkości, zdefiniowane w formie wzajemnie
powiązanych ze sobą pól strategicznych: Jakość życia, Metropolitalność i obszar śródmiejski, Przedsiębiorczość
i rozwój gospodarczy oraz Transport i logistyka miejska, w których zdefiniowano: wizję rozwoju, cele i kierunki
działań oraz wskazano przedsięwzięcia strategiczne. Zgodnie z przyjętymi założeniami, Katowice będą
kontynuować dynamiczny rozwój stając się:


miastem wysokich i wyrównanych w układzie dzielnic standardów mieszkaniowych, usługowych
i środowiskowych,



stolicą Górnego Śląska i Metropolii Górnośląskiej XXI wieku,



silnym ośrodkiem gospodarczym i centrum biznesowo-finansowym,



europejskim węzłem transportowo-logistycznym.

Strategiczne wytyczne w odniesieniu do rewitalizacji ujęto w ramach pola strategicznego Jakość Życia, którego
składowe to: Mieszkalnictwo, Usługi publiczne, Społeczno-przyrodnicze środowisko życia. Przyszłą pożądaną
pozycję określono następująco - Katowice miastem o zrównoważonej strukturze funkcjonalno-przestrzennej,
w relacji obszaru śródmiejskiego i dzielnic. Oznacza to równoważenie potencjałów rozwojowych obszaru
śródmiejskiego i pozostałych dzielnic m.in. poprzez prowadzenie zintegrowanych, skoncentrowanych
interwencji w dzielnicach wymagających pilnej zmiany, umożliwiających z jednej strony nie tylko
przezwyciężenie bieżących kryzysów, ale warunkujących samodzielny dalszy rozwój obszarów. W ramach
omawianego pola sformułowano kierunek strategiczny CJ2K1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
miejskich, a także odpowiednio projekt: PJ3 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na
których zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych,
przestrzennych. Kompleksowy proces rewitalizacji, poprzedzony rzetelną diagnozą obszaru jest „narzędziem”
wprowadzania w mieście zmian umożliwiających osiąganie celów we wszystkich polach strategicznych
Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, co podkreśla jego horyzontalny wymiar.
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3.2.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Rada Miasta Katowice, uchwałą Nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. przyjęła Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice4, na podstawie którego prowadzona jest
miejska polityka przestrzenna. Celem generalnym Studium jest ukształtowanie zrównoważonej, efektywnej
i czytelnej struktury przestrzennej, zaś celami szczegółowymi mającymi pomóc w jego realizacji są:


krystalizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta,



integracja przestrzenna i funkcjonalna tkanki miejskiej,



wzrost kapitału urbanistycznego,



wysoka jakość przestrzeni miejskiej i środowiska,



równoważenie struktury przestrzennej i procesów rozwoju przestrzennego,

Zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji ze Studium na poziomie uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego Katowic
Analizy dokonane w ramach prac nad Studium w zakresie tkanki mieszkaniowej, uwidoczniły problemy
o charakterze urbanistycznym, jak i społecznym głównie w tzw. historycznych dzielnicach Katowic, czyli
Zawodziu, Szopienicach, Załężu oraz Śródmieściu. Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej Miasta,
poprzedzająca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji potwierdziła, że negatywne tendencje jakich
doświadczały te dzielnice istnieją nadal. Dlatego też, interwencja na tych obszarach stanowi kluczowy element
wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego. Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Katowic
przedstawiona w Studium wskazuje, że obszary, które charakteryzują się wysokim stopniem dezintegracji oraz
występowaniem barier przestrzennych w istotny sposób pokrywają się z wytypowanymi do objęcia lokalnym
programem rewitalizacji. Są to najstarsze części miasta, w których przemysł i górnictwo stanowiły podstawę
rozwoju, a negatywne zjawiska przestrzenne są efektem m.in. równoleżnikowego rozmieszczenia pasm
terenów kolejowych na linii

Szopienice – Zawodzie – Śródmieście – Załęże, które rozdzielają obszar

Śródmieścia. Zbieżność wyników prac obu dokumentów jest widoczna również pod względem uwarunkowań
społecznych – wskazane w Studium dzielnice, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem przestępczości
pokrywają się w istotny sposób z obszarami zdegradowanymi wskazanymi w Lokalnym Programie
Rewitalizacji.
Zgodność Lokalnego Programu Rewitalizacji ze Studium na poziomie kierunków zmian zagospodarowania
przestrzennego Katowic
Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice znajdują potwierdzenie w wyznaczonych
w Studium kierunkach zmian struktury przestrzennej miasta. W ramach kierunku „integracja przestrzenna

4

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Katowice - II edycja – dalej zwane
Studium. Uchwałą Rady Miasta Katowice nr VI/102/19 z dnia 28.03.2019 r. przystąpiono do zmiany Studium.
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i funkcjonalna tkanki miejskiej”, określono działania zmierzające do rewitalizacji zdegradowanych obszarów
zabudowy mieszkaniowo-usługowej posiadającej wartość zabytkową oraz terenów poprzemysłowych.
W dokumencie wskazano ponadto obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, które pod
względem funkcjonalno-przestrzennym, środowiskowym lub technicznym stanowią obszary wymagające
interwencji. W dokumencie wskazano również obszary wymagające rewitalizacji w dzielnicach Śródmieście,
Szopienice-Burowiec, Załęże czy Janów-Nikiszowiec, jako obszary, na których niezbędne są ukierunkowane
działania rewitalizacyjne.

3.3.

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021

„Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021” stanowi najważniejszy
dokument w mieście, programujący działania zmierzające do przezwyciężenia kryzysów w wymiarze
społecznym. Definiuje cel główny jako „Zwiększenie poziomu aktywności mieszkańców i wzmocnienie
potencjału społeczności, zasobów instytucji i organizacji oraz ich efektywne wykorzystanie dla osiągania

w latach 2016 – 2021 spójności społecznej i poprawy jakości życia w Katowicach”. Osiągnięcie założonego
celu możliwe będzie poprzez wdrożenie działań z zakresu:
-

przeciwdziałania negatywnym procesom demograficznym – wspieraniu inicjatyw sprzyjających
młodym rodzinom i odpowiedzialnemu rodzicielstwu;

-

wspierania rodziny – poprawy warunków jej funkcjonowania i rozwoju;

-

rynku pracy – promowaniu przedsiębiorczości oraz wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej;

-

profilaktyki oraz działań służących rozwiązywaniu problemu uzależnień;

-

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych mieszkańców Katowic;

-

ograniczania zjawiska bezdomności;

-

wzmocnienia zasobów służących zdrowiu i aktywnemu uczestnictwu osób starszych w życiu
społecznym;

-

zwiększenia partycypacji obywatelskiej mieszkańców i roli organizacji pozarządowych w realizowaniu
polityki społecznej miasta.

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” jest dokumentem definiującym cele
i kierunki zmierzające do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w głównej mierze w wymiarze społecznogospodarczym w wyznaczonych obszarach interwencji. Zakłada wielowymiarową odnowę i trwałe ożywienie
społeczno – gospodarcze obszaru rewitalizacji. Kwestie społeczne są wiodące dla całego procesu rewitalizacji,
przez co „Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych” oraz inne dokumenty programowe
odnoszące się do kwestii społecznych będą przyczyniały się do realizacji zapisów Programu rewitalizacji.
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3.4.

Polityki sektorowe

Ze względu na wielowymiarowość procesów rewitalizacji (wymiar społeczno-kulturowy, infrastrukturalnośrodowiskowy, gospodarczo-technologiczny) postulowaną w opracowaniach koncepcyjnych i normatywnych,
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice pełni funkcję horyzontalną względem dokumentów
strategicznych (strategia generalna i strategie funkcjonalne) oraz taktycznych (programy funkcjonalne),
definiujących rozwój miasta. Funkcja horyzontalna Lokalnego Program Miasta Katowice przejawia się przez:


integrowanie działań podejmowanych w wyniku wdrażania strategii generalnej oraz strategii
i programów funkcjonalnych Miasta Katowice, szczególnie przez zaakcentowanie znaczenia działań
i projektów w nich zawartych dla obszarów zdegradowanych wykazanych w LPR Miasta Katowice
(a nie tylko w wymiarze całego miasta),



porządkowanie działań realizowanych w ramach strategii generalnej oraz strategii i programów
funkcjonalnych przez nadawanie wysokiego znaczenia tym działaniom, projektom, które zawierając
komponenty społeczno-gospodarcze i przestrzenno-infrastrukturalne wdrażane są w ramach
obszarów zdegradowanych.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice, poza funkcją horyzontalną względem dokumentów
planujących rozwój miasta, posiada równocześnie funkcję autonomiczną. Oznacza to, że LPR Miasta Katowice
poza integrowaniem i porządkowaniem działań społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych,
środowiskowych i technicznych, wynikających z innych dokumentów planistycznych zawiera odrębny oraz
spójny zbiór własnych przedsięwzięć dedykowanych wyłącznie zidentyfikowanym obszarom zdegradowanym
miasta Katowice. Funkcja związana z odrębnością LPR Miasta Katowice uwidacznia się poprzez:


koncentrowanie działań i projektów zapisanych w ramach LPR na rozwiązywaniu problemów
zidentyfikowanych po przeprowadzonej wielowymiarowej diagnozie w przestrzennie ograniczonych
obszarach,



orientowanie procesów rewitalizacji we wskazanych obszarach kryzysowych Miasta Katowice
na dopasowane do ich czynników wewnętrznych i zewnętrznych cele rozwoju,



aktywizowanie

jednostek

miejskich,

instytucji

publicznych,

sektora

biznesu,

organizacji

pozarządowych, społeczności lokalnej – w ramach zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego –
na rzecz lepszego diagnozowania problemów tego obszaru, właściwej identyfikacji celów rewitalizacji
oraz skutecznego wdrażania działań i projektów rewitalizacyjnych,


komunikowanie i informowanie jednostek miejskich, instytucji publicznych, sektora biznesu,
organizacji

pozarządowych,

społeczności

lokalnej

o

celach

rewitalizacji,

podejmowanych

przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w ramach obszarów kryzysowych na rzecz tworzenia podstaw
dialogu społecznego i budowy sieci współdziałania podmiotów kreujących procesy rozwojoworewitalizacyjne w Katowicach.
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Przedstawione poniżej strategie i programy składają się na całość procesu rewitalizacji, prowadzonego
w mieście od wielu lat.


Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030 (uchwała nr XIX/365/15 Rady Miasta Katowice z dnia
17 grudnia 2015 r., uchwała zmieniająca nr VI/109/19 z dnia 28 marca 2019 r.)



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja”
(uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.)



Plan adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030 (uchwała nr XII/268/19 Rady Miasta
Katowice z dnia 26 września 2019 r.)



Program wyrównywania różnic między regionami III obszar D w 2019 roku (uchwała nr XII/228/19
Rady Miasta Katowice z dnia 26 września 2019 r.)



Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2022 rok (uchwała nr XLII/923/21
Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r.)5



Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2021 (uchwała nr XXVI/517/16
Rady Miasta Katowice z dnia 25 maja 2016r.)



Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+ (uchwała nr X/147/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30
maja 2011 r.)



Polityka Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022, na lata 2015-2022 (uchwała nr VIII/333/15
Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r.)



Strategia rozwoju sportu do roku 2022 (Uchwała nr XLIII/1016/13 Rady Miasta Katowice z dnia
18 grudnia 2013 r.)



Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020 (uchwała nr LXII/1247/10 Rady Miasta
Katowice z dnia 26 lipca 2010 r.; zmieniona uchwałą nr XVII/345/11 z dnia 21.12.2011 r. oraz uchwałą
XLII/986/13 z dnia 27.11.2013 r.)



Strategia Promocji Katowic (uchwała nr XXXIII/706/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013
r.)



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021r.
(uchwała nr LVI/1318/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014 r.); Program Ochrony
Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020 (uchwała nr XLIV/832/17 Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2017 r.



Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta Katowice na lata 2021-2024 z perspektywą do
2026 (uchwała nr XXXIX/850/21 Rady Miasta Katowice z dnia 30 września 2021 r. )

5

Program uchwalany co roku
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Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024 (uchwała
nr XXI/506/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r.)



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice (uchwała nr LII/1060/18 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 stycznia 2018 r.).



Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017– 2021 (uchwała nr
XL/769/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała zmieniająca nr XV/354/19
z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice
na lata 2021-2025 (uchwała nr XLI/916/21 z dnia 25.11.2021 r.)



Wieloletni Program Współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020
(uchwała nr XVII/308/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r.); Program współpracy
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (uchwała nr XIII/292/19 Rady Miasta
Katowice z dnia 24 października 2019 r.); Program Współpracy miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi na 2021 rok (uchwała nr XXVI/609/20 z dnia 22 października 2020 r. )



Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
w 2021 r (uchwała nr XXXI/661/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 lutego 2021 r.)*



Gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017 (uchwała nr LVI/1312/14 Rady Miasta
Katowice z dnia 29 października 2014 r.); Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020
(uchwała nr LII/1052/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r.) oraz Gminny program
wspierania rodziny na lata 2021-2023 (uchwała nr XXXIII/723/21 Rady Miasta Katowice z dnia
25 marca 2021 r.)



Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2016 – Katowice bez barier
(Uchwała nr XX/430/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. zmieniona Uchwałą nr
XXIII/459/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.) oraz Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
na lata 2017-2021 Katowice bez barier (uchwała nr XLIII/812/17 Rady Miasta Katowice z dnia
01.06.2017 r. zmieniona uchwałą nr LIII/1076/18 z dnia 1 marca 2018 r., zmieniona uchwałą
VI/103/19

z

dnia

28.03.2019,

zmieniona

uchwałą

nr

XIX/434/20

z dnia 23.04.2020 r., zmieniona uchwałą nr XXXII/691/21 z dnia 04.03.2021 r. )


Miejski Program Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „70+" (program z 2010 roku)



Program „Aktywni Seniorzy” (uchwała nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice z dnia 11 września 2013 r.)



Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” (program z 2013 r.)



Program „Nas Troje i więcej” (uchwała nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015
r.)



Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 (uchwała nr XII/220/15 Rady Miasta
Katowice z dnia 25 czerwca 2015 r.); Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020

*

Program uchwalany co roku.
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(uchwała nr LII/1046/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r.) oraz Powiatowy program
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023 (uchwała nr XXXI/669/21 Rady Miasta Katowice z dnia
4 lutego 2021 r.)


Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 r. *(uchwała nr XLI/885/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25 listopada 2021 r.)



Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2016-2020 (uchwała nr XXIV/488/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2021-2025 (uchwała nr XXXI/665/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 lutego 2021 r.)



Przystąpienie miasta Katowice do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 (uchwała nr XV/363/19 Rady Miasta
Katowice z dnia 19 grudnia 2019 r.)



Przystąpienie miasta Katowice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 (uchwała nr XV/351/19 Rady Miasta Katowice z dnia
19 grudnia 2019 r.



Miejski Program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016-2021 (uchwała nr XXIV/482/16 Rady
Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r.)



Program „Katowicka Karta Mieszkańca" (uchwała XXII/539/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca
2020 r.)



Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020 (uchwała
nr XLIII/1015/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.)



Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020 (uchwała
nr XLV/848/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r.) oraz Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla miasta Katowice lata 2021-2022 (uchwała nr XXXI/677/21 Rady Miasta Katowice
z dnia 4 lutego 2021).

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Strona 13

4.

Diagnoza sytuacji Miasta Katowice

W celu identyfikacji obszarów zdegradowanych w mieście Katowice przeprowadzono diagnozę w sferach:


społeczno-gospodarczej,



środowiskowej,



przestrzenno-funkcjonalnej,



technicznej

Dla każdej ze sfer wybrano wskaźniki (łącznie 27), na podstawie których zdiagnozowano obszary o wysokim
nasileniu zjawisk kryzysowych. Zestawienie wszystkich wskaźników prezentuje Tabela 1.
Diagnozę przeprowadzono dla 22 jednostek pomocniczych miasta Katowice, wyznaczonych w drodze Uchwały
Nr XLVI/449/97 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 1997r. z późn. zm.

Tabela 1 Zestawienie wskaźników diagnozy

Społeczno-kulturowy
Gospodarczo-technologiczny

Wymiar

Sfera

Społeczno gospodarcza

Nazwa wskaźnika
Koncentracja depopulacji wg dzielnic
Wskaźnik starzenia się
Koncentracja ludności 75 lat i więcej
Koncentracja osób w wieku aktywności
zawodowej
Koncentracja bezrobotnych
Koncentracja bezrobotnych kobiet
Koncentracja bezrobotnych do 25 roku życia
Koncentracja bezrobotnych bez kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego
Bezrobotni korzystający z pomocy MOPS
Koncentracja bezrobotnych długookresowo
Koncentracja rodzin korzystających z MOPS
Koncentracja rodzin korzystających z MOPS z
tytułu ubóstwa
Koncentracja rodzin korzystających z pomocy
MOPS z tytułu niepełnosprawności
Koncentracja rodzin korzystających z pomocy
MOPS z tytułu bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gosp. dom.
Koncentracja przestępstw
Koncentracja rozbojów
Koncentracja wybryków chuligańskich
Koncentracja przemocy w rodzinie
Koncentracja podmiotów
ogółem
Koncentracja mikro-firm
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gospodarczych

Źródło danych
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
PUP Katowice
PUP Katowice
PUP Katowice
PUP Katowice
MOPS Katowice
PUP Katowice
MOPS Katowice
MOPS Katowice
MOPS Katowice

MOPS Katowice
KMP Katowice
Urząd Miasta Katowice
KMP Katowice
Urząd Miasta Katowice
KMP Katowice
Urząd Miasta Katowice
KMP Katowice
Urząd Miasta Katowice
REGON2013
REGON2013
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Infrastrukturalno środowiskowy

Środowisko
wa
Przestrzenn
o
funkcjonalna
Techniczna

4.1.

Niska emisja
Zanieczyszczanie wód powierzchniowych
Obecność odpadów stwarzających zagrożenie
Procent lokali socjalnych
Powierzchnia
terenów
obejmujących
infrastrukturę
rekreacyjno-wypoczynkową
[m2] na 1 mieszkańca dzielnicy
Gęstość zaludnienia [os/km2]
Średni wiek budynków mieszkalnych

Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Katowice

Sfera społeczno-gospodarcza

Ze względu na oddziaływania występujące pomiędzy sferą gospodarczą a społeczną przeprowadzono dla nich
wspólną diagnozę. W celu wyznaczenia obszarów miasta, w których stopień koncentracji negatywnych zjawisk
społeczno-gospodarczych jest wysoki, posłużono się 20 wskaźnikami sklasyfikowanymi w sześciu wymiarach:
depopulacja, starzenie się, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezpieczeństwo publiczne oraz
aktywność gospodarcza. Mając na względzie szczególne znaczenie potencjału ludnościowego określającego
rangę społeczno-gospodarczą ośrodka miejskiego, jako jedno z kryteriów wyznaczenia obszarów o wysokiej
koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społeczno-gospodarczej, uznano kryterium demograficzne.
Kryterium to odnoszące się do zjawiska depopulacji miasta, odzwierciedla kluczowe procesy jego witalności
społeczno-kulturowej, rzutujące w długim okresie czasu na strukturę demograficzną, atrakcyjność
mieszkaniową, a także wymiary gospodarcze związane między innymi z wartością kapitału ludzkiego,
chłonnością rynku, określonym profilem zapotrzebowania na usługi publiczne. Skala oceny dla wymiaru
depopulacji została wyznaczona w oparciu o właściwości wskaźnika koncentracji. W ten sposób wskaźnikowi
depopulacji przypisano oceny w skali od 0 do 3 (por. Tabela 2). W przypadku wartości wskaźnika koncentracji
na poziomie:


1,25 i więcej – wskazująca na bardzo wysoką koncentrację depopulacji w danej dzielnicy – ocena 3,



1,00 – 1,25 – wskazująca na wysoką koncentrację depopulacji – ocena 2,



0,75 – 0,99 – wskazująca na przeciętną koncentrację depopulacji – ocena 1 ,



poniżej 0,75 – wskazująca na niską koncentrację depopulacji – ocena 0.

Pozostałe wymiary analizy negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych złożyły się na drugie kryterium
wyznaczenia obszarów o wysokiej koncentracji negatywnych zjawisk – kryterium społeczno-ekonomiczne.
Uporządkowanie pozostałych wymiarów analizy i towarzyszących im wskaźników koncentracji było
dopuszczalne, ponieważ z jednej strony ujmują one w większości obecne negatywne tendencje społecznogospodarcze zachodzące w Katowicach wskazujące na potrzebę rewitalizacji, z drugiej zaś - dla większości
z badanych wskaźników skalkulowano, zgodnie z jednolitą metodyką, wskaźniki koncentracji standaryzowane
liczbą ludności. Jedynie do analizy procesów starzenia się społeczności Katowic, posłużono się klasycznym
wskaźnikiem starzenia się obliczanym wg wzoru: W=(A+B)/(C/100), gdzie: W- wartość wskaźnika, A – liczba
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kobiet w wieku 60 lat i więcej, B - liczba mężczyzn w wieku 65 lat i więcej, C – liczba ludności w wieku 0-14 lat.
Dla tego wskaźnika zastosowano następującą skalę oceny:


wartość powyżej 217 – bardzo wysoka wartość wskaźnika – w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem
czerwonym,



189 – 217 – wysoka wartość wskaźnika – w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem pomarańczowym,



188 – 146 – przeciętna wartość wskaźnika – w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem żółtym,



poniżej 146 - niska wartość wskaźnika – w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem zielonym.

Dla wskaźników aktywności zawodowej i aktywności gospodarczej będącymi stymulantami zastosowano
następującą skalę ocen:


1,25 i więcej – bardzo wysoka wartość wskaźnika – w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem zielonym,



1,00 – 1,25 – wysoka wartość wskaźnika – w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem żółtym,



0,75 – 0,99 – przeciętna wartość wskaźnika – w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem pomarańczowym,



poniżej 0,75 – niska wartość wskaźnika – w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem czerwonym,

Dla pozostałych wskaźników zastosowano następującą skalę ocen:


1,25 i więcej – bardzo wysoka wartość wskaźnika - w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem czerwonym,



1,00 – 1,25 – wysoka wartość wskaźnika - w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem pomarańczowym,



0,75 – 0,99 – przeciętna wartość wskaźnika - w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem żółtym,



poniżej 0,75 – niska wartość wskaźnika - w tabeli zbiorczej oznaczono kolorem zielonym.

W tabeli 2 zaprezentowano syntetyczne zestawienie wszystkich wymiarów analizy negatywnych zjawisk
społeczno-gospodarczych w układzie dzielnicowym Katowic (depopulacja, starzenie się, bezrobocie, ubóstwo
i wykluczenie społeczne, bezpieczeństwo publiczne, niska aktywność gospodarcza) wraz z towarzyszącymi im
wskaźnikami koncentracji.
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Tabela 2 Zestawienie wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych według jednostek pomocniczych miasta Katowice
Depopulacja
L.p.

A

Starzenie się
B

C

Akt.zaw.
D

Rynek pracy

K

L

M

Przestępstwa
P

R

Akt. Gosp.

E

F

G

I

J

N

O

1

2,96

209

1,34

1,00

1,33

1,28

1,51

1,36

1,47

1,93

1,72

1,92

1,89

1,55

2,91

3,47

2,71

1,70

2,35

2,32

2

1,15

225

0,92

1,01

0,85

0,91

0,99

0,82

0,77

0,57

0,60

0,63

0,47

0,57

0,73

0,72

0,73

0,49

0,91

0,91

3

0,74

187

0,77

1,01

1,14

1,15

0,92

1,11

1,23

1,35

1,13

1,30

0,88

1,29

1,03

1,04

0,55

1,03

0,98

0,96

4

0,79

253

1,01

0,94

0,76

0,80

0,70

0,68

0,62

0,50

0,65

0,50

0,80

0,56

1,08

1,41

0,48

0,00

1,08

1,07

5

0,87

311

1,74

0,87

0,37

0,37

0,23

0,31

0,24

0,15

0,22

0,09

0,18

0,07

1,45

1,29

1,02

0,82

1,26

1,25

6

0,48

183

1,07

1,03

0,80

0,74

0,80

0,76

0,71

0,42

0,56

0,43

0,67

0,81

0,61

0,25

0,60

1,08

0,85

0,87

7

1,67

143

0,90

1,01

1,75

1,82

1,77

2,03

2,19

2,98

2,18

2,64

1,62

2,51

1,11

1,47

1,33

1,96

0,88

0,87

8

0,15

159

0,49

1,07

0,91

0,97

0,78

0,72

0,74

0,31

0,34

0,31

0,30

0,38

0,64

0,34

0,44

0,15

0,89

0,89

9

0,79

271

1,18

0,90

0,76

0,77

0,50

0,73

0,54

0,42

0,64

0,42

0,75

0,45

0,55

0,49

0,40

0,99

0,64

0,66

10

0,63

251

1,47

0,92

1,24

1,33

0,93

1,36

1,24

1,10

1,14

1,28

1,15

1,13

0,92

1,00

2,43

0,48

0,85

0,85

11

1,10

228

1,00

0,95

1,14

1,09

1,25

1,17

1,18

1,05

0,94

1,00

0,84

1,10

0,68

0,51

0,55

0,99

0,89

0,89

12

1,21

342

2,21

0,89

1,14

1,11

0,97

1,29

1,11

0,83

1,16

0,78

1,34

0,81

1,34

1,73

0,85

1,14

1,42

1,41

13

1,68

165

0,64

1,06

1,13

1,09

1,24

1,17

1,21

1,14

1,00

1,16

0,97

1,37

0,70

0,73

0,65

1,36

0,74

0,75

14

0,16

129

0,73

1,07

1,20

1,24

1,08

1,27

1,29

1,51

1,16

1,47

1,06

1,04

0,88

0,60

0,38

1,71

0,77

0,76

15

1,82

127

0,92

1,02

1,82

1,81

1,87

2,11

2,24

3,18

2,43

3,19

2,13

2,77

1,12

1,35

2,06

1,80

0,73

0,70

16

1,39

152

0,80

1,05

0,92

1,01

1,08

0,88

1,01

0,95

0,76

0,95

0,60

1,12

0,75

0,31

0,92

0,88

0,57

0,55

17

1,12

168

0,50

1,06

0,77

0,88

0,87

0,60

0,69

0,25

0,26

0,23

0,18

0,39

0,40

0,44

0,52

0,11

0,59

0,61

18

1,07

176

0,82

1,03

0,68

0,69

0,86

0,56

0,68

0,46

0,45

0,39

0,31

0,65

0,82

0,20

0,76

0,68

0,58

0,57

19

0,68

180

0,94

1,02

0,77

0,70

0,57

0,78

0,65

0,71

0,83

0,70

0,79

0,86

0,70

0,59

0,94

1,22

0,91

0,92

20

-2,99

81

0,61

1,04

0,66

0,70

0,76

0,45

0,38

0,32

0,34

0,37

0,44

0,48

0,61

0,47

0,59

0,79

0,96

0,98

21

-1,43

84

0,63

1,06

0,60

0,67

1,05

0,45

0,58

0,36

0,36

0,31

0,32

0,28

0,76

0,70

0,59

0,79

0,82

0,84

22

-1,89

102

0,73

1,00

0,61

0,52

0,80

0,53

0,55

0,35

0,47

0,44

0,56

0,44

0,38

0,18

0,93

0,00

0,70

0,72

razem:

1,00

189

1,00

1,00

-

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Depopulacja
Starzenie się

A
B
C

Aktywność
zawodowa

D

Rynek pracy

E
F
G
H
I
J

Koncentracja depopulacji wg dzielnic
Wskaźnik starzenia się
Koncentracja ludności 75 lat i więcej
Koncentracja osób w wieku aktywności zawodowej w relacji do liczby
mieszkańców
Koncentracja bezrobotnych
Koncentracja bezrobotnych kobiet
Koncentracja bezrobotnych do 25 roku życia
Koncentracja bezrobotnych długookresowo
Koncentracja bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Bezrobotni korzystający z pomocy MOPS
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Ubóstwo
i wykluczenie
społeczne

Przestępstwa
Aktywność
gospodarcza

K
L
M
N
O
P
R
S
T
U

Koncentracja rodzin korzystających z MOPS
Koncentracja rodzin korzystających z MOPS z tytułu ubóstwa
Koncentracja rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności
Koncentracja rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
Koncentracja liczby przestępstw
Koncentracja rozbojów
Koncentracja wybryków chuligańskich
Koncentracja przemocy w rodzinie
Koncentracja podmiotów gospodarczych ogółem
Koncentracja - mikro-firmy
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W celu wskazania jednostek pomocniczych, w których występuje wysokie bądź bardzo wysokie nasilenie
negatywnych zjawisk w sferze społeczno-gospodarczej, dokonano syntetycznej oceny stopnia nasilenia
negatywnych zjawisk dla obu kryteriów. W przypadku kryterium społeczno-ekonomicznego w celu dokonania
syntetycznej oceny zliczono wszystkie wskaźniki dla danej dzielnicy, których wartość uznano za wysoką lub
bardzo wysoką, a w przypadku wskaźników dotyczących wymiaru aktywności zawodowej i gospodarczej –
przeciętną i niską (por. wskaźniki w tabeli 2 oznaczone kolorem czerwonym i pomarańczowym). Syntetyczną
ocenę obrazuje Tabela 3.
Tabela 3 Diagnoza stanu kryzysowego w sferze społeczno-gospodarczej

Kryterium demograficzne

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Jednostka

Śródmieście
Załęska Hałda - Brynów
część zachodnia
Zawodzie
Osiedle PaderewskiegoMuchowiec
Brynów część wsch. – Os.
Zgrzebnioka
Ligota-Panewniki
Załęże
Osiedle Witosa
Osiedle Tysiąclecia
Dąb
Wełnowiec-Józefowiec
Koszutka
Bogucice
Dąbrówka Mała
Szopienice-Burowiec
Janów-Nikiszowiec
Giszowiec
Murcki
Piotrowice-Ochojec
Zarzecze
Kostuchna
Podlesie

Koncentracja
depopulacji

Ocena

Kryterium społeczno-ekonomiczne
Liczba wskaźników
koncentracji dla danej
dzielnicy, których
Ocena
wartość jest większa
niż 1,00*
16
3

Koncentracja
negatywnych
zjawisk

2,96

3

6

1,15
0,74

2
0

3
13

0
3

2
3

0,79

1

5

1

2

0,87
0,48
1,67
0,15
0,79
0,63
1,1
1,21
1,68
0,16
1,82
1,39
1,12
1,07
0,68
-2,99
-1,43
-1,89

1
0
3
0
1
0
2
2
3
0
3
3
2
2
0
0
0
0

6
4
16
2
5
16
13
12
12
13
16
6
2
2
3
2
3
2

1
0
3
0
1
3
3
2
2
3
3
1
0
0
0
0
0
0

2
0
6
0
2
3
5
4
5
3
6
4
2
2
0
0
0
0

* 1. w przypadku wskaźnika starzenia się wartość większa niż 189;
2. w przypadku wymiaru aktywność zawodowo oraz aktywność gospodarcza, które są stymulantami poziom wskaźnika poniżej 1,00

Na jej podstawie wyznaczono jednostki pomocnicze, w których występuje wysokie bądź bardzo wysokie
nasilenie negatywnych zjawisk w sferze społeczno-gospodarczej: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb,
Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec
(suma ocen obu kryteriów 3-6 – wysoka i bardzo wysoka koncentracja negatywnych zjawisk). Śródmieście,
Załęże, Koszutka, Bogucice, Szopienice-Burowiec to jednostki pomocnicze miasta o najtrudniejszej sytuacji
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społeczno-gospodarczej, mierzonej w zasadzie we wszystkich wymiarach analizy tj.: depopulacji, starzenia się,
bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa publicznego, niskiej aktywności
gospodarczej. Szczególnie wysoka koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych dotyczy:
Śródmieścia, Załęża, Szopienic-Burowca. Grupa dzielnic zagrożonych obejmuje przede wszystkim: Zawodzie,
Dąb, Dąbrówkę Małą, Wełnowiec-Józefowiec, Janów-Nikiszowiec (w przypadku ostatniej - przede wszystkim
ze względu na wysoki wskaźnik depopulacji).

4.2.

Sfera środowiskowa

Analiza sytuacji środowiskowej w ramach diagnozy mającej na celu wskazanie obszarów, w których występuje
największa koncentracja negatywnych zjawisk, została oparta o dane odnoszące się do trzech wskaźników
środowiskowych. Na tej podstawie dokonano eksperckiej oceny jakościowej, w ramach której obszar miasta
w podziale na jednostki pomocnicze, oceniony został pod kątem:


zagrożenia niską emisją,



zanieczyszczenia cieków wodnych,



obecności odpadów stwarzających zagrożenie.

Stopień nasilenia powyższych wskaźników oceniany był w ramach czterostopniowej skali, która kształtowała
się następująco:
0 – brak występowania zjawiska,
1 – niskie zagrożenie wystąpienia zjawiska,
2 – średnie zagrożenie wystąpienia zjawiska,
3 – wysokie zagrożenie wystąpienia zjawiska.

Ocenę stopnia nasilenia negatywnych zjawisk przeprowadzono w oparciu o sumę wartości wskaźników
poszczególnych czynników (Tabela 4). Jednostki pomocnicze, w których suma wartości poszczególnych
wskaźników wyniosła 7 – 9 zdiagnozowano jako te, w których występuje wysokie zagrożenie (wskaźnik
syntetyczny 3); są to: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Osiedle Witosa, Wełnowiec-Józefowiec, Dąbrówka Mała,
Szopienice-Burowiec, Piotrowice-Ochojec. Jednostki, w których występuje średnie zagrożenie (suma ocen
od 4 do 6, wskaźnik syntetyczny 2) to: Załęska Hałda Brynów - część zachodnia, Ligota – Panewniki, Osiedle
Tysiąclecia, Dąb, Koszutka, Bogucice, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki, Zarzecze, Kostuchna. Niskie
zagrożenie (suma ocen 1 - 3, wskaźnik syntetyczny 1) występuje w dwóch jednostkach pomocniczych miasta
Katowice: Osiedle Paderewskiego-Muchowiec oraz Brynów część wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka.
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Tabela 4 Diagnoza stanu kryzysowego w sferze środowiskowej

2

3

Obecność
odpadów
stwarzających
zagrożenie
3

1

2

3

Nr

Jednostka pomocnicza Niska emisja

1

Śródmieście
Załęska Hałda Brynów
- część zachodnia
Zawodzie
Osiedle
PaderewskiegoMuchowiec
Brynów część wsch. –
Os. Zgrzebnioka
Ligota-Panewniki
Załęże
Osiedle Witosa
Osiedle Tysiąclecia
Dąb
Wełnowiec-Józefowiec
Koszutka
Bogucice
Dąbrówka Mała
Szopienice-Burowiec
Janów-Nikiszowiec
Giszowiec
Murcki
Piotrowice-Ochojec
Zarzecze
Kostuchna
Podlesie

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Zanieczyszczenie
wód
powierzchniowych*

Koncentracja
Suma negatywnych
zjawisk
8

3

2

5

2

3

3

9

3

0

1

2

3

1

1

2

0

3

1

2
3
1
0
2
2
1
1
3
2
1
1
1
2
2
3
2

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

2
3
3
1
1
3
0
1
3
3
1
1
1
3
0
0
1

6
9
7
4
6
8
4
5
9
8
5
5
4
7
4
5
5

2
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2

* dot. jednolitych części wód powierzchniowych

4.3.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej do wykonania diagnozy koncentracji negatywnych zjawisk posłużono się
trzema wskaźnikami, których sposób obliczenia oraz informacje o sposobie oceny koncentracji negatywnych
zjawisk zamieszczono w Tabeli 5.
Tabela 5 Metodologia obliczania wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wraz z informacją o sposobie oceny koncentracji
negatywnych zjawisk

Nazwa wskaźnika

Metodologia obliczenia

Ocena koncentracji

procent lokali socjalnych

Dane:
– liczba lokali socjalnych w mieście
Katowice na podstawie Zarządzenia nr
383/2015
Prezydenta
Miasta
Katowice z dnia 07 sierpnia 2015
zmieniającego zarządzenie w sprawie
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu
miasta
Katowice
lokali,
które
przeznacza się na wynajem jako lokale
socjalne

Każdej dzielnicy przypisano wskaźnik
oceny od 0 do 3 uzależniony od
średniej liczby lokali socjalnych w
mieście (4,55). Dla wartości poniżej
średniej przypisano ocenę 0 – brak
sytuacji
kryzysowej.
Następnie
rozpiętość
każdego
przedziału
uzależniono od wartości średniej.
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Nazwa wskaźnika

powierzchnia
terenów
obejmujących
infrastrukturę
rekreacyjno-wypoczynkową6
[m2] na 1 mieszkańca dzielnicy

Metodologia obliczenia
Wartość wskaźnika liczona jako
stosunek liczby lokali socjalnych
w dzielnicy do ogólnej liczby lokali
socjalnych, wg wzoru W=(A/B)*100,
gdzie W – wartość wskaźnika, A –
liczba lokali socjalnych w dzielnicy, B –
liczba lokali socjalnych w mieście
Dane:
–
powierzchnia
terenów
obejmujących
infrastrukturę
rekreacyjno-wypoczynkową
oznaczonych w Ewidencji Gruntów i
Budynków jako tereny rekreacyjnowypoczynkowe (symbol Bz) w m2 w
podziale na jednostki pomocnicze
–
liczba
mieszkańców
miasta
w podziale na jednostki pomocnicze
Wartość wskaźnika liczona jako
stosunek
powierzchni
terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych [m2] do
liczby ludności dzielnicy, wg wzoru
W=A/B, gdzie W – wartość wskaźnika,
A
–
powierzchnia
terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych B –
liczba mieszkańców dzielnicy
Dane:
– Liczba ludności zameldowanej na
pobyt stały lub czasowy w podziale na
jednostki pomocnicze
– powierzchnia jednostek
pomocniczych w km2

gęstość zaludnienia
Wartość wskaźnika liczona jako
stosunek pomiędzy liczbą ludności w
dzielnicy, a powierzchnią dzielnicy w
km2, wg wzoru , wg wzoru W=A/B,
gdzie W – wartość wskaźnika, A –
liczba ludności dzielnicy B –
powierzchnia dzielnicy w km2

Ocena koncentracji
4,55- 9,10 = 1
9,11 - 13,65 = 2
powyżej 13,65 = 3

Każdej dzielnicy przypisano wskaźnik
oceny od 0-3 uzależniony od średniej
powierzchni terenów rekreacyjnowypoczynkowych
na
jednego
mieszkańca miasta Katowice – 17,32
m2. Wartości powyżej średniej
oceniono
jako
brak
sytuacji
kryzysowej
(0).
Rozpiętość
przedziałów to 5,77 (1/3 wartości
średniej).
0 – 5,77 = 3
5,78 – 11,55 = 2
11,56 – 17,32 = 1
powyżej 17,32 = 0

Każdej dzielnicy przypisano wskaźnik
oceny od 0 do 3 uzależniony od
wartości średniej. Jako brak sytuacji
kryzysowej uznano wartość wskaźnika
poniżej 935 os/km2, biorąc pod uwagę
średnią
gęstość
zaludnienia
w miastach województwa śląskiego
(wg BDL, dane za rok 2014).
Rozpiętość kolejnych przedziałów
wyznacza średnia dla miasta Katowice
– 3106.
poniżej 935 = 0
935 – 4041 = 1
4042 – 7148 = 2
powyżej 7148 = 3

Biorąc pod uwagę wartości pierwszego ze wskaźników – procent lokali socjalnych w dzielnicy - szczególnie
wysoką koncentrację lokali socjalnych w stosunku do ich ogólnej liczby zaobserwowano w dzielnicach:
Szopienice-Burowiec (19,80%), Zawodzie (16,96%) oraz Śródmieście (12,94%) - łącznie 49,71% całego zasobu
lokali socjalnych w mieście. Wysoka koncentracja występuje także w dzielnicach: Ligota-Panewniki, Załęże,
Dąbrówka Mała i Bogucice – łącznie 31,27%. W pozostałych 15 jednostkach pomocniczych, wartość wskaźnika
6

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków jako
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe zalicza się niezajęte pod budynki:
a) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic),
b) tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp.,
c) tereny sportowe: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska itp.,
d) tereny spełniające funkcje rozrywkowe: lunaparki, wesołe miasteczka itp.,
e) ogrody zoologiczne i botaniczne,
f) tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.
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procent lokali socjalnych znajduje się poniżej wartości średniej dla miasta Katowice, obliczonej jako procent
lokali socjalnych przypadający na jednostkę pomocniczą (równy rozkład lokali w każdej dzielnicy).
Następnie oceniono powierzchnię terenów obejmujących infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową w m2 na
1 mieszkańca dzielnicy. Do grupy jednostek najsłabiej wyposażonych w analizowaną infrastrukturę należą:
Zarzecze, Podlesie, Kostuchna, Janów-Nikiszowiec, Dąb, Giszowiec, Bogucice, Śródmieście, Koszutka.
Ostatni wskaźnik, jaki wzięto pod uwagę w sferze przestrzenno-funkcjonalnej to gęstość zaludnienia.
Im wyższa wartość wskaźnika tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów o różnym
charakterze. Najgorzej w tym wypadku wypadają: Osiedle Tysiąclecia i Koszutka, odpowiednio 11 592 os/km 2
i 7834 os/km2.
Za jednostki pomocnicze o wysokiej koncentracji negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
uznano

te,

których

suma

wartości

ocen

wskaźników

jest

większa

od

wartości

średniej

tj. 3: Śródmieście, Zawodzie, Osiedle Tysiąclecia, Koszutka, Bogucice, Szopienice-Burowiec. Diagnozę stanu
kryzysowego w omawianej sferze przestrzenno-funkcjonalnej przedstawia Tabela 6.
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Tabela 6 Diagnoza stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej

Jednostka
pomocnicza

Nr

1

Śródmieście
Załęska Hałda
Brynów - część
zachodnia
Zawodzie
Osiedle
Paderewskiego Muchowiec
Brynów część
wschodnia – Os.
Zgrzebnioka
Ligota-Panewniki
Załęże
Osiedle Witosa
Osiedle
Tysiąclecia
Dąb
WełnowiecJózefowiec
Koszutka
Bogucice
Dąbrówka Mała
SzopieniceBurowiec
JanówNikiszowiec
Giszowiec
Murcki
PiotrowiceOchojec
Zarzecze
Kostuchna
Podlesie
średnia

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4.4.

Procent lokali
socjalnych

Ocena

Powierzchnia
terenów
obejmujących
infrastrukturę
rekreacyjnowypoczynkow
ą [m2] na 1
mieszkańca
dzielnicy

Ocena

Gęstość
zaludnienia

Ocena

Suma
ocen

12,94

2

10,35

2

6602

2

6

2,45
16,96

0
3

14,94
23,92

1
0

2365
3665

1
1

2
4

1,27

0

60,44

0

1446

1

1

0,00
8,92
7,75
0,00

0
1
1
0

105,71
13,28
17,47
14,19

0
1
0
1

1651
2318
3461
3363

1
1
1
1

1
3
2
2

0,00
3,53

0
0

15,39
9,09

1
2

11592
3984

3
1

4
3

2,84
3,14
7,25
7,35

0
0
1
1

21,18
11,21
10,34
33,72

0
2
2
0

4623
7834
5338
1428

2
3
2
1

2
5
5
2

19,80

3

22,34

0

1608

1

4

2,35
0,59
0,78

0
0
0

7,63
9,63
28,21

2
2
0

1173
1397
126

1
1
0

3
3
0

1,96
0,00
0,00
0,10
4,55

0
0
0
0

5,84
0,00
6,24
2,90
17,32

2
3
2
3

2006
485
1140
735
3106

1
0
1
0

3
3
3
3
3

Koncentracja
negatywnych
zjawisk

3
1
3
0

0
2
1
1
3
2
1
3
3
1
3
2
2
0
2
2
2
2

Sfera techniczna

Do oceny koncentracji negatywnych zjawisk w sferze technicznej posłużono się średnim wiekiem zabudowy
mieszkaniowej w mieście w podziale na jednostki pomocnicze. Za dzielnice, w których występuje wysoka
koncentracja zjawiska uznano te, w których średni wiek budynku nie przekracza 1965 roku – budynki starsze
niż 50 lat.
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Tabela 7 Diagnoza stanu kryzysowego w sferze technicznej

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Jednostka pomocnicza
Śródmieście
Załęska Hałda Brynów - część zachodnia
Zawodzie
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka
Ligota-Panewniki
Załęże
Osiedle Witosa
Osiedle Tysiąclecia
Dąb
Wełnowiec-Józefowiec
Koszutka
Bogucice
Dąbrówka Mała
Szopienice-Burowiec
Janów-Nikiszowiec
Giszowiec
Murcki
Piotrowice-Ochojec
Zarzecze
Kostuchna
Podlesie
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Średni wiek budynków
mieszkalnych
1927
1969
1949
1978
1971
1974
1929
1981
1985
1950
1965
1963
1953
1952
1939
1945
1947
1977
1968
1987
1983
1984

Koncentracja
zjawiska
3
0
3
0
0
0
3
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
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5.

Obszar zdegradowany

Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego miasta Katowice były wyniki diagnozy przeprowadzonej
w sferze

społeczno-gospodarczej,

środowiskowej,

przestrzenno-funkcjonalnej

oraz

technicznej

dla

22 jednostek pomocniczych. Za obszar zdegradowany uznaje się jednostkę pomocniczą, dla której
zdiagnozowano

wysoką

koncentrację

negatywnych

zjawisk

w

sferze

społeczno-gospodarczej

współwystępującą z koncentracją negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Wyniki
diagnozy wskazują, że za obszar zdegradowany należy uznać obszar w granicach jednostek pomocniczych:
Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka Mała,
Szopienice-Burowiec oraz Janów-Nikiszowiec. Zestawienie zbiorcze prezentujące wyniki przeprowadzonych
analiz zawiera Tabela 8.
Tabela 8 Zestawienie zbiorcze diagnozy we wszystkich sferach

Nr
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Jednostka
pomocnicza
Śródmieście
Załęska Hałda Brynów
- część zachodnia
Zawodzie
Osiedle
Paderewskiego Muchowiec
Brynów część
wschodnia - Osiedle
Zgrzebnioka
Ligota-Panewniki
Załęże
Osiedle Witosa
Osiedle Tysiąclecia
Dąb
WełnowiecJózefowiec
Koszutka
Bogucice
Dąbrówka Mała
Szopienice-Burowiec
Janów-Nikiszowiec
Giszowiec
Murcki
Piotrowice-Ochojec
Zarzecze
Kostuchna
Podlesie

Sfera
społecznoekonomiczna
3

3

Sfera
przestrzenno funkcjonalna
3

1

2

1

0

-

2

3

3

3

+

1

1

0

0

-

1

1

0

0

-

0
3
0
1
2

2
3
3
2
2

2
1
1
3
2

0
3
0
0
3

+
+

3

3

1

3

+

2
3
2
3
2
1
1
0
0
0
0

2
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2

3
3
1
3
2
2
0
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

+
+
+
+
+
-

Sfera
środowiskowa

Sfera
techniczna

Obszar
zdegradowany

3

+

Zestawienie podobszarów zdegradowanych z informacją na temat liczby ludności i powierzchni prezentuje
Tabela 9.
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Tabela 9 Obszar zdegradowany – powierzchnia i liczba ludności w 2014 roku

Nazwa

powierzchnia [ha]

powierzchnia [%]

liczba
ludności [%]

liczba ludności

Śródmieście

442,33

2,68

29204

10,10

Zawodzie

328,26

1,99

12029

4,16

Załęże

284,76

1,73

9855

3,41

Dąb
WełnowiecJózefowiec

187,01

1,13

7451

2,58

314,19

1,91

14524

5,02

Koszutka

139,99

0,85

10967

3,79

Bogucice

270,19

1,64

14423

4,99

Dąbrówka Mała

368,85

2,24

5268

1,82

Szopienice-Burowiec

927,22

5,63

14908

5,16

Janów-Nikiszowiec

862,14

5,23

10111

3,50

4124,94

25,03

128740

44,52

Łącznie

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Strona 27

Rysunek 1 Obszar zdegradowany w mieście Katowice
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6.

Obszar rewitalizacji i cel generalny

W związku z wynikami diagnozy, która wskazała jako obszar zdegradowany w mieście Katowice 10 jednostek
pomocniczych zajmujących ponad 25% powierzchni miasta i zamieszkałych przez 44% mieszkańców oraz
odnosząc się do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra
Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 poz.
485 j.t.), które wskazują iż obszar rewitalizacji nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni miasta oraz
obejmować więcej niż 30% ludności, zaszła konieczność ograniczenia obszaru rewitalizacji w ramach obszaru
zdegradowanego. Po wykonaniu szczegółowej charakterystyki obszaru, na podstawie informacji dotyczących
rozwoju miasta, warsztatów zorganizowanych z przedstawicielami instytucji i organizacji oraz Rad Jednostek
Pomocniczych działających w poszczególnych jednostkach pomocniczych, wizyt studialnych na wskazanych
terenach oraz pod kątem szczególnej kumulacji negatywnych zjawisk, kierując się zasadą koncentracji
interwencji, a także po przeprowadzeniu analizy przestrzennego rozmieszczenia zabudowy biorąc pod uwagę
jej funkcje, wiek i wysokość oraz lokalizację lokali socjalnych dokonano wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
Jako obszar rewitalizacji wskazano tereny położone w granicach 8 jednostek pomocniczych miasta Katowice
o łącznej powierzchni 1 407,42 ha (8,5% powierzchni miasta) zamieszkałe przez 63 592 osoby (23% ludności
miasta). Obszar rewitalizacji w mieście Katowice składa się z podobszarów miejskich oraz podobszarów
występowania problemów przestrzennych. Wyznaczono 6 miejskich podobszarów rewitalizacji w ramach
jednostek pomocniczych: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucie, Szopienice-Burowiec oraz JanówNikiszowiec oraz 6 podobszarów występowania problemów przestrzennych w jednostkach pomocniczych:
Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Szopienice-Burowiec oraz Śródmieście.
Celem generalnym procesu rewitalizacji w mieście Katowice jest wielowymiarowa odnowa i trwałe
ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji zapewniające poprawę jakości życia mieszkańców
i umożliwiające jego dalszy samodzielny rozwój.
Dla miejskich podobszarów rewitalizacji, ze względu na specyfikę każdego z nich i wyniki przeprowadzonej
diagnozy, która wskazuje na wymiary problemowe, dodatkowo wyznaczono cele szczegółowe oraz kierunki
podejmowanych działań (patrz rozdziały 6.1.1. – 6.1.6.). Zaprezentowane działania w obszarze rewitalizacji
realizują założony generalny cel procesu rewitalizacji w mieście Katowice.
Przestrzenne rozmieszczenie podobszarów rewitalizacji prezentuje Tabela 10 i Rysunek 2.
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Tabela 10 Obszar rewitalizacji – powierzchnia i liczba ludności*

Nazwa

Powierzchnia
[ha]

Śródmieście
Zawodzie
Załęże
Bogucice
SzopieniceBurowiec
JanówNikiszowiec
łącznie
Zawodzie
Porcelanowa
Dąb-Baildona
Kolonia Alfred
WełnowiecKonduktorska
SzopieniceWoźniaka
ŚródmieścieRaciborska
Łącznie
Obszar
rewitalizacji
łącznie

[%]

281,57

1,71

Liczba
ludności
2014

Liczba
ludności
[%]
2014

Liczba
ludności
2015

Liczba
ludności
[%]
2015

Liczba
ludności
2016

Liczba
ludności
[%]
2016

Liczba
ludności
2017

Liczba
ludności
[%]
2017

Liczba
ludności
2018

Liczba
ludności
[%]
2018

Liczba
ludności
2019

Liczba
ludności
[%]
2019

Liczba
ludności
2021**

Liczba
ludności
[%]
2021**

26 517

9,17

26 544

9,19

25 982

9,12

25 226

8,95

24 493

8,79

23 902

8,64

22 675

8,44

2,09

5 919

2,08

5 823

2,07

5 630

2,02

5 411

1,96

5290

1,97

70,78

0,43

6 049

2,09

6 048

107,32

0,65

9 466

3,27

9 491

3,29

9 277

3,26

8 963

3,18

8 699

3,12

8 395

3,04

8157

3,04

83,51

0,51

5 479

1,89

5 623

1,95

5 455

1,91

5 317

1,89

5 214

1,87

5 086

1,84

4809

1,79

13 342

4,62

12 970

4,55

12 768

4,53

12 528

4,50

12 401

4,49

11834

4,40

479,09

2,91

13 341

4,61
9 133

3,16

8 896

3,12

8 704

3,09

8 546

3,07

8 363

3,02

7738

2,88

165,66
1187,93

0,97
7,18

9140
69 992

3,16
24,21

66 801
0

23,70
0,0000

22,99

60 503

22,51

0,0000

24,04
0,0000

63 558

0

68 499
0

23,36

0,02

24,30
0,0000

65 110

3,04

70 181
0

0

0

0

0

0

0

56,48

0,34

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0004

1

0,0004

1

0,0003

1

0,0004

0

0

2,34

0,01

52

0,0180

52

0,0200

47

0,0165

38

0,0135

34

0,0121

29

0,01

14

0,01

1

0,0000

1

0,0004

1

0,0004

1

0,0004

1

0

2

0,0000

2

0,0007

2

0

0

0

0

62,96

0,38

0

0,0000

87,46

0,53

2

0,0007

7,22

0,04

0

0

219,49

1,33

54

0,0187

55

0,02

51

1 407,42

8,51

70 046

24,22

70 236

24,32

68 550

1

0,0003

0,0007

2

0,0007

3

0,0011

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02

42

0,01

38

0,01

34

0,0123

18

0,01

24,06

66 843

23,71

65 148

23,38

63 592

22,99

60 521

22,52

*Stan na 31.12. roku: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
** Stan na 30.06.2021
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Rysunek 2 Obszar rewitalizacji w mieście Katowice
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6.1.

Miejskie podobszary rewitalizacji

6.1.1. Śródmieście
Charakterystyka podobszaru i jego otoczenia
Nazwa

Śródmieście

Powierzchnia

281,57 ha [1,71 % powierzchni miasta]

Liczba ludności

26 517 [9,17 % ludności miasta] (2014 rok)
22 675 [8,44 % ludności miasta] (VI.2021 )

Główne problemy

Cel rewitalizacji

Depopulacja, starzenie się, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie
społeczne, przestępczość, zły stan środowiska, zły stan techniczny
budynków
Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej obejmujące poprawę
warunków zamieszkania, odnowę przestrzeni publicznych oraz
podniesienie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców
wyłączonych z korzyści rozwoju społeczno-gospodarczego Katowic.

Atrakcyjność Śródmieścia w sposób pozytywny determinowana jest znaczącym skupieniem
charakterystycznych wizytówkowych obiektów Katowic oraz działalności o randze metropolitalnej związanych
z kulturą, edukacją, nauką, rozrywką i gastronomią, administracją oraz handlem. Istotnym walorem
decydującym o dużej atrakcyjności tego obszaru jest także jego dobra dostępność za pośrednictwem
komunikacji zbiorowej. O wysokiej atrakcyjności obszaru Śródmieścia, a w szczególności jego centralnej części,
przesądzają również efekty przeprowadzonych przez Miasto prac modernizacyjnych mających na celu odnowę
przestrzeni publicznych, głównie w obszarach: Rynek – Al. Korfantego - Rondo oraz ul. Warszawska i 3 Maja.
Atrakcyjność Śródmieścia obniża, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu,
przeciążony układ komunikacyjny, związany z nadmierną liczbą pojazdów samochodowych - ok. 60 tys.
pojazdów. Największe przeciążenia występują w tych okresach w ramach ulic: Mikołowskiej - Grundmanna,
Roździeńskiego w połączeniu z DK 86, Francuskiej, Kościuszki. Niedrożność układu komunikacyjnego
pogarszają: trudne warunki parkowania, niewielka ilość parkingów podziemnych w relacji do skali ruchu
samochodowego, brak kompleksowych rozwiązań z zakresu park&ride (w tym w połączeniu z komunikacją
miejską), brak skoordynowanego systemu tras rowerowych.
Problematyka rewitalizacji społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej Śródmieścia determinowana
jest znaczącą polaryzacją występujących na jego terenie potencjałów. Jak dowiodły analizy statystyczne jest to
obszar, na którym występuje szereg negatywnych zjawisk społecznych związanych między innymi
z depopulacją (największy spadek liczby ludności w mieście w latach 2005-2013 ubyło aż 7 500 mieszkańców,
natomiast w latach 2014-2019 była to wartość dwukrotnie niższa, czyli ubyło 3 440 mieszkańców), starzeniem
się (bardzo wysoka koncentracja ludności w wieku 75 lat i więcej), bezrobociem (bardzo wysoka koncentracja
osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych kobiet i osób do 25 roku życia, bezrobotnych długookresowo,
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bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także bezrobotnych korzystających z pomocy
MOPS), ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bardzo wysoka koncentracja rodzin korzystających z MOPS,
w tym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego) i przestępczością (bardzo wysoka koncentracja liczby przestępstw,
rozbojów, wybryków chuligańskich oraz przemocy w rodzinie). Jednocześnie jest to również dzielnica, która
posiada najwyższe (korzystne) wskaźniki odnoszące się do rozwoju gospodarczego mierzonego liczbą
i koncentracją podmiotów gospodarczych, w tym mikro przedsiębiorstw. Powyższe tendencje wskazują na
istotne niedopasowanie między innymi wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczności zamieszkującej
Śródmieście do oferty pracy przedsiębiorstw i instytucji działających na analizowanym obszarze.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych szczególnie wysokie wskaźniki
depopulacji tego obszaru wiążą się niekorzystnie z procesem starzenia się jego mieszkańców. Seniorów
zamieszkujących

Śródmieście

cechuje

ponadto

ograniczona

aktywność

społeczna,

ze

względów

ekonomicznych (niskie emerytury), ale także z przyczyn barier architektonicznych (w tym w budynkach
mieszkalnych). W Śródmieściu dochodzi do kumulacji, w skali całego miasta, negatywnych zjawisk społecznych
związanych z przestępczością, patologiami społecznymi (alkoholizm, narkomania, prostytucja, przemoc
w rodzinie, bezdomność). Wyłącznie punktowy system monitoringu potęguje zachowania aspołeczne.
Zdarzeniom przestępczym „sprzyja” rozwój miejsc i stref związanych z rozrywką oraz przepływem dużej liczby
osób (ul. Mariacka, 3 Maja, Stawowa, Mickiewicza, Skargi, Dworcowa).
Niska zasobność finansowa społeczności Śródmieścia, jej niski poziom wykształcenia oraz trwałe
uzależnienie od pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, w powiązaniu z nagromadzeniem
komunalnych lokali mieszkalnych doprowadziło do znaczących potrzeb remontowych budynków, w tym
konieczności poprawy ich standardu. Warunki zamieszkania w Śródmieściu są postrzegane przez mieszkańców
Katowic i osoby przyjezdne, jako mało atrakcyjne, tj. oferujące niski standard mieszkań w relacji do nadal
wysokich cen ofertowych, niezachęcającego sąsiedztwa, a dodatkowo brak dobrze urządzonych przestrzeni
publicznych, w tym terenów zielonych. Równocześnie ograniczone możliwości terenowe Śródmieścia
powodują bardzo niewielką podaż nowych mieszkań przyciągających mieszkańców, a także brak lub niski
standard placów zabaw, czy miejsc odpoczynku. W konsekwencji za bardziej atrakcyjne postrzegane są,
szczególnie dla osób lepiej sytuowanych, południowe dzielnice miasta lub też inne lokalizacje wokół Katowic
i Aglomeracji Górnośląskiej.
W aspekcie fizycznej odnowy Śródmieścia jego problemy wiążą się z nadmiernym ruchem pojazdów
samochodowych, wysokim poziomem hałasu, brakiem miejsc parkingowych, niezadawalającym stanem
chodników i ulic, brakiem tras rowerowych, brakiem sprawnych punktów przesiadkowych (tramwaj – autobus
– pociąg), w tym dworca PKS i dworca międzynarodowego komunikacji autobusowej. Zakłada się, że sytuacja
ulegnie znaczącej poprawie w wyniku uruchomienia centrum przesiadkowego „Sądowa” w ramach
realizowanego Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (koszt zadania to ponad
66 mln zł), który docelowo będzie funkcjonować jako Międzynarodowy Dworzec Autobusowy. Dodatkowo,
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problemem na terenie Śródmieścia jest także zły stan środowiska na który przede wszystkim składa się
zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz obecność odpadów stwarzających zagrożenie.
Na powyższe nakłada się także, pomimo znaczącej liczby osób studiujących w Śródmieściu (ok. 60 tys.
studentów), brak studenckiej atmosfery miasta oraz jego umiędzynarodowienia, w tym usług kierowanych do
studentów (przykładowo: lokalne galerie i kawiarnie, miejsca spotkań, akademiki, hostele). Poprawy wymaga
jakość infrastruktury kształcenia wyższego i innych obiektów użyteczności publicznej co umocni pozycję
Katowic jako atrakcyjnego miejsca do studiowania i przyciągnięcie młodych ludzi (potencjalnych
mieszkańców). Stąd w ostatnim czasie podjęto działania zmierzające do realizacji prywatnych akademików
w rejonie ul. Paderewskiego oraz Maślińskiego i Górniczej.
Nawarstwianie się zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno –
funkcjonalnej,

technicznej

i środowiskowej

wymaga

podjęcia

określonych

interwencji.

Realizację

przedmiotowych działań podjęto w ramach Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (Teatralna
17a) oraz Centrum Społecznościowego w Śródmieściu etap I. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy
społeczne szczególnie istotna dla rewitalizowanego obszaru jest realizacja projektów związanych z aktywizacją
społeczności lokalnej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W odpowiedzi na zdiagnozowane
problemy związane z rynkiem pracy i bezrobociem, ważne jest także podjęcie działań mających na celu:
zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych umożliwiających rodzicom powrót na rynek pracy oraz poprawę
jakości kształcenia, zwłaszcza zawodowego. Ze względu na zły stan techniczny wielu budynków w Śródmieściu
spowodowany ich wiekiem oraz konieczność ponownego zagospodarowania ich otoczenia, istotne jest
również podjęcie działań modernizacyjnych i termomodernizacyjnych, co poza poprawą estetyki miejsca
przyczyni się do poprawy warunków lokalowych oraz wzrostu jakości powietrza. Stanowi równocześnie
odpowiedź na zidentyfikowane problemy środowiskowe.
W miejskim podobszarze rewitalizacji Śródmieście obowiązują fragmenty 10 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:


11 - uchwała nr XLIX/515/98 z 16.02.1998 w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w rejonie rzeki Rawy i hotelu "Warszawa"



41 – uchwała nr XXXIX/511/01 z 10.09.2001 w sprawie uchwalenia mpzp miasta Katowice - terenu
zachodniej

części

obszaru

strategicznego

„Al.

Górnośląska”

położonego

w

rejonie

ul. Barbary


57 – uchwała nr XL/823/05 z 25.04.2005

w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego

w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach (mpzp częściowo utracił moc
w skutek uchwalenia planu nr 135)


119 – uchwała nr XX/442/12 z 28.03.2012 w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru w rejonie Alei
Korfantego w Katowicach
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135 – uchwała nr L/1181/14 z 28.05.2014 r. w sprawie uchwalenia mpzp fragmentu Śródmieścia
Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego
Holdingu

Węglowego

KWK

„Wujek”

(mpzp

utracił

częściowo

moc

w skutek uchwalenia planu nr 136)


136 – uchwała nr L/1182/14 z 28.05.2014 w sprawie uchwalenia mpzp fragmentu Śródmieścia
Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej



141 – uchwała nr XVII/294/15 z 29.10.2015 w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru położonego
w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach



152 – uchwała nr XXXVII/720/17 z 02.03.2017 w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego
w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach



166 – uchwała nr LVIII/1208/18 z 26.07.2018 r. w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru Śródmieścia
Katowic – część w rejonie ulic Piotra Skargi i F. Wincklera



173 - uchwała nr VII/123/19 z dnia 25.04.2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach

Dodatkowo, w ramach podobszaru przystąpiono do opracowania następujących planów miejscowych:


162p - uchwała nr XLI/842/09 z dnia 27.04.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwała
nr XXVIII/583/16 z 27.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic



224p – uchwała nr XXVI/603/20 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im.

Tadeusza Kościuszki w Katowicach.
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Zasięg przestrzenny podobszaru rewitalizacji
Rysunek 3 Granica podobszaru rewitalizacji Śródmieście

Analiza możliwości rozwoju podobszaru
Analiza SWOT wskazuje na strategię odnowy dla obszaru Śródmieścia. Aspekt odnowy, odczytywany
w kontekście miejskim jako konieczność kompleksowych działań rewitalizacyjnych wiąże się w przypadku
analizowanego obszaru przede wszystkim z rewitalizacją o charakterze społecznym i technicznym.
W tym kontekście podejmowane działania rewitalizacyjne powinny sprzyjać głównie minimalizacji
następujących słabych stron obszaru: niewielki potencjał dochodowy części mieszkańców Śródmieścia, w tym
wysoka koncentracja rodzin korzystających z MOPS, wysoki poziom przestępczości wynikający między innymi
z lokalizacji

strefy

rozrywki,

dużej

koncentracji

ludności

oraz

funkcji

usługowych

i komunikacyjnych Śródmieścia, znaczący udział budynków mieszkalnych wymagających działań remontowych,
wyludnianie się i starzenie społeczności Śródmieścia, uciążliwości związane z dużym ruchem ulicznym, w tym
duży poziom hałasu ulicznego, ograniczona liczba miejsc parkingowych, ograniczone możliwości
zakwaterowania studentów w Śródmieściu – brak akademików. Z kolei kreowanie działań pro-rozwojowych
dzielnicy powinno uwzględniać jej kluczowe silne strony tj. różnorodny profil i dużą liczbę uczelni wyższych
tworzących strefę akademicką (przykładowo: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk
Pięknych, Akademia Muzyczna), reprezentacyjne miejsca i obiekty (symbole, wizytówki miasta, w tym
przestrzenie publiczne), potencjał organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz
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aktywizacji mieszkańców, centrum biznesowo-usługowe miasta i Aglomeracji – koncentracja działalności
gospodarczych (3 Maja, Galeria Katowicka, Chorzowska 50, Altus, ul. Francuska).

Wizja, cele i kierunki rewitalizacji
Wizja
Obszar charakteryzujący się, nie tylko jak obecnie wysoką aktywnością gospodarczą mierzoną liczbą miejsc
pracy oraz koncentracją podmiotów gospodarczych, ale także wysokiej jakości tkanką urbanistyczną
z przyjaznymi przestrzeniami publicznymi oraz aktywnymi zawodowo i społecznie mieszkańcami, o wysokim
poziomie bezpieczeństwa publicznego.
Cel główny rewitalizacji obszaru Śródmieście
Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej obejmujące poprawę warunków zamieszkania, odnowę
przestrzeni publicznych oraz podniesienie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców wyłączonych
z korzyści rozwoju społeczno-gospodarczego Katowic.
Kierunki działań


wymiar społeczno-kulturowy:


tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,



rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,



wspieranie większego zaangażowania seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich
aktywnego włączenia w ofertę społeczno-kulturalną miasta,




poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego,

wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:


tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,



podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.
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6.1.2. Zawodzie
Charakterystyka podobszaru i jego otoczenia
Nazwa

Zawodzie

Powierzchnia

70,78 ha [0,43% powierzchni miasta]

Liczba ludności

6 049 [2,09 % ludności miasta] (2014 rok)
5 290 [1,97 % ludności miasta] (VI.2021 rok)

Główne problemy

Ubóstwo i wykluczenie społeczne, zły stan środowiska, zły stan
techniczny budynków

Cel rewitalizacji

Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Zawodzia obejmujące
poprawę warunków zamieszkania i usług wraz z podniesieniem poziomu
aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców na rzecz minimalizacji
zjawisk wykluczenia społecznego i zwiększenia udziału dzielnicy
w rozwoju społeczno-gospodarczym Katowic.

O atrakcyjności krajobrazu miejskiego dzielnicy przesądzają takie jej dominanty jak: wielokondygnacyjne
budynki mieszkalne tzw. „Gwiazdy” na Os. Roździeńskiego (zarówno pod względem kształtu, jak i wysokości),
odnawiany zabytkowy budynek dawnego ratusza gminy Bogucice-Zawodzie obecnie Rektorat Uniwersytetu
Ekonomicznego oraz nowy budynek Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu
Ekonomicznego. Istotną wartość dodaną krajobrazu miejskiego tej części miasta stanowi ciąg zabytkowych
kamienic, wzdłuż ul. 1-go Maja (który wymaga jednak znaczących nakładów remontowych), zespół budynków
szkoły i przedszkola w stylu neogotyckim przy ul. Staszica 2, a także oddane do użytku w latach 2001-2011
poszczególne budynki Osiedla TBS „Bulwary Rawy”. Należy także podkreślić pozytywny wpływ na atrakcyjność
obszaru

zmodernizowanego

w

ostatnich

latach

torowiska

tramwajowego

(Katowice-Sosnowiec)

umożliwiającego szybkie skomunikowanie terenów mieszkalnych Zawodzia ze ścisłym centrum Katowic oraz
realizowanego węzła przesiadkowego „Zawodzie” w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych, a także ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ramach deptaków wzdłuż Rawy.
Atrakcyjność dzielnicy obniżają zaniedbane fasady i niski standard techniczny kamienic zlokalizowanych
w ciągu ul. 1-go Maja.
Sytuacja kryzysowa obszaru wynika przede wszystkim z kwestii społecznych dotyczących ubóstwa
i wykluczenia społecznego widocznych poprzez bardzo wysoką koncentrację rodzin korzystających z pomocy
MOPS z tytułu ubóstwa oraz z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego. Wskaźniki opisujące sytuację Zawodzia pod kątem rynku pracy wskazują na
wysoką koncentrację osób bezrobotnych w tym kobiet, bezrobotnych długookresowo oraz bez kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego, a także bardzo wysoką koncentrację bezrobotnych korzystających z pomocy
MOPS. Ww. zjawiska nie wskazują, iż sytuacja w obszarze rynku pracy jest relatywnie najgorsza w skali miasta,
ale pozostawiona bez interwencji może w przyszłości implikować kumulację i nawarstwianie się opisywanych
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zjawisk negatywnych. Zgodnie z wynikami konsultacji społecznych, sytuacja Zawodzia pogarszana jest przez
kilka dodatkowych czynników. Pierwszy wiąże się z zaniedbaniami w tkance fizycznej obszaru, tj. niskiej
atrakcyjności mieszkaniowej części budynków (zły stan techniczny kamienic głównie w paśmie ul. 1 Maja) wraz
z ich otoczeniem (zaniedbane tereny zielone, place, skwery, podwórka) oraz niskim poziome czystości.
Problemy tkanki fizycznej obszaru dotyczą także pogorszenia warunków życia mieszkańców Os. Gwiazdy
ze względu na wzmożony ruch uliczny (nadmiernie uczęszczany łącznik ul. Bogucickiej z ul. Dudy Gracza).
Drugi z czynników wiąże się z niskim poczuciem bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców
obszaru, które determinowane jest m.in. rozbojami i kradzieżami oraz – zdaniem uczestników konsultacji
społecznych - likwidacją posterunku Policji na Os. Gwiazdy. Potwierdzają to także wyniki diagnozy, w której
zidentyfikowano wysoką koncentrację przestępstw, rozbojów oraz przemocy w rodzinie. Za niezadawalającą
uznaje się ponadto aktywność mieszkańców obszaru w reakcjach na przestępczość pospolitą oraz dbałość
o mienie społeczne.
Deficytem obszaru (trzeci czynnik) jest również mała liczba przestrzeni umożliwiających aktywny
wypoczynek, spędzanie wolnego czasu, w tym placów zabaw, zagospodarowanych terenów zielonych, siłowni
dla młodzieży. Negatywnie postrzegane jest także niedokończenie inwestycji związanej z Bulwarami Rawy. Jak
wynika z przeprowadzonej diagnozy Zawodzie, jest obszarem gdzie występują problemy środowiskowe
związane z niską emisją, zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i obecnością odpadów stwarzających
zagrożenie.
Biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy społeczne (tj. ubóstwo, bezrobocie, przeciętną
aktywność gospodarczą) kluczowym dla przezwyciężenia sytuacji kryzysowej w dzielnicy jest przede wszystkim
podjęcie działań mających na celu aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
realizacją programów aktywizacji zawodowej oraz wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i infrastruktury
służącej rozwojowi przedsiębiorczości. Ze względu na występujące problemy w sferze funkcjonalnoprzestrzennej (przeciążona infrastruktura drogowa, niska jakość przestrzeni publicznych), środowiskowej
(niska emisja) oraz technicznej (stara, zaniedbana zabudowa) istotne dla kompleksowości procesu rewitalizacji
podobszaru Zawodzie jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości infrastruktury transportowej,
przyczyniających się do zmniejszenia ruchu samochodowego w dzielnicy i jego negatywnego oddziaływania na
mieszkańców podobszaru, a także inwestycje w zabytkową tkankę dzielnicy i zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni publicznych.

W miejskim podobszarze rewitalizacji Zawodzie obowiązują 3 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:


13 – uchwała nr V/33/98 z 21.12.1998 (mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu
nr 141) w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice w zakresie dotyczącym lokalizacji przepompowni ścieków w rejonie ul. Górniczej i rzeki
Rawy;
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46 – uchwała nr VII/89/03 z 31.03.2003 w sprawie uchwalenia mpzp w obszarze dzielnicy Śródmieście
w Katowicach w rejonie ulic: 1 Maja i Bagiennej;



141 – uchwała nr XVII/294/15 z 29.10.2015 w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru położonego
w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach.

Dodatkowo, podobszar częściowo objęty jest przystąpieniem nr 162p - uchwała nr XLI/842/09 z dnia
27.04.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwała nr XXVIII/583/16 z 27.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia
Katowic.
Zasięg przestrzenny podobszaru
Rysunek 4 Granica podobszaru rewitalizacji Zawodzie

Analiza możliwości rozwoju podobszaru
Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje na strategię konkurencyjno-defensywną dla obszaru
rewitalizacji Zawodzie. Oznacza to, iż dzielnica ze względu na szereg słabych stron, które ograniczają
możliwości wykorzystania pozytywnych trendów otoczenia oraz pogłębiają oddziaływanie zagrożeń, nie kreuje
wystarczającego potencjału rozwojowego i obniża pozycję konkurencyjną wśród pozostałych dzielnic Katowic.
Działania interwencyjne, w przypadku Zawodzia, powinny w pierwszej kolejności być ukierunkowane na
niwelowanie takich słabych stron jak: koncentracja osób korzystających z pomocy MOPS ze względu na
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ubóstwo oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego,
relatywnie duży poziom bezrobocia (bezrobotni długotrwale pozostający bez pracy, nieposiadający kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego), zbyt mała integracja mieszkańców, niewiele inicjatyw obywatelskich,
niezadowalający standard techniczny budynków oraz ich niska estetyka (m.in. kamienice wzdłuż ulicy 1 Maja).
Potencjały, w oparciu o które można prowadzić proces rewitalizacji Zawodzia obejmują przede wszystkim:
lokalizację w dzielnicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, bliskość centrum miasta tj. dobre
skomunikowanie z centrum na skutek modernizacji torowiska tramwajowego, Bulwary Rawy wraz
z otoczeniem (przestrzeń osiedlowa) - ciągi pieszo-rowerowe, działalności biznesowe oraz handlowe
ulokowane wzdłuż Al. Roździeńskiego. Z punktu widzenia stricte gospodarczego istotną rolę w procesie
rewitalizacji Zawodzia powinny także odgrywać działalności produkcyjno-usługowe zlokalizowane
w południowej części dzielnicy (m.in. Huta Ferrum, Mostostal, Elektrobudowa, Porcelana Śląska Park
Przemysłowo-Technologiczny).

Wizja, cele i kierunki rewitalizacji
Wizja
Atrakcyjna mieszkaniowo dzielnica Katowic, z odnowioną główną osią urbanizacyjną wzdłuż ulicy 1 Maja,
aktywną społecznością lokalną, cechująca się znaczącym potencjałem gospodarczym zlokalizowanym w strefie
Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska.
Cel główny rewitalizacji obszaru Zawodzie
Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Zawodzia obejmujące poprawę warunków zamieszkania
i usług wraz z podniesieniem poziomu aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców na rzecz minimalizacji
zjawisk wykluczenia społecznego i zwiększenia udziału dzielnicy w rozwoju społeczno-gospodarczym Katowic.
Kierunki działań


wymiar społeczno-kulturowy:


tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,



rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,




poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego,

wymiar gospodarczo-technologiczny:


aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem jego atrakcyjności inwestycyjnej,



wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,
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kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta,



infrastrukturalno-środowiskowy:


tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu, podniesieniem
standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.

6.1.3. Załęże
Charakterystyka podobszaru i jego otoczenia
Nazwa

Załęże

Powierzchnia

107,32 ha [0,65 % powierzchni miasta]

Liczba ludności

9 466 [3,27% ludności miasta] (2014 rok)
8 157 [3,04% ludności miasta] (VI.2021 rok)

Główne problemy

Depopulacja, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne,
przestępczość, zły stan środowiska, zły stan techniczny budynków

Cel rewitalizacji

Wzmocnienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej dzielnicy
i minimalizacja zjawisk wykluczenia społecznego wraz z poprawą
warunków życia oraz lepszym wykorzystaniem potencjału
endogenicznego na rzecz wzrostu przedsiębiorczości i aktywności
zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Załęża wzmacnia zabudowa mieszkaniowa kolonii robotniczej tj.
Kolonii Mościckiego z lat 1927-28, zespoły domów mieszkalnych górników tzw. „familoków” (m.in. w paśmie
ul. Wiśniowej, Bocheńskiego, Skrzeka). Walory tego miejsca podkreślają także: neogotycki kościół pw. Św.
Józefa, zakład opiekuńczo-leczniczy sióstr św. Jadwigi z początków XX wieku oraz kościół Zielonoświątkowców
„BETANIA”. W wymiarze rozrywkowym atrakcyjność dzielnicy wzmacnia obiekt wielofunkcyjny Punkt 44.
Biorąc pod uwagę bezpośrednie sąsiedztwo dzielnicy z ścisłym centrum Katowic, jej atrakcyjność osłabiają
zaniedbane elewacje zespołów domów mieszkalnych górników tzw. „familoki”.
Za podstawowy problem obszaru kryzysowego, w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych
uznano złą sytuację finansową jej mieszkańców, która nierzadko prowadzi do zjawisk: wykluczenia
społecznego ze względu na biedę, przestępczości, patologii społecznych, alkoholizmu. Wysoki poziom ubóstwa
determinowany jest w przypadku Załęża kilkoma czynnikami. Po pierwsze wynika z relatywnie dużej liczby
osób niepracujących (sytuacja ta wynika z upadku lokalnej bazy ekonomicznej, głównie KWK Kleofas oraz Huta
Baildon). Po drugie osoby zamieszkujące dzielnicę, ze względu na jej silne przemysłowe dziedzictwo to
najczęściej osoby posiadające nieadekwatne z punktu widzenia dzisiejszych potrzeb rynku pracy wykształcenie
i kwalifikacje. Kryzysową sytuację na rynku pracy potwierdzają wyniki przeprowadzonej diagnozy.
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Zidentyfikowano bardzo wysoką koncentrację: bezrobotnych kobiet, bezrobotnych do 25 roku życia,
bezrobotnych długookresowo, bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz bezrobotnych
korzystających z pomocy MOPS.
W aspekcie społecznym obszar kryzysowy zamieszkują rodziny, w których dominował model rodzin
górniczych i hutniczych. Na skutek utraty głównego źródła utrzymania (jakie dawała kopalnia lub huta) rodziny
te korzystają z systemu pomocy społecznej, który niestety podtrzymuje w wielu przypadkach, bierność
zawodową, także z pokolenia na pokolenie. Rodzi to sytuację braku aspiracji, a także złego, stereotypowego
postrzegania dzielnicy zarówno przez jej mieszkańców, jak i oraz osoby z zewnątrz. Jak wynika
z przeprowadzonych analiz, na Załężu występuje wysoka koncentracja rodzin korzystających z MOPS, w tym
z tytułu

ubóstwa,

niepełnosprawności

oraz

bezradności

w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jest to druga po Szopienicach-Burowcu dzielnica o najgorszej
sytuacji pod kątem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Istotnym problemem jest również wysoki poziom
przestępczości, na który składa się bardzo wysoka koncentracja rozbojów, wybryków chuligańskich oraz
przemocy w rodzinie. Na obszarze Załęża występuje także problem depopulacji – w latach 2005-2013 liczba
mieszkańców obszaru spadła o ponad 1 400 osób, natomiast w latach 2014-2019 ubyło 1 000 osób.
W wymiarze fizycznym na obszarze kryzysowym znajduje się (głównie w paśmie ul. Gliwickiej) szereg
budynków mieszkalnych z wyróżniającymi się walorami architektonicznymi, także o charakterze zabytkowym wymagających kompleksowych remontów, w tym podwyższenia ich standardu. Istotnym zagadnieniem jest
również brak dobrego zaplecza kulturalnego i sportowego o charakterze ogólnodostępnym dla mieszkańców
Załęża, w szczególności dla osób młodych oraz seniorów. Warto w tym miejscu wspomnieć o zakończonym
w 2019 roku projekcie rewitalizacji zielonego skweru: Placu Londzina, stanowiącym odpowiedź na potrzeby
mieszkańców w kwestii kreowania przyjaznych przestrzeni publicznych, służących spędzaniu czasu wolnego
przez różne grupy wiekowe. Problem dostępu do usług publicznych w dziedzinie sportu i kultury jest
szczególnie widoczny wśród osób młodych, ze względu na „sztuczny” podział obszaru kryzysowego na dwie
odrębne części (po obu stronach ul. Bocheńskiego) z powodu ich sympatii względem konkurencyjnych klubów
sportowych. Sytuację kryzysową Załęża potęguje zły stan środowiska, w tym niska emisja i zanieczyszczenie
wód powierzchniowych.
Ze względu na kumulację zjawisk kryzysowych o charakterze społecznym, priorytet interwencji winien
być przypisany działaniom związanym ze wzmacnianiem potencjału społeczno-zawodowego społeczności
lokalnej oraz wspieraniem kreowania nowego profilu gospodarczego obszaru. Zły stan techniczny starej
zabudowy, jej niedostosowanie do współczesnych standardów oraz występujący na podobszarze rewitalizacji
problem niskiej emisji implikuje konieczność podjęcia interwencji mających na celu poprawę efektywności
energetycznej budynków i ich modernizacji.
W miejskim podobszarze rewitalizacji Załęże obowiązuje jeden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego:
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146 – uchwała nr XXVIII/584/16 z 27.07.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

obszaru

w

rejonie

ulic

Gliwickiej,

Brackiej

i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon
Dodatkowo, podobszar częściowo objęty jest przystąpieniem nr 162p uchwała nr XLI/842/09 z dnia
27.04.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwała nr XXVIII/583/16 z 27.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia
Katowic

Zasięg przestrzenny podobszaru
Rysunek 5 Granica podobszaru rewitalizacji Załęże

Analiza możliwości rozwoju podobszaru
Strategia wynikowa dla Załęża zidentyfikowana na podstawie analizy SWOT wskazuje na dominację działań
defensywnych, co w przypadku jednostki przestrzennej miasta oznacza konieczność podjęcia szeregu działań
rewitalizacyjno-restrukturyzacyjnych. Punkt ciężkości przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla Załęża powinien
zostać położony na działania minimalizujące oddziaływania słabych stron dzielnicy. Mowa tu przede wszystkim
o działaniach z zakresu rewitalizacji społecznej ukierunkowanych na neutralizowanie wpływu takich słabych

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Strona 44

stron Załęża jak: wysoka koncentracja bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, wysoka
koncentracja poziomu bezrobocia wśród młodzieży (do 25 roku życia), koncentracja patologicznych zjawisk
związanych z alkoholizmem i przemocą domową, duży udział gospodarstw domowych dotkniętych
problemem ubóstwa i zależnych od pomocy MOPS. Ważne są także działania z zakresu rewitalizacji
gospodarczo-technicznej odnoszące się do minimalizowania wpływu następujących słabych stron dzielnicy:
utrata bazy ekonomicznej dzielnicy poprzez likwidację KWK Kleofas i Huty Baildon, niski standard zasobów
mieszkaniowych. Realizacja strategii defensywnej wymaga również wykreowania nowych potencjałów
rozwojowych dzielnicy, gdyż obecne – oparte na kluczowych silnych stronach czyli tradycjach handlu
detalicznego i targowego (m.in. CH „Załęże”), wysokiej aktywności oraz doświadczeniu organizacji
pozarządowych oraz instytucji wspierających lokalną społeczność (CS „Nasze Załęże”, „Dom Aniołów Stróżów”,
Klub Młodzieżowy, Dom Kultury, działalność streetworkerów), mogą okazać się niewystarczające w procesie
kompleksowej rewitalizacji tego obszaru.
Wizja, cele i kierunki rewitalizacji
Wizja
Zintegrowana i aktywna dzielnica Katowic oferująca dobre warunki zamieszkania, cechująca się wzrostem
przedsiębiorczości i ograniczeniem koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.
Cel główny rewitalizacji obszaru Załęże
Wzmocnienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej dzielnicy i minimalizacja zjawisk wykluczenia społecznego
wraz z poprawą warunków życia oraz lepszym wykorzystaniem potencjału endogenicznego na rzecz wzrostu
przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców.
Kierunki działań


wymiar społeczno-kulturowy:


tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,



rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,




poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego,

wymiar gospodarczo-technologiczny:


aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem

jego atrakcyjności

inwestycyjnej,


wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,



kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta,



wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:
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tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,



podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.

6.1.4. Bogucice
Charakterystyka podobszaru i jego otoczenia
Nazwa

Bogucice

Powierzchnia

83,51 ha [0,51% powierzchni miasta]

Liczba ludności

5 479 [1,89% ludności miasta] (2014 rok)
4 809 [1,79 % ludności miasta] (VI.2021 rok)

Główne problemy

Depopulacja, niska aktywność gospodarcza, zły stan techniczny
budynków

Cel rewitalizacji

Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Bogucic obejmujące
poprawę warunków zamieszkania, lepsze zintegrowanie ze
Śródmieściem i Strefą Kultury oraz wsparcie lokalnej przedsiębiorczości
i podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Bogucic wzrosła w ostatnich latach w stopniu znaczącym głównie
za sprawą zagospodarowania na cele Strefy Kultury terenów po byłej kopalni Katowice-Kleofas. Stworzone
w ramach Strefy obiekty pełniące funkcje kulturalne i wystawienniczo-konferencyjne stanowią nowe
wizytówkowe realizacje architektoniczne. Ponadto, częściowo zrewitalizowane zabudowania dawnej kopalni,
w tym wieża wyciągowa „Warszawa” podkreślają przemysłowy rodowód i tradycje tej części miasta.
Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Bogucic podkreślona jest również przez dwa wyróżniające się
w przestrzeni miasta obiekty tj. Kościół św. Szczepana – Sanktuarium MB Bogucickiej, Szpital Zakonu
Bonifratrów oraz budynek Klasztoru ss. Jadwiżanek, które w połączeniu z międzywojenną zabudową
ul. Markiefki nadają temu miejscu „śląski klimat”. Wyrazem nowoczesności w realizacjach funkcji
mieszkaniowej będzie z pewnością nowo budowane osiedle mieszkaniowe tzw. „Pierwsza dzielnica”.
Atrakcyjność krajobrazu miejskiego obszaru rewitalizacji osłabiają zaniedbane elewacje XIX-wiecznych
kamienic,

w

tym

niezadawalający

stan

techniczny

budynków

zlokalizowanych

w

ciągu

ul. Markiefki oraz ulicy Katowickiej. Podjęcia dalszych prac rewitalizacyjnych wymaga także część budynków
po kopalni Katowice-Kleofas, a także tereny poprzemysłowe znajdujące się w pobliżu ul. Olimpijskiej.
Wyniki analiz statystycznych dotyczących sfery społeczno-gospodarczej wskazują na wysoką
koncentrację osób bezrobotnych (w tym bezrobotnych kobiet, osób do 25 roku życia, bezrobotnych
długookresowo oraz bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego), a także wysoką koncentrację osób
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korzystających z pomocy MOPS, co w sytuacji braku interwencji oznacza wysoki stan zagrożenia dalszą
degradacją obszaru.
Kryzysowa sytuacja Bogucic, jak wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych, wiąże się także
z brakiem inwestycji na jej terenie, które odpowiadają stricte potrzebom mieszkańców, w tym między innymi
rewitalizacji Parku Boguckiego7 oraz wyznaczenia miejsca centralnego dla analizowanego obszaru. Za istotny
mankament ograniczający procesy rozwojowe uznano także brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru po byłej KWK Katowice, tj. obszaru ul. Nadgórników – ul. Olimpijska. Plan
ten został uchwalony w dniu 28.05.2020 r.
W wymiarze depopulacji (spadek liczby ludności o ponad 2 000 w ciągu 8 lat, w ciągu kolejnych 5 lat
ubyło ponad 1 000 osób) za jedną z jej przyczyn podaje się brak nowego budownictwa mieszkaniowego.
Problem mieszkaniowy łączony jest także ze zdekapitalizowaną zabudową „familokową” zamieszkiwaną przez
kolejne pokolenia, w której dodatkowo kwaterowani są mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem społecznym.
W wymiarze rozwoju wskazuje się na brak wyznaczonych terenów na rzecz lokalizacji parków
przemysłowych oraz obiektów dla mikro przedsiębiorstw. Znaczącym problemem obszaru jest również brak
miejsc pracy zgodnych z kwalifikacjami mieszkańców oraz ich wykształceniem, w tym pracy dla osób młodych.
Podkreśla się równocześnie niezadawalający poziom wykształcenia i kwalifikacji części mieszkańców obszaru
skutkujący niekorzystną strukturą zawodową w relacji do obecnych wymagań pracodawców.
Za problem obszaru uznano także słabą promocję dzielnicy i jej niewykształcone dotychczas
powiązania z powstałą Strefą Kultury. Osobnym zagadnieniem jest niski poziom aktywności społecznej
mieszkańców

prowadzący

m.in.

do

braku

zainteresowania

sprawami

dzielnicy

i wywierania wpływu na kierunki jej rozwoju.
Celem przeciwdziałania wielowymiarowej degradacji obszaru za kluczowe wskazuje się interwencje
dotyczące wzmocnienia potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnej, uzupełnione działaniami
o charakterze infrastrukturalnym odnoszącymi się do modernizacji obiektów i nowego zagospodarowania
przestrzeni publicznych. Charakter obszaru implikuje konieczność dalszej dbałości o zlokalizowane
w Bogucicach poprzemysłowe obiekty zabytkowe, dążąc do nadania obszarowi nowych funkcji
zapewniających jego zagospodarowanie w sposób kompleksowy.
W miejskim podobszarze rewitalizacji Bogucice obowiązują 4 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:


48 – uchwała nr XIII/189/03 z 01.09.2003 r. (mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu
nr

143)

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

7

W roku 2019, zakończono realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów
wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego” o wartości 6,6 mln zł, z
wykorzystaniem środków z funduszy UE. Rewitalizacja w tym przypadku rozumiana jest jako działania mające na celu ożywienie terenu
poprzez
nadanie
mu
nowej
jakości
funkcjonalnej
zachęcającej
mieszkańców
dzielnicy
do
spędzania
w nim czasu.
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w obszarze dzielnicy Bogucice w Katowicach w rejonie ulic: Wróblewskiego, Wrocławskiej, Nowej
i Markiefki, ograniczonym od strony południowej Al. W. Roździeńskiego


143 – uchwała nr XXIV/502/16 z 27.04.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

obszaru

położonego

w

rejonie

Alei

Roździeńskiego

i ul. Zakopiańskiej w Katowicach – część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi
ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino


157 – uchwała nr XLV/858/17 z 27.07.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego
i Podhalańskiej w Katowicach



178 - uchwała nr XX/478/20 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja
Góreckiego w Katowicach – część I. Celem sporządzenia planu była m.in. rewitalizacja terenów
poprzemysłowych,

wykształcenie

wielofunkcyjnej

tkanki

miejskiej

z uwzględnieniem układu nowych integrujących przestrzeni publicznych oraz określenie zasad
zagospodarowania ośrodka usługowo - mieszkaniowego.
Dodatkowo, w ramach podobszaru przystąpiono do opracowania następujących planów miejscowych:


162p - uchwała nr XLI/842/09 z dnia 27.04.2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwała
nr XXVIII/583/16 z 27.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic



204p - uchwała nr XVII/295/15 z 29.10.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka
Mikołaja Góreckiego w Katowicach
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Zasięg przestrzenny podobszaru
Rysunek 6 Granica podobszaru rewitalizacji Bogucice

Analiza możliwości rozwoju podobszaru
Strategia wynikowa, bazująca na analizie SWOT, dla obszaru Bogucic łączy elementy podejścia rozwojowego
i defensywnego odczytywanego w kategoriach rewitalizacji i restrukturyzacji obszaru. Działania prorozwojowe dla Bogucic powinny wykorzystywać następujące kluczowe siły tej dzielnicy: Strefa kultury –
metropolitalna oferta kulturalna (NOSPR, Muzeum Śląskie, Międzynarodowe Centrum Kongresowe),
dziedzictwo kulturowe i przemysłowe dzielnicy (najstarsza dzielnica Katowic, „śląski klimat”, wizytówki
architektoniczne: Kościół Św. Szczepana i Szpital Zakonu Bonifratrów), bezpośrednie sąsiedztwo centrum
miasta (Śródmieścia), lepsze skomunikowanie poprzez nowe połączenia drogowe. Potencjał rozwojowy
dzielnicy obniża jednak szereg jej słabych stron, których wpływ powinien zostać zminimalizowany. Działania
interwencyjne powinny minimalizować wpływ takich słabych stron obszaru jak: wyludnianie się dzielnicy,
ograniczone inwestycje poprawiające jakość życia lokalnej społeczności (inwestycje skoncentrowane na
kreowaniu funkcji metropolitalnych), niski poziom przedsiębiorczości, niewielka liczba firm, w szczególności
mikroprzedsiębiorstw, niezadawalający stan techniczny i zaniedbane elewacje XIX wiecznych kamienic.
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Wizja, cele i kierunki rewitalizacji
Wizja
Atrakcyjna mieszkaniowo i zintegrowana ze Strefą Kultury oraz Śródmieściem dzielnica Katowic, której
mieszkańcy wykorzystują w działalności społecznej i przedsiębiorczej efekty sąsiedztwa generowane przez
aktywność kulturalną i biznesową.
Cel główny rewitalizacji obszaru Bogucice
Wzmocnienie atrakcyjności funkcji mieszkaniowej Bogucic obejmujące poprawę warunków zamieszkania,
lepsze zintegrowanie ze Śródmieściem i Strefą Kultury oraz wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i podniesienie
aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kierunki działań


wymiar społeczno-kulturowy:


tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,



rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,



wymiar gospodarczy:


aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem

jego atrakcyjności

inwestycyjnej,


wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,



kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta,



wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:


tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych,



podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.
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6.1.5. Szopienice - Burowiec
Charakterystyka podobszaru i jego otoczenia
Nazwa

Szopienice-Burowiec

Powierzchnia

479,09 ha [2,91 % powierzchni miasta]

Liczba ludności

13 341 [4,61 % ludności miasta] (2014 rok)
11 834 [4,40 % ludności miasta] (VI.2021 rok)

Główne problemy

Cel rewitalizacji

Depopulacja, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne,
przestępczość, niska aktywność gospodarcza, zły stan środowiska, zły
stan techniczny budynków
Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie
jakości życia poprzez pobudzenie i wzmocnienie potencjału
endogenicznego na rzecz wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej,
przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich
mieszkańców.

Przemysłowe dziedzictwo Szopienic determinuje poziom atrakcyjności jego krajobrazu miejskiego.
Wśród budynków będących w przeszłości mieszkaniami dla pracowników Huty Uthemanna (kolonie
robotnicze, w tym tzw. „familoki”) zlokalizowana jest stara zabudowa poprzemysłowa. Część obiektów
podkreślających śląski charakter krajobrazu miejskiego Szopienic została wpisana do rejestru zabytków, w tym
m. in. zespół zabudowy dawnej huty cynku Uthemanna z lat 1903-1924, zespół zabudowy dawnego browaru
i słodowni Mokrskiego z IV ćw. XIX i pocz. XX wieku (obecnie zrewitalizowany park biznesu), budynek
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza z 1906 roku (ul. Lwowska 2), zespół kościelny – kościół
parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi z lat 1885 – 1887 w stylu neogotyckim, kaplica Ogrójca z 1903 roku
w stylu neogotyckim oraz grupa rzeźb „Adoracja Krzyża” i Pieta z przełomu XIX i XX wieku – (pl. Powstańców
3), budynek z początku XX wieku, murowany z cegły (ul. Bednorza 60). Ponadto obiektami podnoszącymi
atrakcyjność krajobrazu miejskiego są zabudowania kolonii robotniczej (tzw. familoki przy ul. Lwowskiej 24),
budynek Centrum Psychiatrii. Dzielnica posiada także rozległe i atrakcyjne przyrodniczo obszary rekreacyjne
związane z kompleksem zbiorników wodnych: Borki, Morawa i Hubertus, które Miasto planuje kompleksowo
zagospodarować w ramach zadania: Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”.
Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Szopienic pomniejsza zaniedbana zabudowa zarówno budynków
mieszkalnych, jak i obiektów poprzemysłowych po dawnej hucie cynku. W szczególności dotyczy to zabudowy
przy ul. Wałowej, Wiosny Ludów, Kolonii Borki, Szabelnianej, Chemicznej, częściowo Korczaka, Deszczowej.
Zaniedbane są również zabudowania dworców: Szopienice Południe oraz nieczynnego Szopienice Północ,
a także znacząca część zabudowy mieszkaniowej. Sytuację kryzysową potęguje depopulacja obszaru (spadek
liczby mieszkańców o ponad 2300 w ciągu 8 lat, ponad 1 200 mieszkańców ubyło w ciągu kolejnych 5 lat).
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych wskazały na znaczący problem obszaru, związany
z wykluczeniem społecznym ze względu na biedę, powodujący szereg negatywnych zjawisk społecznych
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dotyczących przemocy domowej, alkoholizmu, a także dziedziczenia zachowań patologicznych. Jedną
z przyczyn kryzysu społecznego obszaru jest likwidacja miejsc pracy związanych z tradycyjnymi przemysłami,
w tym zamknięcie Huty Metali Nieżelaznych wraz z towarzyszącymi jej działalnościami gospodarczymi. Tego
rodzaju zanikanie bazy ekonomicznej dzielnicy wymaga kompleksowych działań zaradczych, które do tej pory
były podejmowane wyłącznie punktowo przez prywatnych inwestorów. Niemniej, zapotrzebowanie na
pracowników zgłaszane przez nowe działalności gospodarcze jest diametralnie odmienne w aspekcie
pożądanych kwalifikacji i wykształcenia w relacji do ich poziomu prezentowanego przez ludność SzopienicBurowca prowadząc w konsekwencji do braku możliwości znalezienia przez nią pracy. Niski poziom
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych należy zatem uznać za kolejną z przyczyn stanu kryzysowego obszaru.
Wysoka koncentracja bezrobotnych dotyczy osób młodych (do 25 roku życia), kobiet, osób bez kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego, bezrobotnych długookresowo oraz bezrobotnych korzystających z pomocy
MOPS.
Problem wykluczenia społecznego ze względu na ubóstwo (czego dowodzi wysoka koncentracja osób
korzystający z MOPS z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności

oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego) potęgowany jest ponadto przez osiedlanie się na
analizowanym obszarze rodzin i osób wieloproblemowych z innych dzielnic miasta. Prowadzi to
w konsekwencji do znaczącego odsetka – co potwierdzają analizy statystyczne – rodzin niewydolnych
zawodowo oraz wychowawczo, w tym niezdolnych do zapewnienia pozytywnych wzorców dla dzieci
i młodzieży. Działające na obszarze instytucje nie oferują zbyt wielu pozytywnych wzorców i nie stanowią
źródła inspiracji do rozwoju indywidualnego, społecznego, czy też zawodowego. Częste postawy bierności
mieszkańców potęgowane są przez niechęć do zmian, tolerancję dla stanu zastałego, niewielką dbałość
o zasoby mieszkaniowe, krajobraz miejski oraz ich estetykę. W konsekwencji obszar kryzysowy cechuje bardzo
negatywna opinia w oczach zarówno jego społeczności, jak i mieszkańców Katowic. Efektem stanu
kryzysowego obszaru jest wyraźnie obniżona wrażliwość i świadomość społeczna, wysoki poziom
przestępczości, w tym koncentracja rozbojów, wybryków chuligańskich, przemocy w rodzinie oraz działalność
subkultur kibiców.
Sytuacja kryzysowa dzielnicy wynika również z niskiej aktywności gospodarczej (co potwierdza niska
koncentracja podmiotów gospodarczych w tym mikro-firm) oraz braku inwestycji gospodarczych oferujących
miejsca pracy wymagające średnich kwalifikacji, powodując dodatkowo przedłużający się w czasie brak
zagospodarowania terenów po byłej Hucie Metali Nieżelaznych. Ponadto, stan kryzysowy obszaru potęguje zły
stan środowiska, w tym niska emisja, zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz obecność odpadów
stwarzających zagrożenie.
Celem przeciwdziałania dalszej degradacji obszaru, priorytet interwencji powinien być przypisany
działaniom skierowanym do społeczności lokalnej, odnoszącym się do poprawy potencjału zawodowego
i aktywności zawodowej, zmierzającym do podniesienia jakości oferty edukacyjnej oraz dostosowania jej do
potrzeb rynku pracy, integracji i aktywizacji społecznej w tym młodzieży oraz zapobiegania wykluczeniu
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społecznemu. W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy związane z rynkiem pracy i bezrobociem, ważne jest
także podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i edukacji przedszkolnej
oraz poprawa ich jakości. Dla przezwyciężenia kryzysu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej ważne jest
wsparcie rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej i kulturalno-turystycznej m.in. w oparciu
o obiekty zabytkowe. Biorąc pod uwagę występujący w podobszarze problem niskiej aktywności gospodarczej
konieczna jest również realizacja projektów mających na celu wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych
(w tym rozbudowa układów komunikacyjnych) oraz utworzenie miejsc do rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości. Odpowiedzią na problemy w sferze technicznej oraz środowiskowej dla poprawy stanu
podobszaru będzie również podejmowanie działań modernizacyjnych w budynkach (w tym również
o charakterze zabytkowym) skierowanych m.in. na poprawę ich efektywności energetycznej.

W

miejskim

podobszarze

rewitalizacji

Szopienice-Burowiec

obowiązują

fragmenty

7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


42 – uchwała nr XL/532/01 z 29.10.2001 w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w obszarze dzielnicy Szopienice przy ulicy
Siewnej;



76 – uchwała nr VII/93/07 z 26.02.2007 w sprawie uchwalenia mpzp obszaru południowo – zachodniej
części dzielnicy Szopienice w Katowicach (mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu
nr 105, 120);



105 – uchwała nr XLVIII/993/09 z 26.10.2009 w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego
w rejonie ulicy Wałowej w Katowicach;



109 – uchwała nr LXI/1245/10 z 30.06.2010 w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego
w rejonie ulic: Gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka w dzielnicy Szopienice w Katowicach;



120 – uchwała nr XXIX/658/12 z 28.11.2012 w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego w
rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej w Katowicach;



145 – uchwała nr XXIV/504/16 z 27.04.2016 w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego
w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach;



165 – uchwała nr LVII/1166/18 z 28.06.2018 w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego
w rejonie ulicy Janusza Korczaka.
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Zasięg przestrzenny podobszaru
Rysunek 7 Granica podobszaru rewitalizacji Szopienice-Burowiec

Analiza możliwości rozwoju podobszaru
Zidentyfikowana na podstawie analizy SWOT dla Szopienic-Burowca, strategia wynikowa (defensywna),
wskazuje na dominację niekorzystnych powiązań słabych stron dzielnicy z zagrożeniami płynącymi z jej
otoczenia. Strategię tego rodzaju, w przypadku jednostek przestrzennych takich jak miasta czy ich dzielnice,
należy postrzegać w kategoriach głębokiej rewitalizacji, restrukturyzacji i transformacji obszaru. W pierwszej
kolejności należy skupić działania na minimalizowaniu słabych stron dzielnicy, gdyż ich niekorzystne relacje
z zagrożeniami znacząco obniżają zarówno atrakcyjność tej dzielnicy, jak i świadczą o niskiej wartości jej
potencjałów rozwojowych. W tym kontekście w pierwszej kolejności należy podejmować działania mające
na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu następujących słabości: koncentracja dysfunkcyjnych zjawisk
związanych z alkoholizmem i przemocą domową, niski standard zasobów mieszkaniowych, duża koncentracja
lokali socjalnych, niski poziom bezpieczeństwa publicznego związany z problemem chuligaństwa i rozbojów,
bierność społeczności lokalnej – niechęć do zmian, zdegradowane i zaniedbane tereny poprzemysłowe
(głównie po byłej Hucie Metali Nieżelaznych).
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Wizja cele i kierunki rewitalizacji
Wizja
Szopienice-Burowiec to przykład udanej odnowy dzielnicy poprzemysłowej, w której rozwój oparto na nowych
działalnościach gospodarczych, nowej ponadlokalnej ofercie sportowo-rekreacyjnej akcentującej walory
przyrodniczo-krajobrazowe miejsca oraz na wysokiej aktywności społecznej przeciwdziałającej zjawiskom
ubóstwa i wykluczenia.
Cel główny rewitalizacji obszaru Szopienice-Burowiec
Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia poprzez pobudzenie
i wzmocnienie

potencjału

endogenicznego

na

rzecz

wzmocnienia

atrakcyjności

inwestycyjnej,

przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców.
Kierunki działań


wymiar społeczno-kulturowy:


tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,



rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych
problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,




poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego,

wymiar gospodarczo-technologiczny:


aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem

jego atrakcyjności

inwestycyjnej,


wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,



kreowanie

nowego

profilu

gospodarczo-technologicznego

dzielnicy

dopasowanego

do potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta,


wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:


tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych,



podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej,



ochrona i zrównoważone wykorzystanie walorów środowiskowych dzielnicy o znaczeniu
ponadlokalnym.
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6.1.6. Janów - Nikiszowiec
Charakterystyka podobszaru i jego otoczenia
Nazwa

Janów - Nikiszowiec

Powierzchnia

165,66 ha [0,97 % powierzchni miasta]

Liczba ludności

9 140 [3,16 % ludności miasta] (2014 rok)
7 738 [2,88 % ludności miasta] (VI.2021 rok)

Główne problemy

Depopulacja, niska aktywność gospodarcza, zły stan techniczny
budynków

Cel rewitalizacji

Wzmocnienie istniejących oddolnych aktywności społecznych
i gospodarczych determinujących atrakcyjność turystyczną, w oparciu
o lokalny potencjał kulturalny, w tym dziedzictwo przemysłowe oraz
unikatowe walory urbanistyczne na rzecz większej popularyzacji miejsca
i wzrostu przedsiębiorczości lokalnej.

Atrakcyjność krajobrazu miejskiego obszaru rewitalizacji podkreśla przede wszystkim zabytkowe
osiedle górnicze Nikiszowiec, stanowiące atrakcję turystyczną nie tylko Katowic, ale również w skali
województwa śląskiego i kraju (wpisane na listę obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
w tym układ urbanistyczno-architektoniczny osiedla, neobarokowy kościół pw. św. Anny). Popularyzacja
„Nikisza” wiąże się także z funkcją kulturalną m.in. organizowanym od 2008 roku Festiwalem Sztuki Naiwnej Art Naif Festiwal, działającą Filią Muzeum Historii Katowic, corocznym Kiermaszem Świątecznym oraz Galerią
Szyb Wilson). W 2011 roku Rozporządzeniem Prezydenta RP, Nikiszowiec został uznany za Pomnik Historii.
Jego atrakcyjność wzmacnia dodatkowo budynek szpitala przy ul. Szopienickiej 59 (dawny ratusz gminy
Janów) oraz osiedle mieszkaniowe realizowane w ramach programu „Mieszkanie Plus”. W wymiarze
industrialnym atrakcyjność krajobrazu miejskiego kreują również zabudowania Kopalni Wieczorek, w tym szyb
„Poniatowski”, „Pułaski” oraz „Wilson”.
Atrakcyjność krajobrazu miejskiego Janowa - Nikiszowca jest osłabiana przez nieco chaotyczną,
w sensie lokalizacji i formy architektonicznej zabudowę mieszkaniową w paśmie ul. Oswobodzenia
i zaniedbane elewacje wielu budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych.
Wyniki analiz statystycznych wskazują na niski poziom aktywności gospodarczej, który charakteryzuje
niska koncentracja podmiotów gospodarczych, w tym mikro-firm. Nikiszowiec pod tym względem zajmuje
niechlubne pierwsze miejsce – koncentracja podmiotów gospodarczych ogółem, jak i mikro firm jest tutaj
najniższa w całym mieście. W obliczu postępującej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz
wygaszania działalności wielu kopalń, pobudzenie aktywności gospodarczej na obszarze Nikiszowca stanowić
powinno priorytet interwencji rewitalizacyjnych. Wskaźniki opisujące sytuację społeczną w dzielnicy JanówNikiszowiec kształtują się na przeciętnym poziomie, który w razie nasilenia się niekorzystnych uwarunkowań
może w konsekwencji przyczyniać się do pogorszenia sytuacji w dzielnicy. Sytuację kryzysową obszaru
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potęguje spadek liczby mieszkańców dzielnicy – w ciągu 8 lat liczba mieszkańców dzielnicy zmniejszyła się
o ponad 1 200 osób, w ciągu kolejnych 5 lat ubyło prawie 1 000 osób).
Zgodnie z wynikami przeprowadzanych w 2015 r. konsultacji społecznych stwierdzono,
że na niezadowalający stan obszaru wpływał w główniej mierze brak wspólnego myślenia o rozwoju
Nikiszowca, w tym w kontekście przekształceń własnościowych oraz inicjowania współpracy partnerskiej
pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym, Hutniczo-Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową, organizacjami
pozarządowymi oraz Miastem. Dodatkowo sytuację kryzysową w tym obszarze potęguje nadal niewielki
potencjał alternatywnych względem kopalni miejsc pracy.
Obecnie, w wyniku współpracy Miasta Katowice oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. skutkującej
przejęciem przez Miasto zabudowań szybu „Poniatowski”, sytuacja w tym obszarze ma szansę ulec znaczącej
poprawie.

Zapoczątkowana

współpraca

stanowi

pierwszy

krok

do

ożywienia

tego

terenu

i nadania mu nowych funkcji, korespondujących z historycznym dorobkiem Nikiszowca. W związku
z zakończeniem działalności przez KWK "Wieczorek" oraz przejęciem kolejnych terenów od SRK S.A., Miasto
podejmuje działania mające na celu adaptację przestrzeni Szybu "Pułaski" na Katowicki Hub GamingowoTechnologiczny. Projekt będzie komplementarny względem adaptacji Szybu "Poniatowski" w ramach szeroko
rozumianej "Dzielnicy Nowych Technologii”.
Pilnych, kompleksowych remontów wymaga zabudowa mieszkaniowa historycznej części osiedla Nikiszowiec,
nie tylko jego odnowiona część centralna. Sytuacja kryzysowa obszaru pogarszana jest przez dewastacje
elewacji budynków i wandalizm, prowadzące do niszczenia wspólnego mienia. Osobnym zagadnieniem jest
konieczność podjęcia remontów placów, w tym poprawa ich estetyki, a także zapewnienie toalet dla osób
odwiedzających Nikiszowiec. Za istotne w tym aspekcie uważa się także niską skuteczność monitoringu (słaba
jakość – rozdzielczość kamer utrudniająca identyfikację zdarzeń związanych z chuligaństwem i rozbojami,
w tym pseudokibiców).
Pozytywne zmiany jakie zaszły w ramach poprzedniego okresu programowania rewitalizacji obszaru
Nikiszowca wymagają kontynuacji. Poza wyżej wskazanymi problemami, istotnym zagadnieniem jest także
dążenie do zmiany stereotypu postrzegania Nikiszowca (w skali miasta) jako obszaru o szczególnie niskim
poziomie bezpieczeństwa. Społeczność obszaru cechuje niski poziom przedsiębiorczości i wykształcenia oraz
nadal niewielka świadomość potencjału gospodarczego, szczególnie w kontekście rozwijającej się funkcji
turystycznej. Za istotne w tym kontekście uznano także małą pojemność infrastruktury potrzebnej do
pomieszczenia wzrastającego ruchu turystycznego (dojazdy, parkingi, place, toalety, itp.).
Zidentyfikowane w podobszarze problemy wymagają w pierwszej kolejności podjęcia działań w sferze
społecznej i gospodarczej dotyczących głównie wzmocnienia potencjału społeczno-zawodowego społeczności
lokalnej, dostosowania oferty kształcenia, w tym zawodowego, do potrzeb rynku pracy i poprawy jej jakości.
Istotna jest również realizacja projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Strona 57

W miejskim podobszarze rewitalizacji Janów-Nikiszowiec obowiązuje 1 miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego:


15 – uchwała nr V/37/98 z 21.12.1998 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w obszarze dzielnicy Janów - rejon ulicy
Zamkowej – działki nr 1369/95 i 1916/95.



79 – uchwała nr X/194/07 z dnia 28.05.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Górniczego Dorobku
w Katowicach (dot. fragmentu terenu, na którym zlokalizowany jest most podsadzkowy)

Dodatkowo, podobszar częściowo objęty jest przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
-

nr

207p

dla

w Katowicach (uchwała nr

obszaru

położonego

w

rejonie

ul.

Szopienickiej

XXXVII/721/17 z dn. 02.03.2017). W 2019 r. we współpracy

z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Politechniką Śląską zrealizowano konkurs studencki NIKISZ 4.0,
w ramach którego powstały propozycje ogólnego przeznaczenia terenów pokopalnianych KWK Wieczorek,
zlokalizowanych w Nikiszowcu w sąsiedztwie Szybu Poniatowski i Pułaski. Ich kontynuacją w 2020 r. były
studenckie warsztaty studialno-projektowe przeprowadzone we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach
i Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, mające na celu uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania terenów w sąsiedztwie Szybu Poniatowski i wskazanie propozycji połączenia pieszorowerowego historycznej zabudowy Nikiszowca z powstającym w ramach programu „Mieszkanie Plus”
osiedlem mieszkaniowym. Wykonane prace będą stanowiły materiał wejściowy do prac planistycznych.
- nr 210p dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach (uchwała nr XXXVII/724/17
z dnia 2.03.2017).
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Zasięg przestrzenny podobszaru
Rysunek 8 Granica podobszaru rewitalizacji Janów-Nikiszowiec

Analiza możliwości rozwoju podobszaru
W przypadku Janowa-Nikiszowca, strategią zmian wynikającą z analizy SWOT jest strategia konserwatywnodefensywna. Z jednej strony jej interpretacja oznacza dla obszaru konieczność podjęcia działań
rewitalizacyjno-restrukturyzacyjnych związanych z minimalizowaniem negatywnego wpływu słabych stron,
z drugiej zaś wiąże się z wykorzystaniem silnych stron na rzecz budowania wyróżniającej pozycji w otoczeniu.
Ten drugi nurt myślenia strategicznego potwierdza także wysoka pozycja strategii rozwojowej dla JanowaNikiszowca wynikająca z analizy SWOT. Minimalizacja słabych stron obszaru powinna w pierwszej kolejności
zakładać działania ukierunkowane na przeciwdziałanie niskiemu standardowi części zasobów mieszkaniowych
i ich infrastrukturalnemu wyposażeniu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna) oraz niewielkiej ilości terenów
inwestycyjnych. Jednocześnie niezbędna w tym zakresie jest dalsza, wzmożona współpraca głównych
właścicieli nieruchomości (SRK, KHW, HGSM, Miasto Katowice). Wzmocnienie potencjałów rozwojowych
obszaru powinno dokonywać się na drodze wykorzystania następujących silnych stron Janowa-Nikiszowca:
dużej świadomości i aktywności obywatelskiej mieszkańców, prężnie działających organizacji pozarządowych
i obywatelskich (m.in. Rada Jednostki Pomocniczej, Centrum Zimbardo), instytucji kultury (Galeria Szyb
Wilson, Oddział Muzeum Historii Katowic), doświadczeń Programu Aktywności Lokalnej, wydarzeń
kulturalnych stanowiących ciekawą ofertę dla przyjezdnych oraz integrujących lokalną społeczność, układu
urbanistyczno-architektonicznego Osiedla Nikiszowiec.
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Wizja, cele i kierunki rewitalizacji
Wizja
Janów-Nikiszowiec to modelowy przykład udanej rewitalizacji społecznej w połączeniu z odnowioną tkanką
urbanistyczną sfery centralnej dzielnicy oraz jej osiedli, zachowujący równowagę pomiędzy funkcją
mieszkaniową a turystyczną, wyróżniający się nowym zapleczem działalności gospodarczych.
Cel główny rewitalizacji obszaru Janów-Nikiszowiec
Wzmocnienie istniejących oddolnych aktywności społecznych i gospodarczych determinujących atrakcyjność
turystyczną, w oparciu o lokalny potencjał kulturalny, w tym dziedzictwo przemysłowe oraz unikatowe walory
urbanistyczne na rzecz większej popularyzacji miejsca i wzrostu przedsiębiorczości lokalnej.
Kierunki działań


wymiar społeczno-kulturowy:


tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności
poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym,




poprawa poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy w zakresie porządku publicznego,

wymiar gospodarczo-technologiczny:


aktywizacja gospodarcza obszaru związana ze wzmocnieniem

jego atrakcyjności

inwestycyjnej,


wzmocnienie potencjału endogenicznego dzielnicy w wymiarze przedsiębiorczości,



kreowanie nowego profilu gospodarczo-technologicznego dzielnicy dopasowanego do
potencjałów rozwojowych dzielnicy i miasta,



wymiar infrastrukturalno-środowiskowy:


tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych;
znoszeniem barier architektonicznych; ograniczaniem poziomu hałasu,



podniesienie standardu tkanki mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej.
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6.2.

Podobszary występowania problemów przestrzennych

6.2.1. Zawodzie – Porcelanowa

Nazwa

Zawodzie - Porcelanowa

Powierzchnia

3,04 ha [0,02% powierzchni miasta]

Liczba ludności

0

Charakterystyka obszaru

Plany miejscowe i przystąpienia

Planowane działania

Podobszar położony w obszarze zdegradowanym w granicach jednostki
pomocniczej Zawodzie. Od połowy XIX wieku rozwój obszaru związany
był z przemysłem (m.in. hutą cynku „Kunegunda”, hutą Ferrum). Od
1923 do 2009 roku na obszarze działała fabryka porcelany. W Studium
dla obszaru określono funkcje produkcyjno-usługowe. Zespół budynków
dawnej fabryki porcelany przy ul. Porcelanowej 23 został ujęty
w gminnej ewidencji zabytków.
65 – uchwała nr LII/1065/05 z dnia 19.12.2005 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic: Murckowska - Porcelanowa w Katowicach
208p – uchwała nr XXXVII/722/17 z 02.03.2017 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Murckowskiej i Porcelanowej
w Katowicach
W obszarze realizowane są działania mające na celu dalszą rozbudowę
Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez adaptację budynków
historycznej fabryki porcelany na budynki biurowo-usługowe wraz
z zagospodarowaniem otoczenia. Projekt odpowiada na zdiagnozowane
w obszarze problemy związane z niską aktywnością gospodarczą
dzielnicy i jest zgodny z celem generalnym rewitalizacji w mieście
Katowice (w warstwie gospodarczej i przestrzennej).
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Rysunek 9 Podobszar występowania problemów przestrzennych Zawodzie – Porcelanowa
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6.2.2. Dąb - Baildona
Nazwa

Dąb – Baildona

Powierzchnia

56,48 ha [0,34% powierzchni miasta]

Liczba ludności

0 (2014 rok)
0 (VI.2021 rok)

Charakterystyka obszaru

Plany miejscowe i przystąpienia

Planowane działania

Podobszar położony w obszarze zdegradowanym, w granicach dwóch
jednostek pomocniczych: Dąb i Załęże. Cechuje się słabnącą dominacją
funkcji przemysłowej. Do 2001 roku na terenie działała huta żelaza.
W granicach obszaru zlokalizowane są wartościowe obiekty zabytkowe
(budynek dyrekcji Huty Baildon, budynek Urzędu Celnego, dawny
mostek kolejowy na Rawie, hala obróbki ciężkiej, wieża wodna, hale
przeróbki plastycznej, hale walcowni taśm). W Studium jako wiodące
określono funkcje usługowe oraz usługowo – produkcyjne. Ponadto
zachodni fragment obszaru zaliczany jest do obszarów wymagających
przekształceń tj. obszarów o szczególnym zakresie zmian funkcjonalnych
i przestrzennych, zmierzających do poprawy ładu przestrzennego,
bardziej efektywnego wykorzystania walorów ekonomicznych
przestrzeni. Z uwagi na lokalizację obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie
ścisłego centrum miasta, w niedalekiej odległości od terenów o funkcji
mieszkaniowej, wymagany jest szczególny zakres zmian funkcjonalnych
i przestrzennych.
50 – uchwała nr XVIII/329/03 z 22.12.2003 (mpzp częściowo utracił moc
w skutek uchwalenia planu nr 72 i 146) w sprawie zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla
terenu położonego w obszarze dzielnicy Osiedle 1000 - lecia - Załęże
w rejonie ulic: Bracka - Chorzowska - Żelazna w zakresie wprowadzenia
funkcji handlu (...)
72 – uchwała nr LXIII/1481/06 z 31.07.2006 (mpzp częściowo utracił
moc w skutek uchwalenia planu nr 146) w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w rejonie ulic: Bracka - Chorzowska - Żelazna w Katowicach
146 – uchwała nr XXVIII/584/16 z 27.07.2016 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach,
z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon
Na obszarze realizowanych jest wiele przedsięwzięć inwestycyjnych
podmiotów zewnętrznych zmierzających do rewitalizacji terenów
pohutniczych i zaadaptowaniu ich przede wszystkim na funkcje
usługowe. W ramach projektów zgłoszonych do ujęcia w LPR, inwestor
realizuje szereg działań zakładających adaptację i przebudowę budynków
po byłej hucie Baildon na cele biurowe, produkcyjne, magazynowe,
handlowe
i rekreacyjne oraz związane z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości
poprzez realizację programu inkubowania i akceleracji aktywności
społecznej i zawodowej lokalnej społeczności, w tym działania mające na
celu rozwój Parku Przemysłowo-Technologicznego „Revita-Park”, a także
planuje do realizacji kolejne projekty. Odpowiadają one na występujące
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w obszarze problemy przestrzenne oraz związane z koncentracją
bezrobocia oraz niską aktywnością gospodarczą, a także są zgodne
z celem generalnym rewitalizacji.

Rysunek 10 Podobszar występowania problemów przestrzennych Dąb – Baildona
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6.2.3. Kolonia Alfred
Nazwa

Kolonia Alfred

Powierzchnia

2,34 ha [0,01% powierzchni miasta]

Liczba ludności

52 (2014 rok)
14 (VI.2021 rok)

Charakterystyka obszaru

Plany miejscowe i przystąpienia

Planowane działania

Podobszar położony jest w obszarze zdegradowanym, w ramach
jednostki pomocniczej Wełnowiec – Józefowiec. W skład obszaru
wchodzi część osady robotniczej Alfred (powstałej wokół kopalni Alfred)
w granicach ochrony wpisanych do rejestru zabytków. Początki osady
sięgają połowy XIX wieku. Doskonała lokalizacja, bliskość Parku
Śląskiego, infrastruktura komunikacyjna i właściwości krajobrazowe są
dodatkowymi atutami przemawiającymi za realizacją kompleksowego
projektu rewitalizacji i zagospodarowania dawnej kolonii robotniczej.
82 – uchwała nr XII/218/07 z 25.06.2007 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy
Wełnowiec - Józefowiec w Katowicach
200p – uchwała nr VI/104/15 z dn. 04.03.2015 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec w Katowicach
W obszarze trwają działania mające na celu realizację projektu
związanego z utworzeniem centrum społecznościowego, realizującego
działania na rzecz włączenia społecznego. Celem projektu jest wzrost
dostępności i jakości usług zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu. Projekt zakłada wybudowanie „Wioski Serca” dla
rodzinnej pieczy zastępczej, mieszkań chronionych, mieszkań
treningowych, domu seniora oraz mieszkań dla rodzin o najniższych
dochodach
i wielodzietnych. Realizacja projektu będzie miała wpływ na poprawę
sytuacji w zakresie wykluczenia społecznego w całym mieście oraz jest
zgodna z celem generalnym rewitalizacji w mieście Katowice (w zakresie
poprawy jakości życia i warunków zamieszkania, minimalizacji zjawisk
kryzysowych o charakterze społecznym).
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Rysunek 11 Podobszar występowania problemów przestrzennych Kolonia Alfred

6.2.4. Wełnowiec - Konduktorska
Nazwa

Wełnowiec – Konduktorska

Powierzchnia

62,96 ha [0,38 % powierzchni miasta]

Liczba ludności

0 (2014 rok)
1 (VI.2021 rok)

Charakterystyka obszaru

Plany miejscowe i przystąpienia

Podobszar położony w obszarze zdegradowanym, w granicach jednostki
pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec. Działalność przemysłowa na
obszarze (huta cynku) była prowadzona od połowy XIX wieku.
W Studium dla obszaru określono przede wszystkim funkcje
produkcyjno-usługowe, a częściowo także usługowo – mieszkaniowe.
Obszar stanowi część terenów mających być zagospodarowanych na
ekologiczną dzielnicę miasta, w której miałyby powstać obiekty biurowe,
mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjne zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju i przy wykorzystaniu technologii
proekologicznych.
73 – uchwała nr LXIII/1482/06 z 31.07.2006 (mpzp częściowo utracił
moc w skutek uchwalenia planu nr 88) w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic: Al. Korfantego - Konduktorska w Katowicach
88 – uchwała nr XVI/314/07 z 24.07.2007 w sprawie uchwalenia
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Planowane działania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy
Dąb - Wełnowiec w Katowicach
184p – uchwała nr XXX/694/12 z 19.12.2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei
W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach.
Na obszarze finalizowane są działania mające na celu rekultywację
i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, planuje się budowę budynków
biurowych oraz plusenergetycznego hotelu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu z wykorzystaniem technologii
proekologicznych oraz realizację multifunkcjonalnego osiedla „Nowy
Wełnowiec”. Planowane do realizacji projekty stanowią część koncepcji
utworzenia zrównoważonej, ekologicznej i przyjaznej człowiekowi
dzielnicy miasta tzw. „Katowice – Północ Eko Miasto”, stanowiącej
poszerzenie obszaru funkcjonalnego śródmieścia Katowic o wysokich
walorach kompozycyjnych i estetycznych. Docelowo planowana jest
realizacja
zabudowy
usługowej,
mieszkaniowej,
rekreacyjnej
i produkcyjnej. Przystąpiono do opracowania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zakłada się budowę
połączenia drogowego stanowiącego przedłużenie ulicy Stęślickiego na
odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego.

Rysunek 12 Podobszar występowania problemów przestrzennych Wełnowiec – Konduktorska
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6.2.5. Szopienice - Woźniaka
Nazwa

Szopienice - Woźniaka

Powierzchnia

87,46 ha [0,53% powierzchni miasta]

Liczba ludności

2 (2014 rok)
2 (VI.2021 rok)

Charakterystyka obszaru

Plany miejscowe i przystąpienia

Planowane działania

Podobszar położony jest w południowo-wschodniej części obszaru
zdegradowanego, w granicach jednostki pomocniczej SzopieniceBurowiec. Od 1834 roku na tym terenie działała huta cynku Wilhelmina,
aktualnie na jej miejscu znajduje się Zakład Przetwórstwa Miedzi Huty
Metali Nieżelaznych „Szopienice” (w likwidacji). W obszarze znajdują się
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa
śląskiego: budynek dawnej cechowni i dyrekcji huty, wieża ciśnień,
budynek portierni. W Studium część obszaru zaliczana jest do terenów
wymagających rehabilitacji. Zasadniczym kierunkiem przeznaczenia jaki
przewiduje Studium jest funkcja produkcyjna i usługowa.
76 – uchwała nr VII/93/07 z 26.02.2007 (mpzp częściowo utracił moc
w skutek uchwalenia planu nr 120) w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowozachodniej części dzielnicy Szopienice w Katowicach
120 – uchwała nr XXIX/658/12 z 28.11.2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej w Katowicach
145 – uchwała nr XXIV/504/16 z dnia 27.04.2016 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach
Na obszarze zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta „Katowice
2030” planuje się przedsięwzięcia związane z utworzeniem strefy
aktywności gospodarczej, utworzeniem parków przemysłowych
i technologicznych
zagospodarowujących
tereny
i
obiekty
poprzemysłowe,
utworzeniem
centrum
firm
start-upowych
z wykorzystaniem postindustrialnej przestrzeni kulturowej. Tworzenie
nowych miejsc pracy oraz infrastruktury do prowadzenia działalności
gospodarczej odpowiada na zidentyfikowane w obszarze problemy
związane z niską aktywnością zawodową mieszkańców, koncentracją
bezrobotnych oraz niską aktywnością gospodarczą. Planowane
przedsięwzięcia są zgodne z celem generalnym rewitalizacji w mieście
Katowice.
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Rysunek 13 Podobszar występowania problemów przestrzennych Szopienice – Woźniaka

6.2.6. Śródmieście - Raciborska
Nazwa

Śródmieście - Raciborska

Powierzchnia

7,22 ha [0,04% powierzchni miasta]

Liczba ludności

Charakterystyka obszaru
i planowane działania

0 (2014 rok)
0 (VI.2021 rok)
Podobszar położony jest w południowo-zachodniej części obszaru
zdegradowanego, w granicach jednostki pomocniczej Śródmieście.
Teren, położony jest na międzytorzu i zabudowany budynkami
i obiektami byłej lokomotywowni (m.in. hale wachlarzowe, obrotnica,
tory kolejowe z rozjazdami).
W Studium obszar ten zaliczany jest do specyficznych terenów
wymagających kompleksowych przekształceń struktury funkcjonalnej
i przestrzennej, w ramach przeobrażeń których niezbędne jest
ukształtowanie przestrzeni publicznych oraz powiązań pieszych
i rowerowych z otoczeniem.
Teren nie jest objęty mpzp i przystąpieniami do opracowania mpzp.
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Rysunek 14 Podobszar występowania problemów przestrzennych Śródmieście – Raciborska
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7.

Podstawowe projekty rewitalizacyjne
W ramach projektów podstawowych ujęto projekty miejskie, planowane do realizacji przez Miasto

i jego jednostki organizacyjne, finansowane w ramach środków własnych oraz dofinansowane ze środków UE
(RPO 2014-2020, w formule ZIT oraz działań konkursowych, POIiŚ), a także projekty zgłoszone przez podmioty
zewnętrzne w ramach zapewnienia włączenia szerokiego grona interesariuszy w proces planowania
rewitalizacji.
Realizacja projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne zależy od możliwości finansowych
Zgłaszającego. Ujęcie projektu w ramach Programu Rewitalizacji nie skutkuje udzieleniem dofinansowania
przez Miasto. Zakres rzeczowy, lata realizacji oraz wartości projektów, przyjęto na podstawie zgłoszeń,
weryfikowanych pod kątem zgodności z celami rewitalizacji.
Projekty ujęte w ramach przedsięwzięć podstawowych w miejskich podobszarach rewitalizacji
przyczyniają się do realizacji celów i kierunków rewitalizacji przede wszystkim w wymiarze społecznokulturowym oraz infrastrukturalno-środowiskowym. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w granicach
podobszarów występowania problemów przestrzennych realizują głównie cele w wymiarze gospodarczotechnologicznym. Projekty podstawowe skierowane będą przede wszystkim do mieszkańców obszaru
rewitalizacji, jako głównych interesariuszy procesu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do
mieszkańców obszaru zdegradowanego.
Projekty o charakterze społeczno-kulturowym obejmują m.in.: tworzenie centrów aktywności lokalnej,
programy wzmacniające aktywizację zawodową, zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, poprawę
bezpieczeństwa publicznego, poprawę jakości i dostosowanie do potrzeb rynku oferty edukacyjnej,
organizacje zadań pozalekcyjnych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznych oraz działania mające na
celu integrację społeczną.
Projekty o charakterze infrastrukturalno-środowiskowym obejmują m.in.: inwestycje poprawiające jakość
świadczonych usług edukacyjnych, adaptacje i remonty budynków na potrzeby realizacji programów
społecznych, budowę i przebudowę infrastruktury drogowej oraz poprawę dostępności komunikacyjnej,
budowę nowych mieszkań na wynajem, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, poprawę efektywności
energetycznej, modernizację i budowę budynków komunalnych, tworzenie infrastruktury sportu i rekreacji,
adaptacje i remonty budynków o wartości historycznej, w tym działania wpływające na poprawę klimatu
akustycznego Miasta.
Projekty o charakterze gospodarczo-technologicznym obejmują m.in.: zagospodarowanie budynków
poprzemysłowych i wprowadzenie do nich nowych funkcji, tworzenie warunków do rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości.
Realizacja w poszczególnych podobszarach ww. typów projektów przyczyni się do osiągnięcia
wielowymiarowej zmiany.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Strona 71

W ramach projektów podstawowych ujęto projekty Miasta Katowice realizowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz NGO w partnerstwie z Miastem, o charakterze horyzontalnym tzn. obejmujące
mieszkańców wszystkich podobszarów rewitalizacji, co do których uznano, iż bez ich realizacji proces
rewitalizacji nie przyczyni się w sposób skuteczny do przezwyciężenia zidentyfikowanych kryzysów w obszarze
rewitalizacji:
-

"Katowice - miasto otwarte - rozwój usług społecznych" (I etap) - grupę docelową stanowi 131 osób
(68 kobiet i 63 mężczyzn) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zamieszkujących wskazane
w LPR podobszary rewitalizacji w Katowicach lub korzystające ze wsparcia oferowanego w ramach
Centrum Usług Społecznych, które zlokalizowane jest w obszarze rewitalizacji - przy ul. Francuskiej 43),

-

"Katowice - miasto otwarte - rozwój usług społecznych" (II etap) - 50% miejsc wsparcia
w projekcie gwarantowanych jest dla osób zamieszkujących OR (wszystkie podobszary).

-

"Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach" (I etap) - uczestnicy projektu rekrutowani byli
w pierwszej kolejności z terenów objętych LPR (wszystkie podobszary rewitalizacji), a wybór obszarów
interwencji wynika ze zdiagnozowanych w LPR problemów mieszkańców dzielnic wskazanych jako
kryzysowe, dotkniętych wysokim bądź bardzo wysokim nasileniem problemów w sferze społecznogospodarczej. W kolejnym etapie rekrutacji objęła ona dodatkowo osoby z pozostałych terenów miasta,
korzystające ze wsparcia oferowanego w ramach mieszkania treningowego zlokalizowanego w OR przy ul.
Chopina 9, Centrum Usług Społecznych "Integracja" zlokalizowanego w OR przy ul. Francuskiej 43 oraz
MOPS zlokalizowanego w OR przy ul. Jagiellońskiej 17.

-

"Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach" (II etap) - 50% miejsc wsparcia
w projekcie gwarantowanych jest dla osób zamieszkujących OR (wszystkie podobszary).

-

„Wzmocnienie sytemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego
(1 etap)”- projekt w całości dedykowany jest mieszkańcom OR (wszystkich podobszarów rewitalizacji).

-

„Centrum Aktywności Młodzieżowej” (projekt Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych
„MOST”, w którym Miasto jest partnerem). Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową
młodych dorosłych, w wieku 18-30 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu
działaniami środowiskowymi zostanie objęta społeczność zamieszkująca obszar zdegradowany priorytetowo w ramach rekrutacji traktowane będą osoby, rodziny i środowiska zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszar rewitalizacji. Miejsce realizacji projektu
zlokalizowane jest w ramach podobszaru rewitalizacji Śródmieście. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane
w podobszarze problemy społeczne związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, realizacja
projektu, skupionego na podniesieniu aktywności zawodowej i społecznej, w istotny sposób przyczyni się
do poprawy sytuacji w obszarze rewitalizacji.

Ponadto wskazano projekty, dla których miejsce realizacji znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego
- dotyczą one zarówno interwencji o charakterze „miękkim” z zakresu powiązania systemu edukacji
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i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, podnoszących kwalifikacje zawodowe, programu aktywności
lokalnej, jak i „twardym”. Są to następujące projekty:
-

Projekty Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych tj. „Remont i modernizacja oraz wyposażenie
laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego”, „SOS Szkolenia otwartych szans”
(3 projekty), a także „Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń
na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych ŚTZN w Katowicach”, zlokalizowane są na obszarze
zdegradowanym w niewielkiej odległości od granicy miejskiego podobszaru rewitalizacji Śródmieście.
Biorąc pod uwagę ich społeczny charakter, zostały uznane za projekty podstawowe ze względu na fakt, że
założone w ich ramach działania dotyczące dostosowania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości kształcenia zawodowego przyczyniają się do
realizacji celu generalnego procesu rewitalizacji w mieście Katowice w zakresie trwałego ożywienia
społeczno-gospodarczego oraz są zgodne z kierunkiem działania wyznaczonym w ramach miejskiego
podobszaru rewitalizacji Śródmieście - tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz
pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Realizacja tych projektów przyczyni się do przezwyciężenia zidentyfikowanych
w podobszarze rewitalizacji problemów tj. koncentracji osób bezrobotnych do 25 roku życia,
bezrobotnych kobiet oraz bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Realizacja
projektu w placówce zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie OR, pozwoli na łatwy i bezpośredni
dostęp do oferty kształcenia osób zamieszkujących podobszar Śródmieście, wśród których
zdiagnozowano problemy z zakresu bezrobocia, braku kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

-

Projekty Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 (ZSZ nr 3) tj. „Moje wybory - moje kwalifikacje - moje
zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych” oraz
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo – dydaktycznej”, dotyczące
wsparcia szkolnictwa zawodowego, zlokalizowane są na obszarze zdegradowanym w niewielkiej
odległości od granicy miejskiego podobszaru rewitalizacji Janów-Nikiszowiec. Biorąc pod uwagę ich
społeczny charakter oraz zakładane efekty zostały uznane za projekty podstawowe. Planowane w ich
ramach działania dotyczące dostosowania oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy i podniesienia jakości kształcenia zawodowego, przyczyniają się do realizacji celu
generalnego procesu rewitalizacji w mieście Katowice w zakresie trwałego ożywienia społecznogospodarczego oraz są zgodne z kierunkiem działania wyznaczonym w ramach miejskiego podobszaru
rewitalizacji Janów-Nikiszowiec tj. tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie
kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizacja projektów przyczyni się do przezwyciężenia zidentyfikowanych w podobszarze rewitalizacji
problemów tj. koncentracji osób bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych kobiet oraz
bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Realizacja projektu w placówce
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zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie OR, pozwoli na łatwy i bezpośredni dostęp do oferty
kształcenia zawodowego osób zamieszkujących podobszar Janów – Nikiszowiec, wśród których
zdiagnozowano problemy z zakresu bezrobocia, braku kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
-

Programy Aktywności Lokalnej w Wełnowcu-Józefowcu i Dębie (3 projekty), które zostały uznane za
podstawowe,
w

obu

ponieważ

jednostkach

ich

realizacja

pomocniczych,

przyczyni

które

stanowią

się

do

część

poprawy
obszaru

sytuacji

społecznej

zdegradowanego.

Cele

i efekty projektów są silnie powiązane ze zdiagnozowanymi problemami w ramach obszaru
zdegradowanego , a zaplanowane działania pozytywnie wpłyną na sytuację w dzielnicach i zniwelują
występujące tam niekorzystne zjawiska związane z rynkiem pracy oraz ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału
społeczno-zawodowego wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy
Wełnowiec - Józefowiec oraz Dąb, a także wzrost spójności całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji
w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej. W ramach
projektu będą realizowane m.in. animacja lokalna, klub aktywnego mieszkańca, program wspierający
reintegrację zawodową i działania środowiskowe. Projekt realizuje cel generalny procesu rewitalizacji
w mieście Katowice w zakresie ożywienia społecznego i poprawy jakości życia mieszkańców.
-

Projekt pn.: „Przebudowa (modernizacja) budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy
ul. Raciborskiej 37 w Katowicach w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawy
efektywności energetycznej”, zlokalizowany jest w obszarze zdegradowanym Śródmieście. Projekt został
uznany za podstawowy, ze względu na wpływ jaki wywrze na mieszkańców podobszaru rewitalizacji.
Projekt stanowi odpowiedź na wskazane dla Śródmieścia kierunki działań tj. tworzenie szans na rozwój
zawodowy i osobowy oraz pobudzanie kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym
zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym z tyt. niepełnosprawności); tworzenie i wzmacnianie
udogodnień miejskich związanych (…) ze znoszeniem barier architektonicznych (…); podniesienie
standardu (….) obiektów użyteczności publicznej. Ponadto zakładany efekt przedsięwzięcia w postaci
zwiększenia efektywności energetycznej jest odpowiedzią na zidentyfikowany w Śródmieściu zły stan
środowiska. W konsekwencji realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępności i efektywności
artystycznego szkolnictwa wyższego i infrastruktury kulturalnej oraz podniesienie ich jakości (zgodnie
z zapisami LPR dla podobszaru Śródmieście, jakość infrastruktury kształcenia wyższego wymaga
poprawy).

-

Projekt pn.: „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych
w Katowicach”, zlokalizowany jest w obszarze zdegradowanym Śródmieście. Projekt został uznany za
podstawowy, ze względu na wpływ jaki wywrze na mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Projekt
stanowi

odpowiedź

na

wskazane

dla

Śródmieścia

kierunki

działań

w wymiarze społeczno – kulturowym tj. tworzenie szans na rozwój zawodowy i osobowy oraz pobudzanie
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kreatywności poszczególnych grup mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym;
rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem
ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie większego zaangażowania
seniorów zarówno w sprawy dzielnicy, jak i ich aktywnego włączenia w ofertę społeczno-kulturalną
miasta. Projekt jest działaniem komplementarnym względem innych działań prowadzonych
w Śródmieściu.
-

Projekt pn.: Przebudowa (modernizacja) budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy
ul. Koszarowej 19 w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy
efektywności energetycznej, zlokalizowany jest w obszarze zdegradowanym Śródmieście. Projekt z uwagi
na swój charakter oraz bliskie sąsiedztwo obszaru rewitalizacji Śródmieście, został uznany
za podstawowy. Prognozowane efekty realizacji projektu odpowiadają na zdiagnozowane w obszarze
problemy, w tym zły stan środowiska oraz zły stan techniczny budynków. Zakres projektu uzupełnia
kompleksową interwencję w obszarze rewitalizacji w wymiarze infrastrukturalno-środowiskowym, jak
również społeczno-kulturowym, poprzez poprawę dostępności obiektów publicznych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

-

Projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie PoMOC Dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej pn.
Uruchomienie Placówki Opiekuńczo - Rozwojowej "Centrum Św. Józefa" (…) zlokalizowany jest na terenie
obszaru zdegradowanego, w ramach jednostki pomocniczej Bogucice, w niedalekiej odległości od granicy
podobszaru rewitalizacji Bogucice. Projekt uznano za podstawowy ze względu na planowane funkcje
obiektu i cele jakie będzie realizował w przyszłości. Działania przewidziane w ramach placówki będą
komplementarne względem pozostałych działań zaplanowanychw podobszarze. Szeroko rozumiane
wsparcie rodzin z dziećmi oraz seniorów zapewni skuteczniejszą realizację zdefiniowanego celu
rewitalizacji, zwłaszcza w zakresie podniesienia ich aktywności społeczno – zawodowej.

-

Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego mający na celu rewitalizację terenów wzdłuż ul. Bogucickiej
należących do uczelni, obejmuje teren zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie podobszaru
rewitalizacji, w ramach obszaru zdegradowanego. Projekt uznano za podstawowy ze względu na cele
jakie ma realizować tj. poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni w rejonie Bulwarów Rawy, które są
spójne

z

kierunkiem

działania

zdefiniowanym

w

LPR

dla

podobszaru

Zawodzie,

w aspekcie infrastrukturalno-środowiskowym tj. tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich
związanych z funkcjonowaniem przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras
rowerowych, układów komunikacyjnych (…).
-

Projekt dotyczący realizacji węzła przesiadkowego „Zawodzie” w ramach Katowickiego Systemu
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych zlokalizowany jest na obszarze zdegradowanym, w niewielkiej
odległości od granicy miejskiego podobszaru rewitalizacji Zawodzie. Projekt został uznany
za podstawowy, ze względu na bezpośredni wpływ jaki inwestycja wywrze na mieszkańców podobszaru
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rewitalizacji. Realizacja projektu wpłynie na poprawę funkcjonowania transportu oraz jakości środowiska
życia mieszkańców, dzięki zakładanemu wzrostowi udziału środków publicznego transportu zbiorowego
w odbywanych podróżach. Zakłada się, że węzeł będzie zapewniał możliwości przesiadkowe z autobusów
oraz z komunikacji indywidualnej na tramwaj, w systemie Park&Ride oraz Bike&Ride, w zakresie
dojazdów do Centrum Katowic ze wschodniej części miasta i subregionu, co w naturalny sposób przełoży
się na uspokojenie ruchu w podobszarze rewitalizacji oraz zmniejszenie jego uciążliwości dla
mieszkańców obszaru, zarówno pod kątem emisji hałasu, jak i spalin. Ponadto zakłada się poprawę
estetyki infrastruktury drogowej w sąsiedztwie planowanego węzła. Realizacja projektu wpisuje w cel
generalny procesu rewitalizacji w mieście Katowice w zakresie trwałego ożywienia społecznogospodarczego zapewniającego poprawę jakości życia oraz jest zgodna z kierunkiem działania
wyznaczonym w ramach miejskiego podobszaru rewitalizacji Zawodzie w wymiarze infrastrukturalnośrodowiskowym - tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z: funkcjonowaniem
przestrzeni publicznych, terenów zielonych, stref pieszych, tras rowerowych, układów komunikacyjnych.
-

Projekt pn. „Walcowania Cynku” dotyczący modernizacji i adaptacji na cele kulturalne, społeczne,
edukacyjne i naukowe dawnej hali Walcowni Cynku, zlokalizowany w obszarze zdegradowanym uznano
za podstawowy, ze względu na bezpośredni wpływ jaki wywarł na poprawę sytuacji mieszkańców
podobszaru rewitalizacji Szopienice - Burowiec. Realizacja przedsięwzięcia stanowiła odpowiedź na
zdiagnozowane w nim problemy, a zwłaszcza: zły stan środowiska i zły stan techniczny budynków.
Przyczyniła się także do realizacji celu rewitalizacji zdefiniowanego dla podobszaru tj. ograniczanie
zjawiska wykluczenia społecznego oraz podniesienie jakości życia poprzez pobudzenie i wzmocnienie
potencjału endogenicznego na rzecz wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej, przedsiębiorczości
i aktywności zawodowej oraz postaw obywatelskich mieszkańców, a także wpisała się w kierunek
działania w wymiarze społeczno-kulturowym tj. rozwijanie zainteresowań i wspieranie pasji dzieci
i młodzieży, w tym z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych. Równocześnie przedsięwzięcie przyczyniło się do realizacji celu generalnego procesu
rewitalizacji w mieście Katowice w zakresie trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego oraz do
zachowania dziedzictwa poprzemysłowego i zwiększenia atrakcyjności Szlaku Zabytków Techniki.

-

Projekt pn. „Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda mający na celu stworzenie nowej przestrzeni
rekreacyjno-wypoczynkowej w granicach obszaru zdegradowanego wschodniej części dzielnicy Bogucice,
umożliwi korzystanie z nowopowstałej infrastruktury mieszkańcom aż trzech podobszarów rewitalizacji,
tj.: Bogucic, Szopienic-Burowca oraz Zawodzia. Projekt pozwoli na zniwelowanie problemów
zidentyfikowanych w ww. podobszarach, w tym depopulacji czy złego stanu środowiska naturalnego,
poprzez tworzenie i wzmacnianie udogodnień miejskich związanych z funkcjonowaniem przestrzeni
publicznych, terenów zielonych i stref pieszych. Projekt realizuje cel rewitalizacji wskazanych
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podobszarów poprzez podnoszenie jakości życia ich mieszkańców, w tym wzmacnianie atrakcyjności
funkcji mieszkaniowej.

Pełne zestawienie projektów podstawowych, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania, szacunkową wartością
projektów oraz wskaźnikami produktu/rezultatu zawiera załącznik nr 1.
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8.

Pozostałe projekty rewitalizacyjne

Grupa przedsięwzięć pozostałych ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych
obejmuje:


przedsięwzięcia zgłoszone w ramach konsultacji społecznych podczas prac nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji, realizowane przez Miasto Katowice, inne instytucje publiczne, wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, sektor organizacji pozarządowych, inne podmioty zewnętrzne;



przedsięwzięcia realizowane przez inwestorów zewnętrznych (jako uzupełnienie interwencji
w obszarze zdegradowanym, w tym w obszarze rewitalizacji);



działania w zakresie gospodarki prowadzone głównie przez Miasto Katowice na rzecz pobudzenia
gospodarczego, także we współpracy z: instytucjami publicznymi (m.in. szkolnictwo wyższe), PUP,
sektorem biznesu;



działania adaptacyjne zmierzające do zwiększenia odporności miasta względem negatywnych
skutków zmian klimatu, w tym m.in. uporządkowanie gospodarowania wodami opadowymi



działania w zakresie rynku pracy prowadzone przez PUP, które poza bieżącymi działaniami
skierowanymi do bezrobotnych i obejmują projekty realizowane z EFS;



działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego Miasta Katowice, także w powiązaniu z Policją i Strażą Miejską;



działania w zakresie pomocy społecznej prowadzone przez MOPS, które poza bieżącymi działaniami
skierowanymi do osób starszych i niepełnosprawnych; osób bezrobotnych; rodzin z trudnościami
opiekuńczo-wychowawczymi; rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków obejmują
projekty realizowane z EFS;



projekty inwestycyjne i remontowe realizowane w ramach Programu Zadań SpołecznoGospodarczych Miasta Katowice, realizowane w dziedzinach powiązanych z rewitalizacją, tj.:
infrastruktura transportowa, gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne, edukacja, pomoc
społeczna, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, kultura, sport i rekreacja oraz zadania
związane z poprawą estetyki przestrzeni publicznych m.in. projekt „Zagospodarowanie i rewitalizacja
wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach”;



działania horyzontalne w zakresie programów adresowanych do osób, grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym obejmujące programy z zakresu polityki społecznej takie jak: „Aktywni
Seniorzy” (60+!), „Nas Troje i więcej”, „Babcia, Dziadek i ja w Katowicach”, „Katowicki Senior
w Mieście”;



działania horyzontalne w zakresie edukacji, w tym ERASMUS, Commenius, Leonardo
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przedsięwzięcia „oddolne” realizowane m.in. przez organizacje pozarządowe oraz aktywne grupy
społeczne w ramach: Budżetu Obywatelskiego (w tym Zielonego Budżetu), Inicjatywy Lokalnej,
programu tzw. Małych Grantów, programu „Lokal na kulturę” i innych.

W wyznaczonym obszarze rewitalizacji (w szczególnych przypadkach w obszarze zdegradowanym) dopuszcza
się realizację projektów, zadań, przedsięwzięć, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym
planami zagospodarowania przestrzennego, których realizacja przyczyni się do osiągania założonych
w Programie Rewitalizacji celów.
Do tej grupy projektów zaliczono projekty, dla których ze względu na stan zaawansowania prac nie ma
możliwości oszacowania ram finansowych, bądź których zakres lat realizacji wykracza poza perspektywę
czasową obowiązywania LPR.
W ramach przedmiotowej grupy projektów w Programie uwzględnia się projekty zgłoszone do LPR przez
cztery podmioty:
1. Korona Corporation Sp. z o.o.: „Przebudowa na cele społeczne i gospodarcze dawnego dworu przy
ul. Żyznej w Katowicach wraz z otoczeniem” zaplanowany na lata 2019-2022 oraz komplementarny
względem

niego:

„Centrum

aktywności

społecznej

w

dawnym

dworze

w Dąbrówce Małej” (lata realizacji 2021-2023). Projekty zlokalizowane są na terenie jednostki
pomocniczej Dąbrówka Mała, którą cechuje wysoka koncentracja negatywnych zjawisk w sferze
społeczno – gospodarczej. Dzielnicę charakteryzują silne, historycznie ukształtowane powiązania
funkcjonalne ze styczną jednostką pomocniczą: Szopienice – Burowiec i wyznaczonym w jej obrębie
podobszarem rewitalizacji (Dąbrówka Mała w 1951 r. weszła w skład miasta Szopienice, które
ostatecznie przyłączono do Katowic). Silne przenikanie się oddziaływań tych dwóch dzielnic przełożyło
się na wzajemne korzystanie z infrastruktury i usług m.in. w zakresie edukacji i kultury. Realizacja
projektów koresponduje z celem generalnym Programu, tj. wielowymiarową odnową i trwałym
ożywieniem gospodarczym obszaru rewitalizacji, do czego przyczyni się poprawa estetyki przestrzeni
poprzez modernizację historycznej zabudowy dworu i jego otoczenia, jak i otwarcie obiektu dla
społeczności poprzez realizację w nim centrum aktywności lokalnej.
Cele i efekty projektów są silnie powiązane ze zdiagnozowanymi problemami w ramach obszaru
zdegradowanego, a ich realizacja pomoże w osiągnięciu zarówno celu generalnego, jak i celów
założonych dla sąsiadującego z Dąbrówką Małą podobszaru rewitalizacji: Szopienice - Burowiec.
W związku z powyższym ww. projekty zakwalifikowano jako uzupełniające względem działań
zaplanowanych w obszarze rewitalizacji. Poszerzą one wachlarz możliwych form rozwiązywania
zdiagnozowanych w nim problemów społecznych.
2. Maximum

Sp.

z

o.o.

Holding

S.K.A.:

„Rewitalizacja

zdegradowanych

terenów

przy

ul. Węglowej w Katowicach. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno – gospodarczego” (lata
realizacji: 2019-2021). Cele i efekty projektu są silnie powiązane z głównymi zdiagnozowanymi
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problemami w ramach obszaru zdegradowanego (i jednocześnie w dzielnicy Dąb) tj. długookresowym
bezrobociem i koncentracją rodzin korzystających z MOPS z tytułu ubóstwa, a jego realizacja pomoże
w osiągnięciu zarówno celu generalnego, jak i celów założonych dla sąsiadującego z Dębem
podobszaru rewitalizacji: Załęże. Przyczyni się także do przezwyciężania głównych problemów
zdiagnozowanych w tym podobszarze. Cele społeczne mają odgrywać szczególną rolę w projekcie obiekt będzie funkcjonować w formie Wielofunkcyjnego Centrum Społecznościowego, łączącego
w sobie

funkcje

gospodarcze

i społeczne

(prozatrudnieniowe,

aktywizacyjne,

włączeniowe,

edukacyjne). Program społeczny został opracowany we współpracy z partnerem społecznym.
W ramach projektu przewiduje się udostępnianie sal na cele społeczne oraz miejsc w strefie coworkingowej dla startupów. Istotnym elementem polityki prozatrudnieniowej ma być promowanie
zatrudnienia społeczności z obszaru rewitalizacji oraz zatrudnianie osób niepełnoprawnych.
Dodatkowo, projekt jest kontynuacją i uzupełnieniem kompleksowych działań rewitalizacyjnych
podejmowanych przez wnioskodawcę w ramach podobszaru rewitalizacji Dąb – Baildona.
Realizacja powyższych projektów w związku ze słabnącą dominacją funkcji przemysłowej w mieście Katowice,
niewątpliwie przyczyni się do pożądanej zmiany funkcjonalno-przestrzennej, w tym rozwoju funkcji
biznesowej oraz wzbogaci ofertę rynku pracy. Działania społeczne zaplanowane w ramach projektów, będą
stanowić uzupełnienie dla programu społecznego zaplanowanego w LPR, stanowią bowiem pakiet działań
zmierzających do rozwiązania głównych problemów zdiagnozowanych w obszarze zdegradowanym.
3. EKO BRYZA Sp. z o.o. (w imieniu swoim oraz spółek Silesia Nova Sp. z o.o. oraz Eko City Sp.
z

o.o.):

„NOWY

WEŁNOWIEC”

realizowany

w

podobszarze

występowania

problemów

przestrzennych Wełnowiec-Józefowiec. Projekt polega na rekultywacji oraz rewitalizacji pohutniczego
terenu w północnej części miasta i zakłada opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
multifunkcjonalnego osiedla i jego realizację. Przedsięwzięcie w znaczący sposób przyczyni się do
realizacji celu generalnego Programu, głównie poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do życia,
projektowanej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz ekologii. Projekt w istotny
sposób uzupełni dotychczas podjęte w podobszarze działania, nie tylko poprzez realizację nowej
inwestycji o charakterze mieszkaniowym i usługowym, ale również poprzez stworzenie otwartej,
wielofunkcyjnej i zielonej przestrzeni, umożliwiającej aktywny tryb życia oraz sprzyjającej
nawiązywaniu kontaktów społecznych jej mieszkańców.
4. Muzeum Śląskie: „Rewitalizacja północnej części terenu po byłej kopalni Katowice wraz
z adaptacją obiektów zabytkowych” realizowany w podobszarze rewitalizacji Bogucice. Zakres
projektu uwzględnia odnowę obiektów: zespołu zabytkowych budynków Szybu "Bartosz"
obejmujących: Budynek Nadszybia, Maszynownię i Siłownię Elektryczną; Łaźni Gwarek; Warsztatu
Mechanicznego z Kuźnią; Wieży Ciśnień i Warsztatu Rymarza. Realizacja przedsięwzięcia jest kluczowa
dla procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w podobszarze Bogucice. Będzie ono stanowić
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domknięcie unikatowej na skalę światową, stanowiącej przykład dobrej praktyki w dziedzinie
rewitalizacji - Strefy Kultury, wpisując się w realizację celu szczegółowego rewitalizacji podobszaru
w zakresie lepszego zintegrowania dzielnicy z Śródmieściem i Strefą Kultury, głównie poprzez
realizację działań w wymiarze infrastrukturalno-środowiskowym, polegających na wprowadzeniu
nowych funkcji kulturalno-wystawienniczych w zrewitalizowanych obiektach poprzemysłowych.
Projekt ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030.
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9.

Mechanizmy zapewnienia komplementarności działań rewitalizacyjnych

Komplementarność problemowa
Mechanizmy zapewnienie komplementarności problemowej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
wiążą się z:


wieloaspektowym ujęciem wiązek projektów, realizowanych przez: przedsięwzięcia strategiczne
wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz
projektów systemowych (EFS), przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Katowice, przedsięwzięcia gospodarcze realizowane przez sektor biznesu, przedsięwzięcia zgłoszone
w ramach konsultacji społecznych, działania w zakresie gospodarki podejmowane przez Miasto
Katowice, działania w zakresie rynku pracy, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, projekty realizowane
w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych Miasta Katowice, działania horyzontalne
wynikające z programów miejskich oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłoszone przez podmioty
zewnętrzne. Efekty tego rodzaju projektów oraz działań w sposób skuteczny oddziałują na sytuację
obszaru zdegradowanego w takich wymiarach pobudzania rozwoju lokalnego jak: społeczny,
gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i techniczny;



podobnie jak zostało podkreślone dla komplementarności przestrzennej, powyżej zarysowany układ
wieloaspektowych efektów rewitalizacji przejawia się także w komplementarności problemowej,
tj. zarówno w kontekście fizycznym (twardym), jak i społecznym (miękkim);



koordynacją tematyczną realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach strategii ogólnej
Miasta Katowice, jak i strategii oraz programów funkcjonalnych. Rozwiązania przyjęte w Programie,
szczególnie na etapie jego wdrażania porządkują działania i projekty realizowane na obszarach
kryzysowych realizowane w ramach: Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, Miejskiej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami
pozarządowymi, Programu ochrony środowiska dla Miasta Katowice, Strategii mieszkalnictwa Miasta
Katowice, Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Katowice, Strategii rozwoju
kultury Katowice 2020+, Strategii rozwoju sportu Miasta Katowice, Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli, Miejskiego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, Programu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice, Strategii promocji
miasta, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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Komplementarność przestrzenna
Mechanizmy zapewnienia komplementarności przestrzennej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
wiążą się z:


istnieniem wzajemnych, licznych powiązań pomiędzy efektami przedsięwzięć rewitalizacyjnych
realizowanych na danym obszarze kryzysowym ze względu na ich wdrażanie w ramach tzw. wiązek
projektów. Wiązki projektów, dla każdego z obszarów kryzysowych, cechują się znaczącą liczebnością
przedsięwzięć i działań rewitalizacyjnych realizowanych zarówno w wymiarze technicznym (twardym),
jak i w wymiarze społecznym (miękkim),



istnieniem dodatkowych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi realizowanymi na
danym obszarze kryzysowym a innymi obszarami miasta poprzez równoległe wdrażanie programów
i przedsięwzięć horyzontalnych (m.in. w ramach poszczególnych strategii i programów funkcjonalnych
Miasta Katowice).

Powyższe powiązania przestrzenne zapewniają skuteczne oddziaływanie Programu na całość obszarów
kryzysowych, a także przeciwdziałają przenoszeniu negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych na inne
obszary.
Komplementarność proceduralno – instytucjonalna
Mechanizmy zapewnienia komplementarności proceduralno-instytucjonalnej w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji wiążą się z:


osadzeniem systemu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji na poziomie strategicznym
i taktycznym wdrażania przedsięwzięć zawartych w strategii generalnej rozwoju Katowic (Strategia
Rozwoju Miasta Katowice 2030) oraz strategiach i programach funkcjonalnych. W tym wymiarze
zaproponowane rozwiązania koordynują role i działania podejmowane przez następujące jednostki
organizacyjne Miasta Katowice: Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Obsługi Inwestorów, Wydział Kształtowania
Środowiska, Wydział Budynków i Dróg, Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Wydział
Zarządzania Kryzysowego, Wydział Kultury, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Promocji. Grupa
podmiotów ujętych w LPR na poziomie strategicznym i taktycznym obejmuje także podmioty
zewnętrzne, tj. podmioty sektora biznesu oraz otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe,
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne i społeczność lokalną;



oparciem systemu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji na modelu koordynacyjnym
(międzywydziałowy zespół koordynacyjny oraz międzywydziałowy zespół wdrożeniowy).

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Strona 83

Komplementarność międzyokresowa
Działania rewitalizacyjne prowadzone w poprzednim okresie programowania w zdecydowanej większości
koncentrowały się na interwencjach o charakterze infrastrukturalnym. W obecnej perspektywie główny nacisk
kładzie się na działania w sferze społecznej, w ramach których planuje się również kontynuację działań
realizowanych w ramach projektów EFS w latach 2007-2013, tj. głównie programów aktywności lokalnej.
Komplementarność źródeł finansowania
Zaproponowane ujęcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach wiązek projektów obejmujących
przedsięwzięcia podstawowe i pozostałe - generujące wieloaspektowe efekty w ujęciu twardym i miękkim –
zapewnia pożądaną alokację źródeł finansowania w kontekście polityki spójności 2014-2020, tj. zarówno
w ramach EFS, jak i EFRR.
Ponadto, ujęcie wielopodmiotowe wiązek projektów podstawowych i uzupełniających gwarantuje
przestrzeganie zasady dodatkowości środków krajowych i UE. Wielopodmiotowość ujęta w wiązkach
projektów rewitalizacyjnych dedykowanych dla poszczególnych obszarów kryzysowych Katowic, umożliwia
również wykazanie znaczącego zaangażowania, poza środkami publicznymi, także środków prywatnych, w tym
sektora biznesu.

Indykatywne źródła finasowania [zł]
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji (w tym uczelni
wyższych, muzeów) /
środki NGO

Fundusze UE:
EFRR, EFS, FS

Inne źródła
finansowe
(w tym
kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

437 833 225

70 333 277

478 324 648

456 114 078

714 774 361

2 157 379 590
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10.

Mechanizmy włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces
rewitalizacji
Na etapie diagnozowania i programowania procesu rewitalizacji zapewniono udział jak największej

liczbie interesariuszy - mieszkańców oraz innych podmiotów zewnętrznych. Przeprowadzono dwa cykle
spotkań warsztatowych w ośmiu jednostkach pomocniczych (Śródmieście, Koszutka, Załęże, Janów –
Nikiszowiec, Szopienice – Burowiec, Bogucice, Zawodzie, Wełnowiec-Józefowiec). Informacje zebrane podczas
pierwszego cyklu warsztatów stanowiły istotny element pogłębionej diagnozy, stały się podstawą analizy
strategicznej oraz sformułowania pomysłów na projekty w poszczególnych obszarach rewitalizacji. Druga seria
spotkań miała na celu weryfikację strategicznych celów i kierunków zaproponowanych dla poszczególnych
obszarów. Spotkania te stanowiły istotne narzędzie poznania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, jak
również były sposobnością do weryfikacji spójności wcześniej planowanych działań rewitalizacyjnych.
Powyższe odegrało także znaczącą rolę w wymiarze edukacyjnym, przybliżając uczestnikom warsztatów
pojęcie rewitalizacji, w tym jej istotę i cele, a przede wszystkim znaczenie zaangażowania szerokiego grona
interesariuszy, gwarantującego powodzenie procesu rewitalizacji.
Na oficjalnej stronie internetowej miasta Katowice umieszczono informację o rozpoczętym procesie
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji z prośbą o zgłaszanie przez instytucje i podmioty zewnętrzne ze
wskazanych obszarów, planowanych do realizacji projektów. Uzyskana baza projektów podlegała weryfikacji
i ocenie pod kątem zgodności z celami rewitalizacji oraz wpływu na ograniczenie zjawisk kryzysowych
w obszarach.
Mieszkańcy i instytucje zewnętrzne miały również możliwość zapoznania się z kompletną treścią
dokumentu i zgłoszenia merytorycznych uwag do zawartości Programu za pomocą Platformy Konsultacji
Społecznych, która jest jednym z narzędzi włączenia społecznego w programowanie rozwoju, a także
w ramach przeprowadzonej Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Analogicznie instytucje
pozarządowe, poprzez uczestnictwo w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego miały możliwość odniesienia
się do proponowanych zapisów Programu.
Przewiduje się również udział mieszkańców, instytucji i innych podmiotów zewnętrznych w realizacji
ustaleń Programu Rewitalizacji, z wykorzystaniem instrumentów, których celem jest włączenie mieszkańców
we współdecydowanie o przeznaczeniu środków publicznych, a także poprzez projekty społecznościowe
(miękkie) i infrastrukturalne (twarde).
Instrumenty włączenia społecznego to:


Inicjatywa lokalna – instrument finansowy umożliwiający zgłaszanie przez osoby fizyczne, aktywne
grupy mieszkańców małej skali przedsięwzięć o charakterze m. in. integrującym społeczność lokalną,



Małe granty – instrument finansowy adresowany do organizacji pozarządowych, w tym działających
na obszarach kryzysowych na rzecz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców.
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W ramach realizacji projektów o charakterze społecznym kontynuowany będzie istotny instrument
aktywnościowy włączenia podmiotów w procesy rewitalizacyjne obszarów kryzysowych jakim są Programy
Aktywności Lokalnej, realizowane przez Miasto Katowice także w poprzednim okresie programowania (20072013). Efekty tego rodzaju programów łączą się z integracją społeczną mieszkańców i instytucji lokalnych,
tworzeniem podstawowych warunków na rzecz podejmowania aktywności społecznej oraz zawodowej,
kreowaniem lokalnych liderów zmian.
W ramach realizacji projektów infrastrukturalnych, mieszkańcy są zaproszeni do konsultowania
zamierzeń inwestycyjnych zarówno na etapie formułowania zakresu rzeczowego zadania, jak i opracowania
dokumentacji projektowej.
Zakłada się, iż dodatkowe instrumenty w zakresie włączenia przedsiębiorców, a szerzej sektora
biznesu, w procesy rewitalizacji obszarów kryzysowych zostaną wypracowane w ramach tworzonego
Programu Rozwoju Gospodarczego Miasta Katowice.
Ponadto planowane jest kontynuowanie dotychczasowej formy komunikacji poprzez internetową
stronę urzędu Miasta Katowice. Dostępne informacje dotyczące zapisów Programu, sprawozdań z jego
realizacji, raportów ewaluacyjnych i monitoringowych, informacje o ewentualnych spotkaniach i innych
wydarzeniach, dane do osób zajmujących się procesem rewitalizacji w mieście, umożliwią swobodny przepływ
informacji i bezpośredni kontakt z interesariuszami na każdym etapie prowadzonego procesu rewitalizacji.
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11.

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Model procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice – ujęcie przedmiotowe.
Ze względu na wielowymiarowość procesu rewitalizacji (wymiar społeczny, gospodarczy, środowiskowy,
przestrzenny – funkcjonalny, techniczny) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice pełni funkcję
horyzontalną względem dokumentów strategicznych (strategia rozwoju miasta i strategie funkcjonalne) oraz
operacyjnych (programy dziedzinowe). Funkcja horyzontalna Programu przejawia się przez:


integrowanie działań podejmowanych w wyniku wdrażania strategii rozwoju miasta oraz strategii
i programów funkcjonalnych Miasta Katowice, szczególne przez zaakcentowanie znaczenia działań
i projektów w nich zawartych dla obszarów rewitalizacji



porządkowanie działań realizowanych w ramach strategii generalnej oraz strategii i programów
dziedzinowych przez nadawanie wyższej rangi tym działaniom / projektom, które zawierając
komponenty społeczno-gospodarcze i przestrzenno-infrastrukturalne, wdrażane są w ramach
obszarów rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice, poza funkcją horyzontalną względem dokumentów
planujących rozwój miasta, przekładających się na działania prowadzone przez Miasto i jednostki miejskie,
posiada równocześnie funkcję autonomiczną. Oznacza to, że Program Rewitalizacji Miasta Katowice poza
integrowaniem i porządkowaniem działań społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych
i technicznych wynikających z innych dokumentów planistycznych, zawiera odrębny oraz spójny zbiór
„własnych” przedsięwzięć dedykowanych wyłącznie zidentyfikowanym obszarom rewitalizacji Katowic,
uwzględniających zamierzenia partnerów zewnętrznych. Funkcja związana z odrębnością Programu
Rewitalizacji Miasta Katowice uwidacznia się przez:


koncentrowanie działań i projektów zapisanych w ramach LPR na wybranych problemach,
tj. ograniczonych przestrzennie i ludnościowo obszarach zdegradowanych,

w ramach których

zdiagnozowano wysoką koncentrację zjawisk kryzysowych,


orientowanie procesów rewitalizacji w określonych obszarach na osiąganie zdefiniowanych celów
rozwoju,



aktywizowanie

jednostek

miejskich,

instytucji

publicznych,

sektora

biznesu,

organizacji

pozarządowych, społeczności lokalnej – w ramach zidentyfikowanych podobszarów rewitalizacji – na
rzecz lepszego diagnozowania problemów w tych obszarach, właściwej identyfikacji celów rewitalizacji
oraz skutecznego wdrażania działań i projektów rewitalizacyjnych,


komunikowanie i informowanie jednostek miejskich, instytucji publicznych, sektora biznesu,
organizacji

pozarządowych,

społeczności

lokalnej

o

celach

rewitalizacji,

podejmowanych

przedsięwzięciach rewitalizacyjnych w ramach podobszarów rewitalizacji na rzecz tworzenia podstaw
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dialogu społecznego i budowy sieci współdziałania podmiotów kreujących procesy rozwojoworewitalizacyjne w Katowicach.

Model procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice – ujęcie podmiotowe
Rola podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych w procesie wdrażania LPR Miasta Katowice.
Proces wdrażania LPR Miasta Katowice, z uwagi na wielowymiarowość procesu rewitalizacji w ujęciu
podmiotowym będzie przebiegać w sposób wielotorowy, tj. przy wykorzystaniu zaangażowania podmiotów
sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego. Podejście wielotorowe do wdrażania LPR Miasta Katowice
w ujęciu podmiotowym można zdekomponować odnosząc się do poziomu strategicznego (strategia
generalna) i taktycznego (strategie i programy funkcjonalne) oraz do poziomu operacyjnego (bieżące
zarządzanie działaniami i projektami rewitalizacyjnymi).
Ujęcie podmiotowe na poziomie strategicznym i taktycznym
Funkcje i zakres odpowiedzialności za wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice
poszczególnych podmiotów sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego na poziomie strategicznym
i taktycznym definiowane są przez zakres zapisów zawartych w strategii generalnej rozwoju miasta (Strategia
Rozwoju Miasta Katowice 2030) oraz w strategiach i programach funkcjonalnych, w kontekście
poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za wdrażanie ww. dokumentów.
Analiza zakresu zapisów generalnej strategii rozwoju Katowice oraz strategii i programów funkcjonalnych
obowiązujących (lub też planowanych w Mieście Katowice) pozwala na wskazanie następujących jednostek
organizacyjnych Miasta Katowice odpowiedzialnych za wdrażanie działań i projektów o charakterze
rewitalizacyjnych – w przypadku, gdy tego rodzaju przedsięwzięcia realizowane są w obszarze rewitalizacji:


Wydział Rozwoju Miasta (RM) (we współpracy z Wydziałem Inwestycji): koordynacja działań
i projektów wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice, a także działań
i projektów realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, w szczególności
odnoszących się do aspektów rewitalizacyjnych;



Wydział Polityki Społecznej (PS), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Powiatowy Urząd Pracy
(PUP): koordynacja, realizacja działań i projektów o charakterze społecznym, w tym wynikających
z wdrażania: Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, Programu współpracy Miasta
Katowice z organizacjami pozarządowymi, Miejskiego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, Programu „Aktywni Seniorzy”, Programu „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”,
Programu „Nas Troje i więcej”, „Katowicki Senior w Mieście" oraz "Katowicka Karta Mieszkańca",
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a także projektów realizowanych w ramach ZIT, projektów systemowych, pozakonkursowych
realizowanych przy wsparciu EFS;


Wydział Obsługi Inwestorów (OI): inicjowanie, koordynacja działań i projektów o charakterze
gospodarczym, w tym przedsięwzięć związanych z pobudzaniem przedsiębiorczości, innowacyjności
w oparciu o działalność Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink, w tym na obszarze
rewitalizacji;



Wydział Kształtowania Środowiska (KŚ), Wydział Budynków i Dróg (BD), Biuro Zarządzania Energią
(BZE), Biuro ds. Klimatu: koordynacja, realizacja działań o charakterze technicznym i środowiskowym,
w tym wynikających z Programu ochrony środowiska Miasta Katowice, Strategii mieszkalnictwa,
Programu

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

Miasta

Katowice,

Planu

gospodarki

niskoemisyjnej oraz Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do 2030 ;


Wydział Transportu (T): koordynacja działań wynikających z Wieloletniego planu rozwoju
zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice oraz bieżące zarządzanie organizacją
ruchu;



Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (PU): koordynacja i realizacja działań o charakterze
przestrzennym wynikających z zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego oraz planów miejscowych w zakresie zapisów odnoszących się do obszarów
rewitalizacji;



Wydział

Zarządzania

Kryzysowego

(ZK):

koordynacja

i

realizacja

działań

związanych

z bezpieczeństwem publicznym wynikających z ustaleń Programu zapobiegania przestępczości
i ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;


Wydział Kultury (KUL) wraz z miejskimi domami kultury: koordynacja i realizacja działań oraz
projektów sfery kulturalnej wynikających z zapisów Strategii rozwoju kultury Katowice 2020+;



Wydział Edukacji i Sportu (ES) wraz z podległymi jednostkami: koordynacja i realizacja działań oraz
projektów ze sfery edukacyjnej i sportowo – rekreacyjnej, wynikających z zapisów Polityki edukacyjnej
Miasta Katowice oraz Strategii rozwoju sportu;



Wydział Promocji (P), w tym Referat Rozwoju Turystyki Biznesowej i Convention Bureau Katowice:
koordynacja i realizacja promocji, informacja i komunikacja zadań ze sfery promocji, realizowanych
w ramach obszaru rewitalizacji wynikających ze Strategii promocji Miasta Katowice, a także realizacja
działań w zakresie organizacji konferencji, kongresów i wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych,
w tym promujących Katowice jako atrakcyjną destynację turystyki biznesowej i przemysłu spotkań



Jednostki organizacyjne miasta Katowice tj. ZZM, MZUiM, KZGM, CUW: realizacja zadań
o charakterze przestrzennym, infrastrukturalnym i technicznym wynikających z programów
funkcjonalnych.
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Wielowymiarowość procesów rewitalizacji zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice
wymaga ponadto niezbędnego zaangażowania podmiotów zewnętrznych względem struktur miejskich,
szczególnie sektora prywatnego, społecznego, a także mieszkańców wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.
Grupa tego rodzaju interesariuszy procesów rewitalizacji Katowic obejmuje:


podmioty sektora biznesu oraz otoczenia biznesu, które w ramach podobszarów rewitalizacji
podejmują działania i inwestycje prywatne (m.in.: inwestycje bezpośrednie, rozwój infrastruktury
wsparcia, restrukturyzacja dotychczasowej działalności gospodarczej);



organizacje pozarządowe prowadzące działania i projekty w wyznaczonych podobszarach rewitalizacji
w sferze społeczno-kulturalnej, edukacyjnej, socjalnej, w tym podejmujące współpracę ze strukturami
miejskimi na rzecz wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych,



wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji
podejmujące działania związane z poprawą stanu technicznego nieruchomości mieszkaniowych oraz
ich otoczenia;



instytucje publiczne, w tym działające na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji podejmujące
działania i projekty rewitalizacyjne na rzecz wzmocnienia ich rangi (m.in. uczelnie wyższe);



społeczność lokalną wyznaczonych podobszarów rewitalizacji partycypującą, a także uczestniczącą
aktywnie w przygotowaniu i realizacji projektów rewitalizacyjnych, przykładowo w ramach Budżetu
Obywatelskiego czy Inicjatywy Lokalnej.

W sposób schematyczny model wdrażania LPR Miasta Katowice na poziomie strategicznym i taktycznym
w ujęciu podmiotowym prezentuje Rysunek 15.
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Rysunek 15 Model wdrażania na poziomie strategicznym i taktycznym w ujęciu podmiotowym

Ujęcie podmiotowe na poziomie operacyjnym
Dla wdrażania ustaleń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice w ramach poszczególnych
podobszarów rewitalizacji zdefiniowano sposób bieżącego zarządzania Programem. Wyodrębniono struktury
odpowiedzialne za proces:


Wiceprezydent Miasta Katowice, pełniący nadzór nad całością wdrażania procesu rewitalizacji,



Zespół Koordynujący, w skład którego wchodzą: Wydział Polityki Społecznej, Wydział Rozwoju Miasta
oraz Wydział Obsługi Inwestorów. Zespół koordynuje całością procesu wdrażania, dba o zapewnienie
spójności pomiędzy założeniami LPR, strategią generalną oraz strategiami i programami
funkcjonalnymi, poddaje analizie i ocenie informacje dostarczane przez strukturę wdrożeniową,
przekazuje

opracowane

informacje

nadzorującemu

Wiceprezydentowi,

a w sytuacji zaistniałych zmian uwarunkowań wpływających na proces rewitalizacji w mieście
Katowice - przygotowuje rekomendacje dla zmian zapisów Programu. Ponadto, przewiduje się
ustanowienie w strukturze organizacyjnej Wydziału Rozwoju Miasta, nowego stanowiska –
Koordynatora ds. rewitalizacji.
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Zespół Wdrażający, w skład którego wchodzą przedstawiciele wydziałów i jednostek organizacyjnych
miasta, wdrażających poszczególne strategie i programy funkcjonalne (w tym programy aktywności
lokalnej). Rolą Zespołu jest: bieżący monitoring celów rewitalizacji, bieżące monitorowanie
realizowanych projektów rewitalizacji i reagowanie w sytuacji zagrożenia ich realizacji w uzgodnieniu
z Zespołem Koordynującym, inicjowanie nowych projektów rewitalizacyjnych, dostarczanie informacji,
analiz i wniosków Zespołowi Koordynującemu, bieżący kontakt ze społecznością lokalną oraz
instytucjami zewnętrznymi, opracowywanie raportów.



Rada Rewitalizacji, w skład której wchodzą przedstawiciele m.in.: mieszkańców, organizacji
pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność społeczną, instytucji kościelnych, uczelni
wyższych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji wsparcia biznesu. Rada
Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta Miasta Katowice. Do zadań Rady
będzie należał m.in. udział w procesie monitorowania i aktualizacji Programu (możliwość
formułowania wniosków i postulatów w zakresie aktualizacji na podstawie przedkładanych Radzie
sprawozdań z realizacji Programu). Zasady powołania członków oraz działania Rady zostaną określone
odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.
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Rysunek 16 Model wdrażania programu rewitalizacji w Urzędzie Miasta Katowice - poziom operacyjny

12.

System monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Niezbędnym elementem prawidłowej realizacji Programu będą działania związane z monitoringiem
i ewaluacją. Odpowiedzialnym za całość procesu monitoringu i ewaluację procesów rewitalizacyjnych jest
Zespół Koordynujący (Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Obsługi Inwestorów),
którego zadaniem jest analiza informacji, danych oraz raportów przedstawionych przez Zespół Wdrażający.
W skład Zespołu Wdrażającego wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:


Wydział Polityki Społecznej,



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej



Powiatowy Urząd Pracy,



Wydział Budynków i Dróg,



Wydział Kultury,



Wydział Edukacji i Sportu,



Wydział Zarządzania Kryzysowego,



Wydział Rozwoju Miasta,
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Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki,



Architekt Miasta



Miejski Zarząd Ulic i Mostów,



Zakład Zieleni Miejskiej,



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,



Wydział Obsługi Inwestorów,



Wydział Transportu,



Wydział Kształtowania Środowiska,



Biuro Zarządzania Energią,



Biuro ds. Klimatu,



Wydział Promocji (w tym Referat Rozwoju Turystyki Biznesowej i Convention Bureau Katowice)

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji
Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice oparty będzie na gromadzeniu informacji
o charakterze jakościowym i ilościowym. Informacje o charakterze jakościowym, obejmują dane o stopniu
realizacji działań i projektów podejmowanych w obszarze rewitalizacji przez różne jednostki organizacyjne
Miasta Katowice oraz podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu, organizacje pozarządowe),
ujęte w ramach projektów PODSTAWOWYCH i POZOSTAŁYCH. Dane jakościowe będą gromadzone w cyklach
dwuletnich. Za sporządzenie Sprawozdań z realizacji Programu odpowiedzialny będzie Zespół Wdrażający.
Sprawozdania przedkładane będą Prezydentowi Miasta, Radzie Rewitalizacji oraz Radzie Miasta. Będą
stanowić podstawę ewentualnej aktualizacji Programu, działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych
przez Miasto Katowice. Informacje o charakterze ilościowym odnoszą się do wskaźników wykorzystanych
w procesie wyznaczania obszarów zdegradowanych. Ze względu na ich złożoność i charakter, dane będą
gromadzone na potrzeby aktualizacji diagnozy i opracowania Raportu monitoringowego mid-term.
Dla zapewnienia porównywalności wyników monitoringu – stosowane będą metody kalkulacji przyjęte
w rozdziale dotyczącym diagnozy. Za sporządzenie okresowych Raportów monitoringu Lokalnego Programu
Rewitalizacja Miasta Katowice odpowiedzialny będzie Zespół Wdrażający.
Zestaw wskaźników służących opracowaniu Raportu monitoringowego mid-term o charakterze ilościowym
zawiera poniższa Tabela 11.
Tabela 11 Lista ilościowych wskaźników monitoringu LPR Miasta Katowice

Wymiary monitoringu
Sfera społeczno-gospodarcza
Depopulacja
Sfera społeczno-gospodarcza
Starzenie się
Sfera społeczno-gospodarcza

Wskaźniki (dla każdej z dzielnic Katowic)
Koncentracja depopulacji wg dzielnic
Wskaźnik starzenia się
Koncentracja ludności 75 lat i więcej
Koncentracja osób w wieku aktywności zawodowej w odniesieniu do
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Wymiary monitoringu
Aktywizacja zawodowa

Wskaźniki (dla każdej z dzielnic Katowic)
liczby mieszkańców
Koncentracja bezrobotnych
Koncentracja bezrobotnych kobiet
Koncentracja bezrobotnych do 25 roku życia
Sfera społeczno-gospodarcza - Rynek
Koncentracja bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia
pracy
zawodowego
Bezrobotni korzystający z pomocy MOPS
Koncentracja bezrobotnych długookresowo
Koncentracja rodzin korzystających z MOPS
Koncentracja rodzin korzystających z MOPS z tytułu ubóstwa
Koncentracja rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu
Sfera społeczno-gospodarcza
niepełnosprawności
Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Koncentracja rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
Koncentracja przestępstw
Koncentracja rozbojów
Sfera społeczno-gospodarcza
Przestępstwa
Koncentracja wybryków chuligańskich
Koncentracja przemocy w rodzinie
Koncentracja podmiotów gospodarczych ogółem
Sfera społeczno-gospodarcza
Aktywność gospodarcza
Koncentracja mikro-firm
Niska emisja
Sfera środowiskowa
Zanieczyszczanie wód powierzchniowych
Obecność odpadów stwarzających zagrożenie
Procent lokali socjalnych
Powierzchnia terenów obejmujących infrastrukturę rekreacyjno –
Sfera przestrzenno - funkcjonalna
wypoczynkową [m2] na 1 mieszkańca dzielnicy
Gęstość zaludnienia [os/km2]
Sfera techniczna
Średni wiek budynków mieszkalnych
Źródło: Opracowanie własne

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji
Efekty generowane przez działania i projekty rewitalizacyjne realizowane w poszczególnych podobszarach
rewitalizacji będą podlegać ewaluacji. Konieczność przeprowadzenia procesu ewaluacji wynika z potrzeby:


uporządkowania działań i projektów realizowanych w obszarze rewitalizacji miasta Katowice w latach
2016-2023,



rozpoznania skuteczności działań i projektów rewitalizacyjnych z punktu widzenia ich wpływu na:


poprawę jakości życia mieszkańców oraz redukcję ubóstwa i wykluczenia społecznego,



konkurencyjność gospodarczą i atrakcyjność inwestycyjną,



wzrost zatrudnienia oraz tworzenie warunków na rzecz wzrostu zatrudnienia,



likwidację problemów występujących na obszarach zdegradowanych,



realizację i osiąganie celów Programu Rewitalizacji Miasta Katowice.

W ramach działań ewaluacyjnych zakłada się przygotowanie dwóch Raportów ewaluacyjnych Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Katowice: raportu mid-term oraz raportu ex-post. Zakres Raportu
ewaluacyjnego będzie obejmować:
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Część operacyjno-analityczną – odnoszącą się do:


zmian wartości wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych
w poszczególnych dzielnicach Katowice (por. Tabela 11)



działań i projektów (podstawowych i pozostałych) podejmowanych w podobszarach
rewitalizacji (rozdział 8 i 9)



Część oceniającą – odnoszącą się do skuteczności działań i projektów realizowanych na obszarach
zdegradowanych, uwzględniającą takie aspekty jak:





poprawa jakości życia mieszkańców oraz redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego,



konkurencyjność gospodarcza i atrakcyjność inwestycyjna,



wzrost zatrudnienia oraz tworzenie warunków na rzecz wzrostu zatrudnienia,



likwidacja problemów występujących na obszarach zdegradowanych,



wpływ na realizację i osiąganie celów LPR Miasta Katowice.

Część rekomendacyjną – wskazującą przyszłe potrzeby rewitalizacyjne Miasta Katowice i ewentualne
zakresy aktualizacji Programu. Odpowiedzialnym za całość przygotowania Raportu ewaluacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice będzie Zespół Wdrażający.
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13.

Zasady Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Charakter Lokalnego Programu Rewitalizacji, w kontekście przedmiotowym, polegający na oparciu Programu
o wiązki projektów realizowanych przez różnych partnerów implikuje konieczność wprowadzenia zasady
corocznej aktualizacji Programu. W szczególności przedsięwzięcia o charakterze podstawowym, będą
wymagały aktualizowania zapisów w oparciu o raporty monitoringowe. Ponadto przedsięwzięcia strategiczne
(projekty ujęte w dokumencie pn. Strategia rozwoju miasta Katowice 2030) mogą z kategorii zamierzeń
i intencji stać się konkretnymi przedsięwzięciami, co będzie predestynowało do ich sukcesywnego ujmowania
w ramach projektów podstawowych.
W kontekście podmiotowym coroczna aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji wiąże się z wnioskami
i postulatami dotyczącymi wprowadzenia nowych projektów rewitalizacyjnych – formułowanymi m.in. przez:
poszczególnych liderów projektów (jednostki organizacyjne Miasta Katowice,

organizacje pozarządowe,

przedsiębiorcy, inne), Zespół Wdrażający, Zespół Koordynujący, Radnych Miasta Katowice i Rad Jednostek
Pomocniczych, Radę Rewitalizacji, a w kontekście informacji wynikających z bieżącej sytuacji w obszarze
zdegradowanym i rewitalizacji – również przez mieszkańców.
Przyjęta zasada corocznej aktualizacji wieloletniego Programu rewitalizacji jest również wyrazem otwartości
w relacji do podmiotów zewnętrznych, które zgłoszą zainteresowanie ujęciem własnych projektów
o przewidywanych rezultatach zgodnych z celami założonymi w ramach obszaru rewitalizacji w mieście
Katowice.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z punktu widzenia realizacji celów procesu rewitalizacji możliwa
jest zmiana zapisów Programu między rocznymi okresami aktualizacji.
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14.

Słowniczek i wyjaśnienie skrótów

Rewitalizacja - proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez
przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, lokalnej gospodarki oraz
przestrzeni – środowiska i infrastruktury), skoncentrowane terytorialnie i

prowadzony w sposób

zaplanowany, spójny oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Proces rewitalizacji jest procesem
wieloletnim prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością.
Projekt rewitalizacyjny - to projekt wynikający z programu rewitalizacji tzn. wpisany do niego wprost lub
mieszczący się w ramach określonych przez charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć
rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych
zjawisk powodujących sytuację kryzysową (logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji).
Interesariusze rewitalizacji:
1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa.
Partycypacja społeczna - obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający
aktywny udział interesariuszy
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Wyjaśnienie skrótów:
skrót
wyjaśnienie
Programy i dokumenty
LPR
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023
POIiŚ
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice –
Studium
II edycja
WPF
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035
ZIT
Zintegrowanie Inwestycje Terytorialne
Wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne
BD
Wydział Budynków i Dróg
KMP
Komenda Miejska Policji
KŚ
Wydział Kształtowania Środowiska
BZE
Biuro Zarządzania Energią
BK
Biuro ds. Klimatu
KUL
Wydział Kultury
KZGM
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MZUiM
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
OI
Wydział Obsługi Inwestorów
P
Wydział Promocji
PU
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
PS
Wydział Polityki Społecznej
PP NGO
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
RM
Wydział Rozwoju Miasta
ES
Wydział Edukacji i Sportu
T
Wydział Transportu
ZK
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ZZM
Zakład Zieleni Miejskiej
CUW
Centrum Usług Wspólnych
Pozostałe
NGO
organizacje pozarządowe
SM / WM
spółdzielnie mieszkaniowe / wspólnoty mieszkaniowe
PCAL
Program Centrum Aktywności Lokalnej
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Załącznik 1 - Zestawienie projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 (na podstawie Budżetu Miasta Katowice 2022; Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2045 oraz zgłoszeń podmiotów zewnętrznych, grudzień 2021)
Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Projekt adresowany do osób
niepełnosprawnych z terenu
objętego Lokalnym
Programem Rewitalizacji.
Zadania projektu obejmują:
animację lokalną, działania o
Katowice miasto otwarte – charakterze edukacyjnym,
organizowanie społeczności informacyjnym i
lokalnej - I etap
integracyjnym, rozwój
potencjału podmiotów
działających w obszarze
niepełnosprawności, wsparcie
udziału osób
niepełnosprawnych w życiu
społeczno – kulturalnym

1

Śródmieście

Źródła
finansowania

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

9.1 Aktywna
integracja

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

60 988

Środki krajowe
publiczne

196 947

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

37 486

1 674 051

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

nd.

Lata realizacji

1 969 472

2018-2020

2

9.1.5 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym konkurs

148 489

nd.

96 402

1 387 713

nd.

1 632 604

2021-2022

3

Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby
organizacji usług
społecznych i
środowiskowych dla osób
niepełnosprawnych
budynku przy ul.
Francuskiej 43.

Projekt obejmuje przebudowę
budynku przy ul. Francuskiej
43 na potrzeby
środki własne
organizacji usług społecznych i
miasta,
środowiskowych dla osób
ZIT (EFRR)
niepełnosprawnych
wraz z zapewnieniem
niezbędnego wyposażenia.

10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych

10.2.1 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych – ZIT

1 064 586

nd.

nd.

4 774 395

nd.

5 838 981

2015-2018

Katowicki System
Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych – węzeł
„Sądowa”

Projekt zakłada budowę węzła
przesiadkowego, z
zachowaniem regulacji
prawnych dot. poziomów
hałasu. Realizacja projektu
przyczyni się do osiągnięcia
integracji środków
transportu–międzynarodoweg
o, krajowego, regionalnego,
lokalnego oraz
indywidualnego. Zakłada się,
że projekt wywrze pozytywny
efekt na środowisko poprzez
ograniczenie wpływu
komunikacji indywidualnej na
korzyść komunikacji
publicznej, powodując
poprawę jakości powietrza w
mieście.

6.1 Rozwój
publicznego
transportu
zbiorowego w
miastach.

Śródmieście

Wskaźnik produktu/rezultatu*

MOPS + NGO

społeczno-kulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba projektów zrealizowanych
w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 109
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 39

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

ul. Francuska 43

9.1 Aktywna
integracja

4

Wymiar
komplementarności

Szacunkowa suma

Projekt adresowany do osób
niepełnosprawnych z terenu
całego miasta Katowice.
Zadania projektu obejmują:
animację lokalną, działania o
charakterze edukacyjnym,
Katowice miasto otwarte – informacyjnym i
środki własne
organizowanie społeczności integracyjnym, rozwój
miasta,
lokalnej - II etap
potencjału podmiotów
ZIT (EFS)
działających w obszarze
niepełnosprawności, wsparcie
udziału osób
niepełnosprawnych w życiu
społeczno – kulturalnym,
organizację wolontariatu.

Śródmieście

Podmiot realizujący

ul. Francuska 43

ul. Sądowa

środki własne
miasta,
POIiŚ 2014-2020
(FS)
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n.d.

7 204 835

nd.

nd.

43 047 280

16 183 249

66 435 364

2013,
2015-2020

MOPS + NGO

Miasto Katowice,
MOPS + NGO

Miasto Katowice

społeczno-kulturowy

infrastrukturalnośrodowiskowy

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
sprawozdania z
społecznym objętych wsparciemw programie - 100
realizacji projektów,
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
raporty ewaluacyjne
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 70

sprawozdania z
• Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury realizacji projektów,
900
raporty ewaluacyjne

• Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów
przesiadkowych: 1 szt.
• Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów
transportowych: 1 szt.
• Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride": 1szt.
• Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych
obiektach "Bike&Ride": 30 szt.
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami: 1 szt.
• Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe
formy: 7

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

5

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

6

Śródmieście

7

Śródmieście

8

9

10

11

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Katowicki System
Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych - węzeł
"św. Jana"

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Zadanie dotyczy przebudowy
wiaduktu w ul. św. Jana w celu
integracji transportu
tramwajowego,
autobusowego i kolejowego.
Docelowa realizacja projektu
środki własne
zostanie przeprowadzona z
miasta
zachowaniem regulacji
prawnych dot. poziomów
hałasu. Zabezpieczono środki
na opracowanie dokumentacji
projektowej.

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

n.d.

n.d.

213 006

nd.

nd.

nd.

nd.

213 006

2019-2020

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

Przebudowa strefy
śródmiejskiej miasta
Katowice

Projekt obejmuje działania
infrastrukturalne prowadzone
w ramach: Strefa RondoRynek, przebudowę układu
środki własne
drogowego w rejonie pl.
miasta
Szewczyka, zagospodarowanie
Placu Centralnego Strefy
Rondo-Rynek, przebudowę ul.
Słowackiego.

n.d.

n.d.

172 432 912

nd.

nd.

nd.

100 463 632

272 896 544

2005 – 2019

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo wybudowanych obiektów użyteczności
publicznej,
• Liczba nowo wybudowanych/przebudowanych
odcinków dróg, chodników

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

ul. Dworcowa,
ul. Tylna Mariacka

Przebudowa strefy
śródmiejskiej - obszar ul.
Dworcowej i Tylnej
Mariackiej

Projekt obejmuje przebudowę
ul. Dworcowej
środki własne
oraz ul. Tylnej Mariackiej wraz
miasta
z realizacją parkingu
wielopoziomowego.

n.d.

n.d.

10 379 991

nd.

nd.

nd.

31 167 713

41 547 704

2016-2022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo wybudowanych obiektów użyteczności
publicznej
• Liczba nowo wybudowanych/przebudowanych
odcinków dróg, chodników

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

ul. Adamskiego
ul. Koszarowa

Rewitalizacja
i przywrócenie
mieszkańcom podwórka
między ulicami Adamskiego
i Koszarową.

Realizacja zagospodarowania
otoczenia wokół budynków
przy ul. Koszarowej
środki własne
8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,
miasta - Budżet
12b,12c, 12d,12e,12f i ul.
Obywatelski
Adamskiego
9,9a,9b,9c,11,11a,
13,13a,13b,13c,13d,13e.

n.d.

n.d.

750 000

nd.

nd.

nd.

nd.

750 000

2015-2016

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
publicznych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

ul. Uniwersytecka 15

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice - etap VI

Termomodernizacja Oddziału
środki własne
Żłobka Miejskiego przy ul.
miasta,
Uniwersyteckiej 15 w
ZIT (EFRR)
Katowicach.

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.1 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

521 158

nd.

nd.

915 539

nd.

1 436 697

2015-2019

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

ul. Ligonia 43

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice - etap III

środki własne
Termomodernizacja Oddziału
miasta,
Żłobka Miejskiego przy ul.
ZIT (EFRR), EBI
Ligonia 43.

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.1 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

707 331

617 608

nd.

1 016 112

63 000

2 404 051

2015-2019

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

ul. 3 Maja 42

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice - etap VIII A

Projekt obejmuje
termomodernizację budynku
LO VIII przy
ul. 3 Maja 42.

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.4 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej konkurs

ul. Św. Jana

Al. Korfantego
ul. Mickiewicza
ul. Św. Jana
Rynek

środki własne
miasta,
ZIT (EFRR)
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5 361 408

499 578

nd.

4 246 417

nd.

10 107 403

2016, 2018,
2020-2022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji projektowych

• Stopień redukcji PM10: 0,119 t/rok,
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 920,12 GJ/rok
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektu: 942,94 GJ/rok
• Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 2,19 MWht/rok

• Stopień redukcji PM10 – 0,020 ton/rok;
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 648,39 GJ/rok;
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektu – 648,39 GJ/rok;
• Produkcja energii cieplnej z
nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji – 4,51 MWht/rok

• Stopień redukcji PM 10 – 1.55137 ton/rok;
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3692.60000
GJ/rok;
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektu – 3867.60000 GJ/rok;
• Produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych/
nowych mocy wytwórczych – 3.41700 Mwht/rok;

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

12

13

14

15

16

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.1 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

Budowa placu zabaw ze
strefą fitness.

Budowa placu zabaw ze strefą
fitness, budowę
elementów małej
architektury, nawierzchni i
schodów terenowych - ul.
środki własne
Koszarowa
miasta
8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,
12b,12c,12d,12e,
12f; ul. Adamskiego
9,9a,9b,9c,11,11a,13,
13a,13b,13c,13d,13e.

n.d.

Przebudowa budynku
siedziby "Katowice Miasto
Ogrodów – Instytucja
Kultury im. Krystyny
Bochenek".

Zadanie dotyczy przebudowy
budynku siedziby "Katowice
Miasto Ogrodów – Instytucja
Kultury im. Krystyny
Bochenek", w tym prac
termomodernizacyjnych oraz
związanych z likwidacją i
utylizacją azbestu.
Zabezpieczono środki na
opracowanie dokumentacji
projektowej.

środki własne
miasta

ul. Szmausa
ul. Mikołowska

ul. Krasińskiego 8

ul. Plebiscytowa 46

ul. Koszarowa/
Adamskiego

Pl. Sejmu Śląskiego 2

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice - etap II

Projekt obejmuje
termomodernizację budynku
Domu Dziecka "Stanica".

środki własne
miasta,
ZIT (EFRR)

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Stopień redukcji PM10 – 0,00239 ton/rok;
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 692,41 GJ/rok;
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
sprawozdania z
realizacji projektu – 817,09 GJ/rok;
realizacji projektów,
• Produkcja energii cieplnej z
raporty ewaluacyjne
nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych – 5,50
MWht/rok;

2 052 286

nd.

nd.

819 275

nd.

2 871 561

2015-2018;
2020-2022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

n.d.

744 098

nd.

nd.

nd.

nd.

744 098

2015-2016

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
publicznych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

n.d.

n.d.

3 650 000

nd.

nd.

nd.

nd.

3 650 000

2016-2017;
2019-2022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba przebudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Rozbudowa, modernizacja
oraz termomodernizacja
bazy dydaktycznoadministracyjnej AWF im.
Jerzego Kukuczki w
Katowicach.

Dofinansowanie rozbudowy,
modernizacji oraz
termomodernizacji bazy
dydaktyczno-administracyjnej
AWF im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach z przeznaczeniem
środki własne
na prace projektowe wraz z
miasta
przygotowaniem
dokumentacji budowlanowykonawczej.
Roboty ogólnobudowlane,
roboty instalacyjne, roboty
wod.-kan.

n.d.

n.d.

15 450 000

nd.

nd.

nd.

nd.

15 450 000

2011-2018

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba dofinansowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Przebudowa sieci
komputerowej w ramach
przebudowy infrastruktury
edukacyjnej Politechniki
Śląskiej.

Dofinansowanie przebudowy
realizacji nowej sieci
komputerowej w budynku
przy ul. Krasińskiego 8 w
Katowicach wraz z siecią
bezprzewodową
umożliwiającą korzystanie z
internetu w obiekcie,
dziedzińcach i częściach ulic
przylegających do budynku.

n.d.

n.d.

996 370

nd.

nd.

nd.

nd.

996 370

2016-2017

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba dofinansowanych projektów modernizacji

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
miasta

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Dofinansowanie przez Miasto
Katowice II etapu remontu
pomieszczenia
przeznaczonego na salę
seminaryjną oraz adaptacji
środki własne
pomieszczeń na utworzenie
miasta
laboratorium nowych
technologii
i pracowni badania
prototypów w budowie
pojazdów Politechniki Śląskiej

nd.

nd.

999 204

nd.

nd.

nd.

nd.

999 204

2018-2019

Miasto Katowice

gospodarczo techmologiczny

n.d.

n.d.

286 496

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

286 496

2020-2022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

17

Śródmieście

ul. Krasińskiego 13

Strefa Innowacji Miasta
Katowice - Miejski
Inkubator
Przedsiębiorczości i
Transferu Technologii

18

Śródmieście

ul. Warszawska 4/
Teatralna 7

Zadanie dotyczy przebudowy
budynku przy ul. Warszwskiej
Przebudowa budynku
środki własne
4/Teatralnej 7. Zabezpieczono
Warszawska 4/ Teatralna 7
miasta
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba dofinansowanych projektów w zakresie
wspierania przedsiębiorczości

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba przebudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

19

20

21

22

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

ul. Uniwersytecka 4

Przebudowa i
termomodernizacja
budynku przy ul.
Uniwersyteckiej 4 na
potrzeby nowej siedziby
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego

ul. Teatralna 17a

Zakres projektu obejmuje
przygotowanie projektu,
roboty budowlane zw. Z
rewitalizacją i
termomodernizacją budynku,
zakup wyposażenia, nadzór
Adaptacja budynku przy ul.
autorski i inwestorski oraz
Teatralnej 17, 17a, 17b w
środki własne
promocję projektu. Celem
Katowicach - Miejski
miasta
projektu jest wspieranie
Inkubator
działań na rzecz podnoszenia
Przedsiębiorczości
aktywizacji zawodowej i
zapobiegania wykluczeniu
społecznemu, a także na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości
opartej na współpracy sektora
naukowego i gospodarczego.

ul. Teatralna 17a

ul. Teatralna 17a

Dofinansowanie przebudowy i środki własne
termomodernizacji budynku. miasta

Centrum Społecznościowe
w Śródmieściu - I etap

Celem głównym projektu
będzie wzmocnienie
aktywności społecznej i
zawodowej społeczności
lokalnych zamieszkujących
obszary zdegradowane i
peryferyjne, w tym wypadku
zamieszkujących
rewitalizowany obszar
dzielnicy Śródmieście. W
ramach projektu będą
realizowane m.in. następujące
działania: Animacja lokalna
Akademia liderów lokalnych
Punkt Informacji
Obywatelskiej
Działania środowiskowe
Program wspierający
reintegrację zawodową
mieszkańców dzielnicy
Śródmieście

Centrum Społecznościowe
w Śródmieściu i Zawodziu

W ramach projektu planuje się
działania integrujące
społeczność lokalną oraz
aktywizację społeczno zawodową, w tym działania o
charakterze kulturalnym,
społecznym, edukacyjnym i
zawodowym. Szczególnym
wsparciem zostaną objęci
seniorzy zamieszkujący
dzielnice Sródmieście i
Zawodzie.

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
EFS

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

n.d.

Poddziałanie

n.d.

nd.

nd.

9.1 Aktywna
integracja

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

9.1 Aktywna
integracja

9.1.5 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym konkurs

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

1 000 000

n.d.

5 704 247

46 965

177 819

nd.

93 929

nd.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

n.d.

nd.

nd.

139 960

n.d.

nd.

798 394

1 781 544

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

n.d.

1 000 000

nd.

nd.

nd.

5 704 247

939 288

2 099 323

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

2018-2019

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

2016-2019

2019-2021

2020-2022

Miasto Katowice

MOPS

MOPS

Infrastrukturalno środowiskowy,
społeczno-kulturowy

społeczno-kulturowy

społeczno-kulturowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Liczba przebudowanych obiektów

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt.
• Ludność mieszkająca na obszarach objętych
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich
- 25 727 osób
sprawozdania z
• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
realizacji projektów,
niepełnosprawnościami - 1 szt.
raporty ewaluacyjne
• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,09895 ha
• Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 758 osób

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 56
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu - 20

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 149
• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 8
• Liczba środowisk objętych programem aktywności
lokalnej - 22
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu - 8
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 14

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

23

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

Lokalizacja

ul. Górnicza
ul. Dudy-Gracza

Nazwa projektu/zadania

Połączenie ul. Górniczej z
ul. Dudy-Gracza

Zakres zadania/opis projektu

Projekt obejmuje wykonanie
połączenia ul. Górniczej z ul.
Dudy-Gracza

Źródła
finansowania

środki własne
miasta

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

nd.

Poddziałanie

nd.

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

4 500 000

nd.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

nd.

nd.

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

nd.

4 500 000

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

2023

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Długość wybudowanej drogi

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

24

25

26

27

28

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

okolice ul. Pawła
i ul. Wodnej

Zazielenienie bulwarów
Rawy (BO)

Projekt obejmuje poprawę
jakości przestrzeni w
okolicach rzeki Rawy poprzez
nowe nasadzenia roślinności
oraz posianie traw

środki własne
miasta

nd.

nd.

118 741

nd.

nd.

nd.

nd.

118 741

2019-2020

ZZM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Powierzchnia nowo zagospodarowanych terenów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Plac Rostka

Nowy Plac Rostka - strefa
przyjazna mieszkańcom.
Przebudowa placu,
odnowienie nawierzchni
jezdni, odnowienie
chodników, nowe drzewa,
rośliny, ławki, stacja
wypożyczania rowerów
(BO)

Opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie
nowej nawierzchni jezdni,
chodników, nasadzeń,
postawienia małej
architektury oraz
uruchomienie stacji
wypożyczania rowerów

środki własne
miasta

nd.

nd.

620 300

nd.

nd.

nd.

nd.

620 300

2020-2021

MZUiM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Powierzchnia nowo zagospodarowanych skweów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Śródmieście

ul. Warszawska

Zazielenienie ulicy
Warszawskiej w
Katowicach

Zadanie dotyczy przebudowy i
zazielenienia ulicy
Warszawskiej na odcinku od środki własne
ul. Dyrekcyjnej do ul.
miasta,
Francuskiej. Zabezpieczono
środki RFIL
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej.

nd.

nd.

4 167 999

8 156 000

nd.

nd.

nd.

12 323 999

2021-2023

ZZM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
publicznych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Śródmieście

ul. Gliwicka 4,
ul. Św. Jana 14,
ul. Słowackiego 11

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych położonych
przy ul. Gliwicka 4, ul. Św.
Jana 14, ul. Słowackiego 11

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z
likwidacją niskiej emisji.

1.7.Kompleksowa
likwidacja niskiej
emisji na terenie
województwa
śląskiego

1.7.1.Wspieranie
efektywności
energetycznej w
budynkach
mieszkalnych w
województwie
śląskim

1 138 732

nd.

nd.

1 953 378

5 400 000

8 492 110

2019-2022

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

ul. Chopina 9

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego położonego
przy ul. Chopina 9 w
Katowicach

Zadanie dotyczy
kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku
środki własne
mieszkalnego. Zabezpieczono miasta
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej

nd.

nd.

135 690

nd.

nd.

nd.

nd.

135 690

2021-2022

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji
projektowych

sprawozdania z
realizacji
projektów,
raporty
ewaluacyjne

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

środki własne
miasta, kredyt EBI,
środku UE (FS)
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego położonego
przy ul. Chopina 14 w
Katowicach

Zadanie dotyczy
kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku
środki własne
mieszkalnego. Zabezpieczono miasta
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej

nd.

nd.

148 600

nd.

nd.

nd.

nd.

148 600

2021-2023

KZGM

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego położonego
przy ul. Plebiscytowej 37

Zadanie dotyczy
kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku
mieszkalnego.

środki własne
miasta

nd.

nd.

151 000

nd.

nd.

nd.

nd.

151 000

2021-2023

ul. Jana Kochanowskiego
14, 14a

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego położonego
przy ul. Kochanowskiego
14,14a

Zadanie dotyczy
kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku
mieszkalnego.

środki własne
miasta

nd.

nd.

215 020

nd.

nd.

nd.

nd.

215 020

Śródmieście

ul. Sokolska 10a

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego położonego
przy ul. Sokolskiej 10a w
Katowicach

Zadanie dotyczy
kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku
mieszkalnego.

środki własne
miasta

nd.

nd.

1 484 343

nd.

nd.

698 498

nd.

33

Śródmieście

dolina rzeki Rawy

"Zielona Strefa Nauki Rekonstrukcja zielononiebieskiej infrastruktury
na śródmiejskim odcinku
doliny rzeki Rawy.

Zadanie dotyczy odtworzenia
zielono-niebieskiej
infrastruktury w rejonie rzeki
Rawy. Zabezpieczono środki
na opracowanie wstępnego
studium wykonalności.

środki własne
miasta

nd.

nd.

150 000

nd.

nd.

nd.

34

Śródmieście

pl. Sejmu Śląskiego

Zazielenienie Placu Sejmu
Śląskiego w Katowicach

Projekt dotyczy zazielenienia
przestrzeni publicznej.
Zabezpieczono środki na
opracowanie dokumentacji
projektowej.

środki własne
miasta

nd.

nd.

150 000

nd.

nd.

nd.

29

Śródmieście

30

Śródmieście

31

Śródmieście

32

ul. Chopina 14

ul. Plebiscytowa 37,
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Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba opracowanych dokumentacji
projektowych

sprawozdania z
realizacji
projektów,
raporty
ewaluacyjne

KZGM

infrastrukturalno• Liczba zmodernizowanych obiektów
środowiskowy

sprawozdania z
realizacji
projektów,
raporty
ewaluacyjne

2021-2023

KZGM

infrastrukturalno- • Liczba opracowanych dokumentacji
środowiskowy
projektowych

sprawozdania z
realizacji
projektów,
raporty
ewaluacyjne

2 182 841

2019; 20212023

KZGM

infrastrukturalno• Liczba zmodernizowanych obiektów
środowiskowy

sprawozdania z
realizacji
projektów,
raporty
ewaluacyjne

nd.

150 000

2022-2023

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych wstępnych studiów wykonalości

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

nd.

150 000

2022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji projektowych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

infrastrukturalnośrodowiskowy
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

35

Śródmieście

ul. Opolska 13, 13a

Kompleksowa
modernizacja budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych
położonych przy ul.
Opolskiej 13,13a w
Katowicach

36

Śródmieście

ul. Bankowa

Rozbiórka kładki oraz
rozbiórka i budowa nowego
mostu w ciągu ul. Bankowej
nad rzeką Rawą w
Katowicach.

Projekt dotyczy rozbiórki
kładki i mostu oraz budowy
nowego mostu nad rzeką
Rawą

Rewitalizacja budynku
użyteczności publicznej
WSZOP

Projekt polegać będzie na
wymianie dachu z blachy
ocynkowanej na blachę
tytanowo-cynkową; zamianie
papy na blachę tytanowocynkową; wymianie stolarki
okiennej; wymianie stolarki
b.d.
drzwiowej; rewitalizacji
tynków zewnętrznych;
wymianie przyłącza kanalizacji
deszczowej; modernizacji
węzła cieplnego; wyposażeniu
stacji wymienników ciepła w
automatykę pogodową.

37

Śródmieście

ul. Bankowa 8

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

Projekt dotyczy kompleksowej
modernizacji budynków
wielorodzinnych.
środki własne
Zabezpieczono środki na
miasta
opracowanie dokumentacji
projektowej.

nd.

nd.

163 655

nd.

nd.

nd.

nd.

163 655

2019-2023

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji projektowych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

nd.

nd.

2 597 170

2 500 000

nd.

nd.

nd.

5 097 170

2021-2022

MZUiM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

1 000 000

b.d.

1 000 000

2 000 000

2020-2023

Parafia EwangelickoAugsburska w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba odnowionych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
miasta, środki
budżetu Miasta
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

38

39

40

41

42

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

ul. 3 Maja 40,
ul. Słowackiego 22

Remont elewacji frontowej
kamienicy przy ul.
Słowackiego 22
i 3 Maja 40
w Katowicach.

Projekt zakłada kompleksowy
remont elewacji od strony
ul. 3 Maja 40 i od strony ul.
Słowackiego 22 w Katowicach.
Remont obejmuje techniczną
naprawę elewacji oraz
odtworzenie bogatej
sztukaterii elewacji wraz z
odbudową facjat kamienicy.

Śródmieście

ul. Bankowa 11B

Rewitalizacja przestrzeni
katowickiego kampusu
Uniwersytetu Śląskiego

Projekt polega na nadaniu
skwerowi charakteru nowej
przestrzeni publicznej miasta,
przeobrażeniu go w mały
rynek akadmicki. Towarzyszyć
temu będzie modernizacja
infrastruktury.

Śródmieście

kwartał Pawła, Wodna,
Górnicza

Budowa wielofunkcyjnego
obiektu sportowego

Projekt zakłada budowę
ogólnodostępnego obiektu
sportowo-rekreacyjnego,
pełniącego również funkcję
bazy treningowej dla
wybranych związków
sportowych.

ul. Konopnickiej 3

Rewitalizacja
zdewastowanej substancji
mieszkaniowej (lokali
Projekt zakłada modernizację,
mieszkalnych) z
środki własne
przebudowę i nadbudowę
przeznaczeniem na najem,
inwestora
kamienicy.
najem okazjonalny czy inne
formy zakwaterowania
wraz z częścią usługową.

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

ul. Dworcowa 3

Rewitalizacja zespołu
kamienic z częściową
nadbudową w kwartale
ulic: Dworcowa,
Dyrekcyjna, Mielęckiego.

Przedmiotem projektu jest
kompleksowa rewitalizacja
zespołu kamienic polegająca
na remoncie elewacji,
nadbudowie, nowym
zagospodarowaniu
dziedzińców wraz z
zdokonaniem wyburzeń i
budową nowych budynków,
modernizacja powierzchni
wewnętrznej, budowa miejsc
parkingowych, odbudowa
historycznej kopuły.

środki własne,
środki zewnętrzne
(kredyt bankowy,
WUOZ, UM WSL)

b.d.

środki własne,
środki zewnętrzne:
środki MSiT

środki własne
inwestora, środki
zewnętrzne: kredyt
inwestycyjny,
pożyczka
rewitalizacyjna w
ramach RPO WSL
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Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

796 762

b.d.

775 707

1 572 469

2017-2021

Wspólnota
mieszkaniowa przy ul.
Słowackiego 22
i 3 Maja 40 w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba odnowionych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

300 000

b.d.

b.d.

300 000

2020-2023

Uniwersytet Śląski w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
publicznych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

20 000 000

b.d.

b.d.

20 000 000

2020-2023

Uniwersytet Śląski w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo wybudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

b.d.

b.d.

nd.

nd.

9 000 000

nd.

nd.

9 000 000

2014-2022

BMP INVEST NOWAK,
WÓJTOWICZ Spółka
Jawna

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

10.4 Poprawa stanu
środowiska
miejskiego

b.d.

nd.

b.d.

30 000 000

b.d.

45 000 000

75 000 000

2016-2023

Epione sp. z o.o.

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

43

44

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

Śródmieście

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Centrum Spotkań prowadzone
będzie w formie placówki
wsparcia dziennego wraz z
rozbudowanym zapleczem
kulturalno – edukacyjnym.
Specjalnie stworzona
przestrzeń rozwojowa dla
osób starszych dotkniętych
lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym
stanie się atrakcyjnym
centrum wsparcia i rozwoju.
W ramach projektu
środki własne
planowane jest prowadzenie inwestora,
opieki, warsztatów
EFS
rozwojowych z zakresu
kompetencji społecznych,
komunikacji, rozpoznawania i
rozwoju potencjałów oraz
talentów (sale pracy
twórczej).
Dla uczestników planowane są
również wyjazdy (rajdy,
wycieczki) i letnie wyjazdowe
akademie rozwoju
poszerzające ich wiedzę o
świecie.

ul. Dworcowa 2, 4

Centrum Spotkań
Wielopokoleniowych na
Starym Dworcu w
Katowicach

ul. Dworcowa 2 -10

Program został zaplanowany z
myślą o tych, którzy chcą stać
się samodzielni na rynku
pracy. Skierowany jest
zarówno do tych, którzy
aktywnie uczestniczą w rynku
oraz tych, którzy planują
wejście lub powrót na rynek.
System wynajmu powierzchni
do pracy na Starym Dworcu w
Centrum Animacji - Strefa strefie co-workingu czy
środki własne
Inkubacji "STARTNOW new meeting-roomów został
inwestora,
life" na Starym Dworcu w
dopasowany do potrzeb
EFS
Katowicach
początkującego,
samodzielnego przedsiębiorcy
przy uwzględnieniu
stosownego wsparcia.
Wspomagany będzie również
rozwój start-upów czy
młodych firm, poprzez
organizowanie szkoleń,
konferencji oraz szeregu usług
doradczych, szkoleń i
warsztatów.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
9.1 Aktywna
społeczności
integracja
lokalnych – ZIT,
9.2 Dostępne i
9.2.1 Rozwój usług
efektywne usługi
społecznych i
społeczne i zdrowotne
zdrowotnych - ZIT,
9.2.5 Rozwój usług
społecznych konkurs

7.1 Aktywne formy
przeciwdziałania
bezrobociu,
7.3 Wsparcie dla osób
zamierzajacych
rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej,
11.3 Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do
potrzeb lokalnego
rynku pracy kształcenie zawodowe
osób dorosłych,
11.4 Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych
(RPO WSL 2014-2020)

7.1.1
7.3.1
7.3.3
11.4.1
11.4.3

nd.

nd.

Środki krajowe
publiczne

b.d.

b.d.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

49 000

450 000

651 000

2 550 000

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

b.d.

b.d.

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Szacunkowa suma

700 000

3 000 000

2022-2023

2022-2023

Maksimum Spółka z
o.o. Holding S.K.A

Maksimum Spółka z
o.o. Holding S.K.A

społeczno-kulturowy

społeczno-kulturowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 15
sprawozdania z
osób
realizacji projektów,
• Liczba wspartycvh w programie miejsc świadczenia
raporty ewaluacyjne
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 15 osób
• Liczba utworzonych klubów dla Seniorów - 1

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 395 osób
z podziałem na poszczególne projekty społeczne, w tym
aktywna integracja - 85 osób, szkolenia - 250 osób,
wsparcie na rozpoczęcie działalności - 50 osób
sprawozdania z
• Liczba środowisk objętych programami aktywności
realizacji projektów,
lokalnej - 1
raporty ewaluacyjne
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształtceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu - 200 osób
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

45

46

47

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Lokalizacja

ul. Dworcowa 2-4,
ul. Dworcowa 8,
ul. Dworcowa 6,10
ul. Św. Jana 20

ul. Dworcowa 8

kwartał Pawła, Wodna,
Górnicza

Nazwa projektu/zadania

Rewitalizacja Starego Dworca
w Katowicach - etap I. Nowa
przestrzeń na cele rozwoju
społeczno-gospodarczego
ścisłego centrum Katowic
(ul. Dworcowa 8)
Rewitalizacja Starego Dworca
w Katowicach - etap II. Nowa
przestrzeń na cele rozwoju
społeczno-gospodarczego
ścisłego centrum Katowic
(ul. Dworcowa 2-4)
Rewitalizacja Starego Dworca
w Katowicach - etap III i
kolejne. Nowa przestrzeń na
cele rozwoju społecznogospodarczego ścisłego
centrum Katowic
(ul. Dworcowa 6,10)

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Celem głównym planowanego
projektu jest kompleksowa
rewitalizacja zdegradowanej
przestrzeni miejskiej wraz z
nadaniem nowych funkcji:
społecznych, kulturalnych,
usługowych oraz
gospodarczych.
Efektem przedsięwzięcia
będzie stworzenie przestrzeni
przeznaczonej na Klub
Rozwoju Dzieci i Młodzieży
środki własne
oraz osób starszych z
inwestora,
elementami komercyjnymi i
EFRR
infrastrukturą wspomagającą
działalność gospodarczą,
społeczną, edukacyjną na
rzecz środowisk
wykluczonych, rozwój
startupów i
przedsiębiorczości.
W zakresie inwestycyjnym
przedmiotem projektu jest
przebudowa nieruchomości
zabudowanej budynkami
Starego Dworca.

W ramach projektu
planowane jest prowadzenie
opieki, edukacji i reedukacji,
warsztatów rozwojowych z
zakresu kompetencji
społecznych, komunikacji,
rozpoznawania i rozwoju
potencjałó i talentów.
Planowane jest również
Utworzenie Klubu Rozwoju
prowadzenie pracowni IT. Ideą środki własne
Dzieci i Młodzieży na
klubu będzie otwarty
inwestora,
Starym Dworcu w
charakter - planowane są dni EFS
Katowicach
otwarte dla mieszkańców i
przedsiębiorców ze
Śródmieścia, happeningi,
wystawy oraz wspólne
otwarte warsztaty i spektakle.
Celem projektu będzie
również wsparcie rodziny w
wychowaniu dzieci i
młodzieży.

Budowa Strefy
Akademickiej przy
Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach

W ramach projektu mają
powstać maksymalnie 3
akademiki zapewniające w
najszerszej opcji ponad 1300
miejsc do spania.
Uzupełnieniem tej
Środki własne
infrastruktury będzie zespół
inwestora, środki
wielopoziomowych
zewnętrzne,
parkingów, mieszczących
nawet 270 pojazdów. Całość
inwestycji przewidziana jest w
rejonie ulic Pawła, Wodna,
Górnicza.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

Poddziałanie

10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
10.3.1
10.4 Poprawa stanu
środowiska
miejskiego
(RPO WSL 2014-2020)

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

nd.

b.d.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

18 000 000

18 000 000

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

b.d.

36 000 000

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

2019-2023

Maksimum Spółka z
o.o. Holding S.K.A

• Liczba wspartych obiektów infrastruktury
społeczno-kulturowy, zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1
infrastrukturalno• Ludność mieszkająca na obszarach objętych
środowiskowy
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów
miejsckich - 26517 osób

9.2.1 Rozwój usług
9.2 Dostępne i
społecznych i
efektywne usługi
zdrowotnych - ZIT,
społeczne i zdrowotne

nd.

b.d.

210 000

1 190 000

b.d.

1 400 000

2022

Maksimum Spółka z
o.o. Holding S.K.A

społeczno-kulturowy

9.2.5 Rozwój usług
społecznych konkurs

nd.

b.d.

98 000 000

b.d.

b.d.

98 000 000

2020-2023

Uniwersytet Śląski w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

b.d.

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30
osób – w ramach projektu dla grupy wiekowej 10-14 lat
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 30
osób – w ramach projektu dla grupy wiekowej 15-19 lat
• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu:
sprawozdania z
30 osób – w ramach projektu dla grupy wiekowej 10-14
realizacji projektów,
lat
raporty ewaluacyjne
• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu:
30 osób – w ramach projektu dla grupy wiekowej 14-19
lat
• Liczba utworzonych placówek wsparcia dziennego: 1
• Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych: 4 szt./rok
• Liczba osób korzystających z „Dworca Kultura” i
przestrzeni dla biznesu, dla inkubacji, działań
społecznych z uwzględnieniem lokali usługowych i
gastronomicznych: 7 955 osób/rok.

• Liczba nowo wybudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

48

49

50

51

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Projekt obejmuje prace dot.
ceglanej i tynkowanej elewacji
obiektu; detali
architektonicznych, stolarki
drzwiowej, balkonów i
balustrad wraz z robotami
towarzyszacymi.

ul. Moniuszki 5

Konserwacja i
przywrócenie stanu
pierwotnego zabytkowej
elewacji

ul. Zacisze 2

Główne założenia projektu to
rewitalizacja zabytkowej
kamienicy Zacisze 2 celem
odzyskania i podwyższenia
wartości funkcjonalnej,
technicznej, efektywności
Remont budynku
energetycznej, ekonomicznej i
Wspólnoty Mieszkaniowej
kulturowej. Zakres prac
Zacisze 2. Kompleksowy
remontowych obejmuje m.in.:
remont zabytkowej
naprawę/wymianę dachu;
frontowej elewacji budynku
renowację elewacji
oraz dachu. Likwidacja
frontowych; remont i
barier architektonicznych.
adaptację pomieszczeń
wspólnych oraz
zagospodarowanie terenu
przyległego, terenów
zielonych i ciągów
komunikacyjnych.

ul. Jagiellońska 38

Utworzenie Centrum
Integracji
Wielopokoleniowej "Pod
jednym dachem" wraz z
przeprowadzeniem działań
remontowych i
adaptacyjnych

ul. Bankowa 5

Stworzenie regionalnego i
międzyuczelnianego,
biznesowego centrum
kreatywności, coworkingu,
prototypowania i animowana
projektów poprzez
zintegrowanie i rozwój
istniejących już inicjatyw przy
UŚ, innych uczelniach oraz
SPINplace - centrum
instytucjach otoczenia
kreatywności i coworkingu biznesu. Realizacja projektu
polegać będzie na
przebudowie i remoncie
budynku przy ul. Bankowej 5
wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części
pomieszczeń i
zagospodarowaniu terenu
oraz zakupie niezbędnego
wyposażenia.

Przeprowadzenie robót
budowlanych remontowo adaptacyjnych mających na
celu utworzenie Centrum,
które stworzy warunki
społeczne i bytowe do
integracji międzypokoleniowej
i podniesienia aktywności
zawodowej i społecznej,
poprzez powierzanie osobom
starszym opieki nad dziećmi

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

420 000

b.d.

bd.

420 000

2017

Śląskie Kamienice S. A.

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Powierzchnia wyremontowanych obieków

sprawozdania z
realizacji projektów,

środki własne
inwestora;
środki zewnętrzne:
komercyjne

n.d.

n.d.

nd.

b.d.

200 000

b.d.

800 000

1 000 000

2017-2023

Wspólnota
Mieszkaniowa ul.
Zacisze 2 w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Powierzchnia wyremontowanych obieków

sprawozdania z
realizacji projektów,

środki własne
inwestora, środki
zewnętrzne: EFRR
(RPO WSL)

10.3. Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.1.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych ZIT

nd.

b.d.

1 000 000

2 000 000

bd.

3 000 000

2018-2023

środki własne
inwestora;
środki UE (RPO
WSL)

1.4.2 Wsparcie
regionalnych oraz
1.4 Wsparcie
lokalnych centrów
ekosystemu innowacji
kreatywności i
innowacji

nd.

b.d.

4 691 349

25 308 651

nd.

30 000 000

2019-2022

b.d.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Europejski
infrastrukturalnoSpecjalistyczny
środowiskowy,
• Powierzchnia wyremontowanych obieków
Instytut Medyczny JDZ społeczno-kulturowy, • Liczba zaadaptowanych obiektów na nowe funkcje
Sp. z o.o.

Uniwersytet Śląski w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy,
społeczno-kulturowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

sprawozdania z
realizacji projektów
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

52

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

ul. Szkolna 8

Przeprowadzenie robót
budowlanych zmierzających
do rewitalizacji śródmiejskiej
Przebudowa, nadbudowa i kamienicy obejmujących
rozbudowa kamienicy
przebudowę, nadbudowę i
mieszkalnej przy ul.
rozbudowę obiektu. W wyniku
Szkolnej 8 w Katowicach na projektu powstanie
cele mieszkalno - usługowe nowoczesny kompleks
usługowo-mieszkalny z ponad
50 mieszkaniami oraz
lokalami usługowymi.

Celem szczegółowym projektu
Rewitalizacja przestrzeni
jest zwiększenie aktywizacji
miejskiej poprzez realizację zarówno społecznej jak i
obiektu przy ul. Francuskiej gospodarczej oraz poprawa
5 w Katowicach,
atrakcyjności obszaru
środki własne
stanowiącego domknięcie rewitalizacji Śródmieście.
inwestora,
pierzei zabudowy
Realizacja projektu podniesie
RPO WSL
wyznaczonej wzdłuż ulicy
standard tkanki miejskiej oraz
Mariackiej przeznaczonego uzupełni katalog oferowanych
na cele usługowo-społeczno- usług: mieszkaniowych,
kulturalne
gastronomicznych oraz
społeczno-kulturalnych.

53

Śródmieście

ul. Francuska 5

54

Śródmieście

Przywrócenie historycznej
Rewitalizacja budynku
wartości kamienicy poprzez
ul. Młyńska 13 /Wawelska
kamienicy przy ul.
renowację elewacji oraz jej
3
Młyńskiej 13 /Wawelskiej 3 rozbudowa, nadbudowa i
zmiana sposobu użytkowania

55

56

Śródmieście

Śródmieście,
Załęże,
Szopienice Burowiec

Źródła
finansowania

ul. Mariacka 30, 32, 34

Celem szczegółowym projektu
jest przywrócenie funkcji
mieszkalnej trzem
opuszczonym i
Rewitalizacja przestrzeni
zdegradowanym kamienicom
miejskiej poprzez realizację oraz nadanie im nowej funkcji
przebudowy 3 kamienic
społecznej, przy zachowaniu
mieszkalnych przy ul.
jak największej ilości
Mariackiej 30, 32, 34 w
wartościowej substancji
Katowicach, z
architektonicznej.
przeznaczeniem dla
Zrewitalizowany budynek
różnych grup wiekowych i dostarczy nowych lokali
społecznych
mieszkalnych różnym grupom
wiekowym (seniorzy oraz
wychowankowie domu
dziecka/mieszkania
treningowe i chronione)

ul. Gliwicka 13, 13a,
ul. J. Zarębskiego 5a, 7a,
ul. Bednorza 14

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych
położonych przy ul.
Gliwickiej 13, 13a ul. J.
Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks.
Bpa H. Bednorza 14

Projekt obejmuje roboty z
zakresu branży budowlanej
oraz branży elektrycznej, w
tym m.in.: wykonanie
docieplenia dachu, wymiana
okien i drzwi, eplenie i izolacja
ścian, wykonanie konstrukcji
pod instalację solarną, roboty
rozbiórkowe i prace
remontowe oraz wykonanie
instalacji odgromowej

środki własne
inwestora,
środki UE (RPO
WSL)

środki własne
inwestora,
RPO WSL

Program/Działanie

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

10.4 Poprawa stanu
środowiska
miejskiego

nd.

nd.

nd.

5 300 000

11 200 000

nd.

16 500 000

2022-2023

Kamil Rechowicz Szawica, Maksymilian
Frączek, Małgorzata
Myśliwiec - Frączek

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

10.4 Poprawa stanu
środowiska
miejskiego

nd.

nd.

nd.

4 100 064

9 348 146

2 952 046

16 400 256

2019-2023

KTBS Sp. z o.o.

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

10.4 Poprawa stanu
środowiska
miejskiego

nd.

nd.

nd.

7 251 000

16 919 000

nd.

24 170 000

2019-2023

DUET INVEST Sp. z o.o. Sp.
k. wcześniej:
Przedsiębiortswo
Wielobranżowe "Duet"
Sp. z o.o.

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

nd.

nd.

nd.

7 868 252

nd.

14 631 748

22 500 000

2019-2023

KTBS Sp. z o.o.

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

4 635 099

n.d.

n.d.

3 023 934

n.d.

7 659 033

2018-2021

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

środki własne
inwestora, kredyt
SBC (BGK), Fundusz
Dopłat, Rządowy
nd.
Fundusz Rozwoju
Mieszkalnictwa

środki własne
miasta, środki
Funduszu Spójności,
środki w ramach
POiŚ

Poddziałanie

1.7. Kompleksowa
likwidacja niskiej
emisji na terenie
województwa
śląskiego

1.7.1.
Wspieranie
efektywności
energetycznej w
budynkach
mieszkalnych w
województwie
śląskim
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Śródmieście,
Zawodzie

Lokalizacja

ul. Uniwersytecka 15
ul. Marcinkowskiego 13

Nazwa projektu/zadania

58

Śródmieście,
Zawodzie,
Załęże,
SzopieniceBurowiec
Bogucice,
JanówNikiszowiec

ul. Uniwersytecka 15
ul. Marcinkowskiego 13

ul. 3 Maja 36;
ul. Katowicka 48a, 50
ul. Morawa 119a,
ul. Plebiscytowa 4, 4a,
ul. Mikołowska 11,13;
ul. Szeligiewicza 3c,
ul. Powstańców 7, 7a, 7b,9,
9a, 9b,
ul. Gliwicka 148,
ul. PCK 1,
ul. Drzymały 13,
ul. Warszawska 6/ ul.
Teatralna 9,
ul. Warszawska 42,
ul. Królowej Jadwigi 6,
ul. Astrów 3/Różana,
ul. Karola 3,
ul. Bednorza 22
ul. Markiefki 64,68
Zespół zabytkowych
budynków Szybu
Poniatowskiego
ul. Skłodowskiej 42
ul. Stawowa 8
ul. Plac Oddziałów Młodzieży
Powstańczej 1

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Centrum Usług
Wspólnych/ Żłobek
Miejski/ Urząd Miasta

Utworzenie dwóch nowych
oddziałów Żłobka Miejskiego,
w zaadaptowanych
pomieszczeniach.

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
EFS

8.1 Wspieranie
rozwoju warunków do
godzenia życia
zawodowego i
prywatnego

8.1.3 Zapewnienie
dostępu do usług
opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat konkurs

473 227

80 757

nd.

2 288 061

nd.

2 842 045

2015-2017,
2019

Żłobek szansą na rozwój
dziecka i aktywność
zawodową rodziców

Adaptacja i wyposażenie
pomieszczeń na potrzeby
nowych grup w Żłobku
Miejskim przy ul.
Marcinkowskiego 13 (nowy
oddział) i przy ul.
Uniwersyteckiej
15 wraz z
zagospodarowaniem terenów
przy budynkach Żłobka

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
EFS

8.1 Wspieranie
rozwoju warunków do
godzenia życia
zawodowego i
prywatnego

8.1.3 Zapewnienie
dostępu do usług
opiekuńczych nad
dziećmi do 3 lat konkurs

2 037 791

27 214

nd.

771 079

nd.

2 836 084

2015-2017

Modernizacja budynków
komunalnych

Projekt obejmuje zadania
remontowe w budynkach
komunalnych.

środki własne
miasta

n.d.

n.d.

24 355 539

nd.

nd.

nd.

nd.

24 355 539

2007-2023

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

Żłobek szansą na rozwój
dziecka i aktywność
zawodową rodziców

57

Śródmieście,
Zawodzie

Zakres zadania/opis projektu

Centrum Usług
Wspólnych/ Żłobek
Miejski/ Urząd Miasta

KZGM

społeczno-kulturowy

infrastrukturalnośrodowiskowy,
społeczno-kulturowy

infrastrukturalnośrodowiskowy

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

Wskaźniki określono na poziomie całego projektu
(łącznie 2 lokalizacje):
• Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
sprawozdania z
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem
realizacji projektów,
dziecka, po opuszczeniu programu: 94 (89 K i 5 M)
raporty ewaluacyjne
• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 145
(136 K i 9M)

• Liczba zaadaptowanych obiektów/pomieszczeń
• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
publicznych

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

59

Śródmieście,
SzopieniceBurowiec

A - ul. Kordeckiego 3,4
B - ul. Obrońców
Westerplatte 42-50

Budownictwo
mieszkaniowe-komunalne

Budowa budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturą
zewnętrzną.

środki własne
miasta, Fundusz
Dopłat z Banku
Gospodarstwa
Krajowego

n.d.

n.d.

9 662 804

3 100 242

nd.

nd.

nd.

12 763 045

2009-2017

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowych budynków wielorodzinnych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

60

Śródmieście,
SzopieniceBurowiec,
Załęże,
Zawodzie

ul. Św. Jana 9
ul. Sienkiewicza 17

Modernizacja budynków
komunalnych w oparciu o
program ograniczenia
niskiej emisji

Projekt obejmuje zadania
remontowe w budynkach
komunalnych w oparciu o
program ograniczenia niskiej
emisji

środki własne
miasta

n.d.

n.d.

1 345 727

n.d.

n.d.

n.d.

b.d.

1 345 727

2018-2022

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

61

62

63

64

Podobszar
rewitalizacji

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Śródmieście

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Śródmieście

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Śródmieście

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Śródmieście

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie

Remont i modernizacja oraz
wyposażenie laboratoriów
dydaktycznych i pracowni
do kształcenia zawodowego
w Śląskich Technicznych
Zakładach Naukowych w
Katowicach.

Adaptacja i wyposażenie
pomieszczeń warsztatów
szkolnych na potrzeby
realizacji zajęć praktycznych.

ul. Sokolska 26

SOS Szkolenia otwartych
szans

Celem projektu jest
zwiększenie efektywności i
atrakcyjności szkolnictwa
zawodowego poprzez
zwiększenie powiązania
systemu edukacji i
umiejętności osób z
potrzebami rynku pracy, jak
również poprzez poprawę
wyników egzaminów
maturalnych i zawodowych
Projekt przewiduje realizację
doradztwa zawodowego, a
także kursów, praktyk i staży
uwzględniających specyficzne
potrzeby firm.

ul. Sokolska 26

Doposażenie pracowni
szkolnej poprzez zakup: 4
tokarek konwencjonalnych, 4
Doposażenie pracowni
frezarek konwencjonalnych, 2
obróbki mechanicznej oraz centrów obróbczych i 1
remont i adaptacja
tokarki - sterowanych
środki własne
pomieszczeń na potrzeby
numerycznie. Roboty
miasta,
pracowni warsztatów
budowlane obejmą remonty
EFRR
szkolnych Śląskich
na potrzeby pracowni:
Technicznych Zakładów
języków obcych zawodowych i
Naukowych w Katowicach programowania sterowników
PLC oraz części warsztatowej
pod rozbudowę pracowni
maszyn różnych.

12.2 Infrastruktura
kształcenia
zawodowego

ul. Sokolska 26

Zwiększenie zdolności do
zatrudnienia uczniów ŚTZN
poprzez realizację staży
zawodowych oraz kursów
umożliwiających nabycie
nowych uprawnień
zawodowych i podnoszących
kwalifikacje (kurs SEP,
AutoCad, INVENTOE,
SOS_2 szkolenia otwartych
programowanie sterowników
szans
PLC, doradztwo zawodowe,
obsługa maszyn
skrawających); doskonalenie
zawodowe nauczycieli;
adaptacja pomieszczenia na
potrzeby pracowni języka
obcego zawodowego; zakup
wyposażenia, narzędzi i
sterowników

11.2 Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do
11.2.1 Wsparcie
potrzeb lokalnego
szkolnictwa
rynku pracy zawodowego - ZIT
kształcenie zawodowe
uczniów

ul. Sokolska 26

12.2.1
Infrastruktura
kształcenia
zawodowego - ZIT

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

1 236 863

nd.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

nd.

3 549 561

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

2015-2018

ŚTZN

infrastrukturalnośrodowiskowy

środki własne
miasta,
ZIT (EFRR)

12.2 Infrastruktura
kształcenia
zawodowego

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

11.2 Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do
11.2.1 Wsparcie
potrzeb lokalnego
szkolnictwa
rynku pracy zawodowego - ZIT
kształcenie zawodowe
uczniów

41 786

50 943

nd.

432 697

nd.

525 427

2017/ 2018

ŚTZN / Centrum Usług
Wspólnych /
Urząd Miasta

12.2.1
Infrastruktura
kształcenia
zawodowego - ZIT

487 196

nd.

nd.

962 078

nd.

1 449 273

2019

ŚTZN

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

66 828

58 860

nd.

nd.

2 312 698

500 295

nd.

625 983

2019-2020

ŚTZN

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 800
osób;
• Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego –
1 szt.

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

społeczno-kulturowy

• Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u
pracodawcy - 60
• Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - 1
• Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu -17
• Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych - 99

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie
infrastruktury edukacyjnej
• Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

społeczno-kulturowy

• Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u
pracodawcy - 24
• Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - 1
• Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu - 6
• Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych - 60

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

65

Podobszar
rewitalizacji

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Śródmieście

Lokalizacja

ul. Sokolska 26

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Celem projektu jest
zwiększenie zdolności do
zatrudnienia min. 60 uczniów
poprzez realizację staży u
pracodawców, kursów w
zakresie zdobywania
SOS_3 szkolenia otwartych dodatkowych uprawnień
szans
zawodowych i podnoszących
kwalifikacje, rozwój
kompetencji kluczowych
doradztwo zawodowe oraz
wyposażenie i adaptacja
laboratoriów i pracowni
szkoły.

Źródła
finansowania

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
EFS

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

11.2 Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do
11.2.3 Wsparcie
potrzeb lokalnego
szkolnictwa
rynku pracy zawodowego
kształcenie zawodowe
uczniów

208 457

Środki krajowe
publiczne

113 533

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

nd.

965 028

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

nd.

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

1 287 018

2020-2022

ŚTZN

społeczno-kulturowy

• Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u
pracodawcy • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu • Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych -

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

66

67

n

Podobszar
rewitalizacji

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Śródmieście

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Śródmieście

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Śródmieście

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

n.d.

nd.

b.d.

1 230 769

2 968 068

bd.

4 198 837

2017-2021

Akademia Sztuk
Pięknych w
Katowicach

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

ul. Raciborska 37, 40
ul. Koszarowa 19
al. Gen. J. Ziętka 1

Zakres przedmiotowy projektu
obejmuje:
- zakup sprzętu i wyposażenia
na potrzeby prowadzenia
działalności kulturalnej, w tym
edukacji artystycznej (sprzęt
Zakup wyposażenia do
komputerowy i
prowadzenia działalności
oprogramowanie,
kulturalnej przez Akademię multimedialny, fotograficzny,
Sztuk Pięknych w
oświetleniowy,
Katowicach
wystawienniczy,
specjalistyczny sprzęt i
wyposażenie, wyposażenie
filmowego studia wirtualnego
i audiowizualnego i inne).
- zarządzanie projektem,
- promocja projektu

środki własne
inwestora, środki
zewnętrzne:
POiŚ, MKiDN

ul. Raciborska 37

Projekt obejmuje przebudowę
(modernizację) budynku przy
ul. Raciborskiej 37 w
Katowicach w celu
dostosowania obiektu dla
Przebudowa
osób niepłnosprawnych oraz
(modernizacja) budynku
poprawy efektywności
Akademii Sztuk Pięknych w
energetycznej. Obiekt
Katowicach przy ul.
wymaga przeprowadzenia
Raciborskiej 37 w
szeregu robót budowlanych,
Katowicach w celu
przede wszystkim takich,
dostosowania obiektu dla
które zapewnią dostęp do
potrzeb osób
budynku najszerszej grupie
niepełnosprawnych oraz
osób. Planuje się także
poprawy efektywności
przeprowadzenie prac, które
energetycznej
mają na celu zwiększenie
efektywności energetycznej
budynku i ograniczenie
kosztów eksploatacyjnych w
zakresie energii.

środki własne
inwestora, środki
zewnętrzne: dotacja
celowa
n.d.
MinistraKultury i
Dziedzictwa
Narodowego

n.d.

nd.

nd.

2 730 000

nd.

bd.

2 730 000

2021-2023

Akademia Sztuk
Pięknych w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Powierzchnia wyremontowanych obieków

sprawozdania z
realizacji projektów,

ul. Koszarowa 19

Projekt ma na celu
przebudowę budynku z 1905
roku, stanowiącego wcześniej
obiekt kompleksu koszar
wojskowych. Budynek został
Przebudowa
zaadaptowany na potrzeby
(modernizacja) budynku
kształcenia studentów
Akademii Sztuk Pięknych w kierunków: Grafika
Katowicach przy ul.
Warsztatowa i Projektowanie
Koszarowej 19 w celu
Graficzne Akademii Sztuk
dostosowania obiektu dla Pięknych. Zakres prac
potrzeb osób
obejmuje m.in. modernizację
niepełnosprawnych oraz
instalacji elektrycznej, cwu w
poprawy efektywności
oparciu o energooszczędną
energetycznej
pompę ciepła, prace malarskotynkarskie,
modernizację/wymianę
windy, dostosowanie
sanitariatów do potrzeb osób
z niepełnosprawnosciami.

środki własne
inwestora, środki
b.d.
zewnętrzne, środki
UE

b.d.

nd.

nd.

300 000

1 700 000

nd.

2 000 000

2021-2023

Akademia Sztuk
Pięknych w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Powierzchnia wyremontowanych obieków

sprawozdania z
realizacji projektów,

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

8.1 Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i rozwój
zasobów kultury

społeczno-kulturowy,
• Ilość pomieszczeń wyposażonych w nową
infrastrukturalnoinfrastrukturę
środowiskowy

sprawozdania z
realizacji projektów
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

69

70

71

72

Podobszar
rewitalizacji

Zawodzie

Zawodzie

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Zawodzie

Zawodzie

Lokalizacja

ul. Łączna 2-4

ul. Łączna 2-4

okolice pętli
ul.1 Maja, Bagiennej
i Krakowskiej

ul. 1 Maja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Projekt obejmuje zadania
związane z: diagnozą potrzeb
mieszkańców wybranego
obszaru dzielnicy Zawodzie i
Program Aktywności
zasobów całej dzielnicy,
Lokalnej w Zawodziu (w
działaniami realizowanymi w
ramach projektu pn. Włącz ramach aktywnej integracji
środki własne
się!Program aktywizacji
(pozyskanie i wyszkolenie
miasta, ZIT (EFRR)
zawodowej i społecznej w lokalnych liderów, wsparcie
Katowicach)
animatora lokalnego,
organizacja warsztatów
umiejętności społecznych),
wolontariatem, działaniami o
charakterze środowiskowym.

Program Aktywności
Lokalnej w Zawodziu (w
ramach projektu pn. Damy
radę!Program aktywizacji
zawodowej i społecznej w
Katowicach)

Projekt obejmuje zadania
związane z: diagnozą potrzeb
mieszkańców wybranego
obszaru dzielnicy Zawodzie i
zasobów całej dzielnicy,
działaniami realizowanymi w
ramach aktywnej integracji
środki własne
(pozyskanie i wyszkolenie
miasta, EFS
lokalnych liderów, wsparcie
animatora lokalnego,
organizacja warsztatów
umiejętności społecznych),
wolontariatem, działaniami o
charakterze środowiskowym.

Katowicki System
Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych – węzeł
„Zawodzie”

Projekt zakłada budowę węzła
przesiadkowego, z
zachowaniem regulacji
prawnych dot. poziomów
hałasu. Realizacja projektu
przyczyni się do zapewnienia
przesiadek pomiędzy
komunikacją autobusową i
tramwajową oraz przesiadek z środki własne
komunikacji indywidualnej na miasta,
tramwaj i uzyskanie funkcji
ZIT (EFRR)
Park&Ride. Projekt ma na celu
rozwój przyjaznych dla
środowiska i niskoemisyjnych
systemów transportu
miejskiego oraz promowanie
mobilności miejskiej zgodnej z
zasadami zrównoważonego
transportu.

Przebudowa ul. 1 Maja na
odcinku od ul. Staszica do
Przebudowa infrastruktury
istniejącej pętli
drogowej.
tramwajowej w Katowicach
- Zawodziu

środki własne
miasta,
EFRR (RPO WSL
2007-2013)

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji
Szacunkowa suma

9.1 Aktywna
integracja

9.1.6 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – tryb
pozakonkursowy

3 000

nd.

nd.

463 805

nd.

466 805

2015-2017

9.1 Aktywna
integracja

9.1.6 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – tryb
pozakonkursowy

nd.

nd.

120 597

550 897

nd.

671 494

2018-2020

4.5 Niskoemisyjny
transport miejski i
efektywne
oświetlenie

4.5.1 Niskoemisyjny
transport miejski i
efektywne
oświetlenie – ZIT

24 287 942

nd.

nd.

53 805 030

24 697 844

102 790 816

2015-2020

Podmiot realizujący

MOPS + NGO

MOPS + NGO

Miasto Katowice

Wymiar
komplementarności

społeczno-kulturowy

społeczno-kulturowy

infrastrukturalnośrodowiskowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem
w programie - 60

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem
w programie - 70

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Wskaźnik produktu
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów
przesiadkowych [szt.] - 1
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [szt.] - 2
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach
„parkuj i jedź” [szt.] - 405
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - 17
sprawozdania z
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.] - 1
realizacji projektów,
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych
raporty ewaluacyjne
obiektach „Bike&Ride” [szt.] - 36
Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] - 0,46
Długość wyznaczonych buspasów [km] - 0,75
Wskaźnik rezultatu:
Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w
wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - 14 580

7.1 Modernizacja i
rozbudowa sieci
drogowej

7.1.1 Modernizacja
i rozbudowa
kluczowych
elementów sieci
drogowej

4 227 401

nd.

nd.

7 285 328

nd.

11 512 729

2010-2012
2014-2016

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich 2.707.322 pln/rok
• Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych 5,46 os.
• Liczba wypadków drogowych - 4,37 szt.

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

73

74

Podobszar
rewitalizacji

Zawodzie

Zawodzie

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Przebudowa i adaptacja
pomieszczenia po dawnym
dziale księgowości w Dziale
„Zawodzie” MDK „Bogucice –
Zawodzie” na potrzeby
środki własne
stworzenia supernowoczesnej miasta - Budżet
pracowni multimedialnoObywatelski
edukacyjnej wraz z jej
profesjonalnym
wyposażeniem
komputerowym.

ul. Marcinkowskiego 13

Cyfrowa eksplozja wiedzy –
przebudowa i adaptacja
pomieszczenia pod
supernowoczesną
pracownię multimedialnoedukacyjną w MDK
„Bogucice – Zawodzie”
wraz z jej wyposażeniem

ul. 1 Maja 50

W zakresie prac budowlanych
projekt zakłada m.in.wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana pokrycia wraz z
częściową renowacją
Przebudowa budynku
konstrukcji dachu, zmianę
Rektoratu Uniwersytetu
sposobu zagospodarowania
Ekonomicznego w
wnętrz. W zakresie preac
Katowicach przy ul. 1 Maja
konserwatorskich wykonane
50
zostanie m.in. rekonstrukcja
historycznej wieży zegarowej
oraz odrestaurowanie Sali
Senatu. Projekt zakłada
również roboty instalacyjne.

Środki własne
inwestora, środki
zewnętrzne:
dotacje UM
Katowice,
WFOŚiGW

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

nd.

nd.

111 000

nd.

nd.

nd.

nd.

111 000

2017-2018

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba pomieszczeń wyposażonych w nową
infrastrukturę
• Liczba przebudowanych pomieszczeń

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

b.d.

b.d.

8 192 982

4 500 000

9 228 421

b.d.

b.d.

21 921 403

2009-2018

Uniwersytet
Ekonomiczny w
Katowicach

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba dofinansowanych projektów dot. przebudowy
budynku

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

75

Zawodzie

ul. Karola Miarki 6

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice - etap VIII C

76

Zawodzie

ul. Marcinkowskiego 13a

Termomodernizacja
budynku Działu Zawodzie
MDK Bogucice Zawodzie
przy ul. Marcinkowskiego
13a

Projekt obejmuje
termomodernizację budynku. środki własne
Zabezpieczono środki na
miasta,
opracowanie dokumentacji
EFRR
projektowej.

Projekt główny: Adaptacja
terenu historycznej fabryki
porcelany wraz z
postindustrialnym terenem.
Projekt częściowy 1:
Adaptacja budynków
Fabryki Porcelany w
Katowicach na budynki
biurowo-usługowe wraz z
zagospodarowaniem
otoczenia jako kolejny etap
i rozbudowa Parku
PrzemysłowoTechnologicznego
"Porcelana Śląska Park" w
Katowicach wraz z
rozbudową Klastra
Innowacyjności i Dizajnu etap I
Projekt częściowy 2:
Adaptacja budynku B1
strona lewa
Projekt częściowy 3:
Adaptacja budynku A1
Projekt częściowy 4:
Adaptacja budynku D

Dalsza rozbudowa Parku
PrzemysłowoTechnologicznego i rozwój
jego funkcji (dizajn, logistyka,
IT, biznes, przedsiębiorczość,
usługi m.in. kultury), w tym
utworzenie ścieżki
edukacyjnej dla zwiedzających
oraz centrum usług
społecznościowych, a także
zagospodarowanie otoczenia stworzenie przestrzeni
środki własne,
publicznej dla realizacji
RPO 2014-2020,
wydarzeń społecznoEFRR
kulturalnych.
W ramach etapu I
przewidziano: utworzenie
biura coworkingowego
(adaptacja pomieszczeń, prace
termomodern. i instalacyjne w
budynku B) oraz zakup
wyposażenia i oznakowania
kierunkowego, a także
schodołazu gąsienicowego dla
osób niepełnosprawnych.

77

ZawodziePorcelanowa

ul. Porcelanowa 23

Projekt obejmuje
termomodernizację budynku
LO X.

środki własne
miasta,
EFRR

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

Poddziałanie

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.1 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

b.d.

b.d.

10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.1 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych ZIT

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

3 861 074

206 569

nd.

1 755 838

nd.

5 823 481

2018, 20212022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

27 750

nd.

nd.

157 250

nd.

185 000

2022-2023

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

nd.

b.d.

15 000 000

b.d.

b.d.

15 000 000

2018-2023

Fundacja Giesche

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Stopień redukcji PM 10 – 0.00267 ton/rok;
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1386.80000
GJ/rok;
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektu – 1448.30000 GJ/rok;

• Liczba zmodernizowanych obiektów

społeczno-kulturowy, • Liczba zaadaptowanych obiektów na nowe funkcje,
infrastrukturalno• Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
środowiskowy
obiektów

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

78

79

Podobszar
rewitalizacji

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Zawodzie

Załęże

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Projekt zakłada:
- rozbiórkę zbędnych sieci
zewnętrznych;
- rozbiórkę ręcznomechaniczną budynku D wraz
z utylizacją materiałów
niebezpiecznych;
- rozbiórkę buydnku
gospodarczego (baraku) wraz
z uzupełnieniem ogrodzenia; środki własne
- ułożenie nowego zasilania
inwestora
elektro-energetycznego
budynków dydaktycznych
Kampusu;
- utworzenie nowych miejsc
parkingowych;
- zagospodarowanie poprzez
plantowanie i wyrównanie
terenu z zasianiem trawy i
wykonaniem nowych
chodników.

ul. Bogucicka 14

Uporządkowanie i
przygotowanie terenów
wzdłuż ulicy Bogucickiej w
celu nadania im nowej
funkcji prospołecznej
(w tym wyburzenie
budynku D Uniwersytetu
Ekonomicznego w
Katowicach przy ul.
Bogucickiej 14)
(wcześniej: Rewitalizacja
terenów wzdłuż ulicy
Bogucickiej poprzez
nadanie nowej funkcji
prospołecznej (w tym
wyburzenie budynku D
Uniwersytetu
Ekonomicznego w
Katowicach przy ul.
Bogucickiej 14))

ul. Zarębskiego 2

Projekt obejmuje zadania
związane z: organizowaniem
warsztatów edukacji
społecznej oraz szkoleń m.in. z
zakresu planowania i
realizowania inicjatyw
Centrum Społecznościowe lokalnych, a także wydarzeń i
"Nasze Załęże" - I etap
spotkań o charakterze
edukacyjno-integracyjnoanimacyjnym; organizację
spotkań grup
samopomocowych oraz
spotkań społeczności lokalnej.

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS), EFRR*

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

nd.

9.1 Aktywna
integracja

Poddziałanie

nd.

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

nd.

nd.

25 311

99 743

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

1 006 263

nd.

nd.

847 204

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

b.d.

1 006 263

nd.

Lata realizacji

972 258

2017-2019

2017-2020

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Uniwersytet
Ekonomiczny w
Katowicach

infrastrukturalno środowiskowy;
gospodarczo techmologiczny

MOPS + Zespół Szkół
i Placówek nr 2

społeczno-kulturowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe - 0
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
sprawozdania z
społecznym objętych wsparciem
realizacji projektów,
w programie - 66
raporty ewaluacyjne
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 24
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

80

81

82

Podobszar
rewitalizacji

Załęże

Załęże

Załęże

83

Załęże

84

Załęże

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji

ul. Zarębskiego 2

9.1 Aktywna
integracja

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

ul. Gliwicka 74a

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice - etap II

Termomodernizacja budynku
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.1 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

Rewitalizacja Placu
Londzina w Katowicach

Projekt obejmuje
przystosowanie terenu pod
organizację imprez
plenerowych, modernizację
ścieżki oraz stworzenie strefy
dostosowanej do dzieci w
wieku 2-10 lat oraz osoby
środki własne
starsze. Historyczna oś Parku
miasta,
będzie pełnić rolę edukacyjną.
EFRR
Głównymi elementami Parki
będzie strefa rodzinna - plac
zabaw wraz z miejscem dla
imprez plenerowych,
urządzenia do ćwiczeń oraz
stoliki do szachów zakończone
strefą ogródków sąsiedzkich.

10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.1 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych –
ZIT

721 076

138 387

nd.

1 176 288

nd.

2 035 751

2017-2019

Celem projektu jest
zaproponowanie
mechanizmów i instrumentów
umożliwiających
przezwyciężenie sytuacji
kryzysowej obszaru Załęża w
Resilient Europe wymiarze społecznym,
środki własne
wzmocnienie potencjału
ekonomicznym,
miasta,
elastyczności miejskiej
przestrzennym i
EFRR
obszarów zdegradowanych
środowiskowym. Efektem
projektu będzie opracowanie
Zintegrowanego Planu
Działania dla obszaru Załęża
przy współpracy z powołaną
Lokalną Grupą Urbact.

URBACT III

nd.

29 716

nd.

nd.

95 627

nd.

125 343

Budowa wodnych placów
zabaw w Katowicach

n.d.

n.d.

1 660 500

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1 660 500

ul. Gliwicka / Plac
Londzina

-

ul. Gliwicka 214

Budowa wodnego placu
zabaw w dzielnicy Załęże

środki własne
miasta,
ZIT (EFRR)

środki własne
miasta

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

911 488

nd.

nd.

nd.

nd.

1 009 472

561 965

nd.

nd.

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

Projekt obejmuje zadania
związane z: organizowaniem
warsztatów edukacji
społecznej oraz szkoleń m.in. z
zakresu planowania i
realizowania inicjatyw
środki własne
Centrum Społecznościowe lokalnych, a także wydarzeń i miasta,
"Nasze Załęże" - II etap
spotkań o charakterze
ZIT (EFS)
edukacyjno-integracyjnoanimacyjnym; organizację
spotkań grup
samopomocowych oraz
spotkań społeczności lokalnej.

178 142

Podmiot realizujący

1 187 614

1 473 453

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

MOPS + NGO

społeczno-kulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
sprawozdania z
społecznym objętych wsparciem
realizacji projektów,
w programie - 50
raporty ewaluacyjne
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 22

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Stopień redukcji PM10 – 0,00125 ton/rok;
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 831,41 GJ/rok;
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
sprawozdania z
realizacji projektu – 831,41 GJ/rok;
realizacji projektów,
• Produkcja energii cieplnej z
raporty ewaluacyjne
nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych – 4,51
MWht/rok;

ZZM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt.
• Ludność mieszkająca na obszarach objetych
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich sprawozdania z
- 9466 os.
realizacji projektów,
• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] raporty ewaluacyjne
0.824
• Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 9855 os.

2016-2018

Miasto Katowice

społeczno-kulturowy

2018

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

2020-2022

2014-2020

• Liczba wykonanych opracowań (Local Action Plans)

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba wybudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

85

86

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku
mieszkalno - użytkowego
położonego przy ulicy
Gliwickiej 93 w Katowicach
(wcześniej:
Termomodernizacja
budynku przy ul. Gliwickiej
93 Miejska Biblioteka
Publiczna

Zakres zadania/opis projektu

Zadanie dotyczy
termomodernizacji budynku
przy ul. Gliwickiej 93.
Zabezpieczono środki na
wykonanie audytu ex-ante,
opinii ornitologicznochiropterologicznej,
opracowanie studium
wykonalności.

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Środki krajowe
publiczne

3 017 529

nd.

nd.

971 209

nd.

3 988 738

2020-2023

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji projektowych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

1.7. Kompleksowa
likwidacja niskiej
emisji na terenie
województwa
śląskiego

1.7.1.
Wspieranie
efektywności
energetycznej w
budynkach
mieszkalnych w
województwie
śląskim

nd.

nd.

528 000

nd.

nd.

nd.

nd.

528 000

2020-2021

MZUiM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Długość wyremontowanych dróg

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
miasta, środki UE
(FS), kredyt

1.7. Kompleksowa
likwidacja niskiej
emisji na terenie
województwa
śląskiego

1.7.1. Wspieranie
efektywności
energetycznej w
budynkach
mieszkalnych w
województwie
śląskim

555 547

nd.

nd.

1 192 782

1 827 485

3 575 814

2019-2022

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
miasta

środki własne
miasta,
FS

Załęże

ul. Gliwicka 93

Załęże

Remont nawierzchni dróg
osiedlowych wraz z
budową miejsc
Projekt obejmuje wykonanie
ul. Gliwicka 218, 220, 222 postojowych w rejonie
środki własne
nowej nawierzchni jezdni oraz
ul. Janasa 7a i 15a
budynków mieszkalnych
miasta
budowę miejsc parkingowych
przy ul. Gliwickiej 218, 220,
222 oraz Janasa 7a i 15a
(BO)

87

Załęże

ul. Gliwicka 190 i 194

88

Załęże

ul. Gliwicka

Budowa hali sportowokulturalnej na Załężu

Projekt dotyczy budowy
infrastruktury sportowokulturalnej. Zabezpieczno
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej.

nd.

nd.

500 000

nd.

nd.

nd.

nd.

500 000

2022-2023

Miasto Katowice

Prace remontowe
ogrodzenia kościoła i
cmentarza Parafii św.
Józefa w Katowicach Załężu

Zakres robót związanych
zremontem i poprawą stanu
technicznego murów
obejmuje naprawę bądź
wymianę uszkodzonych
środki własne
elementów, odbudowę
inwestora, inne
b.d.
ogrodzenia z rozbiórką kilku
źródła finansowania
odcinków wraz z wykonaniem
nowych fundamentów
żelbetowych i odtworzeniem
ogrodzenia.

b.d.

nd.

b.d.

4 500 000

b.d.

b.d.

4 500 000

2015-2023

Rzymskokatolicka Parafia
św. Józefa

Załęże

ul. Gliwicka 76

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

Środki własne
Miasta

Kompleksowa
modernizacja energetyczna Termomodernizacja
wielorodzinnego budynku wielorodzinnego budynku
mieszkalnego położonego mieszkalnego
przy ul. Gliwickiej 190 i 194

89

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

infrastrukturalno• Liczba opracowanych dokumentacji projektowych
środowiskowy

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba odnowionych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

90

Podobszar
rewitalizacji

Załęże

Lokalizacja

ul. Macieja 10

Nazwa projektu/zadania

Uskrzydlamy! Partnerstwo
ku przyszłości: Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób
wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem
społecznym metodą asysty
aktywnej integracji.

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Projekt obejmuje reintegrację
społeczną, zawodową i
edukacyjną oraz aktywną
integrację, poprzez asystę
aktywnej integracji, warsztaty
uspołeczniające,
środki własne
kształtowanie postaw
inwestora,
proaktywnych, rozwój
EFS
edukacyjno-zawodowy,
aktywizację zawodową, z
zastosowaniem
Indywidualnego Planu
Rozwoju.

Program/Działanie

9.1 Aktywna
integracja

Poddziałanie

9.1.5. Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

nd.

87 690

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

43 845

745 369

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

bd.

876 905

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

2018

Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i
Młodzieży DOM
ANIOŁÓW STRÓŻÓW

społeczno-kulturowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Liczba osób objętych wsparciem

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych

91

Załęże,
SzopieniceBurowiec

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych
A - ul. Wolnego 8,
wielorodzinnych przy ul.
B - ul. Ludwika Zamenhofa
Wolnego 8, ul. Zamenhofa
36-38, 36a-38a, 36b-38b
Ludwika 36-38, 36a-38a,
36b-38b w Katowicach

92

Dąb-Baildona

ul. J. Baildona

93

Dąb-Baildona

ul. Bracka

Projekt obejmuje zadania
środki własne
związane z
miasta; EFRR
termomodernizacją budynków
(RPO WSL)
wielorodzinnych.

Przedłużenie ul. J. Baildona Projekt obejmuje zadania w
w kierunku planowanej ul. zakresie infrastruktury
Nowogliwickiej
drogowej.

Rewitalizacja terenów po
byłej Hucie Baildon

środki własne
miasta

Inwestycja obejmuje budowę,
adaptację i przebudowę
obiektów na terenach po byłej
Hucie Baildon na cele
biurowe, produkcyjne i
magazynowe, handlowe oraz
rekreacyjne, związane z
rozwojem lokalnej
przedsiębiorczości.
środki własne
W budynkach planuje się
inwestora,
realizację działań miękkich,
EFRR
skierowanych do lokalnej
społeczności w uzupełnieniu i
jako komplementarne w
stosunku do działań już
realizowanych na terenie
Parku Przemysłowo –
Technologicznego „ Revita
Park”, działającego od 2014
roku w dziedzinie rewitalizacji
i remediacji.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.1 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

1 780 365

448 894

nd.

3 815 582

nd.

6 044 841

2016-2018;
2020-2021

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

termomodernizacji 4958,2 m2
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
(CI) [tony równoważnika CO₂] - 324,05
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 4
szt.
sprawozdania z
• Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasą zużycia
realizacji projektów,
energii - 102 szt.
• Ilość zaoszczedzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - raporty ewaluacyjne
24,49
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 3193,5
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej [GJ/rok ] 3449,76
• Stopień redukcji PM 10 [tony/rok] - 0,11208

n.d.

n.d.

2 513 218

nd.

nd.

nd.

nd.

2 513 218

2015-2016

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo wybudowanych odcinków dróg,
chodników

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
10.4 Poprawa stanu
srodowiska
miejskiego
(RPO WSL 2014-2020)

10.3.1 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych ZIT
10.3.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych konkurs

nd.

b.d.

80 000 000

100 000 000

b.d.

180 000 000

2018-2023

Maksimum Spółka z
o.o. Holding S.K.A

gospodarczotechnologiczny

• Liczba obiektów poprzemysłowych, w których
wprowadzono nowe funkcje

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

94

95

96

Podobszar
rewitalizacji

Dąb-Baildona

Dąb-Baildona

Bogucice

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Poddziałanie

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

7.1.1
7.3.1
7.3.3
11.4.1
11.4.3

nd.

b.d.

150 000

850 000

b.d.

1 000 000

2019-2021

Maksimum Spółka z
o.o. Holding S.K.A

społeczno-kulturowy

środki własne
inwestora,
10.4 Poprawa stanu
RPO WSL, programy
środowiska
Banku
miejskiego
Gospodarstwa
Krajowego

nd.

nd.

nd.

75 000 000

b.d.

75 000 000

150 000 000

2021-2022

Maksimum Spółka z
o.o. Holding S.K.A

gospodarczotechnologiczny

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

Program inkubowania i
akceleracji aktywności
społecznej i zawodowej
lokalnej społeczności na
terenie Nowego Baildonu.

Celem projektu jest
wzmocnienie aktywności
społecznej i zawodowej grupy
docelowej projektu, będącej
częścią lokalnej społeczności
poprzez działania aktywnej
integracji,w tym
środki własne
organizowanie konferencji,
inwestora,
szkoleń i warsztatów oraz
EFS
szeregu usług doradczych w
Parku Przemysłowo –
Technologicznym „Revita
Park” oraz na terenie
zrewitalizowanych budynków
Nowego Baildonu.

ul. Bracka

Rewitalizacja terenów po
byłej Hucie Baildon - ulica
Bracka

Inwestycja obejmuje budowę,
adaptację i przebudowę
obiektów na terenach po byłej
Hucie Baildon na cele
biurowe, produkcyjne i
magazynowe, handlowe oraz
rekreacyjne, związane z
rozwojem lokalnej
przedsiębiorczości.
W budynkach planuje się
realizację działań miękkich,
skierowanych do lokalnej
społeczności w uzupełnieniu i
jako komplementarne w
stosunku do działań już
realizowanych na terenie
Parku Przemysłowo –
Technologicznego „ Revita
Park”, działającego od 2014
roku w dziedzinie rewitalizacji
i remediacji.

ul. Markiefki 68
ul. Markiefki 64

Projekt obejmuje zadania
związane z: animacją lokalną,
szkołą liderów lokalnych,
Punktem Informacji
Bogucice - moje miejsce na Obywatelskiej, działaniami
ziemi.
środowiskowymi
Program aktywności
wzmacniającymi potencjał
lokalnej - I etap
społeczności lokalnej i jej
mieszkańców, programem
wspierającym reintegrację
zawodową mieszkańców
dzielnicy Bogucice.

ul. Bracka

Program/Działanie

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

7.1 Aktywne formy
przeciwdziałania
bezrobociu,
7.3 Wsparcie dla osób
zamierzajacych
rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej,
11.3 Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do
potrzeb lokalnego
rynku pracy kształcenie zawodowe
osób dorosłych,
11.4 Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych
(RPO WSL 2014-2020)

9.1 Aktywna
integracja

165 271

164 726

nd.

1 400 165

nd.

1 730 162

2018-2020

MOPS

społeczno-kulturowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie: 40
sprawozdania z
Produktu:
realizacji projektów,
• Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
raporty ewaluacyjne
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej: 10

• Liczba obiektów poprzemysłowych, w których
wprowadzono nowe funkcje

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 34
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 96

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

97

98

99

100

Podobszar
rewitalizacji

Bogucice

Bogucice

Bogucice

Bogucice/
Koszutka

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

ul. Markiefki 68
ul. Markiefki 64

Projekt obejmuje zadania
związane z: animacją lokalną,
szkołą liderów lokalnych,
Punktem Informacji
Bogucice - moje miejsce na Obywatelskiej, działaniami
środki własne
ziemi.
środowiskowymi
miasta,
Program aktywności
wzmacniającymi potencjał
ZIT (EFS)
lokalnej - II etap
społeczności lokalnej i jej
mieszkańców, programem
wspierającym reintegrację
zawodową mieszkańców
dzielnicy Bogucice.

ul. Kopalniana

Przedmiotem niniejszego
projektu jest
zagospodarowanie przestrzeni
Miasta Katowice, w tym
Zagospodarowanie
przebudowa i remont lokali
przestrzeni miejskich w tym zlokalizowanych w obrębie
przebudowa i remont
budynków znajdujących się
obiektów wraz z
przy ul. Markiefki 64 i 68 w
zagospodarowaniem
Katowicach dla potrzeb
przyszłego otoczenia w
realizacji projektu
dzielnicy Bogucice pn.„Bogucice - moje miejsce
rewitalizacja Parku
na ziemi. Program aktywności
Boguckiego.
lokalnej” wraz z modernizacją
przestrzeni publicznej Parku
Boguckiego celem likwidacji
istotnych problemów
społecznych na obszarze
rewitalizowanym.

ul. Dobrowolskiego

Projekt składa się z 4
komponentów:
- rewitalizacji, renowacji i
adaptacji na cele kulturalne
Rewitalizacja zabytkowych historycznych obiektów i
budynków Łaźni Głównej i zespołó zabytkowych wraz z
Stolarni wraz z przyległym otoczeniem,
terenem dawnej kopalni
- rozbudowie infrastruktury
Katowice i budową
instytucji kultury o znacznym
niezbędnej infrastruktury
wpływie na społecznona potrzeby Muzeum
ekonomiczny rozwój Górnego
Śląskiego w Katowicach.
Śląska
- konserwacji zabytków
ruchomych
- rozwoju zasobówcyfrowych
w dziedzinie kultury

kwartał Olimpijska,
Góreckiego,
Dobrowolskiego, al.
Roździeńskiego

Układ komunikacyjny dla
terenu budowy nowego
Muzeum Śląskiego,
Międzynarodowego
Centrum Kongresowego
oraz siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w
Katowicach

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

społeczno-kulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 40
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 80

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Szacunkowa suma

9.1 Aktywna
integracja

9.1.5 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym konkurs

215 358

nd.

nd.

1 220 364

nd.

1 435 722

2021-2022

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFRR)

10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.1 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych –
ZIT

1 757 532

587 602

nd.

4 994 622

nd.

7 339 756

2013, 2015/16
2018/19

KZGM/ZZM

środki z budżetu
Województwa
Ślaskiego,
środki z budżetu
Miasta Katowice,
dotacja
Ministerstwa
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego,
środki Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego na
lata 2009-2014

Konserwacja i
rewitalizacja
dziedzictwa
kulturowego (EOG)

nd.

7 000 000

2 482 496

10 601 843

nd.

10 020 000

30 104 340

2014-2017

Muzeum Śląskie

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba obiektów poprzemysłowych, w których
wprowadzono nowe funkcje

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

b.d.

b.d.

36 328 880

nd.

nd.

nd.

117 587 475

153 916 355

2008-2018

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba działek o uregulowanym stanie prawnym
(finalizacja prac w ramach zadania wieloletniego)

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
Całościowo, projekt obejmuje
miasta,
realizację infrastruktury
inne źródła
drogowej i towarzyszącej.
finansowania

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

MOPS

społeczno-kulturowy,
sprawozdania z
• Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury –
infrastrukturalnorealizacji projektów,
17.742 osób
środowiskowy
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

101

102

Podobszar
rewitalizacji

Bogucice/
Koszutka

Bogucice

103

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Bogucice

104

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Bogucice

Lokalizacja

ul. Dobrowolskiego

Bogucice

ul. Karoliny 15

ul. Leopolda
ul. Wiertnicza

Nazwa projektu/zadania

Układ komunikacyjny dla
terenu budowy Nowego
Muzeum Śląskiego,
Międzynarodowego
Centrum Kongresowego i
siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w
Katowicach - etap II

Centrum Himalaizmu im.
Jerzego Kukuczki

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

infrastrukturalnośrodowiskowy

Uregulowanie spraw
terenowo-prawnych,
opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowa
przedłużenia ul.
Dobrowolskiego do ul.
Katowickiej

środki własne
miasta,
RFIS

b.d.

b.d.

2 031 529

33 250 000

nd.

nd.

nd.

35 281 529

2019-2023

Miasto Katowice

Zadanie dotyczy budowy
Centrum Himalaizmu im.
Jerzego Kukuczki.
Zabezpieczno środki na
opracowanie dokumentacji
projektowej.

środki własne
miasta,
RFIL

b.d.

b.d.

176 000

2 300 000

nd.

nd.

nd.

2 476 000

2020-2022

Miasto Katowice

nd.

420 469

4 235 365

nd.

nd.

4 655 834

2016-2023

Stowarzyszenie
PoMOC DLA KOBIET I
DZIECI IM. MARII
NIEPOKALANEJ

1 690 000

nd.

nd.

8 500 000

nd.

10 190 000

2021-2023

Zakład Zieleni
Miejskiej

Uruchomienie placówki
opiekuńczo-rozwojowej na
bazie istniejącej
infrastruktury, poprzez jej
rozbudowę. Jej celem będzie:
- zapewnienie profesjonalnej
opieki dziennej dla dzieci w
Uruchomienie Placówki
wieku 6m - 6 lat (w tym z
Opiekuńczo - Rozwojowej
niepełnosprawnością).
"Centrum Św. Józefa"
- organizowanie warsztatów
Stowarzyszenia PoMOC dla
dla rodziców i dziadków.
Kobiet i Dzieci
- indywidualne wsparcie
psychologiczne, pedagogiczne
i terapeutyczne
- budowanie poprawnych
więzi rodzinnych
- nowe miejsca pracy dla
kobiet będących w kryzysie

środki własne
inwestora; środki
zewnętrzne: dotacja
Renovabis, Fundacja
Hilton,
Zgromadzenie Sióstr 10.3. Rewitalizacja
Maryi Niepokalanej, obszarów
Episkopat Włoski,
zdegradowanych
zbiórka
internetowa, wpłaty
ofiarodawców, RPO
WSL 2014-2020,
Narodowy Instytut
Wolności

10.3.1.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych ZIT; 10.3.3.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych konkurs

Budowa parku przy ul.
Leopolda/Le Ronda

środki własne
miasta,
środki UE

b.d.

Zadanie dotyczy budowy
parku.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

b.d.

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Długość wybudowanej drogi

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

infrastrukturalnośrodowiskowy
• Liczba nowo wybudowanych obiektów
społeczno - kulturowy

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba zaadaptowanych obiektów/pomieszczeń
infrastrukturalno • Liczba nowych miejsc przedszkolnych: 20
środowiskowy
• Liczba nowych miejsc żłobkowych: 40
społeczno - kulturowy

sprawozdania z
realizacji projektów

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
publicznych

sprawozdania z
realizacji
projektów,
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

105

106

Podobszar
rewitalizacji

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

ul. Krakowska 138

Projekt obejmuje zadania
związane z: animacją lokalną,
działaniami środowiskowymi
wzmacniającymi potencjał
społeczności lokalnej,
Centrum Społecznościowe prowadzeniem Punktu
„SZOPKI” w Szopienicach - I Informacji Obywatelskiej.
etap
Głównym celem projektu jest
aktywizacja dorosłych
mieszkańców oraz instytucji
loklanych do działań dla
społeczności lokalnej oraz
integracji społecznej.

ul. Bednorza 14

Projekt obejmuje zadania
związane z: animacją lokalną,
działaniami środowiskowymi
wzmacniającymi potencjał
społeczności lokalnej,
Centrum Społecznościowe prowadzeniem Punktu
środki własne
„SZOPKI” w Szopienicach - II Informacji Obywatelskiej.
miasta,
etap
Głównym celem projektu jest ZIT (EFS)
aktywizacja dorosłych
mieszkańców oraz instytucji
loklanych do działań dla
społeczności lokalnej oraz
integracji społecznej.

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

9.1 Aktywna
integracja

9.1 Aktywna
integracja

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

9.1.5 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym konkurs

88 866

207 457

Środki krajowe
publiczne

159 821

nd.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

46 834

115 947

1 358 481

1 832 621

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

nd.

nd.

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Szacunkowa suma

1 654 002

2 156 025

20172020

20202022

MOPS + NGO

MOPS + NGO

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

społeczno-kulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem sprawozdania z
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
realizacji projektów,
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
raporty ewaluacyjne
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 35
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciemw programie - 96

społeczno-kulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem sprawozdania z
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
realizacji projektów,
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
raporty ewaluacyjne
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 35
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 80
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

107

108

109

Podobszar
rewitalizacji

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Utworzenie Centrum Animacji
Młodzieżowej, w ramach
którego będą realizowane
działania mające na celu
wsparcie członków rodzin
(grupy samopomocowe,
asysta rodzinna, poradnictwo)

ul. Brynicy 7

Centrum Animacji
Młodzieżowej (CAM) w
Szopienicach - I etap

ul. Brynicy 7

Zakres:
przygotowanie budynku pod
Centrum Animacji
Młodzieżowej w Szopienicach,
Dostosowanie pomieszczeń
w tym w szczególności:
(po kotłowni) przy Szkole
a) przebudowa Parku
Podstawowej nr 44 w
Olimpijczyków, wzbogacenie
Katowicach – Szopienicach
go o miejsca integracji
pod Centrum Animacji
mieszkańców,
Młodzieżowej w
b) wykonanie ogólnego
Szopienicach oraz
remontu, by dostosować
rewitalizacja Parku
pomieszczenia po starej
Olimpijczyków w dzielnicy
kotłowni przy Szkole
Szopienice.
Podstawowej nr 44 w
Katowicach – Szopienicach do
realizacji projektu Centrum
Animacji Młodzieżowej.

Źródła
finansowania

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

Program/Działanie

Poddziałanie

9.2 Dostępne i
9.2.1 Rozwój usług
efektywne usługi
społecznych i
społeczne i zdrowotne zdrowotnych – ZIT

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

71 906

74 982

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

26 295

796 676

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji
Szacunkowa suma

nd.

969 859

2018-2020

Podmiot realizujący

MOPS + NGO

Wymiar
komplementarności

społeczno-kulturowy

10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.1 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych –
ZIT

907 925

185 546

nd.

1 577 142

nd.

2 670 613

2015/ 2016
2018/ 2019

Szkoła Podstawowa nr
44/
Zakład Zieleni
Miejskiej

ul. Brynicy 50

Wzrost dostępu do
wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w
rozbudowywanych
przedszkolach, dla których Prowadzenie zajęć
organem prowadzącym jest dodatkowych i doskonalenie
Miasto Katowice – Miejskie zawodowe nauczycieli.
Przedszkole nr 66 (2
oddziały integracyjne
i 2 oddziały
ogólnodostępne).

środki własne
miasta,
ZIT (EFS)

11.1 Ograniczenie
przedwczesnego
kończenia nauki
szkolnej oraz
zapewnienie równego
dostępu do dobrej
jakości edukacji
elementarnej,
kształcenia
podstawowego i
średniego

11.1.1 Wzrost
upowszechniania
wysokiej jakości
edukacji
przedszkolnej – ZIT

164 263

nd.

nd.

930 828

nd.

1 095 091

20172018

Centrum Usług
Wspólnych/ Miejskie
Przedszkole nr 66

społeczno-kulturowy

środki własne
miasta

n.d.

n.d.

7 894 337

nd.

nd.

nd.

nd.

7 894 337

2010 – 2015 i
2017-2019

Miasto Katowice

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa

nd.

nd.

4 704 067

1 523 000

nd.

nd.

nd.

6 227 067

2017-2019

b.d.

b.d.

2 751 439

nd.

nd.

nd.

nd.

2 751 439

n.d.

n.d.

6 266 328

2 000 000

nd.

nd.

31 856 947

40 123 275

110

Szopienice –
Burowiec

ul. Wiosny Ludów

111

Szopienice –
Burowiec

ul. Lwowska

Przebudowa wiaduktu w
ciągu ul. Lwowskiej

112

Szopienice –
Burowiec

Budowa “Katowickiej
Doliny 5 stawów w
Szopienicach”
Okolice stawów Morawa,
(wcześniej Kompleksowe
Hubertus, Borki
zagospodarowanie terenów
w okolicy stawów Morawa,
Hubertus, Borki).

113

Szopienice –
Burowiec

ul. Hallera
ul. Konna

Generalna przebudowa
wiaduktu

Zadanie dotyczy
kompleksowego
zagospodarowania terenów w
okolicy stawów Morawa,
środki własne
Hubertus, Borki na cele
miasta
rekeracyjne. Zabezpieczo
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej.

Budowa trzech basenów w Budowa basenu krytego w
dzielnicach
Szopienicach.

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 12
sprawozdania z
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem realizacji projektów,
społecznym objętych usługami społecznymi w
raporty ewaluacyjne
programie - 48

• Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 2 szt.
• Ludność mieszkająca na obszarach objętych
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich
społeczno-kulturowy, - 13 141 osób
sprawozdania z
infrastrukturalno• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
realizacji projektów,
środowiskowy
niepełnosprawnościami - 2 szt.
raporty ewaluacyjne
• Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1.72960 ha
• Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 5 614 osób

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFRR)

Przebudowa układu
komunikacyjnego
w rejonie ul. Wiosny Ludów Projekt obejmuje zadania w
oraz skrzyżowania z ul.
zakresie infrastruktury
Lwowską, Bednorza,
drogowej.
Obrońców Westerplatte
(Pl. Powstańców Śląskich).

Wskaźnik produktu/rezultatu*

• Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie - 72

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba działek o uregulowanym stanie prawnym
(finalizacja prac w ramach zadania wieloletniego)

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Miejski Zarząd Ulic i
Mostów

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba przebudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

2017-2022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych koncepcji

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

2015 – 2020

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo wybudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

114

Szopienice –
Burowiec

115

Szopienice –
Burowiec

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

ul. Brynicy 50

Zwiększenie dostępności do
placówek wychowania
przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest
miasto Katowice, poprzez
utworzenie nowych
oddziałów przedszkolnych.

Rozbudowa przedszkoli w
dzielnicach o największym
deficycie miejsc w
przedszkolach - MP nr 66.

ul. Ciesielska 1

Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej w mieście
Katowice - etap VII

środki własne
Termomodernizacja
miasta,
Miejskiego Przedszkola nr 65. ZIT (EFRR)

ul. Obrońców
Westerplatte 10

Termomodernizacja wraz z
przyłączeniem do sieci
ciepłowniczej Miejskiego
Termomodernizacja wraz z
Domu Kultury Szopienice- przyłączeniem do sieci
Giszowiec przy ul.
ciepłowniczej.
Obrońców Westerplatte 10
w Katowicach.

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

1 069 417

nd.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

nd.

3 603 262

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

2015-2017

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba rozbudowanych obiektów

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Stopień redukcji PM10 – 0,00171 ton/rok;
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 953,21 GJ/rok;
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
sprawozdania z
realizacji projektu – 979,14 GJ/rok;
realizacji projektów,
• Produkcja energii cieplnej z
raporty ewaluacyjne
nowowybudowanych/nowych mocy wytwórczych – 4,46
MWht/rok;

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Wskaźnik produktu/rezultatu*

12.1.1
Infrastruktura
wychowania
przedszkolnego –
ZIT

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.1 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
EFRR

4.3 Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i sektorze
mieszkaniowym

4.3.4 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej konkurs

647 789

48 179

nd.

409 538

nd.

1 105 506

14, 16/17,
2019

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Stopień redukcji PM 10 – 0,00347 ton/rok;
• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 501,76 GJ/rok;
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektu – 505,67 GJ/rok;
• Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych – nie
dotyczy;
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 1,08700
MWhe/rok

Skwer Janusza Sidły

Przebudowa parku w tym
przebudowa ciągów
pieszych, budowa miejsca
Zagospodarowanie Skweru
edukacyjnego i
Janusza Sidły.
zagospodarowanie skarpy
stanowiącej część
placu.

środki własne
miasta

n.d.

n.d.

223 605

nd.

nd.

nd.

nd.

223 605

2015-2016

ZZM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
publicznych

Remont i adaptacja
pomieszczeńw budynku przy
ul. Bednorza 14 na potrzeby
realizacji usług
społecznościowych

środki własne
miasta,
EFRR

10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych

10.2.1 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych – ZIT

569 288

60 700

nd.

515 954

nd.

1 145 942

2017- 2019

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

sprawozdania z
• Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury realizacji projektów,
165 osób
raporty ewaluacyjne

Budowa nowego obiektu
Stanicy 10 Harcerskiej
Drużyny Żeglarskiej

środki własne
miasta, kredyt

n.d.

n.d.

3 049 159

n.d.

n.d.

n.d.

4 000 000

7 049 159

2018-2022

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba wybudowanych obiektów

Szopienice –
Burowiec

117

Szopienice –
Burowiec

118

Szopienice –
Burowiec

ul. Bednorza 14

Szopienice-Centrum.
Remont i adaptacja
pomieszczeń w budynku
przy ul. Bednorza 14 na
potrzeby realizacji usług
społecznościowych

119

Szopienice –
Burowiec

ul. Morawa 118a

Budowa Stanicy 10
Harcerskiej Drużyny
Żeglarskiej im. Gen.
Mariusza Zaruskiego w
Katowicach - Szopienicach

ul. Olchawy 3-5

Kompleksowa modernizacja
energetyczna przeprowadzenie robót
budowalnych m.in. w
Kompleksowa
zakresie: wykonania
modernizacja energetyczna
docieplenia dachu, wymiany środki własne
wielorodzinnego budynku
okien i drzwi, ocieplenia i
miasta,
mieszkalnego położonego
izolacji ścian, wykonania
środki UE (FS)
przy ul. dr Stanisława
konstrukcji pod instalację
Olchawy 3-5 w Katowicach
solarną, robót rozbiórkowych i
prac remontowych oraz
wykonanie instalacji
odgromowej

Szopienice –
Burowiec

Poddziałanie

12.1 Infrastruktura
wychowania
przedszkolnego

środki własne
miasta,
ZIT (EFRR)

116

120

Program/Działanie

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

POIiŚ 2014-2020/ 1.7.
Kompleksowa
likwidacja niskiej
emisji na terenie
województwa
śląskiego

1.7.1 Kompleksowa
likwidacja niskiej
emisji na terenie
województwa
śląskiego

1 029 346

912 113

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

2 533 845

945 067

910 748

nd.

nd.

1 974 412

1 822 861

2014-2021

2018-2021

KZGM

infrastrukturalno środowiskowy

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia
energii
• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze
źródeł odnawialnych
• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
termomodernizacji
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
sprawozdania z
• Ilość zaoszczędzonej energii końcowej cieplnej
realizacji projektów,
• Dodatkowa produkcja energii cieplnej ze źródeł
raporty ewaluacyjne
odnawialnych (loco - zasobnik)
• Zmniejszenie zuźycia energii pierwotnej w wyniku
realizacji projektu
• Stopien redukcji PM 10
• Szacowany roczny spadek emisjii gazów cieplarnianych
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

121

Szopienice –
Burowiec

122

Szopienice –
Burowiec

123

124

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Środki krajowe
publiczne

1 767 288

nd.

nd.

3 436 044

2 047 515

7 250 847

2021-2023

KZGM

infrastrukturalno środowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji
projektowych

sprawozdania z
realizacji
projektów,
raporty
ewaluacyjne

• Liczba opracowanych dokumentacji
projektowych

sprawozdania z
realizacji
projektów,
raporty
ewaluacyjne

• Liczba osób objętych wsparciem

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba obiektów, w których wprowadzono nowe
funkcje
• Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

ul. Wiosny Ludów 23-37

Zadanie dotyczy
kompleksowej modernizacji
energetycznej budynków
mieszkalnych.

środki własne
miasta, środku UE
(FS), kredyt

1.7 Kompleksowa
likwidacja niskiej
emisji na terenie
województwa
śląskiego

1.7.1 Wspieranie
efektywności
energetycznej w
budynkach
mieszkalnych w
województwie
śląskim

ul. 11 Listopada 6
ul. 11 Listopada 8

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego położonego
przy ul.
11 Listopada 6 i
ul. 11 Listopada 8

Zadanie dotyczy
kompleksowej modernizacji
energetycznej budynków
mieszkalnych. Zabezpieczono
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej

środki własne
miasta

nd.

nd.

161 900

nd.

nd.

nd.

nd.

161 900

2020-2023

KZGM

infrastrukturalno środowiskowy

ul. 11 Listopada 4

Projekt zakłada zwiększenie
aktywności zawodowej oraz
motywacji osób bezrobotnych,
dostosowanie kwalifikacji do
potrzeb rynku pracy,
eliminownie barier
Przeciwdziałanie
związanych z długotrwałym
bezrobociu oraz
pozostawaniem bez pracy
przeciwdziałanie procesowi
oraz przeciwdziałanie
wykluczenia społecznego
procesowi wykluczenia
mieszkańców dzielnicy
społecznego, umożliwienie
Szopienice-Burowiec
zdobycia pierwszych
doświadczeń zawodowych,
przygotowanie do wejścia lub
powrotu na rynek pracy,
pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej.

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

850 000

b.d.

b.d.

850 000

2018-2022

Fundacja For Animals

społeczno-kulturowy

ul. Korczaka 47

Utworzenie na kondygnacjach
wieży:
- sal wystawowych
- klubu fitness
Remont, przebudowa,
- przestrzeni biurowej
rewitalizacja i
- obrotowej kawiarni /
środki własne i
zagospodarowanie
restauracji widokowej, sali
zewnętrzne (RPO
zabytkowej wieży ciśnień w
restauracyjnej i
WSL)
Katowicach przy ul.
konferencyjnej z tarasem
Korczaka 47
widokowym. Projekt obejmie
również wymianę
zanieczyszczonego gruntu
wokół wieży.

10.3. Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych konkurs

nd.

b.d.

2 528 250

13 901 750

b.d.

16 430 000

2019-2022

Fundacja Śląsk
Wczoraj i Dziś

infrastrukturalno środowiskowy;
gospodarczo technologiczny

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

Środki własne
Miasta

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego położonego
przy ul. Wiosny Ludów 2337

b.d.

Wskaźnik produktu/rezultatu*
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

125

Podobszar
rewitalizacji

Szopienice –
Burowiec

Lokalizacja

ul. Bednorza 18-20

Nazwa projektu/zadania

Zachowanie i modernizacja
historycznej zabudowy parafii
w celu wykorzystania jej na
Renowacja części
większą skalę dla poszerzonej
zabudowy Parafii oraz
oferty zajęć rozwojowych dla
adaptacja na cele społeczne młodzieży w wielu 11-18 lat,
zaplecza wraz z terenem
we współpracy z lokalnymi
zielonym
środowiskami i NGO. Prace
obejmą infrastrukturę
Kościoła oraz jego otoczenie, a
także plebanię i świetlicę.

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

10.3.1 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych ZIT lub 10.3.3
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych konkurs

b.d.

b.d.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji
Szacunkowa suma

10 000 000

11 475 000

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

Celem projektu jest
aktywizacja i integracja
społeczna mieszkańców
budynków w celu
ograniczenia zjawiska
wykluczenia społecznego
poprzez utworzenie świetlicy
środowiskowej i plenerowego
miejsca odpoczynku i
integracji mieszkańców oraz
przeprowadzenie remontu
elewacji budynków oraz prac
adaptacyjno - remontowych
na terenach przyległych z
wykorzystaniem inicjatyw
mieszkańców i przy ich
współudziale

środki własne
inwestora i
zewnętrzne (RPO
WSL)

10.3. Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

bd.

nd.

b.d.

150 000

450 000

bd.

600 000

2018-2023

Hutniczo - Górnicza
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

• Liczba obiektów, w których wprowadzono nowe
infrastrukturalno - funkcje
środowiskowy; wymiar • Liczba zmodernizowanych obiektów
społeczno-kulturowy • Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

Adaptacja obiektu dawnej
szkoły przy ul. Brynicy 3 na
hostel i centrum spotkań
międzypokoleniowych

Projekt obejmuje adaptację i
prace konserwatorskie
zabytkowego obiektu
poszkolnego przy ul. Brynicy 3
w Szopienicach.

środki własne
inwestora i
zewnętrzne (RPO
WSL)

10.4. Poprawa stanu
środowiska
miejskiego

nd.

nd.

b.d.

1 218 218

3 500 000

b.d.

4 718 218

2022-2023

Pro Inwest Sp. z o.o.

społeczno-kulturowy,
infrastrukturalno• Liczba obiektów, w których wprowadzono nowe
środowiskowy
funkcje
gospodarczotechnologiczny

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Centrum Spotkań
Międzypokoleniowych /
Aktywny Senior przy ul.
Brynicy 3

Projekt połączy działania na
rzecz zapewnienia atrakcyjnej
oferty spędzania czasu
wolnego, aktywnej integracji i
aktywizacji, nauki
przedsiębiorczości; stworzy
przestrzeń współpracy
środowisk lokalnych, będzie
promować wolontariat i
kreować liderów. Centrum
będzie formą placówki
wsparcia dziennego z
zapleczem rekreacji i
fizjoterapii dla osób w każdym
wieku

środki własne
inwestora i
zewnętrzne (RPO
WSL)

9.2.1 Rozwój usług
społecznych i
9.2 Dostępne i
zdrowotnych - ZIT
efektywne usługi
lub 9.2.5 Rozwój
społeczne i zdrowotne usług społecznych i
zdrowotnych konkurs

ul. Morawa 62, 66, 68, 69, Projekt Morawa 70, 72, 74, 76, 78, 79, 79A, rewitalizacja
80, 81, 83, 85, 87, 89
i przyszłość

127

Szopienice –
Burowiec

ul. Brynicy 3

ul. Brynicy 3

Program/Działanie

10.3. Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Źródła
finansowania

środki własne
(parafia oraz
diakonia) i
zewnętrzne (RPO
WSL; dotacja MKZ;
dotacja WUOZ
Katowice; FIO,
crowdfunding,
WFOŚiGW)

126

128

Zakres zadania/opis projektu

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

infrastrukturalno -

1 475 000

b.d.

2020-2023

• Liczba obiektów, w których wprowadzono nowe
funkcje

Parafia Ewangelicko środowiskowy;
• Liczba zmodernizowanych obiektów
Augsburska Zbawiciela społeczno-kulturowy • Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych

sprawozdania z
realizacji projektów

obiektów

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej: 2 szt.
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie: 30 osób
core

nd.

b.d.

60 000

540 000

b.d.

600 000

2023

Pro Inwest Sp. z o.o.

społeczno-kulturowy;
sprawozdania z
gospodarczo• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
realizacji projektów
technologiczny
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu:
20 osób
• Liczba utworzonych placówek wsparcia dziennego:
1szt.
• Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych: 6 szt./rok
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

129

130

131

132

Podobszar
rewitalizacji

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Projekt ma na celu: edukację
zawodową, podniesienie
kompetencji, zapewnienie
Centrum aktywności
atrakcyjnej oferty spędzania
społecznej w Centrum
wolnego czasu, aktywnej
Spotkań
integracji i aktywizacji,
Międzypokoleniowych przy inkubacji i nauki
ul. Brynicy 3
przedsiębiorczości oraz
stworzenie przestrzeni
współpracy środowisk
lokalnych

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej: 2 szt.
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozxarządowe: 1 szt.
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społeczno-kulturowy;
społecznym objętych wsparciem w programie: 600 osób sprawozdania z
gospodarczo/ 50 osób core
realizacji projektów
technologiczny

9.1.1. Wzmacnianie
potencjału
społeczno zawodowego
społeczności
lokalnych - ZIT

nd.

10.3. Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.1.
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych ZIT

nd.

b.d.

3 828 115

5 974 351

b.d.

9 802 467

2019-2021

BFC Nieruchomości
Johann Bros

społeczno-kulturowy,
• Liczba obiektów, w których wprowadzono nowe
infrastrukturalnofunkcje
środowiskowy

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
inwestora i
zewnętrzne (RPO
WSL/ Fundusze
norweskie)

10.3. Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.1 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych ZIT; 10.3.3
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych konkurs

nd.

b.d.

2 700 000

2 000 000

b.d.

4 700 000

2020-2021

BFC Nieruchomości
Johann Bros

społeczno-kulturowy,
• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
infrastrukturalnopublicznych
środowiskowy

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
inwestora i
zewnętrzne,
WFOŚiGW/
NFOŚiGW)

n.d.

n.d.

nd.

640 000

160 000

b.d.

b.d.

800 000

2019-2023

BFC Nieruchomości
Johann Bros

środki własne
inwestora i
zewnętrzne (RPO
WSL)

9.1. Aktywna
intergracja

ul. Ks.Bpa Bednorza 2a-6

Przebudowa zabytkowego
budynku dawnej słodowni
na terenie Browaru
Mokrskich przy ul.
Bednorza w Katowicach Szopienicach na centrum
aktywności lokalnej

Projekt obejmuje adaptację i
prace konserwatorskie
zabytkowego obiektu biurowomagazynowego D w ramach
zabudowy zespołu Browaru
Mokrskich z przeznaczeniem
go na cele społeczne oraz
gospodarcze i wyposażenie
centrum aktywności lokalnej.

środki własne
inwestora i
zewnętrzne (RPO
WSL)

ul. Ks.Bpa Bednorza 2a-6

Projekt obejmuje
rewaloryzację przestrzeni
zabytkowego Browaru przy ul.
Ks. Bpa Bednorza 2a-6 w
Szopienicach, objętego ścisłą
ochroną konserwatorską i
Adaptacja terenu na
wpisem do rejestru zabytków
potrzeby inicjatyw
A 1506/92. Projektem objęto
lokalnych, sportu, kultury i
również teren wzdłuż ul.
turystyki, a także lokalnych
Obrońców Westerplatte (od
firm oraz zwiększenia jego
ul. Brynicy do poczty) za
adaptacyjności do zmian
zabudową mieszkaniową a
klimatycznych
Rawą i ul. Bednarską. Projekt
obejmuje także działania
mające na celu zwiększenie
bioróźnorodności oraz
odporności na zmiany
klimatyczne.

ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6

Projekt obejmuje działania
związane ze zmniejszeniem
bilansu energetycznego
zabytkowego zespołu
zabudowy Browaru Mokrskich
w Katowicach – Szopienicach i
Optymalizacja
dotyczyć będą m.in.:
gospodarowania energią
wyposażenia kompleksu w
oraz zwiększenie
system zarządzania energią.
efektywności energetycznej
Ponadto projekt zakłada m.in.
Browaru Mokrskich w
modernizację źródeł ciepła z
Szopienicach.
zastosowaniem OZE,
modernizację instalacji c.w.u.,
wymianę stolaki okiennej i
drzwiowej, zastosowanie
instalacji PV do produkcji
energii elektrycznej.

ul. Brynicy 3

Poddziałanie

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

b.d.

60 000

540 000

b.d.

600 000

2022-2023

Pro Inwest Sp. z o.o.

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu: 30 osób

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Strona 134

Załącznik 1 - Zestawienie projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 (na podstawie Budżetu Miasta Katowice 2022; Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2045 oraz zgłoszeń podmiotów zewnętrznych, grudzień 2021)
Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

133

134

135

136

Podobszar
rewitalizacji

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Szopienice –
Burowiec

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

nd.

10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych

10.3.1 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych ZIT lub 10.3.3
Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych konkurs

nd.

środki własne
inwestora; środki
zewnętrzne (RPO
WSL)

7.1 Aktywne formy
przeciwdziałania
bezrobociu

7.1.1 Poprawa
zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących
pracy i
pozostających bez
pracy na obszarach
rewit. - ZIT lub 7.1.3
Poprawa zdolności
do zatrudnienia
osób poszukujących
pracy i
pozostających bez
pracy na obszarach
rewit. - konkurs

nd.

środki własne
inwestora

nd.

nd.

nd.

ul. Obrońców
Westerplatte 24, 26 i 40

Rewaloryzacja zabudowy wraz
z modernizacją i adaptacją do
nowych funkcji (utworzenie
nowej placówki wsparcia
dziennego mającej łączyć
działania na rzecz edukacji
zawodowej, podniesienia
kompetencji, zapewnienia
Adaptacja zabudowy przy atrakcyjnej oferty spędzania
ul. Obrońców Westerplatte czasu wolnego, aktywnej
24, 26 i 40 oraz przyległego integracji i aktywizacji,
terenu na cele społeczno - inkubacji i nauki
gospodarcze
przedsiębiorczości.
Stworzenie przestrzeni
współpracy środowisk
lokalnych. Dodatkowo projekt
obemuje
m.in.uporządkowanie terenu,
wyznaczenie placów
gospodarczych i placów do
potrzeb integracji społecznej.

środki własne
inwestora; środki
zewnętrzne (RPO
WSL)

ul. Ks.Bpa Bednorza 2a-6

Celem projektu jest
wszechstronna odnowa
podobszaru poprzez
połączenie działań na rzecz
włączenia społecznego tj.
praca środowiskowa
zorientowana na zapewnienie
trwałego zatrudnienia w
grupie osób zagrożonych
wykluczeniem i ubóstwem;
trwała zmiana postaw
społecznych i zapobieganie
dalszemu wykluczeniu
zawodowemu; podniesienie
kompetencji społeczno zawodowych.

ul. Ks.Bpa Bednorza 2a-6

Atrakcyjna oferta stażowa,
szkoleniowa oraz ścieżki
Poprawa kompetencji
rozwoju zawodowego.
zawodowych uczniów szkół
Przygotowanie prowadzone
zawodowych
przez mistrzów zawodu oraz
kompetentnych trenerów.

Środki własne
Miasta

9.1 Aktywna
integracja

środki własne
inwestora i środki
partnerów; środki
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich/
inicjatywy lokalne

Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz wzrost
kompetencji społeczno zawodowych w
Szopienicach

Poddziałanie

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społeczno zawodowego
społeczności
lokalnych - ZIT lub
9.1.5 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Połączenie działań na rzecz
edukacji zawodowej,
podniesienia kompetencji,
Centrum aktywności
zapewnienia atrakcyjnej
społecznej dla społeczności oferty spędzania wolnego
lokalnej w budynku D
czasu, aktywnej integracji i
Browaru Mokrskich
aktywizacji, inkubacji i nauki
przedsiębiorczości, stworzenie
przestrzeni współpracy
środowisk lokalnych.

ul. Ks.Bpa Bednorza 2a-6

Program/Działanie

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Środki krajowe
publiczne

b.d.

b.d.

b.d.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

900 000

2 100 000

30 000

n.d.

4 400 000

270 000

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

b.d.

b.d

b.d.

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

900 000

6 500 000

300 000

2020-2023

BFC Nieruchomości
Johann Bros

2019-2023

BFC Nieruchomości
Johann Bros

2021-2022

BFC Nieruchomości
Johann Bros

wymiar społecznokulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej: 2szt.
• Liczba Liczba projektów zrealizowanychw pełni lub
częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe: 1 szt.
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działaność na
własny rachunek) po opuszczedniu programu: 30 osób

• Liczba obiektów zaadaptowanych na nowe funkcje
infrastrukturalno • Liczba zmodernizowanych obiektów
środowiskowy; wymiar
• Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych
społeczno-kulturowy
obiektów

wymiar społecznokulturowy

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów

sprawozdania z
realizacji projektów

• Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie: 15osób
• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych
sprawozdania z
wsparciem w programie: 15 osób
realizacji projektów
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
programu: 15 osób

b.d.

300 000

n.d.

b.d.

300 000

2021-2022

BFC Nieruchomości
Johann Bros

wymiar społecznokulturowy

• Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u
pracodawcy: 30-60 osób

sprawozdania z
realizacji projektów
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Adaptacja budynku przy pl.
Ogród Dworcowy 4 wraz z
zagospodarowaniem
terenu dedykowanego
Kazimierzowi Kutzowi na
cele kulturalne

Zakres zadania/opis projektu

Zadanie dotyczy adaptacji
budynku przy pl. Ogród
Dworcowy 4. Zabezpieczono
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej.

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

środki własne
miasta

nd.

nd.

280 000

nd.

nd.

nd.

nd.

280 000

2022-2023

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji
projektowych dla obiektu planowanego do
adaptacji

sprawozdania z
realizacji projektów

Szopienice –
Burowiec

Kompleksowa
modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych położonych
przy Placu Powstańców 6,
Plac Powstańców Śląskich
Placu Powstańców 6b,
6, 6b, 7, 8;
Placu Powstańców 7, Placu
ul. Obońców Westerplatte
Powstańców 8, ul.
4
Obrońców Westerplatte 4
wraz z wyburzeniem
budynków użytkowych i
zagospodarowaniem
terenu

Zadanie dotyczy
kompleksowej modernizacji
energetycznej budynku
środki własne
mieszkalnego. Zabezpieczono miasta
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej.

nd.

nd.

56 000

nd.

nd.

nd.

nd.

56 000

2021-2023

KZGM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji
projektowych

sprawozdania z
realizacji projektów

139

Szopienice –
Burowiec

Kompleksowe
zagospodarowanie
ul. Zamenhofa 30-30d, 32przestrzeni publicznych
32d, 34-34d
wokół budynków
mieszkalnych

Zadanie obejmuje
kompleksowe
zagospodarowanie przestrzeni środki własne
publicznych. Zabezpieczono
miasta
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej.

nd.

nd.

105 000

nd.

nd.

nd.

nd.

105 000

2022-2023

KZGM

140

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
Szopienice –
Burowiec

ul. 11 Listopada/ul.
Roździeńska

Projekt obejmuje
modernizację historycznego
obiektu poprzemysłowego
oraz jego adaptację na cele
kulturalne, społeczne,
edukacyjne i naukowe. Celem
projektu jest stworzenie
miejsca spotkań i aktywizacji
społeczno-kulturalnej
mieszkańców

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

6 000 000

b.d.

300 000

6 300 000

2013-2017

Szopienice –
Burowiec

pl. Ogród Dworcowy 4

138

137

Walcownia Cynku

środki własne
inwestora, środki
zewnętrzne
(MKiDN)

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

infrastrukturalno - • Liczba opracowanych dokumentacji
środowiskowy
projektowych

Fundacja Ochrony
społeczno-kulturowy,
• Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej
infrastrukturalnoDziedzictwa
infrastruktury
środowiskowy
Przemysłowego Śląska

sprawozdania z
realizacji
projektów,
raporty
ewaluacyjne

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Centrum Społecznościowe
w Nikiszowcu - I etap

Projekt obejmuje zadania
związane z: animacją lokalną,
integracją społeczną,
inicjatywami lokalnymi
(drobne, niskonakładowe
działania, pobudzające
społeczność do aktywności,
niebędące jednocześnie
alternatywą i konkurencją dla
inicjatyw lokalnych z ustawy o
organizacji pożytku
publicznego i wolontariacie,
budżetu obywatelskiego,
małych grantów itp.)

142

143

Janów –
Nikiszowiec

144

Janów –
Nikiszowiec

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

9.1 Aktywna
integracja

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

Centrum Społecznościowe
w Nikiszowcu - II etap

Projekt obejmuje zadania
związane z: animacją lokalną,
integracją społeczną,
inicjatywami lokalnymi
(drobne, niskonakładowe
działania, pobudzające
środki własne
społeczność do aktywności,
miasta,
niebędące jednocześnie
ZIT (EFS)
alternatywą i konkurencją dla
inicjatyw lokalnych z ustawy o
organizacji pożytku
publicznego i wolontariacie,
budżetu obywatelskiego,
małych grantów itp.)

9.1 Aktywna
integracja

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

ul. Nałkowskiej 11

Rozbudowa obiektu Jantor
II na lodowisko z instalacją
mrożeniową, salą
gimnastyczną, zapleczem
szatniowo - sanitarnym
wraz z łącznikiem pomiędzy
lodowiskami Jantor I i
Jantor II

Projekt obejmuje wykonanie
płyty lodowiska wraz z
instalacją mrożeniową i
bandami, wykonanie zaplecza
i łącznika między
lodowiskami Jantor I i Jantor
II, modernizację sali
gimnastycznej z wykonaniem
podłogi sportowej

środki własne
miasta,
środki z Funduszu
Rozwoju Kultury
Fizycznej

nd.

ul. Zamkowa

Zamkowa - "ulica obietnic" - Projekt obejmuje wykonanie
remont drogi (BO)
nowej nawierzchni jezdni

środki własne
miasta

nd.

141

Janów –
Nikiszowiec

Źródła
finansowania

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

19 299

Środki krajowe
publiczne

139 175

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

50 288

1 182 986

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

nd.

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

1 391 748

2017-2020

MOPS + NGO

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

społeczno-kulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem sprawozdania z
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
realizacji projektów,
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
raporty ewaluacyjne
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 38
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 104

społeczno-kulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 1
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe - 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem sprawozdania z
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
realizacji projektów,
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
raporty ewaluacyjne
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 40
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 90

ul. Szopienicka 58

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

MOPS + NGO

150 593

nd.

38 602

1 072 102

nd.

1 261 297

2020-2022

nd.

5 149 199

3 500 000

nd.

nd.

nd.

8 649 199

2018-2019

Miasto Katowice/
MOSiR

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba zmodernizowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

nd.

593 000

nd.

nd.

nd

nd.

593 000

2020-2021

MZUiM

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Długość wyremontowanej drogi

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

145

146

147

Podobszar
rewitalizacji

Janów –
Nikiszowiec

JanówNikiszowiec

JanówNikiszowiec

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Ku życiu godziwemu jestem obywatelem i
pracownikiem

Projekt zakłada stworzenie
ogrodu na nieużytkach
przylegających do ogrodu
głównego oraz realizację
działań pro-ekologicznych
skierownych do uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej
środki własne i
oraz Środowiskowego Domu
zewnętrzne
Samopomocy, osób
niepełnosprawnych oraz
instytucji znajdujących się w
najbliższym otoczeniu
Warsztatu (placówki
edukacyjne, ośrodki wsparcia)
oraz działań rehabilitacyjnych.

9.1. Aktywna
intergracja

9.1.5 Programy
aktywnej integracji
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

nd.

b.d.

78 000

278 000

b.d.

356 000

2018-2019

Śląskie Stowarzyszenie
Ad Vitam Dignam

ul. Oswobodzenia 1

Przebudowa zabudowań
Szybu Wilson wraz z
otoczeniem z adaptacją na
potrzeby społeczno edukacyjne, kulturalne i
gospodarcze

W wyniku realizacji projektu
Szyb Wilson stanie się
centrum aktywności lokalnej
umożliwiającym
przeprowadzenie działań
społecznych, edukacyjnych i
kulturalnych, na rzecz
reintegracji i szerokopojętej
aktywizacji społecznej,
poprzez zaproponowanie
oferty spędzania wolnego
czasu, stworzenie warunków
do współpracy środowisk
lokalnych, przystosowanie
otoczenia pod kątem obsługi
ruchu turystycznego.
Obiekt wymaga adaptacji,
modernizacji i dostosowania
do obowiązujących aktualnie
norm.

10.4 Poprawa stanu
środowiska
miejskiego

n.d.

nd.

b.d.

1 000 000

14 870 000

b.d.

15 870 000

2022-2023

Pro Inwest Sp. z o.o.

ul. Oswobodzenia 1

W wyniku realizacji projektu
Szyb Wilson stanie się
centrum aktywności lokalnej
umożliwiającym realizację
szeroko zakrojonych działań
społecznych, edukacyjnych i
kulturalnych. Działania
pozwolą włączać i ponownie
środki własne
Szyb Wilson - centrum życia organizować społeczność
inwestora oraz
społecznego Janowa lokalną wokół inicjatyw
EkoArt Silesia
Nikiszowca
poprawiających jaość życia,
warunki zamieszkania czy
śodowiska, a także obejmą
corowe działania na rzecz
włączenia grupy zagrożonej
wykluczeniem (praca z
psychologami, opiekunami,
mentorami, a także powrót na
rynek pracy).

ul. Oswobodzenia 92

środki własne
inwestora; środki
zewnętrzne (RPO
WSL)

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

nd.

nd.

nd.

b.d.

900 000

nd.

b.d.

900 000

2023

Pro Inwest Sp. z o.o.

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

społeczno-kulturowy,
• Liczba nowo zagospodarowanych przestrzeni
infrastrukturalno• Lliczba osób objętych wsparciem
środowiskowy

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

wymiar
infrastrukturalno środowiskowy

• Powierzchnia objęta rewitalizacją: 2,542 ha
• Liczba adaptowanych obiektów: 1 szt.
• Liczba korzystających: ok. 160 tys. osób / rok

wymiar społecznokulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 2 szt.
• Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo
przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe - 1 szt.
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie sprawozdania z
społecznosć 150 osób / 10 osób core
realizacji projektów

sprawozdania z
realizacji projektów

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznych poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu - 30 osób
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

148

149

150

Podobszar
rewitalizacji

JanówNikiszowiec

Janów –
Nikiszowiec

Janów –
Nikiszowiec

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Rozbudowa hospicjum w celu
rozwiązania problemu
samotności oraz trudu
związanego z opieką nad
osobami starszymi i chorymi
poprzez stworzenie Centrum
Usług Społecznych

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

środki własne
inwestora,
zewnętrzne źródła
finansowania

RPO WSL
10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych

10.2.1 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych - ZIT

nd.

765 157

3 073 979

6 503 837

nd.

10 342 973

2022-2023

Społeczne
Towarzystwo
Hospicjum Cordis

środki własne
inwestora,
zewnętrzne źródła
finansowania, RPO
WSL

10.4 Poprawa stanu
środowiska
miejskiego

nd.

nd.

nd.

500 000

nd.

1 500 000

2 000 000

2022-2023

Epione sp. z o.o.

b.d.

b.d.

2 825 000

nd.

nd.

11 475 000

nd.

14 300 000

2021-2023

Miasto Katowice

ul. Teofila Ociepki 2

Budowa Centrum Wsparcia
Cordis w Katowicach
(wcześniej Rozbudowa
Hospicjum Cordis w
Katowicach - Centrum
Usług Społecznych)

ul. Szopienicka 59

Projekt ma na celu
przeprowadzenie
rewaloryzacji budynku
Rewitalizacja zabudowań
dawnego Urzędu Gminy
dawnego Urzędu Gminy
Janów, tzw. ratusza oraz
Janów przy ul. Szopienickiej
adaptację przyległych
59
budynków na potrzeby
prowadzonej działalności w
obszarze ochrony zdrowia.

ul. Szopienicka

Projekt obejmuje adaptację i
rewitalizację istniejących
budynków po kopalni KWK
“Wieczorek” pod funkcje HUBu gamingowotechnologicznego oraz
Dzielnica nowych
zagospodarowanie terenów
środki własne
technologii - Katowicki HUB przyległych wraz z
miasta, środki UE
gamingowo-technologiczny rozwiązaniami drogowymi w (FST)
ul. Szopienickiej.
Zabezpieczono środki na
sporządzenie inwentaryzacji i
ekspertyzy stanu technicznego
oraz opracowanie
dokumentacji projektowej

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba zaadaptowanych pomieszczeń na nowe funkcje

sprawozdania z
realizacji projektów

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba przebudowanych i wyremontowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów

infrastrukturalnośrodowiskowy

•liczba opracowanych dokumentacji projektowych

sprawozdania z
realizacji projektów

infrastrukturalnośrodowiskowy
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

151

Janów –
Nikiszowiec

ul. Szopienicka

Dzielnica nowych
technologii zagospodarowanie terenu
szybu Poniatowski etap VI

Projekt obejmuje
zagospodarowanie terenu
wokół szybu Poniatowski.
Zabezpieczono środki na
opracowanie dokumentacji
projektowej.

152

JanówNikiszowiec

ul. Oswobodzenia 53a

Kompleksowe
zagospodarowanie
przestrzeni publicznych
wokół budynków
mieszkalnych

153

JanówNikiszowiec

ul. Ficka

154

JanówNikiszowiec

ul. Rymarska 4

Źródła
finansowania

środki własne
miasta, środki UE
(FST)

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

b.d.

b.d.

150 000

n.d.

n.d.

850 000

n.d.

1 000 000

2022-2023

Miasto Katowice

infrastrukturalnośrodowiskowy

•liczba opracowanych dokumentacji projektowych

Zadanie obejmuje
kompleksowe
zagospodarowanie przestrzeni środki własne
publicznych. Zabezpieczono
miasta
środki na opracowanie
dokumentacji projektowej.

nd.

nd.

165 000

nd.

nd.

nd.

nd.

165 000

2021-2022

KZGM

infrastrukturalno środowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji projektowych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Przebudowa drogi w ul.
Ficka

Projekt dotyczy przebudowy
drogi

nd.

nd.

1 585 180

nd.

nd.

nd.

nd.

1 585 180

2021-2022

MZUiM

infrastrukturalno środowiskowy

• Liczba przebudowanych dróg
• Długość wyremontowanej drogi

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Modernizacja budynku
oddziału MHK przy ul.
Rymarskiej 4 - Działu
Etnologii Miasta

Projekt dotyczy modernizacji
budynku MHK. Zabezpieczono środki własne
środki na opracowanie
miasta, środki UE
dokumentacji projektowej.

b.d.

b.d.

52 500

nd.

nd.

297500

nd.

350 000

2022-2023

Miasto Katowice/MHK

infrastrukturalno środowiskowy

• Liczba opracowanych dokumentacji projektowych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
miasta

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

Podobszar
rewitalizacji

155

JanówNikiszowiec

156

Obszar
zdegradowany jednostka
poomocnicza
JanówNikiszowiec

157

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza
JanówNikiszowiec

158

159

160

WełnowiecKonduktorska

WełnowiecKonduktorska

WełnowiecKonduktorska

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Szacunkowa suma

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

44 250

nd.

nd.

250750

nd.

295 000

2022-2023

CUW

infrastrukturalno środowiskowy

społeczno-kulturowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

Pl. Wyzwolenia 18

Katowice - Czyste
powietrze.
Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej nr 53 w
Katowicach

Projekt dotyczy
termomodernizacji budynku
środki własne
szkoły. Zabezpieczono środki
miasta, środki UE
na opracowanie dokumentacji
projektowej.

b.d.

ul. Szopienicka 66

Moje wybory - moje
kwalifikacje - moje
zawodowe perspektywy.
Nowoczene i aktywne
zdobywanie kwalifikacji
zawodowych

Realizacja staży i praktyk
zawodowych oraz szkoleń
podnoszących kwalifikacje w
zawodzie.

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

11.2 Dostosowanie
oferty kształcenia
zawodowego do
11.2.1 Wsparcie
potrzeb lokalnego
szkolnictwa
rynku pracy zawodowego - ZIT
kształcenie zawodowe
uczniów

11 010

16 667

nd.

141 672

nd.

169 350

20162018

ZSZ nr 3 / Centrum
Usług Wspólnych

ul. Szopienicka 66

Nauczycielem wszystkiego
jest praktyka modernizacja bazy
warsztatowo - dydaktycznej
w Zespole Szkół
Zawodowych nr 3 w
Katowicach

Adaptacja i wyposażenie
pomieszczeń warsztatów
szkolnych na potrzeby
realizacji zajęć praktycznych.

środki własne
miasta,
ZIT (EFRR)

12.2 Infrastruktura
kształcenia
zawodowego

12.2.1
Infrastruktura
kształcenia
zawodowego - ZIT

372 694

nd.

nd.

733 448

nd.

1 106 142

2015-2017

ZSZ nr 3

ul. Konduktorska

Budynek administracyjnobiurowy – moduł 4,
należący do kompleksu
budynków GPP przy ul.
Konduktorskiej w
Katowicach, wraz z
zagospodarowaniem
terenu, instalacjami
zewnętrznymi, drogami
wewnętrznymi, miejscami
postojowymi, przebudową
zjazdu

Projekt zakłada budowę
wolnostojącego,
energooszczędnego obiektu o
funkcji administracyjnobiurowej.

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

6 500 000

b.d.

37 500 000

44 000 000

2017-2019

GPP BUSINESS PARK
S.A.

infrastrukturalnośrodowiskowy,
gospodarczotechnologiczny

• Liczba nowo wybudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

ul. Konduktorska

Budowa 4 budynków
biurowych (ECO1, ECO2,
ECO3, ECO4) wraz z
garażami o dwóch
kondygnacjach
podziemnych oraz z
naziemnymi miejscami
postojowymi
(wcześniej: Budowa zespołu
budynków HSBM w
Katowicach przy ul.
Konduktorskiej)

W ramach projektu planuje się
przebudowę linii wysokiego
napięcia 2x110kV relacji
Bytków-Chorzów, Chorzów Bytom, na odcinku
przebiegającym nad działkami
gruntu Spółki oraz budowę 4
budynków biurowych oraz
garaży o dwóch
kondygnacjach podziemnych
wraz z naziemnymi miejscami
postojowymi, a także tereny
zieleni urządzonej.

infrastrukturalnośrodowiskowy,
gospodarczotechnologiczny

• Liczba nowo wybudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Aleja Korfantego 141

Budowa dwóch budynków
usługowo-biurowych z
garażem podziemnym z
budową infrastruktury
technicznej i elementami
małej architektury

Wybranie ziemi, gruzu,
rozebranie fundamentów i
pozostałości po konstrukcjach
pieców i kominów, utylizacja
szkodliwych dla środowiska
elementów pohutniczych,
wyskarpowanie gruntu.
Budowa dwóch budynków
usługowo-biurowych z
garażami i małą architekturą.

infrastrukturalnośrodowiskowy

• Liczba nowo wybudowanych obiektów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

środki własne
inwestora,
zewnętrzne źródła
finansowania

środki własne
inwestora,
zewnętrzne źródła
finansowania

środki własne
inwestora,
zewnętrzne źródła
finansowania

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

b.d.

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

20 000 000

b.d.

180 000 000

200 000 000

2020-2023

ECO CITY KATOWICE
Sp. z o.o. (wcześniej
GPP Eco Center Sp. z
o.o.; wcześniej Silesia
Business Point sp. z o.
o.; wcześniej Śląski
Park Technologiczny
sp. z o. o.)

b.d.

b.d.

nd.

b.d.

10 000 000

b.d.

b.d.

10 000 000

2018-2022

Przedsiębiorstwo
Handlowe "HERMES"

• Liczba opracowanych dokumentacji projektowych

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - 2
• Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu - 5

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

• Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie
społeczno-kulturowy,
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 150
infrastrukturalnoos.
środowiskowy
• Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia
zawodowego - 1 szt.

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

161

162

163

164

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

2018-2022

Fundacja Pomocy
Dzieciom i Seniorom
„Wioska Serca im.
Jana Pawła II”

• Liczba osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym: 24
• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu:4 sprawozdania z
społeczno-kulturowy,
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem realizacji projektów,
społecznym poszukujących pracy , uczestniczących w
raporty ewaluacyjne
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działaność n awłasny rachunek) po
opuszczeniu programu:10.

infrastrukturalnośrodowiskowy

Lata realizacji

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

Pl. Alfreda 3,4,9

Centrum Społecznościowe
"Wioska serca im. Jana
Pawła II" w Katowicach program działań na rzecz
włączenia społecznego

Projekt zakłada m.in.:
tworzenie warunków do
harmonijnego rozwoju
młodych zagrożonych
wykluczeniem społecznym
mieszkańców Katowic poprzez
świadczenie usług wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej,
integrację społeczną osób,
rodzin, grup wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu Miasta
Katowice z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej
integracji, ukierunkowanej na
aktywizację społecznozawodową.

środki własne
fundacji,
zewnętrzne źródła
finansowania
(EFS)

9.2 Dostępne i
9.2.1 Rozwój usług
efektywne usługi
społecznych i
społeczne i zdrowotne zdrowotnych -ZIT

Pl. Alfreda 3,4,9

Adaptacja i remont
budynków
poprzemysłowych wraz z
zagospodarowaniem
przyległego otoczenia, na
potrzeby powstania
Centrum Usług Społecznych
dla Rodziny "Wioska Serca
im. Jana Pawła II".
(wcześniejsza nazwa:
Centrum Społecznościowe
"Wioska serca im. Jana
Pawła II" w Katowicach działania inwestycyjne.)

Projekt zakłada m.in.:
wykonanie prac remontowych
i adaptacyjnych pomieszczeń
mieszkalnych, modernizację i
wymianę wewnetrznych
instalacji sanitarnych i
elektrycznych, montaż
ekologicznych systemów
ogrzewania lokali
mieszkalnych

środki własne
fundacji,
zewnętrzne źródła
finansowania
(EFRR)

10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych

10.2.1 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych – ZIT

nd.

b.d.

264 060

1 473 672

b.d.

1 737 732

2016-2021

Fundacja Pomocy
Dzieciom i Seniorom
„Wioska Serca im.
Jana Pawła II”

Obszar
zdegradowany jednostka
Dąb
pomocnicza:
ul. Kotlarza 10b
Dąb, Wełnowiec Józefowiec

Projekt obejmuje zadania
związane z: diagnozą potrzeb
mieszkańców - działaniania
Program Aktywności
realizowane w ramach
Lokalnej w Wełnowcuaktywnej integracji
Józefowcu i Dębie
(pozyskanie i wyszkolenie
środki własne
(w ramach projektu pn.
lokalnych liderów, wsparcie
miasta, EFS
Włącz się!Program
animatora lokalnego,
aktywizacji zawodowej
organizacja warsztatów
i społecznej w Katowicach).
umiejętności społecznych),
wolontariatem, działaniami o
charakterze środowiskowym.

9.1 Aktywna
integracja

9.1.6 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – tryb
pozakonkursowy

nd.

nd.

nd.

321 806

nd.

321 806

2015-2017

MOPS

społeczno-kulturowy

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 43

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Obszar
zdegradowany jednostka
Dąb
pomocnicza:
ul. Kotlarza 10b
Dąb, Wełnowiec Józefowiec

Program Aktywności
Lokalnej w WełnowcuJózefowcu i Dębie
(w ramach projektu pn.
Damy radę!Program
aktywizacji zawodowej
i społecznej w Katowicach).

Projekt obejmuje zadania
związane z: diagnozą potrzeb
mieszkańców - działania
realizowane w ramach
aktywnej integracji
(pozyskanie i wyszkolenie
środki własne
lokalnych liderów, wsparcie
miasta, EFS
animatora lokalnego,
organizacja warsztatów
umiejętności społecznych),
wolontariatem, działaniami o
charakterze środowiskowym.

9.1 Aktywna
integracja

9.1.6 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym – tryb
pozakonkursowy

81 907

nd.

nd.

509 065

nd.

590 972

2018-2020

MOPS + NGO

społeczno-kulturowy

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 70

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

Kolonia Alfred

Kolonia Alfred

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

nd.

b.d.

120 000

680 000

b.d.

800 000

• Liczba przebudowanych i wyremontowanych obiektów,
w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej: 4
sprawozdania z
• Liczba nowoutworzonych mieszkań w istniejących
realizacji projektów,
budynkach: 4
raporty ewaluacyjne
• Liczba osób korzytsającyh ze wspartej infrastruktury:
24

Strona 142

Załącznik 1 - Zestawienie projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 (na podstawie Budżetu Miasta Katowice 2022; Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2045 oraz zgłoszeń podmiotów zewnętrznych, grudzień 2021)
Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

165

166

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Miasto Katowice
(projekt
ul. Francuska 43
horyzontalny)

Miasto Katowice
(projekt
ul. Francuska 43
horyzontalny)

Nazwa projektu/zadania

Zakres zadania/opis projektu

Projekt adresowany jest do
osób niepełnosprawnych
zamieszkujących wszystkie
obszary rewitalizowane w
Katowicach (wskazane w LPR)
lub korzystające ze wsparcia
oferowanego w ramach
Centrum Usług Społecznych
(CUS) (zlokalizowanego na
terenie rewitalizowanym przy
ul. Francuskiej 43). Zadania
Katowice miasto otwarte - projektu obejmują:
rozwój usług społecznych - I krótkookresowe wsparcie
etap
dzienne dla
niskofunkcjonujących osób
niepełnosprawnych,
krótkookresowe wsparcie
dzienne dla osób z autyzmem,
organizację wsparcia
środowiskowego i
asystenckiego, działania
towarzyszące w centrum
usług społecznych –
rehabilitacja i ćwiczenia
ogólnorozwojowe.

Katowice miasto otwarte rozwój usług społecznych II etap

Źródła
finansowania

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

Projekt adresowany jest do
osób niepełnosprawnych
zamieszkujących wszystkie
obszary rewitalizowane w
Katowicach (wskazane w LPR)
lub korzystające ze wsparcia
oferowanego w ramach
Centrum Usług Społecznych
(CUS) (zlokalizowanego na
terenie rewitalizowanym przy
ul. Francuskiej 43). Zadania
projektu obejmują:
środki własne
krótkookresowe wsparcie
miasta,
dzienne dla
ZIT (EFS)
niskofunkcjonujących osób
niepełnosprawnych,
krótkookresowe wsparcie
dzienne dla osób z autyzmem,
organizację wsparcia
środowiskowego i
asystenckiego, działania
towarzyszące w centrum
usług społecznych –
rehabilitacja i ćwiczenia
ogólnorozwojowe.

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

9.2 Dostępne i
9.2.1 Rozwój usług
efektywne usługi
społecznych i
społeczne i zdrowotne zdrowotnych – ZIT

9.2 Dostępne i
9.2.1 Rozwój usług
efektywne usługi
społecznych i
społeczne i zdrowotne zdrowotnych – ZIT

388 383

72 282

Środki krajowe
publiczne

272 446

82 608

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

100 330

nd.

2 894 726

877 710

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

nd.

nd.

Lata realizacji

Podmiot realizujący

2018-2020

MOPS + NGO +
podmiot prywatny

Wymiar
komplementarności

Szacunkowa suma

3 655 885

1 032 600

2020-2022

MOPS + NGO

społeczno-kulturowy

społeczno-kulturowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 29
sprawozdania z
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem realizacji projektów,
społecznym objętych usługami społecznymi w
raporty ewaluacyjne
programie - 131

• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 1
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi w
sprawozdania z
programie - 125
realizacji projektów,
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
raporty ewaluacyjne
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 12
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Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

167

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Miasto Katowice
(projekt
Miasto Katowice
horyzontalny)

168

Nazwa projektu/zadania

170

Obszar
zdegradowany jednostka
pomocnicza:
ul. Kotlarza 10b
Dąb, Wełnowiec Józefowiec

Źródła
finansowania

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

Wzmocnienie systemu
wsparcia osób w wieku
senioralnym oraz ich
środowiska rodzinnego - I
etap

Celem projektu jest integracja
społeczna osób w wieku
senioralnym zamieszkujących
na terenie miasta Katowice
oraz upowszechnienie idei
aktywnego i zdrowego
starzenia się oraz rozbudowa
oferty wsparcia dla osób w
wieku senioralnym.

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

9.1 Aktywna
integracja

Ramię w ramię. Rozwój
usług społecznych w
Katowicach - I etap

Głównymi działaniami w
ramach projektu będzie m.in.:
realizacja usług asystenta
rodziny; asystenta osoby
niepełnosprawnej; realizacja
mieszkania treningowego dla
osób niepełnosprawnych
intelektualnie;

środki własne
miasta, środki
budżetu państwa,
ZIT (EFS)

9.2 Dostępne i
9.2.1 Rozwój usług
efektywne usługi
społecznych i
społeczne i zdrowotne zdrowotnych - ZIT

Ramię w ramię. Rozwój
usług społecznych w
Katowicach - II etap

Głównymi działaniami w
ramach projektu będzie m.in.:
realizacja usług asystenta
rodziny; asystenta osoby
niepełnosprawnej; realizacja
środki własne
mieszkania treningowego dla
miasta,
osób niepełnosprawnych
ZIT (EFS)
intelektualnie; utworzenie
nowych miejsc w
Specjalistycznym Klubie
Młodzieżowym nr 3 w
Zawodziu.

Program Aktywności
Lokalnej Wełnowiec Józefowiec i Dąb

Projekt ma na celu poprawę
funkcjonowania społecznego
oraz wzmocnienie potencjału
społeczno-zawodowego
wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
mieszkańców dzielnicy
Wełnowiec - Józefowiec - Dąb,
a także wzrost spójności
całego obszaru, zmniejszenie środki własne
dysproporcji w poziomie życia miasta,
mieszkańców oraz
EFS
wzmocnienie aktywności i
partycypacji społecznej. W
ramach projektu będą
realizowane m.in. animacja
lokalna, klub aktywnego
mieszkańca, program
wspierający reintegrację
zawodową i działania
środowiskowe.

Miasto Katowice
(projekt
Miasto Katowice
horyzontalny)

169

Zakres zadania/opis projektu

Id: 8885EBAC-28B9-4260-94BC-1609A9EAFC30. Podpisany

9.1.1 Wzmacnianie
potencjału
społecznozawodowego
społeczności
lokalnych – ZIT

9.2 Dostępne i
9.2.1 Rozwój usług
efektywne usługi
społecznych i
społeczne i zdrowotne zdrowotnych - ZIT

9.1 Aktywna
integracja

9.1.5 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym konkurs

44 791

59 300

202 812

140 958

Środki krajowe
publiczne

253 212

86 686

230 495

nd.

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

76 482

16 869

nd.

nd.

2 152 298

921 051

2 449 003

798 760

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

nd.

nd.

nd.

nd.

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Szacunkowa suma

2 526 783

1 083 906

2 882 310

939 718

2017-2020

2018-2020

2020-2022

2021-2022

MOPS + NGO

MOPS + NGO

MOPS

MOPS

społeczno-kulturowy

społeczno-kulturowy

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej – 6
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem
w programie - 171
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem sprawozdania z
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
realizacji projektów,
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, raporty ewaluacyjne
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 62

• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 9
sprawozdania z
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem realizacji projektów,
społecznym objętych usługami społecznymi w
raporty ewaluacyjne
programie - 112

społeczno-kulturowy

• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po ukończeniu projektu
5 ( mieszkanie treningowe
+ 4 nowe miejsca w Specjalistycznym Klubie
Młodzieżowym)
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
sprawozdania z
społecznym objętych usługami społecznymi w
realizacji projektów,
programie - 47
raporty ewaluacyjne
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu - 3

społeczno-kulturowy

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 60
• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie - 7
• Liczba środowisk objętych programem aktywnosci
lokalnej - 27
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem sprawozdania z
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
realizacji projektów,
kompetencje po opuszczeniu programu - 10
raporty ewaluacyjne
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu - 4
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 10
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Załącznik 1 - Zestawienie projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 (na podstawie Budżetu Miasta Katowice 2022; Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022-2045 oraz zgłoszeń podmiotów zewnętrznych, grudzień 2021)
Indykatywne źródła finansowania [zł]

Lp.

171

Podobszar
rewitalizacji

Lokalizacja

Miasto Katowice
(projekt
ul. Kopernika 14
horyzontalny)

Nazwa projektu/zadania

Centrum Aktywności
Młodzieżowej

Zakres zadania/opis projektu

Źródła
finansowania

Zwiększenie poziomu
aktywności społeczno zawodowej młodych
dorosłych (18 - 30 lat)
zagrożonych wykluczeniem
środki własne
społecznym poprzez realizację miasta,
programu aktywności lokalnej RPO WSL (EFS)
w Katowicach w formie
działań środowiskowych i
prozatrudnieniowych

Program/Działanie

Poddziałanie
Środki własne
Miasta

9.1 Aktywna
integracja

9.1.5 Programy
aktywnej integracji
osób i grup
zagrożonych
wykluczeniem konkurs

PODSUMOWANIE

Środki krajowe
publiczne

Środki prywatne
inwestora / środki
instytucji
Fundusze UE: EFRR,
(w tym uczelni
EFS, FS
wyższych, muzeów)
/ środki NGO

Inne źródła
finansowe
(w tym kredyty
i pożyczki)

Lata realizacji

Podmiot realizujący

Wymiar
komplementarności

Wskaźnik produktu/rezultatu*

Szacunkowa suma

56 207

112 415

nd.

955 520

nd.

1 124 142

437 833 225

70 333 277

478 324 648

456 114 078

714 774 361

2 157 379 590

2021-2022

Miasto Katowice +
NGO

społeczno-kulturowy

• Liczba środowisk objętych programami aktywności
lokalnej - 8
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po
opuszczeniu programu - 30
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie - 80

Sposób oceny i
zmierzenia w
odniesieniu do
celów

sprawozdania z
realizacji projektów,
raporty ewaluacyjne

pozycja 10 (Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III) - kwota 617 608,00 zł stanowi dotację z GZM w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności
pozycja 17 (Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii) - lokalizacja projektu graniczy z podobszarem rewitalizacji, projekt uznano za podstawowy z uwagi na zakładane efekty w zakresie zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w podobszarze rewitalizacji Śródmieście
pozycja 46 (Utworzenie Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży na Starym Dworcu w Katowicach) - w przypadku nie uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, Inwestor planuje realizację projektu z wykorzystaniem innych źródeł finansowych.
pozycja 57 (Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców) - rzeczowa realizacja projektu zakończona w 2017 r.
pozycja 61-64 (ul. Sokolska 26) - lokalizacja projektów graniczy z podobszarem rewitalizacji, projekty uznano za podstawowe z uwagi na zakładane efekty dot. zwiększenia efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
pozycja 71 (węzeł Zawodzie) - lokalizacja projektu graniczy z podobszarem rewitalizacji, projekt uznano za podstawowy z uwagi na zakładane efekty, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania transportu i wpłyną na poprawę jakości środowiska dzięki zakładanej stopniowej rezygnacji z podróży indywidualnymi środkami transportu na rzecz
transportu publicznego
pozycja 77 (ul. Porcelanowa 23) - budżet projektu dla etapu I wynosi 3 343 032, 41 zł, w tym środki własne 1 386 971,59 zł i środki zewnętrzne 1 956 060,82 zł
pozycja 78 (Uporządkowanie i przygotowanie terenów wzdłuż ulicy Bogucickiej w celu nadania im nowej funkcji prospołecznej (w tym wyburzenie budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14) (wcześniej: Rewitalizacja terenów wzdłuż ulicy Bogucickiej poprzez nadanie nowej funkcji prospołecznej (w tym
wyburzenie budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14)) - lokalizacja projektu w granicach obszaru zdegradowanego, projekt uznano za podstawowy, gdyż realizuje cele rewitalizacji podobszaru Zawodzie
pozycja 79 (Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" - I etap) - zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w ramach etapu I, finansowany ze źródeł EFRR
pozycja 100 (kwartał Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego, al. Roździeńskiego) - rzeczowa realizacja projektu zakończonona w roku 2018 (w 2019 r. trwały postępowania odszkodowawcze)
pozycja 103 (Uruchomienie Placówki Opiekuńczo - Rozwojowej "Centrum Św. Józefa" Stowarzyszenia PoMOC dla Kobiet i Dzieci) - lokalizacja projektu w granicach obszaru zdegradowanego, projekt uznano za podstawowy, gdyż realizuje cele rewitalizacji podobszaru Bogucice
pozycja 109 i 114 (ul. Brynicy 50) - wartości przyjęto na podstawie danych Wydziału Edukacji i Sportu
pozycja 113 (Budowa trzech basenów) - wartości przyjęto na podstawie danych Wydziału Inwestycji (wartości przypisane poszczególnym lokalizacjom są ponoszone od roku 2017)
pozycja 125 (Renowacja części zabudowy Parafii oraz adaptacja na cele społeczne zaplecza wraz z terenem zielonym) - działania w projekcie zostały wsparte dotacją z budżetu miasta Katowice w kwocie 180 tys. zł oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 15 tyś. zł w ramach dotacji na remonty obiektów
zabytkowych.
pozycja 140 (Walcownia Cynku) - lokalizacja projektu w granicach obszaru zdegradowanego, projekt uznano za podstawowy, gdyż realizuje cele rewitalizacji podobszaru Szopienice-Burowiec
pozycja 156 i 157 (ul. Szopienicka 66) - lokalizacja projektów graniczy z podobszarem rewitalizacji, projekty uznano za podstawowe z uwagi na zakładane efekty dot. podniesienia kwalifikacji zawodowych
pozycja 163; 164; 170 (ul. Kotlarza 10b) - stanowi lokalizację centrum Programu Aktywności Lokalnej, funkcjonalnie dotyczącego jednostek pomocniczych Dąb oraz Wełnowiec-Józefowiec
pozycja 165; 166; 167; 168; 169; 171- projekty ujęto w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice z uwagi na ich horyzontalny charakter oraz bardzo istotny wpływ na realizację celu generalnego oraz celów szczegółowych poodobszarów rewitalizacji w aspekcie rozwiązywania problemów społecznych
pozycja 171 - Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Miasto Katowice jest partnerem.
Wskaźnik produktu/rezultatu * - określono wskaźniki rezultatu/produktu odpowiednio w skali roku lub w skali realizacji całego projektu w korelacji do wysokości środków

projekty zrealizowane
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