
UCHWAŁA NR XLII/995/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2011-2012 Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Katowice na lata 2007-2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 ze zmianami)

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie z realizacji w latach 2011-2012 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice 
na lata 2007-2013”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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1. Zało enia Programu  

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 po raz pierwszy przyjęto uchwał  
nr XVII/324/2007 Rady Miasta Katowice z dnia 29 pa dziernika 2007 roku (ze zmianami). Ze względu na ilo ć 
koniecznych do wprowadzenia zmian w Programie, 26 lipca 2010r. Rada Miasta Katowice uchwał  nr LXII/1260/10 (ze 

zmianami) przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013, stanowi cy kontynuację 
poprzedniego Programu oraz zawieraj cy nowe, niezbędne do wprowadzenia zmiany. W 2011r. w konsekwencji 

powstania nowej mo liwo ci finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w woj. l skim - inicjatywy JESSICA, 

koniecznym stała się ponowna aktualizacja Programu. Zaktualizowany LPR przyjęto uchwał  nr XXIV/526/12 z dnia  
27 czerwca 2012 roku. Zmiany w Programie obejmowały:  

- utworzenie 3 nowych obszarów rewitalizacjiŚ D b – Baildona, Brynów – Ceglana, Szopienice – Wo niaka, 

- aktualizację granic Obszaru Centrum, 

- wł czenie do LPR 11 zgłoszonych projektów,  
umo liwiaj c potencjalnym beneficjentom rodków z po yczki JźSSICA spełnić podstawowy wymóg formalny (planowane 

przedsięwzięcia musz  zawierać się we wskazanych do rewitalizacji obszarach, zdefiniowanych w Programie) oraz 

zapewniaj c większ  kompleksowo ć procesu rewitalizacji w Katowicach. Wprowadzenie przedmiotowych zmian do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji wymusiło aktualizację niektórych zapisów i danych liczbowych w tre ci Programu, m.in. 
wprowadzenie miejskich zadań inwestycyjnych dla nowoutworzonych obszarów. 

żłównym celem Inicjatywy JźSSICA na l sku w obecnej perspektywie finansowej jest rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich gospodarczej i inwestycyjnej atrakcyjno ci oraz poprawę warunków ycia 
mieszkańców. System wdra ania Inicjatywy JźSSICA w woj. l skim wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL), Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA. 

W dniu 24 pa dziernika 2011r. Bank Ochrony rodowiska S.A. (BO  S.A.) i źuropejski Bank Inwestycyjny (źBI) podpisały 
umowę operacyjn , na mocy której BO  S.A. pełni rolę Żunduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (ŻROM). Bank został 
wybrany do zarz dzania funduszem w wysoko ci ok. 242 mln zł. Do podstawowych zadań BO  S.A. jako ŻROM nale y 
identyfikacja, jak równie  analiza i ocena pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym oraz finansowanie 
miejskich projektów rewitalizacyjnych, zgodnie z celami zawartymi w RPO WSL.  

 

Przed przyst pieniem do aktualizacji Programu, zgodnie z ustaw  z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udostępnianiu 
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pó n. zmianami), ka dorazowo występowano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
rodowiska w Katowicach oraz do l skiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z pro b  

o uzgodnienie konieczno ci przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na rodowisko. 
Bior c pod uwagę uzyskane opinie Prezydent Miasta Katowice zadecydował o odst pieniu od przeprowadzenia 

Id: 6BCCE3B8-56D7-4976-85AE-1B4AE1BAA3A3. Podpisany Strona 4



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2011-2012 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 2007-2013 

4 

strategicznej oceny oddziaływania na rodowisko dla zmian i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Katowice na lata 2007-2013.  

  

  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 wyznacza kierunki kompleksowej odnowy na 

płaszczyznachŚ gospodarczej, przestrzennej i społecznej obszarów miejskich, wyznaczonych do objęcia procesem 
rewitalizacji. Kompleksowo ć działań rewitalizacyjnych ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych dzielnic 

miejskich, terenów poprzemysłowych, powojskowych czy blokowisk.  

 

Uwzględniaj c cele i kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2020 ustanowiono następuj ce 
cele i zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

CPR.I. Przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta  

ZPR.I.1. Rozwój funkcji metropolitalnych i usług centrotwórczych 
ZPR.I.2. Porz dkowanie „starej” tkanki urbanistycznej 
ZPR.I.3 Poprawa estetyki przestrzeni publicznych 
 

CPR.II. Zachowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego najstarszych dzielnic miasta 

ZPR.II.1.    Rewaloryzacja obiektów o warto ciach oraz znaczeniu historycznym i architektonicznym 
ZPR.II.2. Zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta 
 

CPR.III. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich 

ZPR.III.1. Poprawa jako ci ycia mieszkańców, w tym m.in. w zakresie warunków mieszkaniowych, 
bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

ZPR.III.2. Wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem  
ZPR.III.3. Stworzenie warunków do zmiany struktury społecznej w rewitalizowanych obszarach 
 

CPR.IV. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych 

ZPR.IV.1. Stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywno ci gospodarczej, społecznej, 
kulturalnej, edukacyjnej i turystyczno–rekreacyjnej 
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2. Obszary obj te Programem Rewitalizacji 

 

Ł cznie w Programie wyznaczono 12 obszarów przeznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji (w tym tereny 
poprzemysłowe zajmuj ce ok. 300,2 ha, tj. ok. 16,6%), obejmuj cych 1805,2 ha. Szacunkowa liczba mieszkańców na tych 
obszarach to ok. 87 tys. Program obejmuje następuj ce obszaryŚ 

1. Obszar Centrum 

2. Obszar Giszowiec – Nikiszowiec 

3. Obszar Szopienice 

4. Obszar Załę e 

5. Obszar Kolonia Alfred 

6. Obszar Szopienice – Borki 

7. Obszar Wełnowiec – Józefowiec  - Energetyków 

8. Obszar Witosa 

9. Obszar Piotrowice 

10. Obszar D b – Baildona 

11. Obszar Brynów – Ceglana 

12. Obszar Szopienice - Wo niaka 

 

Wiod ce cele działa  rewitalizacyjnych w wyznaczonych obszarach: 

- stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej spełniaj cej funkcje metropolitalne, 

- stworzenie atrakcyjnej przestrzeni ródmiejskiej tzw. „małego rynku miasta”, 
- stworzenie atrakcyjnego kwartału zabudowy mieszkaniowo – biurowej z uzupełniaj cymi funkcjami u yteczno ci 

publicznejŚ kultury, nauki, handlu i usług, 
- podniesienie jako ci ycia w mie cie poprzez stworzenie ci głego systemu zieleni w mie cie, z alejami 

i miejscami do odpoczynku w ród zieleni w ramach zagospodarowania istniej cych i nowych przestrzeni 
publicznych, 

- zachowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego obszaru, zwiększenie jego potencjału kulturowego 
i turystycznego, 

- stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywno ci gospodarczej (w tym usługowej i produkcyjnej), 
społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i turystyczno – rekreacyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu wła ciwej 
ochrony elementów dziedzictwa poprzemysłowego, 

- poprawa jako ci ycia mieszkańców m.in. w zakresie warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa publicznego, 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz zagospodarowanie terenów pod funkcje mieszkaniowe. 
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Ryc. 2.1. Obszary wyznaczone do rewitalizacji w mie cie Katowice 
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3. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice  

 

 Sprawozdanie z realizacji LPR opiera się na analizie stopnia wykonania przedsięwzięć wpisanych do Programu, 
zarówno miejskich – dokonywanych przez Miasto w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji, jak i pozamiejskich – 

zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne w ramach tych e obszarów rewitalizacji.  

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje dwa podstawowe rodzaje przedsięwzięćŚ 

 zadania miejskie - zadania przewidziane do realizacji zgodnie z zał cznikami bud etowymi.1  

  zadania innych instytucji wnioskuj cych, które zło yły odpowiedni wniosek o wpisanie swojego projektu do 
Programu. W ramach zadań innych instytucji wnioskuj cych, wydzielono przedsięwzięcia z zakresu 
mieszkalnictwa, dla których istniej  odrębne wytyczne i kryteria, zawarte w zał czniku nr 4 Wytyczne do 

opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

 

 

Ujęte w Programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne innych instytucji wnioskuj cych maj  charakter jedynie propozycji, a ich 
realizacja zale y od mo liwo ci finansowych i technicznych inwestora. Nie przewiduje się udzielania wsparcia 
finansowego na realizację tych projektów ze strony Miasta Katowice. Działania rewitalizacyjne ujęte w Programie s  
zgodne z okresem programowania 2007-2013 i będ  realizowane przy uwzględnieniu obowi zuj cych w tym okresie 
zasad pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz rodków źuropejskiego Banku Inwestycyjnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Aktualnie zadania ujęte w zał. 5b i 6a uchwały nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia bud etu 

miasta Katowice na 2013 rok oraz zał. 3b i 4 uchwały nr XXX/677/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2013 - 2035 (z pó .zm). 
Warto ci wykonań przyjęto za uchwał  nr XXIV/524/12 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania bud etu miasta Katowice za 2011 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 
2011 rok, a tak e uchwał  nr XXXVIII/862/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
z wykonania bud etu miasta Katowice za 2012 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2012 rok. 
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3.1. Przedsi wzi cia rewitalizacyjne - zadania miejskie 
 

Do Lokalnego Programu Rewitalizacji wpisane s  63 przedsięwzięcia miejskie. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe  

z realizacji zadań ujętych w Programie, zgodne z wykonaniem bud etu miasta za lata 2011-2012, przedstawiaj  poni sze 
tabele:  

 

Tab. 3.1. Realizacja zadań miejskich LPR w Katowicach – podsumowanie                                           wg stanu na dzień 30.06.2013 

NAZWA OBSZARU 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęSZACUNKOWA) w zł 

Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezb dne z bud etu miasta do 
zako czenia inwestycji po 2012 r. OŻÓŁEM * 

CENTRUM 708 668 978 808 231 519 1 516 900 497 

GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 26 131 926 0 26 131 926 

SZOPIENICE 28 310 772 970 000 29 280 772 

ZAŁ E 37 860 586 0 37 860 586 

WEŁNOWIEC – JÓŹEFOWIEC - ENERGETYKÓW 12 734 826 0 12 734 826 

OS. WITOSA 14 184 641 0 14 184 641 

D B – BAILDONA 6 382 768 0 6 382 768 

BRYNÓW - CEGLANA 160 596 900 000 1 060 596 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 2 016 297 0 2 016 297 

RAZEM 836 451 390 810 101 519 1 646 552 909 

 

* Dotyczy wył cznie katalogu zadań ujętych w uchwale nr XXIV/526/12 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice  

     na lata 2007-2013”. 
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Tab. 3.1.1. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Centrum                              wg stanu na dzień 30.06.2013 

OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

1. Przebudowa strefy 
ródmiejskiej miasta 

Katowice 

Zrealizowano przebudowę ul. Tylnej Mariackiej. Wykonano budowę systemu ruchu 
kołowego na ul. Mariacka, Stanisława i Mielęckiego.  
Opracowano projekt przebudowy i zmiany funkcji budynku przy ul. Mariackiej 10.  
Wykonano wzmocnienia podbudowy ul. Mariackiej na odcinku od ul. Francuskiej do 
Ko cioła Mariackiego. 
Zrealizowano słupki w ul. Mielęckiego. 
Trwa realizacja zadania w zakresie przebudowy układu drogowego, placów publicznych, 
torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap I.  
Dopuszczono do ruchu: 
- linię tramwajow  na relacji Brynów – Zawodzie  
- linię tramwajow  na relacji Zawodzie – Brynów  
- linię tramwajow  na relacji Wschód – Zachód  
- linię tramwajow  na relacji Północ – Południe  
Zakończono roboty bitumiczne na płycie Rynku – przygotowano do utrzymania zimowego.  
Opracowano Projekt II etapu przebudowy układu drogowego, torowiska tramwajowego 
oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek i wybrano wykonawcę robót 
budowlanych.  
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania 
przestrzeni publicznych w obszarze Centrum Katowic. 
Przygotowano i ogłoszono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji 
projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznych w Centrum Katowic, wraz  
z niezbędn  infrastruktur  techniczn , na podstawie koncepcji udostępnionej przez 
Zamawiaj cego wraz z nadzorem autorskim nad realizacj  zadania. Trwa procedura 
przetargowa. 
Trwa realizacja umowy na pełnienie funkcji In yniera Kontraktu. 
Wykonano bie c  konserwację figury więtego Jana. 
Opracowano PŻU dla wykonania „Projektu drogi pomiędzy ul. P. Skargi i Mickiewicza przy 
budynku DH L ZAK w Katowicach”. 
Zrealizowano przebudowę ul. Słowackiego, węzła wschodniego w rejonie ulicŚ Pocztowej, 
Dworcowej, w. Jana, ul. Kochanowskiego (pod wiaduktem kolejowym). 
Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów 
w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego, w ramach procedury wyboru partnera 
prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowl. odno nie ww. parkingów. 
 

2005 - 2015 82 971 193 
 

196 958 876 279 930 068 
 

rodki własne 
EBI 
BRRE 

ródmie cie 
 

2. Poł czenie drogowe 
ul. Damrota 
z ul. Żrancusk  

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja poł czenia drogowego z miejscami 
postojowymi dla obsługi komunikacyjnej terenu poło onego pomiędzy ul. Damrota a ul. 
Żrancusk  w zwi zku z realizacj  obiektów S du Okręgowego. 
 
Zadanie zako czone. 
 
 

2005-2010 14 069 882 
 
 

0 14 069 882 rodki własne 
EBI 

rodki bud etu 
państwa 

Os. Paderewskiego 
Muchowiec 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

3. Modernizacja węzła 
drogowego 
Al. Ro dzieńskiego -  
ul. Murckowska - 
ul. Bagienna - II etap 
w  ramach zadania 
„Drogowa Trasa 

rednicowa Katowice - 
D browa żórnicza” 

Opracowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i realizacja II etapu modernizacji 
dotycz cego czę ci drogowej. 
 
 
Zadanie zako czone. 

2006-2007 19 128 429 0 19 128 429 rodki własne 
rodki bud etu 

państwa 
rodki bud etu 

województwa 

Bogucice 
+ Zawodzie 

4. Układ komunikacyjny dla 
terenu budowy Nowego 
Muzeum l skiego, 
Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego  
i siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia  
w Katowicach 

Wykonano roboty w zakresie budowy wodoci gu tymczasowego dla zasilania w wodę 
czę ci budynków przy ul. Nadgórników.  W trakcie wykonania umowa z In ynierem 
Kontraktu na wykonanie uzupełniaj cych czynno ci zwi zanych z prowadzeniem  
i realizacj  inwestycji. Opracowano dokumentację projektow  na budowę kładki dla 
pieszych nad ul. Olimpijsk  oraz parkingu wielokondygnacyjnego w rejonie ul. Olimpijskiej. 
W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawców robót:  
a) kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijsk  ł cz cej Spodek, aktualnie 
realizowany budynek MCK i NOSPR, 
b) prac polegaj cych na zaprojektowaniu oraz wykonaniu parkingu naziemnego, 
terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Ro dzieńskiego w Katowicach.  
Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i 1 fazy etapu II zadania.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na 
przebudowę sieci wodoci gowej magistralnej żPW DN 800, wraz z uzupełniaj cymi 
pracami towarzysz cymi. Umowę zrealizowano. Zakończono budowę kolektora 
deszczowego od MCK do rzeki Rawy wzdłu  Al. Ro dzieńskiego. W trakcie regulacji stan 
prawny terenu. 
 

2008-2013 93 111 052 
 

48 851 722 
 

141 962 774 
 

rodki własne 
EBI 
 

Bogucice 
 

5. Przebudowa  
ul. Słowackiego od  
ul. Mikołowskiej / Matejki 
do ul. Dworcowej 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Słowackiego od ul. 
Mikołowskiej do ul. Dworcowej - dostosowanie geometrii do nowych rozwi zań 
komunikacyjnych. W zwi zku z przebudow  dworca PKP, realizacja czę ci zakresu robót 
drogowych zwi zanych z poszerzeniem ul. Słowackiego, z przekładk  uzbrojenia 
podziemnego i przebudow  sygnalizacji wietlnej skrzy owania ul. Słowackiego - 
Mikołowskiej - Matejki - S dowej. Dworcowej.  
 
Zadanie zako czone. 

2006-2008 986 065 0 986 065 rodki własne 
EBI 

ródmie cie 
 

6. Budowa zintegrowanego 
węzła autobusowego przy 
ul. S dowej wraz 
z modernizacj  
przyległego układu 
drogowego - etap I 
 

Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. 
S dowej przez inwestora prywatnego.  
 
Nast piła zmiana nazwy zadania. Nowe przedsięwzięcie pn. "Katowicki system 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych - węzeł S dowaą przewiduje się do realizacji  
w ramach przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. 

2013 0 50 000 50 000 rodki własne 
 

ródmie cie 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

7. Bulwary Rawy ZrealizowanoŚ drogę dojazdow  do szpitala w. źl biety, plac manewrowy z mo liwo ci  
postoju przy ul. Szkolnej, parking przy ul. Chełkowskiego, odcinek od ul. Bogucickiej do ul. 
Czecha wraz z parkingiem, odcinek od ul. Bogucickiej do SP przy os. żwiazdy, budowę 
dróg, ci gów pieszych, cie ek rowerowych oraz zagospodarowanie wzdłu  rzeki Rawy. 
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla lewobrze nego odcinka drogi wraz 
ze cie k  rowerow , chodnikiem dla pieszych, miejscami parkingowymi, odwodnieniem, 
o wietleniem i mał  architektur  na odcinku od ul. Bankowej w stronę ul. Dudy żracza. 
Końcowa faza realizacji zadania. 

2005-2013 17 116 961 
 

300 000 17 416 961 
 

rodki własne 
EBI 

ródmie cie 

8. Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe  
w Katowicach 
 

Etapy realizacji projektu: 
- 2008Ś opracowano „Wstępne Studium Wykonalno ci dla Projektu „Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe w Katowicach”, rozstrzygnięto „Międzynarodowy Konkurs na 
Opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej dla MCK w Katowicach”, 
podpisano pre-umowę dot. przygotowania indywidualnego projektu kluczowego 
„Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach” w ramach RPO WSL, podpisano 
umowę na usługi projektowe dla MCK. 
- 2009Ś uzyskano decyzję rodowiskow , decyzję o warunkach zabudowy, opracowano 
projekt koncepcyjny, w wyniku przetargu opracowano 2 niezale ne ekspertyzy dot. 
występowania / nie występowania pomocy publicznej w Projekcie MCK, opracowano SW 
dla Projektu i projekt budowlany MCK. 
- 2010Ś uzyskano pozwolenie na budowę i pozytywn  deklarację organu odpow. za 
monitorowanie obszarów Natura 2000, Instytucja Zarz dzaj ca RPO WSL wydała 
pozytywn  ocenę formaln  i merytoryczno-techniczn  wniosku o dofinansowanie Projektu 
ze rodków Uź, opracowano projekt wykonawczy MCK, podpisano umowę o dofinansow. 
Projektu w ramach RPO WSL 2007-2013: Priorytet VI Zrównowa ony rozwój miastś 
Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych o rodków wzrostu”  
- 2011: W wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót budowl.: POLIMEX-MOSTOSTAL 
- 2012 ŚOdst piono od umowy na wykonanie robót budowl. z winy wykonawcy zadania.  
Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie zadania ąDokończenie budowy 
wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowegoą 
- 2013: Po uzyskaniu wyroku KIO rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy 
wielofunkcyjnego budynku MCK i podpisano umowę - trwa realizacja robót. Termin 
realizacji robót po przesunięciuŚ 03.10.2013r.  
ZakończonoŚ 
   - usługi In yniera Kontraktu, 
   - usługi zwi zane z promocj  projektu (I etap), 
   - usługi polegaj ce na zabezp. terenu budowy do czasu wyboru nowego Wykonawcy. 
Trwa realizacja umowy na usługi doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania  
o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegaj cych na zarz dzaniu MCK oraz Hal  
Widowiskowo-Sportow  SPODźK w Katowicach. Termin zakończenia usług po 
przesunięciuŚ 14.08.2013r.  
Ogłoszono przetarg na kontynuację usług In yniera Kontraktu, zło ono oferty - trwaj  
prace komisji przetargowej. 
 

2008-2014 34 331 736 
 

289 978 040 
 

324 309 776 
 

rodki własne 
EBI 
Fundusze UE 
 

Bogucice + 
Koszutka 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

9. Budowa siedziby 
Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach 
 

Opracowano dokumentację projektow , zrealizowano umowę na wykon. prezentacji 
multimedialnej z wizualizacj  dla obiektu NOSPR oraz umowę na wykon. aktualizacji 
studium wykonalno ci. Zrealizowano umowę na wykonanie realistycznego modelu sali 
koncertowej i umowę na badanie opinii publicznej. W wyniku przetargu zawarto umowę na 
pełnienie funkcji In yniera Kontraktu przy realizacji inwestycji. Podpisano umowę z Min. 
Kultury na dofinansowanie zadania ze rodków Uź w ramach POIi .   
Wykonano większo ć robót w zakresie prac ziemnych, konstrukcji elbetowej i stalowej 
oraz zewn. instalacji sanitarnych. Rozpoczęto prace w zakresie dachu, wietlików, 
elewacji, cian, podłóg, sufitów, wewn. instalacji sanitarnych i elektr. oraz zagospodarow. 
terenu. Termin zakończenia robót: 13.10.2013r. (trwa weryfikacja ex-ante przez Władzę 
Wdra aj c  Programy Europejskie aneksu przedłu aj cego termin do 30.04.2014r). 
W trakcie wykonania usługi In yniera Kontraktu (termin zakończeniaŚ 30.11.2013r.). Trwa 
wykonanie usług nadzoru techn. w zakresie akustyki przy realizacji inwestycji (termin 
zakończeniaŚ 30.11.2013r.). Przygotowano przetarg na usługi promocji projektu (I etap) - 
projekt przekazany do kontroli ex-ante Władzy Wdra aj cej Progr. Europ. - trwa weryfik. 

2008-2013 65 062 685 
 

206 344 363 
 

271 407 048 
 

rodki własne 
EBI 
Fundusze UE 

Bogucice 
 

10. Przebudowa dróg 
gminnych ** 
 
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej  
i realizacja przebudowy dróg gminnych: 
ul. Sienkiewicza - koszt: 2 988 343 (06/08) 
ul. Opolska- koszt: 1 653 823 (06/08) 
ul. Reymonta - koszt: 2 439 889 (06/08) 
ul. D browskiego - koszt: 2 785 996 (06/07) 
ul. Zacisze - koszt: 758 975 (07) 
ul. Andrzeja - koszt: 1 906 872 (07/08) 
ul. Chopina - koszt: 2 310 214 (07/08) 
ul. Batorego - koszt: 610 924 (07) 
ł cznik ul. Sienkiewicza - Plebiscytowa - koszt: 111 130 (07) 
ul. Krzywa - koszt: 1 002 453 (07/08) 
dojazd do Superjednostki - koszt: 154 997(07) 
ul. Królowej Jadwigi - koszt 785 134 (09) 
ul. Rybnicka - koszt 1 015 120 (09) 
ul. Barbary - koszt 2 490 943 (09) 
ul. Sobieskiego - koszt 326 390 (09) 
ul. Czarnieckiego - koszt 975 720 (09) 
ul. Morcinka - koszt 1 747 797 (09) 
ul. Reymonta 34-40 - koszt 405 278 (10) 
ul. Szmausa - Hercena - koszt 2 483 956 (10) 
ul. Lompy - koszt 594 664 (10) 
Pl. Miarki - koszt 160 194 (10) 
Pl. Wolno ci – koszt 217 074 (10) 
ul. Rynek - koszt 143 107 (10) 
ul. Pocztowa - koszt 88  645 (10) 
 
Zadanie zako czone. 

2006-2010 28 157 638 0 28 157 638 rodki własne 
dysponent rodków 
MZUiM 
EBI 

ródmie cie 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

11. Pałac Młodzie y  
im. Prof. A. Kamińskiego  
przy ul. Mikołowskiej 26 

Zakres realizacji w latach 2007-2012: 
Wykonano ekspertyzę, inwentaryzację oraz audyt energetyczny obiektu, opracowano 
dokumentację projektow .  
Rozpoczęto modernizację obiektu w zakresie termomodernizacji, przebudowy segmentu 
teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiany instalacji wewnętrznych, czyszczenia 
elewacji i usunięcia barier architektonicznych. 
 
Do realizacji w 2013r.:  
Kontynuacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiany 
instalacji wewnętrznych, czyszczenia elewacji i usunięcia barier architektonicznych. 
Termomodernizacja w trakcie realizacji (termin zakończenia robót po przesunięciuŚ 
15.11.2013r. ). Trwa realizacja usług promocji projektu. 

2007-2013 26 567 908 
 

19 139 124 
 

45 707 032 
 

rodki własne 
EBI 
Fundusze UE 

ródmie cie 

12. Przebudowa placu  
Jana Pawła II 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy pl. Jana Pawła II. 
Realizacja zadania przekazana do KZGM, ZZM i MZUiM.  
 

Zadanie zako czone. 

2007 54 026 0 54 026 rodki własne ródmie cie 

13. Przebudowa dróg 
powiatowych ** 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych: 
ul. Plebiscytowa - koszt 2 144 677 (06/08) 
ul. Graniczna - koszt 4 750 619 (06/07) 
al. Korfantego - koszt 4 178 575 (06/08) 
ul. Bogucicka – koszt: 1 683 687 (07) 
ul. Mikołowska - koszt: 1 932 387 (07) 
ul. Powstańców - koszt:  3 749 850 (08) 
ul. Plebiscytowa – koszt 1 240 903 (09) 
ul. Ligonia – koszt 700 298 (09) 
ul. Jagiellońska – koszt 2 273 115 (09) 
ul. Wita Stwosza – koszt 1 119 978 (09) 
ul. Powstańców – koszt 2 630 806 (09) 
ul. Kochanowskiego – koszt 1 494 706 (09) 
skrz. Graniczna - Sikorskiego - koszt 2 764 489 (09) 
ul. Szeptyckiego - koszt 311 365 (09) 
ul. Murckowska - koszt 2 189 075 (09) 
ul. Mikołowska - koszt 1 996 194 (09) 
ul. Francuska - koszt 1 952 439 (10) 
ul. Wita Stwosza - koszt 330 477 (10) 
ul. Bankowa - koszt 1 612 189 (10) 
ul. Ro dzieńskiego 98 - koszt 269 080 (10) 
ul. Krasińskiego - koszt 193 437 (10) 
ul. Francuska - koszt 447 254 (10)  
skrz. Mikołowska - Kopernika - koszt 127 605 (10) 
 
Zadanie zako czone. 

2006-2010 40 093 205 0 40 093 205 rodki własne 
Dysponent rodków 
MZUiM 
EBI 

ródmie cie 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

14. Modernizacja skweru przy 
ul. Sokolskiej 

Realizacja modernizacji skweru przy ul. Sokolskiej. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2009-2011 3 998 804 
 

0 3 998 804 
 

rodki własne 
 

ródmie cie 

15. Miejski Dom Kultury 
„Zawodzie” – filia 
„Bogucice” 

Opracowanie dokumentacji i realizacja istniej cego obiektu MDK „Zawodzie”- filia 
„Bogucice” oraz dobudowa nowego skrzydła budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, 
wodno-kanalizacyjnymi i co.  
 
Zadanie zako czone. 
 

2005-2010 9 069 884 0 9 069 884 rodki własne 
EBI 

Bogucice 

16. Zagospodarowanie 
akwenu „Dolina Trzech 
Stawów” 
 
 

Opracowanie dokumentacji i realizacja akwenu wodnego dla potrzeb k pieliska 
strze onego wraz z zagospodarowaniem terenu.  
 
Zadanie zako czone. 
 

2005  
i 2008-2010 

3 364 765 0 3 364 765 rodki własne 
EBI 
 

Paderewskiego 
Muchowiec 
 

17. Budowa Wydziału Radia  
i Telewizji im. Krzysztofa 
Kie lowskiego 
Uniwersytetu l skiego  
w Katowicach 

W 2010r. Miasto Katowice wydatkowało w ramach zadania 77.000 zł na przygotowanie 
konkursu architektonicznego, a w 2011r. przekazało działkę przy ul. Pawła 3 (działka nr 
183/2 objęta księg  wieczyst  KW 29302ś akt notarialny z dnia 22.11.2011r.ś protokół 
zdawczo – odbiorczy przekazania nieruchomo ci z dnia 21.12.2011r.). Dnia 10 lipca 
2013r. uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę nowej siedziby Wydziału. 

2010-2013 77 000 0 77 000 rodki własne ródmie cie 

18. Hala sportowa przy  
ul. Granicznej 46 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja, hali sportowej z wielkowymiarowych 
elementów klejonych zlokalizowana przy Gimnazjum Nr 4 przy ul. Granicznej 46.  
 
 Zadanie zako czone. 
 

2006-2007 1 211 747 0 1 211 747 rodki własne Os. Paderewskiego - 
Muchowiec  
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

19. Modernizacja obiektu 
“Spodek” w Katowicach 

Zakres realizacji w latach 2008-2012:  
Wykonano klimatyzację, modernizację wentylacji mechanicznej, stacji 
elektroenergetycznej; 
Wykonano konieczne prace inwentaryzacyjne, a tak e opracowania, ekspertyzy i analizy 
niezbędne dla przeprowadzenia modernizacji obiektu; 
Wykonano wzmocnienia konstrukcji stalowej lodowiska, sali gimn. i Hali żłównej Spodkaś 
Wykonano i uruchomiono system CCTV, wykonano now  instalację P.PO , CO oraz 
przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznejś  
Zmodernizowano pomieszczenia hotelowe, pomieszczenia siłowni, sali gimnastycznej  
i patio oraz tarasy;  
Wymieniono elewację Hali Spodek, wykonano remont pomieszczenia wymiennikowni, 
nagło nienia Hali wraz z wykonaniem i monta em paneli wygłuszaj cych.  
 
Do realizacji w 2013r.:  
Modernizacja dachu hali głównej z wykonaniem podgrzewania oraz przebudow  zlewni 
wód opadowych, wymiana siedzisk na widowni oraz wykonanie prac zwi zanych  
z przepisami p.po  zawartymi w postan. Wojewódzkiego Komendanta Stra y Po arnej. 

2008-2013 163 936 687 
 

12 400 000 
 

176 336 687 
 

rodki własne 
EBI 

Koszutka 
 

20. Nadbudowa budynku 
Rektoratu i adaptacja 
budynku po NBP dla 
Rektoratu Uniwersytetu 

l skiego w Katowicach 

Pomoc miasta w realizacji adaptacji budynku po NBP przy ul. Bankowej dla Rektoratu 
Uniwersytetu l skiego w Katowicach.  
 
Zadanie zako czone. 
 

2005 i 2007-2008 4 650 000 0 4 650 000 rodki własne ródmie cie 

21. Modernizacja budynku 
Politechniki l skiej – 
Wydziału In ynierii 
Materiałowej i Metalurgii  
w Katowicach 

Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Wydziału In ynierii Materiałowej  
i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8.  
W latach 2005-2009 przekazano dotację w wysoko ci 3 100 000 zł. 
W 2010 r. przekazano dotacje w wysoko ci 500 000 zł. Całkowita warto ć nakładów  
z bud etu miasta na ten cel w latach 2005-2010 to 3 600 000 zł.  
Planowana pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Politechniki Śląskiej przy ul. 
Krasińskiego 13 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.  
 
Zadanie zako czone. 
 

2005-2010 3 600 000 0 3 600 000 rodki własne ródmie cie 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

22. Budowa między ulicami 
Raciborsk   
a Koszarow   
w Katowicach obiektów 
dydaktycznych  
i kulturalnych wraz  
z zagospodarowaniem 
terenów zielonych na 
otwarty park form 
przestrzennych 
 

Pomoc miasta w przeprowadzeniu konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej 
oraz w wykonaniu dokumentacji projektowej inwestycji budowy między ulicami Raciborsk  
a Koszarow  w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz  
z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych.  
W 2007 roku przekazano dotację w wysoko ci 69 906 zł. W 2010 r. przekazano dotację  
w wysoko ci 668 003,83 zł. Całkowita warto ć nakładów z bud etu miasta na ten cel  
w latach 2007 i 2010 to 737 909,83 zł. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2007-2010 737 910 0 737 910 rodki własne 
 

ródmie cie 

23. Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka 
Akademicka 

Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej dla Uniwersytetu l skiego i Akademii źkonomicznej w Katowicach (na 
podst. dokumentacji projektowej opracowanej przez U  w uzgodnieniu z AE), 
zlokalizowanej w rejonie ul. Bankowej i rzeki Rawy.  
W latach 2005 i 2009-2010 przekazano dotację w wys. 5 983 339 zł.  
W 2011 roku przekazano dotację w wys. 3 600 000 zł. W lipcu 2011r. przeprowadzono 
końcowy odbiór gmachu i formalnie zakończono etap budowlany realizacji projektu 
Centrum. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2005 i 2009-2011 
 

9 583 339 
 

0 9 583 339 rodki własne 
 

ródmie cie 

24. Budowa Centrum Nauki i 
Edukacji Muzycznej 
SYMFONIA 
w Katowicach 

Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej 
SYMFONIA przy ul. Damrota.  

 
Zadanie zako czone. 

2004-2007 7 640 000 0 7 640 000 rodki własne 
 

ródmie cie 

25. Modernizacja budynku  
przy Pl. Wolno ci 12a 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynku  
z przystosowaniem na potrzeby Urzędu Miasta.  
 
Zadanie zako czone. 

2005-2010 21 760 212 0 21 760 212 rodki własne 
EBI 

ródmie cie 

26. Modernizacja budynku  
przy ul. Młyńskiej 1 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy budynku przy  
ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno – biurowej, wraz  
z jego wyposa eniem. 
Wykonano elewację, fasadę aluminiowo-szklan , zabudowano cianki działowe na 
kondygnacji 2-8, wykonano instalacje oraz roboty wykończeniowe na kondygnacji 2-8, 
wykonano czę ć instalacji wraz z robotami budowlanymi w piwnicy budynku. 

2009-2013 19 546 553 
 

7 925 334 
 

27 471 887 
 

rodki własne 
EBI 

 

ródmie cie 

Id: 6BCCE3B8-56D7-4976-85AE-1B4AE1BAA3A3. Podpisany Strona 17



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2011-2012 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 2007-2013 

17 

OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

27. Monitoring wizyjny  
w obszarze ulic 
Raciborska – Kozielska 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja monitoringu wizyjnego w obszarze ulic 
Raciborska - Kozielska w tym Cmentarza ydowskiego.  
 
Zadanie zako czone. 

2008 189 876 0 189 876 rodki własne 
 

ródmie cie 
 

28. Modernizacja budynku 
Rektoratu Akademii 
Muzycznej w Katowicach  

Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Rektoratu Akademii Muzycznej  
w Katowicach. 

 
Zadanie zako czone. 

2009-2010 700 000 0 700 000 rodki własne ródmie cie 

29. Przygotowanie terenów 
pod budownictwo 
mieszkaniowe  
w rejonie ul. Pułaskiego  
 
Zmiana nazwy zadania: 
Rozbudowa układu 
komunikacyjnego na Os. 
Paderewskiego w rej. ul. 
Sikorskiego i Pułaskiego - 
etap I 

Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z o wietleniem, odwodnieniem  
i infrastruktur  towarzysz c , w tymŚ 
zadanie 1 – Rozbudowa u. Sikorskiego,  
zadanie 2 – Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego/Szeptyckiego do 
ul. Pułaskiego. 

2013 0 4 600 000 4 600 000  rodki własne 
 

ródmie cie 

30. Kompleksowa 
termomodernizacja 
i budowa infrastruktury do 
produkcji i przesyłu energii 
pochodz cej ze ródeł 
odnawialnych 
w budynkach l skich 
Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach 

 

W ramach projektu wykonano prace słu ce zmniejszeniu strat ciepła i zapotrzebowania 
na ciepło w budynku warsztatów szkolnych i szkoły, wymieniono stolarkę, wykonano 
modernizację instalacji c.o. i c.w.u., zbudowano stację wymienników, wykonano 
modernizację i budowę instalacji wentylacyjnej dla sali gimnastycznej i auli z odzyskiem 
ciepła, zbudowano infrastrukturę do produkcji i przesyłu energii pochodz cej ze ródeł 
odnawialnych, zamontowano lampy solarne. 
 
Zadanie zako czone. 

2010-2012 7 775 544 
 

0 7 775 544 
 

rodki własne 
Fundusze UE 

ródmie cie 

31. Modernizacja 
komunalnych budynków 
mieszkalnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków: 
Ul. Barbary 1/ Mikołowska 44 – koszt 3 518 022 (04/07) 
Ul. Mariacka 25, 25a / Francuska 7 – koszt 2 858 541 (05/08) 
Ul. Mariacka 28, 28a – koszt 1 842 065 (05/07) 
Ul. Mariacka 34 – wykonanie: 76 363 (05/06), do realizacji w latach następnych 
Ul. Katowicka 46 b, c - koszt 1 306 324 (05/07) 
Ul. Mariacka 10 – wykonanie: 136 959 (05/08), do realizacji w latach następnych. 
Ul. Warszawska 43/ Damrota 2 – wykonanie: 45 470 (05/06)  
Ul. PCK 9 – koszt 89 570 (06), do realizacji w latach następnych 
Ul. 3 Maja 7 – koszt 1 895 193 (05/08) 
Ul. Słowackiego 11 – koszt 677 846 (06/07) 
Ul. 3 Maja 36 – koszt 3 137 858 (05/07 i 11/15) 

2004-2015 29 175 878 
 

21 684 060 
 

50 859 938 
 

rodki własne 
dysponent rodków 
KZGM 

ródmie cie 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastaj co do 
31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ul. Chopina 16 – wykonanie: 13 708 (06)  
Ul. Mickiewicza 8 – wykonanie: 26 031 (05)  
Ul. w. Jana 10 – koszt 12 040 955 (06 i 08/14)  
Ul. Raciborska 31-35  - koszt 1 285 642 (06/07) 
Ul. Ko ciuszki 41 – wykonanie: 162 911 (07/10), do realizacji w latach następnych  
Ul. Krasińskiego 9/ul. Brata Alberta 2 – koszt 2 917 027 (07/12) 
Ul. Sienkiewicza 16 – koszt 911 825 (07/10) 
Ul. 3 Maja 11 – wykonanie: 4 431 (08)  
Ul. Wojewódzka 36-38 – koszt 7 505 405 (07/15) 
Ul. Plebiscytowa 23 – do realizacji w latach następnych  
Ul. Ko ciuszki 33 – do realizacji w latach następnych  
Ul. Francuska 43 – wykonanie:211 203 (08/11), do realizacji w latach następnych  
Ul. wirki i Wigury 9, 9a  - wykonanie: 186 660 (08/10), do realizacji w latach następnych  
Ul. Ligonia 55 – koszt 1 922 209 (08/11) 
Ul. Krasińskiego 7 / Brata Alberta 1 – koszt 3 827 279 (08/13) 
Ul. Mariacka 32, 32a, 32b – wykonanie: 5 978 (09), do realizacji w latach następnych  
Ul. Moniuszki 6/11 – koszt 138 860 (09) 
Ul. Kordeckiego 3-4 – wykonanie: 154 119 (11), do realizacji w latach następnych  
Ul. Drzymały 12 – wykonanie: 121 390 (10/11), do realizacji w latach następnych  
Ul. D browskiego 16 – do realizacji w latach następnych  
Ul. Stanisława 7, 7a – do realizacji w latach następnych  
Ul. D browskiego 9 – do realizacji w latach następnych  
Ul. Warszawska 35, 35a, 35b – wykonanie: 48 007 (10), do realizacji w latach następnych  
Ul. PCK 1 – koszt 3 792 085 (10/12) 
 

RAZEM 708 668 978 808 231 519 1 516 900 497  

 

 

** Informacja uzupełniaj ca w zakresie zrealizowanych w 2011 i 2012 roku wydatków bud etu miasta w Obszarze Centrum, nie ujętych w LPR (uchwała nr XXIV/526/12 z dnia 27.06.2012 r.):   

W zakresie dot. przebudowy dróg gminnych i powiatowych przebudowano następuj ce uliceŚ Strzeleck , Jagiellońsk , Skłodowskiej, Mikołowsk , żraniczn , przej cie podziemne pod ul. Sokolsk , a dla ulicy Piotra Skargi opracowano dokumentację 
projektow , za ł czn  kwotę 4.806.684 zł. 
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Tab.3.1.2. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze żiszowiec – Nikiszowiec         wg stanu na dzień 30.06.2013 

OBSZAR GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

1.   Przebudowa dróg gminnych Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
dróg:  
ul. Plac Pod Lipami – koszt 37 820 (09) 
ul. żo cinna – koszt – koszt 708 318 (09) 
ul. Rymarska/Plac Wyzwolenia – koszt 121 390 (09) 
ul. Radosna – koszt 278 394 (09) 
Plac Wyzwolenia - Rymarska - Garbarska – koszt 3 464 649 
(10) 
 
Zadanie zako czone. 
 

2009-2010 4 610 571 0 4 610 571 rodki własne 
dysponent rodków 
MZUiM 
EBI 

Giszowiec 
Nikiszowiec 

2. Przebudowa dróg powiatowych Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
dróg:  
ul. Mysłowicka - koszt 5 007 854 (06/08) 

 
Zadanie zako czone. 
 

2006-2008 5 007 854 0 5 007 854 rodki własne 
dysponent rodków 
MZUiM 
EBI 

Giszowiec 

3. Modernizacja komunalnych budynków 
mieszkalnych 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja 
modernizacji budynków: 
Os. Giszowiec - IV etap sieci energetycznych  
- koszt  391 978 (07/08) 
 
Zadanie zako czone. 
 

2007-2008 391 978 0 391 978 rodki własne 
dysponent rodków 
KZGM 

Giszowiec 

4. Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum 
Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4  
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja 
modernizacji obiektu p.n. „Magiel” przy ul. Rymarskiej 4,  
z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2005-2007 i 2009-
2010 

3 245 102 0 3 245 102 rodki własne 
Fundusze UE 

Nikiszowiec 
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OBSZAR GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie 
lodowiska „Jantor” 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska „Jantor” tj. 
skrzy owańŚ 
- ul. Nałkowskiej z ul. Szopienick , 
- ul. Nałkowskiej i Pl. Wyzwolenia, 
z mo liwo ci  pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych. 
Zakończenie realizacji przebudowy układu komunikacyjnego 
w rejonie lodowiska „Jantor” wraz z dodatkowymi miejscami 
parkingowymi.   
 
Zadanie zako czone 

2005-2006 
i 2008-2010 

7 581 366 
 

0 7 581 366 
 

rodki własne 
EBI 

rodki bud etu 
Państwa 

Nikiszowiec 

6. Szkoła Podstawowa nr 53 
przy pl. Wyzwolenia 18 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja 
wymiennikowni - dostosowanie do nowych warunków zasilania 
ZEC. 
 
Zadanie zako czone. 

2008 502 605 0 502 605 rodki własne Nikiszowiec 

7. Zmiana ogrzewania na zdalaczynne w budynkach 
mieszkaniowych na osiedlu Nikiszowiec 

Realizacja zmiany sposobu zasilania w ciepło przez Hutniczo – 
żórnicz  Spółdzielnię Mieszkaniow  dofinansowywane ze 
rodków MŻO iżW. 

 
Zadanie zako czone. 

2004-2007 3 992 635 0 3 992 635 rodki MŻO iżW Nikiszowiec 

8. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – 
instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec  
w Katowicach 

Wykonanie cyfrowego monitoringu wykorzystuj cego 10 kamer 
IP. Centrum obserwacji zrealizowano w pomieszczeniu 
O rodka Sportowego Jantor (z obsług  opłacan  ze rodków 
Hutniczo-żórniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach),  
a podgl dy w Komendzie Miejskiej Policji, na stanowisku Stra y 
Miejskiej w Miejskim Centrum Ratownictwa oraz w nowej 
siedzibie V Komisariatu Policji przy ul. Lwowskiej 7. Zapis, 
archiwizacja przez 30 dni w KMP.  
 
Zadanie zako czone. 

2010-2011 799 815 
 

0 799 815 
 

rodki własne (w tym 
wkład społeczno ci 
lokalnej) 
Fundusze UE 

Nikiszowiec 

RAZEM 26 131 926 0 26 131 926  
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Tab.3.1.3. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Szopienice          wg stanu na dzień 30.06.2013 

OBSZAR SZOPIENICE 

Lp. 
NAZWA PRZEDSI WZI CIA 

 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA 
Narastaj co do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

1. Przebudowa dróg powiatowych 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
dróg: 
ul. Wiosny Ludów od ul. Przelotowej do granic miasta - koszt:  
2 111 608 (06/07) 
ul. Lwowska – koszt 1 789 610 (09) 
 
Zadanie zako czone. 

2006-2009 3 901 218 0 3 901 218 rodki własne 
dysponent rodków 
MZUiM 
EBI 

Szopienice  - 
Burowiec 

2. Modernizacja komunalnych budynków 
mieszkalnych 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji 
budynków: 
 
Ul. Zamenhofa 32 a-d – koszt: 847 080 (07/08) 
Ul. Zamenhofa 34 a-d – koszt: 815 464 (08/09)  
ul. Wiosny Ludów 24 – wykonanie: 100 971 (10/11), do 
realizacji w latach następnych  
Ul. Wiosny Ludów 23-27 - do realizacji w latach następnych 
Ul. 11 Listopada 6-8 - do realizacji w latach następnych 

2007-2011 1 763 515 
 

0 1 763 515 
 

rodki własne 
dysponent rodków 
KZGM 

Szopienice  - 
Burowiec 

3. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie  
ul. Wiosny Ludów oraz skrzy owania z ulicami 
Lwowsk , Bednorza i Obrońców Westerplatte 
(plac Powstańców l skich) 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 
skrzy owania ulic wraz z infrastruktur  i przekształcenia  
ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od pl. Powstańców. 
Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 

2010 -2013 256 928 
 

970 000 
 

1 226 928 
 

rodki własne 
 

Szopienice  - 
Burowiec 

4. Przebudowa budynku przy  
ul. Lwowskiej 7 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
budynku z uwzględnieniem nowych funkcji zwi zanych  
z przeniesieniem V Komisariatu Policji z budynku przy  
ul. Zamenhofa 15.  
 
Zadanie zako czone. 
 

2007-2010 9 156 006 0 9 156 006 rodki własne Szopienice  - 
Burowiec 

5. Szkoła Podstawowa nr 42 
przy ul. Wiosny Ludów 22 
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przewi zki 
ł cz cej budynki szkolne. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2005-2007 2 510 111 0 2 510 111 rodki własne 
EBI 
 

Szopienice  
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OBSZAR SZOPIENICE 

Lp. 
NAZWA PRZEDSI WZI CIA 

 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA 
Narastaj co do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

6. Zespół Szkół Specjalnych 
nr 10 przy ul. ks. bpa H. Bednorza 13 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i usunięcie barier 
architektonicznych w obiekcie miejskim. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2006 i 2008 175 199  0 175 199 rodki własne 
 

Szopienice - 
Burowiec 

7. Szkoła Podstawowa nr 45 
przy ul. Korczaka 11 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przewi zki 
ł cz cej budynki szkolne oraz sali gimnastycznej. 

 
Zadanie zako czone. 
 

2006  
i 2009-2010 

5 808 698 0 5 808 698 rodki własne 
 

Szopienice – 
Burowiec  

8. Budowa kompleksu  boisk z ogrodzeniem dla 
Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach 

Opracowanie dokumentacji  i realizacja kompleksu boisk  
z ogrodzeniem z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.  
 
Zadanie zako czone. 
 

2008-2009 857 244 0 857 244 rodki własne 
Fundusze UE 

Szopienice  -
Burowiec 

9. Przerzut cieków z dzielnicy Szopienice do 
oczyszczalni D brówka Mała Centrum – I etap i II 
etap 

 
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej kolektora 
grawitacyjnego na terenie D brówki Małej oraz opracowanie 
dokumentacji projektowej układu kanalizacji dla rozbudowy 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szopienicach przy ul. Ks. 
Bpa. Bednorza 3. 
 
Zadanie zako czone. 

2002-2004  
i 2005-2009 

3 881 854 0 3 881 854 rodki własne 
rodki MŻO iżW 

Szopienice – 
Burowiec 

RAZEM 28 310 772 970 000 29 280 772  
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Tab.3.1.4. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Załę e          wg stanu na dzień 30.06.2013 

OBSZAR ZAŁ E 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji  
po 2012 r. 

OżÓŁźM 

1. Modernizacja komunalnych budynków 
mieszkalnych 
 
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji 
budynków: 
 
Ul. Gliwicka 150 – koszt: 4 397 063 (06/08) 
Ul. Gliwicka 148 – do realizacji w latach następnych  

 

2006-2008 4 397 063  0 4 597 063 rodki własne 
dysponent rodków 
KZGM 

Załę e 

2. Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załę e  
w rejonie ul. Gliwickiej 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
kanalizacji w ul. Gliwickiej na odc. od ul. Brackiej do ul. 
Lelewela i budowy kolektorów poprzecznych w ul. Macieja 
i ul. Po piecha oraz na odc. od ul. elaznej do ul. Brackiej  
z wł czeniami poprzecznymi do istniej cego kolektora, wraz  
z modernizacj  drogi i o wietlenia. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2003-2009 23 888 073 0 23 888 073 
 

rodki własne 
EBI 

Załę e 

3. Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska 
sportowego z bie ni  i placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 22 przy ul. Wolskiego 3.  
 

Zadanie zako czone. 
 

2006-2008 1 106 642 0 1 106 642 rodki własne 
EBI 

Załę e 

4. Budowa siedziby Stra y Miejskiej przy ul. elaznej Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nowej 
siedziby Stra y Miejskiej wraz z wyposa eniem, 
zagospodarowaniem terenu i infrastruktur  techniczn . 
 
Zadanie zako czone. 
 

2009-2012 8 468 808 
 

0 8 468 808 
 

rodki własne Załę e 

RAZEM 37 860 586 0 37 860 586  
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Tab.3.1.5. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Wełnowiec – Józefowiec – Energetyków        wg stanu na dzień 30.06.2013 

OBSZAR WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC - ENERGETYKÓW 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

1. Przedłu enie ul. Stę lickiego w kierunku 
północnym - etap I – ul. Konduktorska 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji. 
 
Zadanie zako czone. 

2007-2010 12 734 826 0 12 734 826 rodki własne 
EBI 
Fundusze UE 

Wełnowiec - 
Józefowiec 

RAZEM 12 734 826 0 12 734 826  

 

Tab.3.1.6. Realizacja zadań miejskich LPR w Obszarze Witosa          wg stanu na dzień 30.06.2013 

OBSZAR WITOSA 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

1. Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe przy ul. Sławka – Rataja (TBS) 

Wykonano kanalizację sanitarn  i deszczow , roboty drogowe 
oraz dodatkowe roboty budowlane. Opracowano dokumentację 
projektow  dla II etapu zadania. 
 

Zadanie zako czone. 

2005-2010 4 500 806 0 4 500 806 rodki własne 
EBI 

Os. Witosa 

2. Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja 
 
 
 
 

Opracowano dokumentację projektow  w zakresie przebudowy 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacj  
nawierzchni ulicy i chodników w rejonie ul .Rataja. Realizację 
zadania przekazano do KIWK. 
 

Zadanie zako czone. 

2006-2007 131 931 0 131 931 rodki własne  
 

Os. Witosa 

3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno -
sportowych na os. Witosa 
 
 

Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej i realizacja 
obiektu rekreacyjnego z elementami funkcji sportu na terenie  
u zbiegu ulic Witosa - Ossowskiego.  
 

Zadanie zako czone. 

2005-2006 640 226 0 640 226 rodki własne Os. Witosa 

4. Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - 
trasy rowerowe drog  do rozwoju turystyki 
aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa 
rowerowa nr 103 w Katowicach 

Budowa trasy rowerowej nr 103 w Katowicach. Podpisano 
umowę o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych Uź 
w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 dla działania 3.2 
„Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne”. 
Zakończono budowę obiektu I (budowa trasy rowerowej nr 103).  
 

Zadanie zako czone. 

2007-2010 1 659 861 
 

0 1 659 861 
 

rodki własne 
fundusze UE 

Os. Witosa 
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OBSZAR WITOSA 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

5. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
Ogólnokształc cych nr 7 w Katowicach  
ul. Witosa 23  
 

Docieplanie cian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki 
okiennej i lusarki drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, 
modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. oraz c.w.u. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2008  
i 2010-2011 

5 601 614 
 

0 5 601 614 
 

rodki własne 
rodki WŻO iżW 

Os. Witosa 

6. Przebudowa dróg gminnych 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
dróg: 
ul. Obroki – koszt: 892 567 (09) 
ul. Witosa (wiadukt) – koszt: 757 636 (09) 
 
Zadanie zako czone. 
 

2009 1 650 203 0 1 650 203 rodki własne 
dysponent rodków 
MZUiM 

Os. Witosa 

RAZEM 14 184 641 0 14 184 641  

 

Tab.3.1.7. Realizacja zadań miejskich LPR w Obszarze D b - Baildona         wg stanu na dzień 30.06.2013 

OBSZAR D B - BAILDONA 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

1.  Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty 
Baildon 

Realizacja układu komunikacyjnego na terenie Huty Baildon,  
w zakresie dróg publicznych, dla dojazdu od ul. elaznej  
w kierunku obiektów BżH POLSKA Sp. z o.o., zjazdu z DT   
w kierunku obiektów ESAB oraz dojazdu do centrum biurowego 
Silesia Business Park. 
 
Zadanie zako czone. 
 

2005-2006 
i 2008-2012 

6 382 768 
 

0 6 382 768 
 

rodki własne D b 

RAZEM 6 382 768 0 6 382 768  

 

 

 

Id: 6BCCE3B8-56D7-4976-85AE-1B4AE1BAA3A3. Podpisany Strona 26



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2011-2012 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 2007-2013 

26 

Tab.3.1.8. Realizacja zadań miejskich LPR w Obszarze Brynów - Ceglana         wg stanu na dzień 30.06.2013 

OBSZAR BRYNÓW - CEGLANA 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

1. Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej  
i ul. Ko ciuszki 

Do realizacji w latach następnych. 
 

_ 0 0 0 _ ródmie cie 

2. Przedłu enie ul. Szybowcowej. Budowa przedłu enia ul. Szybowcowej wraz z o wietleniem  
i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 
do skrzy owania z ul. Lotnisko.  
Uregulowanie spraw terenowo - prawnych, decyzja ZRID. 
 

2010 
i 2012-2013 

160 596 900 000 1 060 596  Os. Paderewskiego 
- Muchowiec 

RAZEM 160 596 900 000 1 060 596  

 

 

Tab.3.1.9. Realizacja zadań miejskich LPR w  ramach projektów zintegrowanych         wg stanu na dzień 30.06.2013 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Lp. NAZWA PRZEDSI WZI CIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTO Ć KOSZTORYSOWA ęszacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastaj co  
do 31.12.2012 r. 

Nakłady niezbędne 
z bud etu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2012 r. 

OżÓŁźM 

1. Strefy aktywno ci rodzinnej Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja stref 
aktywno ci rodzinnej. 
 
Zadanie zako czone 
 

2006 
i 2009-2010 

2 016 297 0 2 016 297 rodki własne 
fundusze UE 

Teren miasta 

RAZEM 2 016 297 0 2 016 297  
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3.2. Przedsi wzi cia rewitalizacyjne - zadania innych instytucji wnioskuj cych 
 

Do Lokalnego Programu Rewitalizacji w wyznaczonych do rewitalizacji obszarach instytucje zewnętrzne zgłosiły 38 projektów. Kolorem jasnoszarym zaznaczono przedsięwzięcia w trakcie realizacji, z kolei ciemnoszarym – przedsięwzięcia których realizację zakończono. 

 

Tab. 3.2.1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze Centrum           na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR CENTRUM 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

    STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU W 

PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Akademia Sztuk Pięknych 
w Katowicach  
 
Budowa między ulicami 
Raciborsk  a Koszarow  
w Katowicach budynku 
dydaktyczno - badawczego 
i kulturalnego wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
na otwarty park form 
przestrzennych 

2013-2015 40.691.841 Jest w trakcie 
realizacji 

Tak; 

85% 

Tak;  
Działanie 11.3. 
infrastruktura szkolnictwa 
artystycznego POIi  
+ 
Promesa Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, dotacja 
celowa MKiDN 

6.007.514 zł 
(14,8%)  

Nie;  
Wkład własny 
zabezpieczono ze 
rodków finansowych 

MKiDN 

Nie; 
Inwestycja ma zostać 
zakończona w I kwartale 
2015r. 

Nie dotyczy rodki własneŚ  
96.262 złś  
rodki bud etu 

państwa (MKiDN): 
6.007.515 złś  
dotacje (RPO WSL): 
34.588.064,87 zł 

W wyniku realizacji projektu w miejscu wyburzonych obiektów 
powojskowych zostanie wybudowany budynek, w którym będzie 
prowadzona działalno ć kulturalna, edukacyjna i naukowo – badawcza.  
W przestrzeni tej znajd  sięŚ sala audytoryjno – kinowa, galeria, biblioteka  
z mediatek , biblioteka materiałowa, pracownie malarstwa, rysunku, rze by, 
fotografii, multimediów i wzornictwa przemysłowego. Przestrzeń publiczna 
przy obiekcie zostanie zagospodarowana na otwarty park form 
przestrzennych udostępniony pod działania kulturalne, rekreacyjne  
i społeczne.  
 
Opracowano dokumentację projektow , uzyskano pozwolenie na budowę. 
Na przełomie 2010 i 2011r. wyburzono znajduj ce się na terenie 
inwestycyjnym obiekty objęte nakazem rozbiórki. W 2013r. po uzyskaniu 
decyzji o dofinansowaniu projektów ze rodków Uź wybrano wykonawcę 
robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. W kwietniu 2013r. rozpoczęto 
roboty budowlane polegaj ce na budowie obiektu.  
 
 

2 Politechnika l ska, Wydział 
In ynierii Materiałowej 
i Metalurgii, Katowice 
 
Centrum Badawczo – 
Rozwojowe Nowe Materiały 

2009-2011 7.100.000 Został 
zrealizowany 
w 2011r.  
(bez 
infrastruktury 
zewnętrznej) 

Nie 
 

Tak;  
Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wy szego 
(dotacja) 

4.400.000 zł  
(62%) 

Nie Tak;  
Z programów dla Miasta 
Katowice 

Tak;  
Dalsze utwardzanie dróg 
wewnętrznych 

rodki własneŚ  
1.292.413 złś  
Dotacje MNiSW: 
4.407.587 zł  
(z odsetkami);  
Inne (potrzeby): 
1.400.000 zł  

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno - monta owe, izolacyjne, cieplne 
i przeciwwilgotno ciowe, monta  d wigu osobowego, stolarki okiennej, 
wykonanie instalacji budowlanych (przył cza + instalacje wewnętrzne), 
roboty wykończeniowe i porz dkowanie otoczenia budynku, monta  sprzętu 
audiowizualnego, mebli i aparatury badawczej. 
 
Projekt zrealizowano bez infrastruktury zewnętrznej (dróg, miejsc 
postojowych, chodników). Roboty te będ  realizowane w ograniczonym 
zakresie w latach następnych. 
 
Centrum ukierunkowane jest na nowoczesne laboratoria badawcze 
innowacyjnych prac nad materiałami i technologiami ich wytwarzania  
w obszarze in ynierii materiałowej i metalurgii. Centrum stopniowo 
wyposa ane jest w nowoczesn  aparaturę badawcz . Działaj  ju  
laboratoria: termograwimetrii, kalorymetrii wysokotemperaturowej.  
W centrum ustawiane s  2 pełzarki – podstawa laboratorium badań 
wytrzymało ciowych. W przygotowaniu jest laboratorium analiz chemicznych 
C, N, O i H praz spektrometrii (uruchomienie 2 roku akademickim 
2013/2014). W centrum znajduje się równie  sala audiowizualna na 100 
miejsc. 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

    STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU W 

PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

3 Muzeum l skie  
 
Budowa nowej siedziby 
Muzeum l skiego  
w Katowicach 

2007-2014 326.802.876 Jest w trakcie 
realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
Dotacja RPO WSL 2007- 
2013, Działanie 6.1. 
Wzmacnianie 
regionalnych o rodków 
wzrostu 

225.113.069 zł Nie;  
Monta  finansowy 
projektu jest ju  
zamknięty 

Nie;  
Monta  finansowy 
projektu jest ju  
zamknięty 

Nie dotyczy rodki własne ( rodki 
woj. l skiego)Ś 
99.389.806,96 złś 

rodki bud etu 
państwa (MKiDN)Ś 
2.300.000 złś 
Dotacje (EFRR, RPO 
WSL):  
225.113.069,16 zł 

Projekt obejmuje budowę nowej siedziby Muzeum l skiego na terenie byłej 
kopalni „Katowice”. Projekt przewiduje zagospodarowanie południowej 
czę ci Kwartału Muzeów o ł cznej powierzchni ok. 2,7 ha poprzez budowę 
nowych obiektów i adaptację zabytkowych. Nowe i istniej ce budynki będ  
zintegrowane i obsługiwane podziemnymi oraz naziemnymi obiektami  
i budowlami np. parkingami, przej ciami podziemnymi, holem głównym 
Muzeum i centralnym holem Kwartału Muzeów. Zasadnicza czę ć 
projektowanego obiektu będzie znajdować się pod ziemi . Na powierzchni 
projektowane s  wolnostoj ce konstrukcje (budynek administracyjny, hol 
centralny, „tzw. szklane boksy” do wietlaj ce kondygnacje podziemne 
obiektu głównego). 
 
Projekt jest w końcowej fazie realizacji. Zakończone zostały roboty 
zasadnicze przy budowie nowej siedziby Muzeum l skiego. Obecnie 
prowadzone s  procedury odbiorcze, przegl dy robót, rozruchy instalacji. Do 
zakończenia realizacji całego projektu pozostaje wyposa enie obiektu oraz 
wykonanie wystawy stałej historii żórnego l ska. 
 
Budowa nowej siedziby Muzeum l skiego jest działaniem słu cym 
poprawie konkurencyjno ci przestrzeni miejskiej województwa poprzez 
budowę obiektu kultury na zdegradowanym terenie poprzemysłowym, który 
będzie miał ogromny wpływ na rewitalizację centralnego obszaru miasta. 
Projekt pozwoli znacznie poszerzyć ofertę kulturaln  i edukacyjn  Muzeum, 
podniesie atrakcyjno ć miasta i regionu tworz c nowoczesn , europejsk  
instytucję kulturaln .  

4 Żilharmonia l ska  
w Katowicach 
 
Rozbudowa Filharmonii 

l skiej w Katowicach 

2009- 2014 45.351.304zł Jest w trakcie 
realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
Działanie 11.2 PO 
Infrastruktura  
i rodowisko 

19.327.438zł  
(43%) 

Nie - Nie dotyczy rodki własne + 
bud et WSL: 
26.023.866złś 
Dotacje EFRR (POIi ): 
19.327.438zł 

Rozbudowa istniej cego budynku, jego nadbudowa o 2 kondygnacje oraz 
modernizacja. Żilharmonia uzyska salę kameraln , salę seminaryjn , 
pomieszczenia biblioteki nut, kawiarnię melomana oraz zielony ogródek 
muzyczny na dachu budynku. Istniej ca sala koncertowa zostanie 
wyposa ona w organy. Projekt jest zrealizowany w ok. 80%. W sierpniu 
2013r. rozpocznie się monta  organów. 

5 Instytucja Żilmowa „Silesia – 
Żilm” 
 
Budowa Laboratorium 
Cyfryzacji i Rekonstrukcji 
Analogowych Zbiorów 
Żilmoteki l skiej. 

  2014- 2017 16.000.000zł Jest 
planowany do 
realizacji 

Nie Nie;  
Planowany projekt nie 
mie cił się w adnych 
kryteriach finansowania 

- Nie;  
Brak ródeł finansowania 

Tak Nie rodki własneŚ 
2.500.000 

Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Katowice,  
a dzięki lokalizacji w pobli u sztandarowych inwestycji jak Muzeum l skie, 
NOSPR, a tak e planowanej w s siedztwie budowy nowej siedziby Wydziału 
Radia i Telewizji U , będzie stanowił atut i wzmocnienie kulturotwórczego  
i wizerunkowego oddziaływania tej czę ci Miasta. Umo liwi to współpracę  
z U  w zakresie kształcenia specjalistów cyfrowej renowacji obrazu  
i d więku. Laboratorium będzie równie  wykorzystywane w procesie 
postprodukcji filmowej, która ma stanowić wzmocnienie oddziaływania 

l skiego Żunduszu Żilmowego i l skiej Komisji Żilmowej funkcjonuj cych 
w ramach Silesia Film. 
 
Opracowano wstępn  koncepcję zabudowy działek przy ul. żórniczej 5 i 7, 
która będzie podstaw  do opracowania szczegółowego programu 
funkcjonalno – u ytkowego, a w konsekwencji pełnej dokumentacji 
projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.  

6 Rzymsko – Katolicka Parafia p.w. w. Ap. Piotra i Pawła 
w Katowicach 
 
Renowacja zabytkowego kompleksu ko cielnego p.w. w. Ap. 
Piotra i Pawła przy ul. Mikołowskiej w Katowicach 

Nie odesłano karty oceny 

7 Rzymsko – Katolicka Parafia 
p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Naj więtszej Maryi Panny 
 
Konserwacja techniczno- 
estetyczna zewnętrznych 
murów ko cioła 
Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Katowicach (Rewitalizacja 
ko cioła pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Katowicach) 

2007- 2012 4.375.283 Został 
zrealizowany 

Znalazł się na li cie 
rezerwowej 

Tak; 
Bud et Państwa 
(MKiDN);  
UM Katowice; 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków,  
Urz d Marszałkowski 

3.230.325zł - - 
 

Ewent. dla nowego 
projektu dot. wnętrza 

budynku  

Nie dotyczy rodki własneŚ 
1.144.958złś 
UM Katowice: 
1.555.000złś 

l ski Woj. Konserw. 
ZabytkówŚ 650.000złś 
Bud et państwaŚ 
800.000złś 
Zarz d Woj. l skiegoŚ 
225.325zł 

_ 

8 Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach 
 
Remont plebani i ko cioła Zmartwychwstania Pańskiego wraz 
z cmentarzem zabytkowym 

Nie odesłano karty oceny 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

    STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU W 

PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

9 Specjalny O rodek 
Wychowawczy im. Ks. L. 
Markiefki Zgromadzenia Sióstr 
w. Jadwigi 

 
Prace konserwatorskie  
w obiekcie Zgromadzenia 
Sióstr w. Jadwigi  
w Katowicach zajmowanym 
przez Specjalny O rodek 
Wychowawczy im. Ks. 
Leopolda Markiefki 

2008-2011 
 
 
 

2.087.109zł  Został 
zrealizowany 

Nie Tak;  
Bud et Konserwatora 
Miasta Katowice, l ski 
Konserwator Zabytków, 
program „Dziedzictwo 
Kulturowe”  

952.240zł  
(45,62%) 
 

- - Nie dotyczy rodki własneŚ 
1.134.868,78 złś 

rodki bud etu 
państwaŚ  
100.000złś  
Dotacje: 852.240zł 

Prace konserwatorskie elewacji budynku zabytkowego. Konserwacja 
ceglanej elewacji z czyszczeniem, wzmocnieniami powierzchni, 
uzupełnieniem ubytków, spoinowaniem murów i sklepień, scalanie 
kolorystyczne, hydroizolacja, konserwacja cokołu kamiennego.  
 
W budynku prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi 
niepubliczna placówka o wiatowa  (Specjalny O rodek Wychowawczy) 
ukierunkowana na wychowanie i opiekę dzieci i młodzie y ze specjalnymi 
potrzebami oraz przedszkole prowadzone prze Zgromadzenie Sióstr w. 
Jadwigi.  
 

10 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
I.J. Paderewskiego 
 
Modernizacja i adaptacja 
pawilonu przy ul. Sowińskiego 
5a na centrum handlowo-
kulturalno - o wiatowe.  

2009-2020 
 

3.200.000  Jest w trakcie 
realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Nie;  
Projekt jest obecnie 
realizowany  
w ograniczonym 
zakresie, w miarę 
posiadanych przez 
Spółdzielnię rodków 
finansowych 

- Nie; 
Brak obecnie mo liwo ci 
pozyskania dotacji na 
zakres projektu 

Tak; 
Pozyskanie rodków 
finansowych z RPO WSL 
na lata 2014- 2020  
(w zale no ci od zakresu 
i terminów 
organizowanych 
konkursów)  

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 
 

- 
 
 
 
 

Rewitalizacja i modernizacja pawilonu ma na celuŚ adaptację istniej cych 
pustostanów na cele biurowe i przeznaczenie ich pod wynajem, 
modernizację sali restauracyjnej (obecnie mała gastronomia) i podwy szenie 
jej standardu u ytkowego (sala bankietowa), rozbudowę o reprezentacyjne 
wej cie główne z pionem komunikacyjnym i d wigiem osobowym 
wykorzystywanym przede wszystkim przez osoby niepełnosprawne  
i w podeszłym wieku, usunięcie azbestu ze cian zewnętrznych i wykonanie 
remontu elewacji budynku, przebudowę cian, wej ć i otworów okiennych, 
docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę lusarki w obiekcie, 
wydzielenie poprzez remont nowych pomieszczeń u ytkowych na cele 
gospodarcze, usługowe i handlowe, zagospodarowanie terenu wokół 
pawilonu tak, aby powstały nowe rozwi zania komunikacyjne (ci gi pieszo- 
jezdne) wraz z elementami zieleni i nowymi miejscami postojowymi. 
Wa nym elementem projektu będzie likwidacja barier architektonicznych  
i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych czę ci wewnętrznej pawilonu 
oraz terenów zewnętrznych.  
 
Wykonano przebudowę wej cia, klatko schodowej, holu i toalet, 
wyremontowano czę ć pomieszczeń biurowych Spółdzielni, a tak e 
zwiększono liczbę miejsc postojowych wokół pawilonu.  
 
Projekt realizowany wył cznie ze rodków własnych Spółdzielni. Na 
realizację projektu wydano dotychczas 471.000,00 zł brutto.  
 

11 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
I.J. Paderewskiego 
 
Przebudowa układu 
parkingowo- komunikacyjnego 
wraz z dostosowaniem do 
obowi zuj cych przepisów 
oraz z elementami małej 
architektury i zieleni 
obejmuj cej rejon ulic 
Sowińskiego, żranicznej  
i Sikorskiego w zasobach 
Spółdzielni 
 

Realizowane 
s  wył cznie 
wybrane 
elementy 
projektu  
(w bardzo 
ogranicz. 
zakresie). 
Prace będ  
kontynuow. 
równie   
w latach 
następnych 
– zale nie od 
rodków 

dostępnych 
w przyszłym 
okresie 
program. 

12.000.000 
 
 
 
 

Nie planuje 
się realizacji 
projektu do 
końca 2013 
roku (w 
pełnym 
zakresie) 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Nie - Nie; 
Brak obecnie mo liwo ci 
pozyskania dotacji na 
zakres projektu 

Tak; 
Pozyskanie rodków 
finansowych z RPO WSL 
na lata 2014- 2020  
(w zale no ci od zakresu 
i terminów 
organizowanych 
konkursów) 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

- żłównymi zadaniami w ramach realizacji projektu s Ś przebudowa układu 
parkingowo- komunikacyjnego i adaptacja terenów w obrębie budynków tam 
usytuowanych, zagospodarowanie terenów wraz z elementami zieleni  
i dostosowanie całego układu do obowi zuj cych obecnie przepisów 
technicznych i przeciwpo arowych. W ramach nowej infrastruktury 
utworzone zostan  dodatkowe place zabaw, sieć cie ek rowerowych, 
miejsca przy budynkach na mietniki, dodatkowe ci gi pieszo- jezdne  
z miejscami postojowymi, ogranicznikami prędko ci itp. Zmiany dotyczyć 
będ  ponadto organizacji ruchu i wła ciwego oznakowania ci gów komunik. 
Planowane jest wprowadzenie nowych form ukształtowania terenu i jego 
do wietlenie oraz przystosowanie w/w elementów w zasobach Spółdzielni 
dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych.  
 
Realizowane s  wył cznie wybrane elementy projektu m. in. remonty 
bie ce nawierzchni ci gów pieszo – jezdnych i chodników, zwiększana jest 
ilo ć miejsc postojowych, wyposa ane i remontowane s  palce zabaw, teren 
osiedla jest uzupełniany o nowe elementy małej architektury i zieleni. 
Ponadto na terenie osiedla zrealizowano budowę nowego placu zabaw  
z programu „Bezpieczne place zabaw” na terenie miasta Katowice. 
Spółdzielnia obecnie uczestniczy równie  w projekcie budowy obiektu 
sportowo- rekreacyjnego pn. „Miasto Ogrodów- Strefy Aktywnego 
Wypoczynku”. 
 

12 Katowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
 
Przebudowa i modernizacja 
pawilonu wolnostoj cego przy 
ul. Rybnickiej 11 

2008-2009 973.817 Został 
zrealizowany 

Nie Nie - - - Tak rodki własneŚ  
973.817,35 zł 

Kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej 
instalacji co i wodno - kanalizacyjnej, docieplenie cian zewnętrznych 
ocieplenie dachu, zagospodarowanie terenu (nowe nawierzchnie chodników, 
zieleń niska i wysoka, mała architektura). 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

    STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU W 

PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

13 Klub Niezale nych Stowarzyszeń Twórczych Marchołt 
 
Przebudowa i modernizacja willi Kramstów 

Nie odesłano karty oceny 

14 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„żórnik” w Katowicach 
 
Projekt remontu klubu 
osiedlowego Spółdzielni 
Mieszkaniowej „żórnik” 
w Katowicach 

2009 59.000 Został 
zrealizowany 
(wykonano 
w ogranicz. 
zakresie 
zgodnie 
z protokołami 
awarii) 

Nie; 
Z uwagi na przesunięcie 
terminu skład. wniosków, 
prace wykonano w trybie 
awaryjnym ze rodków 
własnych, w ograniczonym 
zakresie. 

Nie; 
Wykonano w trybie 
awaryjnym ze rodków 
własnych 

- Nie; 
Brak programów dla 
Spółdzielni 
Mieszkaniowych 

- Tak, ale w ograniczonym 
zakresie; 
Czę ciowa realizacja za 
kwotę 59.000 zł ze 
rodków własnych 

rodki własneŚ 
59.000 zł 

Malowanie cian, sufitów, lamperii, grzejników, poło enie wykładziny 
PCV, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, czę ciowa wymiana mebli. 

15 Uniwersytet l ski  
w Katowicach 
 
Wielofunkcyjna Hala Sportowa 
Uniwersytetu l skiego 

2007 -2012 21.216.090 Nie planuje 
się realizacji 
projektu do 
końca 2013 r. 

Nie został zgłoszony do 
konkursu  

Tak;  
RPO WSL 2007-2013 
Działanie 8.1 
Infrastruktura 
Szkolnictwa Wy szego 

- Nie;  
Brak ródeł 
zewnętrznych 
odpowiadaj cych 
wymogom projektu 

Tak; 
Fundusze strukturalne 
lub fundusze krajowe 

Nie rodki własneŚ 
3.182.413,50złś 

rodki bud etu 
państwaŚ 
18.033.676,50zł 

Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu wielofunkcyjnej hali sportowej 
składaj cej się zŚ kompleksu boisk, cianki wspinaczkowej, siłowni, salki do 
fitness, sal treningowych, widowni. 
 
Podjęte działaniaŚ 
1. Opracowanie dokumentacji geologicznej 
2. Wykonanie map geodezyjnych 
3. Wykonanie ekspertyzy budynków s siaduj cych 
4.  Studium wykonalno ci wraz z aktualizacjami 
 
CeleŚ podniesienie kultury fizycznej w regionieś udostępnienie sal 
sportowych dla osób niepełnosprawnychś rozbudowa infrastruktury 
sportowej WSL. 

16 Wy sza Szkoła Zarz dzania 
Ochron  Pracy w Katowicach 
 
Rewitalizacja dzielnicy 
Katowice – Bogucice poprzez 
budowę obiektu o funkcjach 
edukacyjnych, kulturalnych, 
społecznych i gospodarczych 

2013-2015 40.000.000 Jest 
planowany 
do realizacji 

Projekt znalazł się na li cie 
rezerwowej 

Nie;  
Planowana inwestycja 
nie spełniała warunków 
w ogłaszanych 
konkursach 

- Tak; 
Pod warunkiem 
pojawienia się 
stosownych konkursów  
o pozyskanie rodków 

Tak;  
Planuje się pozyskanie 
dofinansowania ze 
rodków unijnych 

Nie (w horyzoncie 5 lat);  
Ewentualna realizacja po 
2018 roku. 

rodki 
własneŚ10.000.000złś 
Dotacje: 16.000.000złś  
Kredyty komercyjne: 
14.000.000zł 

Budowa wielofunkcyjnego budynku dla uczelni wy szej realizuj cego celeŚ 
naukowe, dydaktyczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne. 
 
1. Opracowano plan rewitalizacji społecznej dla planowanej inwestycji  
2. Uzyskano zgodę Rady Miasta Katowice na wykup dzier awionej 
nieruchomo ci przy ul. cigały 9 (działka 106/6) 
3. Wykupiono działkę komercyjn  (10a) ł cz c  nieruchomo ć 101/6  
z drog  uzyskuj c dogodny dojazd do planowanej inwestycji 
4. Opracowano projekt architektoniczny (budowlany) dla cało ci inwestycji 
(dwie czę ci) wraz z kosztorysami dla pierwszej czę ci 
5. Pozyskano fundusze unijne na aparaturę badawcz  do nowych 
laboratoriów naukowych – tymczasowo usytuowanych w starym obiekcie. 
 

17 Browar Mariacki Sp. z o.o.  
(dawniej: Warszawska 21 Sp. 
z o.o.) 
 
Rewitalizacja budynku byłego 
Hotelu l skiego na funkcje 
turystyczne z restauracj   
i mini browarem – Best 
Western Hotel & Browar 
Mariacki  

2013-2015 15.000.000 Jest 
planowany 
do realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
JESSICA 

Po yczka JźSSICAŚ 
6.365.000 zł (43%) 

 

Nie; 
Brak wiedzy nt. innych 
form dofinansowania 

Nie przewiduje się Nie rodki własneŚ 
6.000.000 
(nieruchomo ć); 
kredyty komercyjne: 
2.300.000 złś 
po yczka JźSSICAŚ 
6.365.000 złś 

Celem jest przebudowa, rozbudowa i remont dawnego Hotelu l skiego  
w Katowicach. W wyniku projektu powstanie kompleks Browar Mariacki, na 
który będzie się składać hotel, restauracja i minibrowar. Oprócz swojej 
podstawowej funkcji obiekt będzie swoist  aren  dla twórców, artystów 
powoduj c o ywienie społeczne i gospodarcze czę ci ródmie cia Katowic.  
 
Podjęte działaniaŚ 
- pozyskanie finansowania 
- uzyskanie pozwolenia na budowę 
- uzyskanie decyzji rodowiskowej 
- stworzenie projektu budowlanego i wykonawczego 

18 Secus Property S.A. Nie odesłano karty oceny 

19 KAMSOFT S.A. Nie odesłano karty oceny 

20 EUROSTAR REAL ESTATE Sp. z o.o. Nie odesłano karty oceny 

21 EUROSTAR REAL ESTATE Sp. z o.o. Nie odesłano karty oceny 
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Tab. 3.2.2. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze żiszowiec – Nikiszowiec          na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Katowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
 
Przebudowa i modernizacja 
pawilonu wolnostoj cego przy ul. 
Mysłowickiej 28 

2008-2009 1.102.432 Został 
zrealizowany 

Nie; 

Nie aplikowano o rodki. 
Nie - - - - rodki własneŚ 

1.102.431,86 zł 
Kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej instalacji 
co i wodno - kanalizacyjnej, docieplenie cian zewnętrznych, zagospodarowanie 
terenu (nowe nawierzchnie chodników i podjazdów, zieleń niska i wysoka, mała 
architektura).  

2 Hutniczo – żórnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 
Renowacja budynków o warto ci architektonicznej i znaczeniu 
historycznym znajduj cych się w dzielnicy Nikiszowiec – osiedle 
górnicze z pocz. XX w. 

Nie odesłano karty oceny 

3 l sko - D browska Spółka 
Mieszkaniowa, Administracja 
Wieczorek Zarz dca 
Nieruchomo ci, wła ciciel KHW 
S.A. KWK „Wieczorek”  
(dawniej: Sp. Mieszk. „Kleofas”) 
 
Renowacja budynków o warto ci 
architektonicznej i znaczeniu 
historycznym znajduj cym się  
w dzielnicy Nikiszowiec- osiedle 
górnicze z pocz tku XX wieku. 

- - Nie planuje się 
realizacji 
projektu do 
końca 2013r. 

Nie Nie - Nie Nie Nie - Wła ciciel nieruchomo ci w Nikiszowcu KHW S.A. KWK „Wieczorek” będzie prowadził 
sprzeda  mieszkań na rzecz lokatorów i powstan  wspólnoty mieszkaniowe. W chwili 
obecnej powstała wspólnota mieszkaniowa Szopienicka 54 i Krawczyka 1. 

  

 

Tab. 3.2.3. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze Szopienice            na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR SZOPIENICE 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT    
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE 
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Wy sza Szkoła Mechatroniki 
w Katowicach 
 
Szopienice Młodym - 
Kreatywna Strona Katowic 

Nie odesłano kary oceny 

2 BŻC Nieruchomo ci Johann 
Bros 
 
Rewitalizacja i modernizacja 
starej słodowni (budynek D)  
w zespole byłego browaru 
Mokrskich w Katowicach 

- - Jest planowany 
do realizacji 
(terminy 
nieustalone) 

- - - - - - - Projekt zakłada rewitalizację budynku po byłej słodowni i zmianę sposobu u ytkowania na 
budynek biurowo – usługowo – magazynowy, Budynek D jest usytuowany w zespole 
dawnego Browaru Mokrskich z 1880r. Cały kompleks to 10 obiektów poło onych w samym 
centrum Szopienic. Dzięki modernizacji obiektu będ  mogły zaistnieć nowe firmy i po rednio 
– nowe miejsca pracy. Browar Żaktory Centrum wzbogaci się o kolejna atrakcyjn  
powierzchnię, która wpłynie na wzrost jego warto ci. Realizacja projektu jest jednym  
z elementów kompleksowej odnowy dzielnicy – równocze nie beneficjent prowadzi szkolenia 
dla uczniów szkół technicznych i zawodowych, współorganizuje imprezy kulturalne, zatrudnia 
pracowników zlikwidowanych zakładów.  
 
Cele:  
1. Wzrost zainteresowania przedsiębiorców dzielnic  
2. Wzrost atrakcyjno ci dzielnicy 
3. Rozwój zaplecza biurowo – konferencyjnego, usługowego i magazynowego dzielnicy 
4. Ochrona dziedzictwa przemysłowego i kulturowego 
5. Podniesienie poziomu ycia mieszkańców 
6. Wzrost atrakcyjno ci i estetyki kompleksu Browar Factory Centrum 
7. Stworzenie warunków do organizowania spotkań i szkoleń w zakresie rewitalizacji oraz 
praktyk dla uczniów 
8. Poprawa wizerunku i promocja Miasta Katowice 
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Tab. 3.2.4. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze Załę e           na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR ZAŁ E 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO O 
DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA Z 

INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Hutniczo – żórnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 
Przywrócenie utraconych funkcji społeczno – gospodarczych 
zespołu mieszkalno – usługowego poło onego  
w Katowicach przy ul. 18-go Sierpnia i Narutowicza 

Nie odesłano karty oceny 

2 Rzymsko - Katolicka Parafia 
pod wezwaniem w. Józefa 
ul. Gliwicka 76 
 
„Konserwacja elewacji 
zewnętrznej budynku 
Ko cioła p.w. w. Józefa  
w Katowicach - Załę u” 
 
 

2009-2012 2.135.734 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
Biuro Konserwatora Zabytków  
w Katowicach; 

l ski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 

Ł cznie w 4 etapach 
pracŚ 884.509,77zł 
(41,4%)  

- - Nie dotyczy rodki własneŚ 
1.251.224,58złś 
Dotacje: 
884.509,77zł    

Wykucie spoin i uszkodzonych cegiełś wymiana spoinowania w tku 
ceglanego na elewacji, chemiczne oczyszczenie cian elewacji, 
przemurowanie i rekonstrukcja uszkodzonych gzymsów, okapów, 
wie yczek, przypór i attykś kotwienie odspajaj cych się partii muru  
w miejscach spękań i głębokich szczelinś wymiana lusarki okiennej wraz 
z szybami zabezpieczaj cymi witra eś wymiana stolarki drzwiowej  
i uzupełnienie obróbek blacharskichś fugowanie oraz impregnacja 
hydrofobowa. 
 
W latach 2009-2012 zrealizowano w 100% prace konserwacyjne 4 cian 
budynku ko cioła. 

3 Wy sza Szkoła Zarz dzania Marketingowego i Języków 
Obcych w Katowicach 
 
Akademickie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne  
z zapleczem socjalnym 

Nie odesłano karty oceny 

4 Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Gliwicka 12-18 
 
Nasz Wspólny Dom 

Nie odesłano karty oceny 

5 

 

Avimed-N Sp. z o.o.  
 
Rewitalizacja parku miejskiego 
i budowa centrum usług 
zdrowotnych i społecznych  
w Katowicach 
 
 

2014- 2015 10.000.000 
 
 

Nie planuje się 
realizacji 
projektu do 
końca 2013 roku 
 

Nie 
 
 
 

Nie - Nie; 
 

Tak; 
Po yczka z JźSSICA 

Tak; 
 ale w ograniczonym 
zakresie 

- 
 
 
 

Celem projektu jest rewitalizacja parku nale cego do zabytkowego 
zespołu dworsko- parkowego w dzielnicy Załę e, przywracaj c mu funkcje 
rekreacyjne i wypoczynkowe, a tak e tworz c w jego s siedztwie zaplecze 
usługowe.  

 

 

Tab. 3.2.5. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze Kolonia Alfred           na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR KOLONIA ALFRED 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Żundacja dla l ska 
 
Kolonia Alfred – Fabryka 
Sztuki. Projekt rewitalizacji  
i zagospodarowania dawnej 
koloni robotniczej 
w Katowicach – Wełnowcu 

- - Nie planuje się 
realizacji 
projektu do 
końca 2013r. 

Nie Nie - Nie Tak; 
rodki Uź, MKiDN, 

sponsorzy prywatni 

Nie - Rewitalizacja społeczna mieszkańców Kolonii, stworzenie przestrzeni dla 
działań artystów, budownictwo mieszkaniowe przynosz ce dochód na 
utrzymanie Kolonii. 
 
Przeprowadzono rozmowy z Miastem Katowice.  
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Tab. 3.2.6. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze Wełnowiec – Józefowiec – Energetyków         na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC - ENERGETYKÓW 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM 2013? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Izba Celna w Katowicach 
 
Budowa nowej siedziby Izby 
Celnej w Katowicach przy  
ul. Słonecznej 34 

2009-2011 38.068.936 Został 
zrealizowany; 
Odebrany: 
31.08.2011r.; 
oddany do 
u ytkowaniaŚ IX 
2011r. 

Nie; Nie;  
Zmiana zapisów URPO WSL na lata 
2007- 2013.  Ze wsparcia wył czono 
budynki stanowi ce siedzibę 
administracji publicznej, 
uniemo liwiaj c uzyskanie 
dofinansowania do budowy Izby. 

- - - Nie dotyczy rodki bud etu 
państwaŚ  
100% 

W miejscu poprzemysłowych obiektów wybudowano budynek 
administracyjno- biurowy dla 300 funkcjonariuszy celnych będ cy siedzib  
Izby Celnej w Katowicach. Obok nowoczesnego obiektu wybudowano 
równie  budynek magazynowo- gara owy z sieci  parkingów  
i zatwierdzonym układem komunikacyjnym. Obok funkcji administracyjnej 
budynek wpływa na poprawę wizerunku Katowic.   

         

 

Tab. 3.2.7. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze Piotrowice           na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR PIOTROWICE 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Szkoła Policji w Katowicach  
 
Przebudowa osi B i C, 
modernizacja osi A strzelnicy 
policyjnej Szkoły Policji 
w Katowicach 

- - Odst piono od 
realizacji 
projektu 

- - - - - - - Szkoła Policji odst piła od realizacji projektu w kształcie zgłoszonym do 
LPR, z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania oraz brak mo liwo ci 
zapewnienia finansowania ze rodków bud etu państwa. Realizacja 
projektu, w podziale na etapy stanowi ce odrębne tytuły, mo liwa będzie 
z chwil  zapewnienia finansowania zadania.  

 

 

Tab. 3.2.8. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze D b - Baildona          na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR D B BAILDONA 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Maksimum Sp. z o.o. Holding S.K.A. 
(dawniej: Fundacja Eko – Silesia) 
 
Rewitalizacja poprzemysłowego budynku hali sprężarek 
na potrzeby budynku hotelowego 

Nie odesłano karty oceny 

2 Maksimum Sp. z o.o. Holding S.K.A. 
 
Rewitalizacja terenu po Hucie Baildon "Bracka Center" 

Nie odesłano karty oceny 

 

 

Tab. 3.2.9. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskuj cych w Obszarze Brynów – Ceglana          na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR BRYNÓW CEGLANA 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Geo, Mieszkanie i Dom  
Sp. z o.o. 
 
Rewitalizacja terenów 
zdegradowanych w dzielnicy 
Brynów w Katowicach poprzez 
budowę  „żeo Medical 
Center” 
Etap I - Centrum 
Diagnostyczno-
Terapeutyczne 
Etap II - Wieloprofilowy Szpital 
Specjalistyczny 
Etap III- Hotel wraz z Centrum 
Konferencyjno-Szkoleniowym 

Etap I: 
2013-2014 
Etap II: 
2013-2015 
Etap III: 
2013-2015 

Etap I: 
70.137.373 
Etap II: 
129.245770 
Etap III: 
64.569.250 
 

Jest w trakcie 
realizacji  
(rozpoczęto 
realizację źtapu 
I) 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
RPO WSL 2007-2013, Poddziałanie 
6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA 

Etap I: ń8.Ń50.685zł 
(40%) 
Etap III (w trakcie 
oceny)Ś 26.674685zł 
(50%) 

Kredyt inwestycyjny 
uzupełniaj cy, kredyt 
obrotowy 

Tak; 
rodki na badania  

i rozwój oraz rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Etap I:  
rodki własneŚ 

15.486.688,37złś 
Kredyty komercyjne: 
26.500.000złś 
Po yczka JźSSICAŚ 
28.150.685zł 
 

Etap II:  
rodki własneŚ 

17.277.450złś 
Kredyty komercyjne: 
65.000.000 
 

Etap III:  

Etap I: Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne zapewniaj ce dostęp do 
najbardziej zaawansowanych technologii medycznych w źuropie. Będzie 
to obiekt 6-poziomowy o ł cznej pow. u ytkowej ok. 4,9 tys. m2. żłównym 
celem działań jest przystosowanie zdegradowanych terenów do pełnienia 
nowych funkcji, m.in.Ś gospodarczych, społecznych, rekreacyjnych, 
edukacyjnych, a w konsekwencji ich rewaloryzacja i poprawa warunków 
ycia mieszkańców. Celem projektu jest rozbudowa w woj. o rodków 

lecznictwa o europejskim standardzie oraz podwy szenie standardu 
o rodków lecznictwa specj. Analiza celów po rednich wykazała, e aby 
osi gn ć poprawę stanu zdrowia mieszkańców Katowic i regionu nale y 
zapewnić dostępno ć kompleksowej oferty medycznej spełniaj cej 
oczekiwania pacjentów i podnie ć społeczn  wiadomo ć zdrowotn . 
Warunki konieczne dla zapewnienia dostępn. kompleksowej oferty 
medycznej, to podniesienie jako ci i dostępno ci sprzętu diagnost. przy 
jednoczesnym zwiększeniu potencjału kadrowego w sektorze usług 
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OBSZAR BRYNÓW CEGLANA 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.ń.Ń? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW  

Z INNYCż ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

rodki własneŚ 
12.994.565złś 
Kredyty komercyjne: 
24.900.000złś 
Po yczka JźSSICAŚ 
26.674.685zł 
 

medycznych i podniesieniu kwalifikacji personelu medycznego.  
W wyniku realizacji Projektu zrewitalizowanemu obszarowi nadana 
zostanie nowa funkcja u ytkowa oraz charakter, co przyczyni się do 
nowych inwestycji pozwalaj cych w przyszło ci wykorzystać potencjał 
Katowic.  
Etap IIŚ Wieloprofilowy Szpital Specjalistyczny będzie obiektem 
wielokondygnacyjnym z sze ciopoziomow  czę ci  nadziemn   
i jednopoziomow  czę ci  podziemn . Do czę ci budynku, w której 
mieszcz  się oddziały szpitalne przylegać będzie prostok tna czę ć 
parterowa mieszcz ca blok operacyjny. Pod całym budynkiem 
zlokalizowana będzie kondygnacja podziemna – hala gara owa  
z miejscami postojowymi dla sam. osob., szatnie personelu, archiwa, 
pomieszczenia magazynowe, techniczne i gospodarcze. Pater budynku 
posiadać będzie wysokie przeszklenia na elewacji frontowej do wietlaj ce 
m.in.. hol główny obiektu. Nad czę ci  stropodachu parteru 
zaprojektowano podobnie jak dla Centrum Diagnostyczno- 
Terapeutycznego zielone dachy. 
Etap III: Hotel wraz z Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym będzie 
obiektem wielokondygnacyjnym, z 6-poziomow  czę ci  nadziemn   
i jednopoziomow  podziemn , którego ł czna pow. u ytkowa wynosić 
będzie 8,5 tys. m2. Projekt będzie polegał na stworzeniu kompleksowej 
infrastruktury obiektu hotelowego z Centrum Konf.- Szkol., przy 
zastosowaniu nowoczesnych, ekologicznych rozwi zań. W wyniku 
realizacji projektu zostanie wybudowany nowoczesny hotel w kategorii 4* 
w wersji „full service”, w skład którego wchodzić będzieŚ 180 pokoi, 
rozbudowane zaplecze eventowo- konferencyjne z pełnym wyposa eniem 
audio- wizualnym, restauracja, bar oraz usługi dodatkowe takie jakŚ 
business korner, kiosk/butik, czy komfortowe centrum SPA. 
Wa nym elementem obiektu będzie nowoczesna aula, wyposa ona  
w najwy szej klasy sprzęt audiowizualny. W obiekcie znajdować się 
będzie szereg mniejszych sal konferencyjnych.  
 
Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji pozyskano ju  szereg pozwoleń, 
decyzji oraz innych dokumentów, w tym projekt techniczny, prawomocn  
decyzję o uwarunkowaniach rodowiskowych, prawomocne pozwolenie 
na budowę czy za wiadczenie organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000. 

2 Fit Club Center Sp. z o.o. 
 
Budowa obiektu sportowego 

2013-2015 60.000.000 Jest planowany 
do realizacji 

Nie Nie - Nie Tak; 
Dotacje UE, programy 
krajowe 

Tak rodki własneŚ 
5.000.000złś 
Dotacje: 
24.750.000złś 
Kredyty komercyjne: 
30.250.000zł 

Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego dla 5000 członków. 
 
Wykonano projekt koncepcyjny, podział gruntów i badanie gruntów.  
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3.3. Przedsi wzi cia rewitalizacyjne z zakresu mieszkalnictwa - zadania innych instytucji wnioskuj cych 
 

 

W ramach przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa, dla których ustanowiono w Programie obszar problemowy obejmuj cy teren całego miasta Katowice, instytucje zewnętrzne zgłosiły 21 projektów. Kolorem jasnoszarym zaznaczono przedsięwzięcia w trakcie realizacji,  
z kolei ciemnoszarym – przedsięwzięcia których realizację zakończono.  

 

 

Tab. 3.3.1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych innych instytucji wnioskuj cych z zakresu mieszkalnictwa w Katowicach         na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR MIASTA KATOWICE 

Lp. 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINNASOWANIE  

W RAMACH RPO WSL, 
PODDZ. 6.2.1. 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
I.J. Paderewskiego 
 
„CIźPŁź I ZDROWź OSIźDLź” 
– Projekt usuwania azbestu 
i termomodernizacji budynków 
wielorodzinnych w zasobach 
Spółdzielni. 
„CIźPŁź I ZDROWź OSIźDLź” 
[ETAP 1] – Projekt usuwania 
azbestu i termomodernizacji 
budynków wielorodzinnych 
w zasobach Spółdzielni 
LokalizacjaŚ ul. Sowińskiego 
[1,3], [7], [9,11], ul. Sikorskiego 
[38], [40], [42], [44] 

Etap I:  
do 2013  
Dalsza 
realizacja 
projektu 
zale y od 
hormon. 
konkursów 
w latach 
2014-
2020. 

Koszt 
całkowityŚ  
48.000.000 
 
Koszt I 
etapu: 
12.000.000 

Jest w trakcie 
realizacji  

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
WŻO iżW + BGK 

- Tak; 
WŻO iżW + BżK  
(w trakcie)  

Tak; 
RPO WSL 2014- 2020 
WŻO iżW 
BGK 

Tak; 
Kontynuacja realizacji 
projektu uzale niona jest 
od mo liwo ci 
finansowych Spółdzielni. 

- Realizacja prac maj cych na celu zast pienie azbestowych elementów 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla 
zdrowia człowieka wraz z utylizacj  azbestu. żłównymi zadaniami w ramach 
realizacji projektu s Ś prace przygotowawcze, demonta  i utylizacja płyt 
azbestowo- cementowych oraz termomodernizacja budynków (docieplenie 
metod  lekko - mokr  z u yciem styropianu). 
 
Dotychczas zrealizowano termomodernizację budynków przy ul. Granicznej 
57-57c oraz ul. Sikorskiego 10-16. Dla etapu I dot. m. in. budynku przy  
ul. Sowińskiego 1-3 została przygotowana dokumentacja projektowa, 
wybrano wykonawcę, zabezpieczono czę ciowe finansowanie  
i przyst piono do realizacji projektu. 
 
Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 1- 3 będzie finansowana 
ze rodków własnych i WŻO iżW w Katowicach w formie po yczki 
(przewidywana kwota w wys. 1.171.773,00zł). Podział na poszczególne 
ródła finansowania dla całego etapu I, jak równie  całego projektu nie jest 

obecnie mo liwy do okre lenia z uwagi na realizację w ró nej kolejno ci,  
a tak e mo liwe ró ne warianty dot. potencjalnych ródeł finansowania.  
 

2 Wspólnota Mieszkaniowa  
Aleja Korfantego 8 
 
Bezpieczny dom – ekologiczne ycie 
Lokalizacja: Al. Korfantego 8 

Nie odesłano karty oceny 

3 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„żórnik” w Katowicach 
 
Usunięcie i utylizacja 
azbestowych elementów 
budynków wielorodzinnych przy 
ulicy Janasa 7a, Ondraszka 11  
i 19 z równoczesnym ich 
zast pieniem materiałami mniej 
szkodliwymi dla zdrowia. 

Do 2020r. 
– w 
zale no ci 
od 
momentu 
pozysk. 
rodków 

5.411.345  Nie planuje się 
realizacji 
projektu do 
końca 2013r.  
w planowanym 
zakresie 

Nie;  
Znalazł się na li cie 
rezerwowej 

Nie;  
Oczekiwano ogłoszenia 
kolejnego konkursu 

- Nie Tak; 
Fundusz Ochrony 

rodowiska 

Tak rodki własneŚ 
3.246.806,72zł 
Dotacje  
(nie przyznano): 
2.164.537,82zł 

Przebudowa konstrukcji cian segmentu rodkowego budynku przy  
ul. Janasa 7a: zabudowa okien i docieplenie (czę ciowe usunięcie płyt 
acekolu); wymiana stolarki okiennej i drzwiowej czę ci wspólnych przy  
ul. Janasa 7a, Ondraszka 11, 19; remont zadaszeń wej ć do budynku przy 
ul. Janasa 7a. 
Roboty wykonano w oparciu o wyłonienie wykonawcy w drodze konkursu 
ofert i w cało ci sfinansowano ze rodków własnych. 
 
CeleŚ Poprawa bezpieczeństwa zamieszkuj cych osób poprzez likwidację 
acekolu i zast pienie go materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia oraz 
poprawa estetyki budynków wraz z ich otoczeniem. 
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OBSZAR MIASTA KATOWICE 

Lp. 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINNASOWANIE  

W RAMACH RPO WSL, 
PODDZ. 6.2.1. 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

4 Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Załęska Hałda” 
 
Ekologiczne elewacje budynków 
mieszkalnych osiedla Witosa  
w Katowicach – wyzwanie  
i konieczno ć 
Lokalizacja: ul. Kwiatkowskiego 
4, 4A, 10A, 10B, 18, 18A, 18B, 
18C, 22, 22A, 22B, 22C, 24, 
24A, 24B, 24C, 26A, 26B, 28, 
28A, 28B, 28C; ul. Grabskiego 
5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 7, 
7A, 7B, 7C, 7D, 9, 11, 13, 15, 
19, 19A, 19B, 19C, 21, 21A, 
21B, 21C, 29, 29A; ul. Witosa 9, 
9A, 9B, 11, 11A, 11B, 13, 13A, 
13B, 13C; ul. Rataja 4, 4A, 6, 
6A, 8, 8A; ul. Bardowskiego 3, 
3A, 3B, 3C, 3D, 8, 8A, 8B, 10, 
10A, 10B; ul. Barlickiego 9, 9A, 
11, 11A, 13, 13A, 17, 17A, 19, 
19A, 21, 21A; ul. Witosa 32, 
32A, 32B, 34, 34A, 36, 36A, 38, 
38A, 38B; ul. Rataja 16, 16A; ul. 
Ossowskiego 2, 2A, 4, 4A, 6, 
6A, 14, 14A, 24, 24A, 26, 26A, 
28, 28A, 32, 32A, 34, 34A, 30, 
30A. 
I etap projektu:  
ul. Kwiatkowskiego 28, 28A, 
28B, 28C; Grabskiego 7, 7A, 
7B, 7C, 7D; Witosa 13, 13A, 
13B, 13C; Witosa 34, 34A; 
Ossowskiego 26, 26A. 

2010-2032 
Etap I: 
2009-2016 

20.236.000 Jest w trakcie 
realizacji 

Nie;  
Znalazł się na li cie 
rezerwowej 

Tak;  
WŻO iżW  
w Katowicach 

747.310zł  
(42%) 

Tak;  
Fundusz 
termomodernizacyjny 
BGK 

Tak;  
Fundusz 
termomodernizacyjny 
BżK, WŻO iGW 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Etap I:  
koszty faktyczne 
w 2010-2012 

rodki własneŚ 
1.016.640zł; 
Po yczka  
z WŻO iżW  
z czę ciowym 
umorzeniem: 
747.310zł 
 

Usuwanie elewacji azbestowych z budynków mieszkalnych, zast pienie ich 
ociepleniem z płyt styropianowych. Utylizacja azbestu. Wymiana okien na 
klatkach schodowych. Remont balkonów i daszków balkonowych.  
 
Efekty: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wynikaj ce  
z obni enia zu ycia energii cieplnejś usunięcie azbestu z przestrzeni 
zamieszkanej- eliminacja zagro enia zdrowia mieszkańców.  
 
W latach 2010-2012: 
Budynek mieszkalny przy ul. Grabskiego 7 (a, b, c, d) - zakończono w 100% 
Budynek mieszkalny przy ul. Witosa 13 (a, b, c) - zakończono w 60% 
Budynek mieszkalny przy ul. Witosa 34a - zakończono w 50% 

5 Hutniczo – żórnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz  
z demonta em płyt z acekoluś   
Lokalizacja: Strzelców Bytomskich 21a, 21b, 21c, 21d, 21e;  
ul. Strzelców Bytomskich 23a, 23b, 23c; ul. Grzegorzka 14a, 
14b, 14c, 14d; ul. Grzegorzka 18a, 18b, 18c, 18d 

Nie odesłano karty oceny 

6 Wspólnota Mieszkaniowa  
Piaskowej 6-6a w Katowicach 
 
Ocieplenie elewacji budynku wraz z utylizacj  eternitu 

Nie odesłano karty oceny 

7 Wspólnota Mieszkaniowa  
przy ul. Rolna 21-29 w Katowicach 
 
Ocieplenie elewacji budynku wraz z utylizacj  eternitu 

Nie odesłano karty oceny 

8 Wspólnota Mieszkaniowa  
przy ul. Wajdy 4 w Katowicach 
 
Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 4  w Katowicach 
wraz z usunięciem płyt z acekolu 

Nie odesłano karty oceny 

9 Wspólnota Mieszkaniowa „Boguczanka”, ul. Wajdy 6 
 
Wymiana azbestowej elewacji z acekoli na tynki nowej generacji 

Nie odesłano karty oceny 

10 Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wajdy 15 w Katowicach 
 
Termomodernizacja 
wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego przy ul. Wajdy 15  
wraz z remontem loggi  
i ociepleniem stropodachu 

2012-2013 420.437 Został 
zrealizowany 

Nie; 
Znalazł się na li cie 
rezerwowej 

Tak;  
1) UM Katowice, WK Ś 
dotacja celowa na 
usunięcie wyrobów 
zawieraj cych azbest  
z budynku; 
2) Bank PKO BP S.A.- 
kredyt z premi  

Dotacja: 50.000 zł 
(11,89%) 

- - Nie dotyczy rodki własneŚ 
112.578,22złś 
Dotacja: 50.000złś 
Kredyty 
komercyjne: 
221.861,14złś 
Premia z BGK: 
35.997,26zł 

Wymiana elewacji z płyt azbestowych na elewację ocieplon  z kolorystyk , 
ocieplenie stropodachu, remont balkonów. 
 
Cele: Zminimalizowanie strat ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na 
ciepło, rewitalizacja tkanki mieszkaniowej, ochrona rodowiska. 
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OBSZAR MIASTA KATOWICE 

Lp. 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINNASOWANIE  

W RAMACH RPO WSL, 
PODDZ. 6.2.1. 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

11 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wajdy 17 w Katowicach 
 
Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 17 w Katowicach 
wraz z usunięciem płyt z acekolu 

Nie odesłano karty oceny 

12 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wajdy 18 w Katowicach 
 
Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 18 w Katowicach 
wraz z usunięciem płyt z acekolu 

Nie odesłano karty oceny 

13 Konsorcjum na realizację Projektu „Wymiana elewacji 
azbestowej budynku mieszkalnego przy ul. Wi zowej 7A, B, C, 
D, E, F, G, H  w Katowicach” 
 
Wymiana elewacji azbestowej budynku mieszkalnego przy  
ul. Wi zowej 7A-H w Katowicach 

Nie odesłano karty oceny 

14 Wspólnota Mieszkaniowa 
w Katowicach  przy ul. 
Panewnickiej 329, 329a, 329b 
 

ci gnięcie i utylizacja azbestu. 
Remont elewacji po ci gnięciu 
azbestu. 

2007 412.102 Został 
zrealizowany 

Nie Nie - - - Nie dotyczy rodki własneŚ 
412.102zł 

- 

15 Wspólnota Mieszkaniowa 
w Katowicach przy ul. 
Kołobrzeskiej 15a, b, c, d 
 

ci gnięcie i utylizacja azbestu. 
Remont elewacji po ci gnięciu 
azbestu. 

2011 578.301 Został 
zrealizowany 

Nie  Tak;  
Kredyt komercyjny 

Premia 
pomniejszaj ca 
wysoko ć kredytu: 
86.443,48zł 
(14,9%) 

- - Nie dotyczy rodki własneŚ 
138.029,69złś 
Kredyty 
komercyjne: 
440.271,75zł 

- 

16 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” 
 
Demonta , wywóz i utylizacja elementów zawieraj cych azbest 
oraz docieplenie cian zewnętrznych budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego; Lokalizacja: ul. Józefowska 101 

Nie odesłano karty oceny 

17 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomo ci przy ul. Bogedaina 4, 
6 w Katowicach 
 
Remont i docieplenie elewacji nieruchomo ci wraz z likwidacj  
płyt azbestowych przy ul. Bogedaina 4, 6 

Nie odesłano karty oceny 

18 Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomo ci  „ZŁOTA – 
SPORTOWA” 
 
Docieplenie budynku 
mieszkalnego wraz z likwidacj  
azbestu przy ul. Złotej 23, 25, 
27, 29 w Katowicach 

2007-2011 438.858 Został 
zrealizowany  

Tak; 
251.863,62zł  
(67,75% kosztów 
kwalifikowalnych) 

Tak; 
kredyt GetIn Banku na 
pokrycie 70% czę ci 
wkładu własnego (30% 
wkładu własnego pokryto 
ze rodków własnych)  

- - - Nie dotyczy rodki własneŚ 
119.980,81zł 
Dotacje: 
251.863,62zł  

Zakres: docieplenie budynku i likwidacja materiałów zawieraj cych azbest. 
 
Cele: Stworzenie bezpiecznych dla zdrowia warunków mieszkaniowych, 
poprawa stanu technicznego budynku i poprawa termiki mieszkaniowej, 
poprawa rodowiska naturalnego. 
 

19 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Sadyba”  
 
Rewitalizacja zasobów 
mieszkaniowych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Sadyba”  
w Katowicach  

2013-2015 10.401.515 Jest w trakcie 
realizacji 

Tak; 
6.189.325,17zł  
(60%) 

Nie - - - Tak rodki własneŚ  
4.126.216,78zł 
(kwalif.)+ 
85.973,08zł 
(niekwalif.); 
Dotacje:  
6.189.325,17zł 

Zakres rzeczowy dotyczy 15 budynków mieszkalnych osiedla 
mieszkaniowego „Sadyba”. Rewitalizacja polegać będzie naŚ 
- demonta u i utylizacji ocieplenia z wełny mineralnej i płyt azbestowo- 
cementowych „Acekol” 
- wykonaniu nowych elewacji przy zastosowaniu obecnych systemów 
termorenowacyjnych 
- likwidacji mostków termicznych tarasów, balkonów, galerii i lukarn 
- dociepleniu stropodachów. 
 
Cele społeczneŚ poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez usunięcie 
szkodliwych dla zdrowia minerałów zawieraj cych włókna azbestu  
Cele gospodarczeŚ przywrócenie pierwotnych walorów u ytkowych  
i architektonicznych osiedla.  
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OBSZAR MIASTA KATOWICE 

Lp. 
INSTYTUCJA WNIOSKUJ CA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

ęzł) 

STOPIE  
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINNASOWANIE  

W RAMACH RPO WSL, 
PODDZ. 6.2.1. 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ? 

WYSOKO Ć 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCż ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ PRZED 
KO CEM ń0Ń3? 

CZY PLANUJE SI  
POZYSKANIE RODKÓW 

Z INNYCż ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SI  
REALIZACJ  PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA R. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

20 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„SILźSIA” 
 
źlewacje na miarę Unii 
Europejskiej = lokator  
w zdrowym otoczeniu. 
Demonta  i utylizacja 
azbestowych elementów 36 
budynków mieszkalnych przy 
ulicach Radockiego, 
Łętowskiego i Tyskiej  
w Katowicach. 

2012- 
2020 

11.746.596 
 

Jest w trakcie 
realizacji 

Nie; 
Znalazł  się na li cie 
rezerwowej 

Tak;   
Premia 
termomodernizacyjna  
z BżK, WŻO iżW 
Katowice 

125.479,94 zł 
(1,07%) 

Nie; 
Brak potencjalnych 
ródeł dofinansowania  

w roku 2013 
 

Tak; 
WŻO iżW, RPO 2014- 
2020 

Tak rodki własneŚ 
5.914.262,97 złś  

rodki bud etu 
państwaŚ  
5.832.333,35 zł 
(w tym 
125.479,94 zł 
premii z BGK  
i WŻO iżW) 

Realizacja rzeczowa projektu polega na usunięciu okładzinowych płyt 
azbestowo - cementowych z zewnętrznych elewacji budynków 
mieszkalnych, a następnie zast pieniu ich nowym ociepleniem ze styropianu 
oraz utylizacji azbestu.  
Z 36 budynków mieszkalnych ujętych w projekcie wykonano prace na 9 
budynkach finansowane ze rodków własnych oraz kredytu komercyjnego  
z PKO BP z premi  termomodernizacyjn  z BżK. Na dzień dzisiejszy 
została przydzielona po yczka z WŻO iżW Katowice na realizację 
kolejnych 10 budynków. Planowane zakończenie robót: XI 2014r. 

21 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wajdy 8, 10, 12, 14, 16 
w Katowicach 
 
Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 8, 10, 12, 14, 16  
w Katowicach wraz z usunięciem płyt z acekolu                                

Nie odesłano karty oceny 
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4. Projekty Powiatowego Urz du Pracy 

 

Rewitalizacja to proces ł cz cy działania twarde z programami o ywienia gospodarczego i działaniami na rzecz rozwi zywania problemów społecznych. Istotny element  

w sferze społecznej stanowi  programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Poni sze zestawienie prezentuje realizację przez Powiatowy 

Urz d Pracy w Katowicach projektów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przy wykorzystaniu rodków źŻS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ujętych  
w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Kolorem ciemnoszarym zaznaczono projekty, których realizację zakończono.  

Tab. 4.1. Realizacja przedsięwzięć przeciwdziałaj cych bezrobociu przez PUP w Katowicach w ramach PO KL 

Lp. 
NAZWA PROJEKTU / 

TRYB WYBORU 
ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
OPIS PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU 

1. Aktywno ć – krok  
w stron  pracy 
projekt systemowy 

Priorytet VI:  
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich. 
 
Działanie 6.Ń: 
Poprawa dostępu 
do zatrudnienia 
oraz wspieranie 
aktywno ci 
zawodowej 
w regionie. 
 
Poddziałanie 
6.1.3:  
Poprawa zdolno ci 
do zatrudnienia 
oraz podnoszenie 
poziomu 
aktywno ci 
zawodowej osób 

Termin realizacji:  
01.01.2008r. – 31.12.2013r. 
Warto ć projektu:  
2008r.: 5 955 572,21 zł 
2009r.: 3 617 037,73 zł  
2010r.: 5 399 982,90 zł 
2011r.: 2 016 856,68 zł  
2012r.: 2 418 167,62 zł 
2013r.Ś 6 338900,00 zł 
 
Cel projektu:  
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP w Katowicach.  
Cel ten zostanie osi gnięty poprzezŚ 
- zwiększenie aktywno ci zawodowej oraz 

motywacji osób bezrobotnych, 
- dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 
- eliminowanie barier zwi zanych z długotrwałym 

pozostawaniem bez pracy oraz przeciwdziałanie 
procesowi wykluczenia społecznego,  

- umo liwienie zdobycia pierwszych do wiadczeń 

W 2008r. w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostało ł cznie 1.608 osób 
bezrobotnych. Uczestnicy projektu skorzystali z następuj cych form wsparciaŚ 
- sta Ś 726 osób, 
- przygotowanie zawodoweŚ 447 osób (w tymŚ 8 osób, które zostały skierowane na 

przygotowanie zawodowe po ukończeniu w ramach projektu szkolenia oraz 1 osoba, po 
odbyciu sta u), 

- szkolenia: 300 osób, 
- przyznanie jednorazowo rodków na podjęcie działalno ci gospodarczej poł czone 

z doradztwem zawodowym: 144 osoby. 
 

W 2009r. spo ród osób skierowanych w 2008r. do udziału w aktywnych formach, 
udziałem w sta u objętych zostało 395 beneficjentów, natomiast udziałem w przygot. 
zawodowym w miejscu pracy: 201 beneficjentów. 
W 2009r. zaktywizowanych zostało 200 os. bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem 
następuj cych form wsparciaŚ  
- sta Ś 248 os. (w tymŚ 195 os., które rozpoczęły sta  po raz pierwszy, 53 os., które 

zostały skierowane ponownie do udziału w projekcie po ukończeniu udziału w sta u, 
przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy lub szkoleniu), 

- przyznanie jednorazowo rodków na podjęcie działalno ci gospodarczej poł czone 
z doradztwem zawodowym: 5 osób. 
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bezrobotnych.  

 

zawodowych, 
- przygotowanie do wej cia lub powrotu na rynek 

pracy, 
- pomoc w rozpoczęciu działalno ci gospodarczej. 

 

W 2010r. w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostało 699 os. bezrobotnych. 
Uczestnicy projektu skorzystali z jednej z następuj cych  form wsparcia: 
- sta Ś  500 osób, 
- szkoleniaŚ 40 osób niepełnosprawnych, 
- jednorazowo przyznane rodki na podjęcie dział. gosp. poł czone z doradztwem 

zawodowym: 159 os. 
 

W 2011r. zaktywizowano 398 os. bezrobotnych, w ramach następuj cych form wsparciaŚ  
- sta Ś  322 osób, 
- jednorazowo przyznane rodki na podjęcie dział. gosp. poł czone z doradztwem 

zawodowym: 76 os. (w tym 1os., która nie rozpoczęła dział. i przerwała udział  
w projekcie). 

 
W 2012r. w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostało 351 os. bezrobotnych. 
Uczestnicy projektu skorzystali z następuj cych  form wsparcia: 
- sta Ś  251osób, 
- szkolenia: 15 osób, 
- jednorazowo przyznane rodki na podjęcie dział. gosp. poł czone z doradztwem 

zawodowym: 85 os. (w tym 1os., która nie rozpoczęła dział. i przerwała udział  
w projekcie). 

 
Wg zało eń projektu przewidywano osi gnięcie efektywno ci na poziomie 30% 
w odniesieniu do beneficjentów, którzy zakończyli udział w projekcie w latach 2008 – 
2012. 
W efekcie realizacji projektu, wg stanu na dzień 31.12.2012r. udział w projekcie 
zakończyło 2.762 osób, zatrudnienie w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału  
w projekcie w latach 2008-2010 oraz w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału  
w projekcie w latach 2011-2012 podjęło 1.636 osób. Osi gnięto efektywno ć na poziomie 
59,2%, w tym: 

- sta Ś udział w formie aktywizacji zakończyło 1.698 os., zatrudnienie podjęło 957 os., 
osi gnięto efektywno ć 56,4% 

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracyŚ udział w formie aktywizacji zakończyło 
358 osób, zatrudnienie podjęły 162 osoby, osi gnięta efektywno ć 45,3% 

- szkoleniaŚ udział w formie aktywizacji zakończyły 342 os., zatrudnienie podjęło 90 os., 
osi gnięto efektywno ć 26,3% 

- jednorazowo przyznane rodki na podjęcie działalno ci gospodarczejŚ udział 
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w programie zakończyło 445 osób, samozatrudnienie podjęło 445 osób, osi gnięto 
efektywno ć 100,0 %. 

 
* ró nica pomiędzy ogóln  licz  osób, która ukończyła udział w programie (2 159 os.), a liczb  
osób, które ukończyły udział w poszczególnych formach aktywizacji zawodowej wynika z faktu 
udziału przez beneficjentów projektu w ró nych formach aktywizacji zawodowej. 
 

2. Sta  szans  na prac   
projekt konkursowy 

Priorytet VI: 
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich. 
Działanie 6.Ń: 
Poprawa dostępu 
do zatrudnienia 
oraz wspieranie 
aktywno ci 
zawodowej 
w regionie. 
Poddziałanie 
6.1.1: 
Wsparcie osób 
pozostaj cych bez 
zatrudnienia na 
regionalnym rynku 
pracy.  
 

Termin realizacji:  
01.01.2010r. – 31.12.2010r. 
Warto ć projektu:  
1 324 178,27 zł 
 
Cel projektu:  
aktywizacja zawodowa uczestników projektu.  
 
Cel został osi gnięty poprzezŚ 

- zwiększenie aktywno ci zawodowej oraz motywacji, 
- umo liwienie zdobycia pierwszych do wiadczeń 

zawodowych, 
- przygotowanie do wej cia lub powrotu na rynek 

pracy osób bezrobotnych. 
 

W ramach projektu zorganizowano sta  dla 213 osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP w Katowicach. Zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy w kategorii osób znajduj cych się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
udziałem  
w projekcie objętoŚ 

- 9 osób niepełnosprawnych, 
- 109 osób w wieku do 25 roku ycia, 
- 15 osób w wieku powy ej 50 roku ycia. 

 
Wska nik efektywno ci zatrudnienia w ród osób, które zakończyły udział w projekcie 
w okresie do 6 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie, według stanu na dzień 
31.12.2010r. wyniósł 46,8%. 
 

3. Twój pomysł na 
firm  
projekt konkursowy 
 

Priorytet VI: 
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich. 
 
Działanie 6.ń: 
Wsparcie oraz 
promocja 
przedsiębiorczo ci 
i samozatrudnienia 

Termin realizacji:  
01.05.2010r. – 30.09.2011r. 
Warto ć projektu:  
2010r.: 371 679,65 zł 
2011r.: 180 100, 40 zł 
 
Cel projektu:   objęcie Indywidualnym Planem Działania – 20 os.,  ukończenie wsparcia szkoleniowo – doradczego 

przez 20 beneficjentów projektu,  podjęcie działalno ci gospodarczej (produkcyjnej, 

W projekcie przewidziano następuj ce formy wsparciaŚ 
- wsparcie szkoleniowo –  doradcze, 

- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczo ci, 
- podstawowe wsparcie pomostowe. 

 
W ramach projektu w 2010r. ka dy uczestnik skorzystał z 2h doradztwa indywidualnego 
prowadzonego przez doradców zawodowych celem zdiagnozowania potrzeb 
szkoleniowych i opracowania Indywidualnego Planu Działania. 
Następnie przeprowadzone zostało 100h szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczo ci 
składaj ce się m.in. z następuj cych modułówŚ rejestrowanie działalno ci gospodarczej, 
przygotowanie biznes planu, podstawy księgowo ci, zarz dzanie mał  firm , podatki  
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rzemie lniczej oraz usługowej) przez 12 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,  wypłata wsparcia pomostowego dla 10 
beneficjentów projektu. 

 
 
 
Cele szczegółowe projektu: 
- kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 
- przygotowanie do wej cia lub powrotu na rynek 

pracy, 

- stworzenie warunków do powstania nowych firm, 

- zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy  
w rozwoju podczas pierwszych 6 miesięcy 
działalno ci.  

i ubezpieczenia społeczne, techniki negocjacji, prawo pracy, marketing i reklama, 
pozyskiwanie klientów. 
Uczestnictwo w 80% zajęć doradczo-szkoleniowych było warunkiem ubiegania się  
o rodki na rozwój przedsiębiorczo ci i podstawowe wsparcie pomostowe. 
 
Po ukończeniu zajęć doradczo-szkoleniowych 18 uczestników zło yło wniosek  
o przyznanie rodków na rozwój przedsiębiorczo ci. Powołana Komisja Oceny Wniosków 
przeprowadziła ocenę formaln  oraz merytoryczn  ka dego wniosku i dokonała wyboru 
podmiotów, które otrzymały rodki. 
W ramach projektu 12 uczestników uzyskało rodki na działalno ć gospodarcz   
w wysoko ci do 40 tys. zł – przekazywane uczestnikom w postaci transz. 
 
W 2011r. 10 uczestników, którzy podjęli działalno ć gospodarcz  w ramach projektu 
otrzyma wsparcie finansowe przez okres 6 miesięcy. 
Wybór podmiotów, którym przyznane zostanie wsparcie nast pi analogicznie do sposobu 
przyznawania rodków na rozwój przedsiębiorczo ci (tj. przez Komisję). 

rodki będ  przekazywane uczestnikom projektu w postaci transz. 
Ponadto uczestnicy, którym przyznane zostanie wsparcie pomostowe, będ  mogli 
skorzystać z 3h doradztwa z zakresu finansów i księgowo ci. 
Wsparcie pomostowe przyznawane będzie niezale nie od otrzymania rodków na rozwój 
przedsiębiorczo ci, tzn. mo liwe będzie ubieganie się wył cznie o wsparcie pomostowe. 
 
W wyniku realizacji projektu zostało utworzonych 12 miejsc pracy w ramach udzielonych  
z źŻS rodków na podjęcie działalno ci gospodarczej. 
 

4.  Katowicka Strefa 
Aktywizacji  
i  Zatrudnienia 
projekt konkursowy 
 

Priorytet VII: 
Promocja 
integracji 
społecznej. 
Działanie 7.ń: 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i 
wzmocnienie 
sektora ekonomii 
społecznej 
Poddziałanie 

Termin realizacji:  
01.01.2010r. – 31.12.2011r. 
Warto ć projektu:  
2010r.: 838 809,16 zł 
2011r.: 861 220,84 zł 

 
 
Cel projektu:  
reintegracja społeczno – zawodowa 180 mieszkanek 
Katowic, w większo ci zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub 

Projekt skierowany jest do następuj cej grupy docelowejŚ  osoby długotrwale bezrobotneŚ 120 osób,  osoby samotnie wychowuj ce dzieciŚ 50 osób,  osoby powy ej 50 roku yciaŚ 70 osób,  osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi: 15 osób. 
 
Suma powy szych warto ci jest wy sza ni  zakładana liczba uczestniczek projektu, gdy  
uczestniczki mogły być jednocze nie wyszczególnione w ró nych kategoriach. 
 
W projekcie przewidziano następuj ce formy wsparciaŚ  
- udzielenie indywidualnego wsparcia przez opiekunów, wypracowanie planu rozwoju 
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7.2.1:  
Aktywizacja 
zawodowa i 
społeczna osób 
zagro onych 
wykluczeniem 
społecznym. 

poszukuj ce pracy.  
 
Cele szczegółowe projektu: 
- wzmocnienie psychologiczne, podniesienie 

motywacji i rozbudzenie aspiracji kobiet do 
aktywnego ycia i podjęcia zatrudnienia, 

- wyposa enie w umiejętno ci i kompetencje 
społeczne niezbędne w stosunkach zawodowych, 

- poprawa kondycji psychologicznej i fizycznej jako 
niezbędny warunek aktywizacji, 

- rozwój umiejętno ci godzenia ycia rodzinnego i 
zawodowego, 

- wyposa enie w potrzebne kwalifikacje i nauka 
poruszania się po rynku pracy, 

- przełamanie uprzedzeń i negatywnego nastawienia 
pracodawców do zatrudniania kobiet oraz 
popularyzacja elastycznych form zatrudnienia 
w ród kobiet i pracodawców. 

 

osobistego ka dej z uczestniczek, 
- poprawa kondycji psychofizycznej uczestniczek poprzez grupowe zajęcia z udziałem 

specjalistów (psychologa, psychiatry, lekarza medycyny pracy, fizjoterapeuty),  

- warsztaty aktywizuj ce uczestniczki, 
- kursy i szkolenia zawodowe poł czone z zajęciami z zakresu aktywnego 

poszukiwania pracy, 

- spotkania z przedstawicielami firm w celu zdobycia umiejętno ci rozmowy z przyszłym 
pracodawc , 

- sta e i zajęcia z reintegracji u pracodawców, 

- opieka nad dziećmi. 
 

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 248 mieszkanek Katowic. Udział zakończyło 147 
kobiet, z czego 48 podjęło zatrudnienie.  
 
Jest to projekt partnerski (PUP, l skie Żorum Organizacji Pozarz dowych KAŻOS), 
którego liderem był Reed In Partnership Poland Sp. z o.o. Powiatowy Urz d Pracy  
w Katowicach jako partner odpowiadał za dobór uczestników projektu.  
 

 

 

W roku 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Katowicach przyst pił do realizacji kolejnych projektów w ramach PO Kapitał Ludzki:  
- Restart kariery, 
- Aktywne katowiczanki, 
- Na pocz tek sta , 
- Kierunek przedsiębiorczo ć. 
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5. Wnioski z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice 

 

5.1. Przedsi wzi cia rewitalizacyjne – zadania miejskie 
 

 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jest procesem niezwykle zło onym i długotrwałym. O jej skuteczno ci 
decyduje podejmowanie zintegrowanych działań przez podmioty reprezentuj ce ró ne obszary funkcjonowania Miasta. 
Trzeba pamiętać, e monitoring działań rewitalizacyjnych w ramach LPR jest jedynie wycinkiem wszystkich procesów 

przekształceń w mie cie i odnosi się do zadań prowadzonych przez Miasto b d  zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne 
do dofinansowania w ramach RPO. Obserwuje się szereg pozytywnych zmian na terenach wymagaj cych przekształceń, 
inicjowanych przez podmioty komercyjne (Grupa EuroCentrum, Trigranit, Immofinanz Group czy GPP), a tak e przez 
uczelnie wy sze (m.in. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – wspólny projekt Uniwersytetów l skiego  

i źkonomicznego w Katowicach, które otrzymało tytuł Budynku Roku 2012 w kategorii „muzea i biblioteki”), których 

projekty nie s  literalnie wymienione w Programie Rewitalizacji, choć s  zgodne z jego zało eniami. Dodatkowo, nie 
nale y pomijać społecznego aspektu działań rewitalizacyjnych, a tym samym szeregu projektów miękkich podejmowanych 
przez Miasto oraz inne podmioty. Dla wielu z nich Miasto pozyskało wsparcie ze rodków Unii Europejskiej (z EFRR i FS 

dla projektów twardych oraz z EFS dla projektów miękkich). Dofinansowanie unijne otrzymały miejskie projekty z zakresu 
m.in. promocji inwestycyjnej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i transportowej czy e-usług, 
a tak e projekty edukacyjne, przeciwdziałaj ce bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. W okresie 2007 – 2013 wsparcie 

otrzymało 76 projektów, w tym projekty Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz spółek 
miejskichŚ Katowickiej Infrastruktury Wodoci gowo – Kanalizacyjnej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa żospodarki 
Komunalnej2.  

O skuteczno ci prowadzonych działań rewitalizacyjnych w mie cie wiadczyć mog  wyniki rankingów m.in. 4 pozycja 

Katowic w „Rankingu samorządów 2012” Rzeczpospolitej w kategorii „Innowacyjna gmina” oraz nagroda główna  
w organizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Forum Biznesu ogólnopolskim Programie 

„Przyjazna żminaą. 
 
 Aktualnie Miasto koncentruje się na przedsięwzięciach w ramach transformacji Centrum: Strefa Kultury 

realizowana na terenach po byłej KWK Katowice (budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego, siedziby 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz siedziby Muzeum l skiego), przebudowa Strefy 
Rondo – Rynek , Strefy Dworca PKP. Transformacja Centrum jest przedsięwzięciem wielkoskalowym i kompleksowym, 
obejmuje przekształcenie budynków u yteczno ci publicznej, przestrzeni publicznych, infrastruktury drogowej  
i tramwajowej oraz zagospodarowanie przestrzeni komercyjnych. Nowe centrum miasta ma stanowić centraln  przestrzeń 
Metropolii Silesia – jednej z największych aglomeracji w źuropie, ma być funkcjonalne, harmonijne i przyjazne. 
 

  

                                                 
2
 Zał cznik do Informacji na posiedzenie Komisji Bud etu Miasta w dniu 25.07.2013r. – materiał Wydziału Żunduszy źuropejskich 
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W maju 2010 roku Zarz d Województwa l skiego ogłosił nabór wniosków do konkursu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – 

„duże miasta”, z kolei  w IV kwartale 2011r. Bank Ochrony rodowiska jako Żundusz Rozwoju Obszarów Miejskich ogłosił 
nabór projektów w ramach JźSSICA (Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA). W celu spełnienia warunku 
koniecznego ubiegania o rodki EFRR w ramach przedmiotowych Poddziałań RPO WSL na lata 2007-2013, potencjalni 

beneficjenci składali wnioski o wpisanie swoich projektów do Programu.  
Poni sze zestawienie stanowi  wynik analizy aktywno ci instytucji, których projekty wpisano do LPR z zamiarem ubiegania 

się dla nich o w/w dotację oraz po yczkę. 

 

W ramach zada  miejskich, Miasto Katowice w konkursie dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta” 

zło yło aplikację o dofinansowanie dla projektu pn. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer  

w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach. Projekt uzyskał dofinansowanie w wys. 679.842,94 zł – umowa o dofinansowanie 

została podpisana w dniu 23.05.2012r. Projekt zrealizowano – monitoring wizyjny funkcjonuje w Nikiszowcu od 

pa dziernika 2012r. Wydział Zarz dzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice odnotował w tym czasie ok. 30% spadek 
przestępczo ci w Nikiszowcu.  

 

 

5.ń. Przedsi wzi cia rewitalizacyjne – zadania innych instytucji wnioskuj cych  
 

W ramach monitorowania realizacji 59 przedsi wzi ć instytucji zewn trznych wpisanych do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013, rozesłano 56 kart oceny projektów (3 spo ród 59 projektów 

zostały ju  zrealizowane i zamknięte zgodnie ze sprawozdaniem za lata 2009-2010). Instytucje wypełniły i odesłały karty 

dla 30 projektów.  

 

W ramach przedsi wzi ć instytucji zewn trznych – przedsi wzi ć innych ni  mieszkaniowe, spo ród 38 projektów 

wpisanych do LPR wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.1. zło ono dla projektów 4 instytucji: Akademii 

Sztuk Pięknych, Wy szej Szkoły Mechatroniki, Wy szej Szkoły Zarz dzania Ochron  Pracy i Żundacji źko – Silesia 

(obecnie Maksimum Sp. z o.o.). Umowę o dofinansowanie podpisano jedynie dla projektu ASP pn. Budowa między 

ulicami Raciborską i Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno – badawczego i kulturalnego wraz  

z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, a projekt Wy szej Szkoły Zarz dzania Ochron  Pracy: 

Rewitalizacja dzielnicy Bogucice poprzez budowę obiektu o funkcjach gospodarczych, społecznych, kulturalnych  

i edukacyjnych – etap I, znalazł się na li cie rezerwowej.  

Na 35 rozesłanych kart (3 projekty zrealizowane i zamknięte zgodnie ze sprawozdaniem za lata 2009-2010), odesłano 21 
kart, z czego: 
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- dla 10 projektów instytucje podejmowały próby pozyskania rodków z innych ródeł ni  dedykowane 
bezpo rednio rewitalizacji Poddziałanie 6.2.1. (RPO WSLŚ Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja – JESSICA, 

Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych o rodków wzrostu, Działanie 8.1. Infrastruktura Szkolnictwa Wy szegoś 
PO Infrastruktura i rodowisko: Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu 

ponadregionalnym i 11.3. Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego; Miejski Konserwator Zabytków  

w Katowicach, l ski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicachś Zarz d Województwa l skiego, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego), co zakończyło się 
powodzeniem w 9 przypadkach, 

- dla 10 projektów planuje się starania o pozyskanie rodków z innych ródeł po 2014 roku, 

- 5 projektów zostało zrealizowanych (+3 zakończone ju  w poprzednim okresie sprawozdawczym), 
- 6 projektów jest w trakcie realizacji (+1, który znajdował się w trakcie realizacji w poprzednim okresie 

sprawozdawczym, a dla którego aktualnie nie odesłano karty oceny), 
- 9 projektów jest planowanych do realizacji, 

- od realizacji projektu w kształcie zgłoszonym do LPR odst piono w 1 przypadku,  
- w przypadku nieotrzymania dofinansowania: 

 projekty zostan  zrealizowane w 2 przypadkach, 
 projekty zostan  zrealizowane w ograniczonym zakresie w 5 przypadkach, 

 

Tab. 6.1. Zestawienie danych pozyskanych na podstawie kart oceny dot. przedsięwzięć instytucji zewnętrznych – innych ni  mieszkaniowe 

LP. PRZEDSI WZI CIA INSTYTUCJI ZEWN TRZNYCż – INNE NI  MIESZKANIOWE 

1.  Liczba projektów, dla których: 

- podejmowano próby pozyskania rodków z innych ródeł ni  6.2.1. RPO WSL 2007-2013 10 

- planuje się starania o pozyskanie rodków po 2014r.  10 

2. Liczba projektów zrealizowanych ęzako czonych) 
w tym: 

8 

z informacji za obecny okres sprawozdawczy 5 

z informacji za poprzedni okres sprawozdawczy 3 

3.  Liczba projektów w trakcie realizacji 
w tym: 

7 

z informacji za obecny okres sprawozdawczy 6 

z informacji za poprzedni okres sprawozdawczy 1* 

4.  Liczba projektów planowanych do realizacji                                                         z informacji za obecny okres sprawozdawczy 9 

5. Liczba projektów, dla których odst piono od realizacji w kształcie zgłoszonym do LPR 1 

6. Liczba projektów, które w przypadku nieotrzymania dofinansowania: 

- zostan  zrealizowane 2 

- zostan  zrealizowane w ograniczonym zakresie  5 

* dla tego projektu instytucja nie odesłała karty oceny za obecny okres sprawozdawczy 

 

Dnia 13 maja 2013 r. podpisano pierwsz  w Katowicach umowę o po yczkę w ramach Inicjatywy JźSSICA dotycz c  
wpisanego do LPR projektu Spółki Browar Mariacki pn. Rewitalizacja budynku byłego Hotelu Śląskiego w Katowicach - 
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hotel wraz restauracją i mini browarem, jako platformy turystyczno- kulturalnej regionu. Dodatkowo, zamiar pozyskania 

rodków w ramach instrumentu JźSSICA zadeklarowano dla 2 projektów (GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. i Avimed – N 

Sp. z o.o.).   

 

W ramach przedsi wzi ć z zakresu mieszkalnictwa, z terenu Miasta Katowice na 21 projektów wpisanych do 

Programu, w konkursie o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta, wystartowało 9 
projektów  instytucji. Umowy o dofinansowanie podpisało 5 podmiotów (4 wspólnoty i 1 spółdzielnia mieszkaniowa)Ś WM 
ul. Wajdy 4, WM ul. Wajdy 18, WM ul. Wi zowa 7B, WM „Złota – Sportowa”, SM „Sadyba”. Na li cie rezerwowej znalazły 
się projekty 4 instytucjiŚ SM „Silesia”, SM „Załęska Hałda”, WM ul. Wajdy 15, SM „żórnik”.3  

Na 21 projektów wpisanych do Programu, instytucje odesłały karty dla 9 projektów. Spo ród nichŚ 

- dla 6 projektów instytucje próbowały pozyskać rodki z innych ródeł (Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska 

i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego, UM Katowice, kredyty komercyjne), co zakończyło się 
powodzeniem w 4 przypadkach,  

- dla 4 projektów planuje się starania o pozyskanie rodków z innych ródeł, 
- 4 projekty zostały zrealizowane, 
- 5 projektów jest w trakcie realizacji,  

- dla wszystkich realizowanych projektów zakłada się dalsz  realizację, bez względu na otrzymanie lub brak 
dofinansowania (w tej sytuacji w 1 przypadku projekt zostanie zrealizowany w ograniczonym zakresie),  

- dla wszystkich realizowanych projektów zakłada się dalsz  realizację, bez względu na otrzymanie lub brak 
dofinansowania (w tej sytuacji w 1 przypadku projekt zostanie zrealizowany w ograniczonym zakresie). 

 

Tab. 6.2. Zestawienie danych pozyskanych na podstawie kart oceny dot. przedsięwzięć instytucji zewnętrznych z zakresu mieszkalnictwa 

LP. PRZEDSI WZI CIA INSTYTUCJI ZEWN TRZNYCż Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA 

1.  Liczba projektów, dla których: 

- podejmowano próby pozyskania rodków z innych ródeł ni  6.2.1. RPO WSL 2007-2013 6 

- planuje się starania o pozyskanie rodków po 2014r.  4 

2. Liczba projektów zrealizowanych ęzako czonych) z informacji za obecny okres sprawozdawczy 4 

3.  Liczba projektów w trakcie realizacji 

w tym: 

7 

z informacji za obecny okres sprawozdawczy 5 

z informacji za poprzedni okres sprawozdawczy 2* 

* dla tych projektów instytucje nie odesłały karty oceny za obecny okres sprawozdawczy 

 

Zwrot kart oceny na poziomie ok. 54% jest zadowalaj cy, niestety uniemo liwia zebranie pełnej informacji  
i prowadzenie pełnego monitoringu realizacji zgłoszonych do Programu projektów rewitalizacji w sposób ci gły.  

                                                 
3
 Informacje: www.rpo.slaskie.pl  
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W porównaniu ze sprawozdaniem przygotowywanym w 2011r. za lata 2009-2010, zwrot kart oceny osi gn ł ni szy 

poziom (o ok. 13%). Do ć bierna i niechętna postawa instytucji zewnętrznych w obliczu sprawozdawania informacji mo e 

po rednio wynikać z sytuacji braku informacji o dalszych mo liwych formach dofinansowania działań rewitalizacyjnych dla 
ich projektów (zwłaszcza w formie dotacji) – w przypadku instytucji, którym nie udało pozyskać się rodków na realizację 
projektów oraz z braku dalszego zainteresowania – w przypadku instytucji, które ju  otrzymały dofinansowanie  
i zakończyły realizację projektów. Ponadto pozyskanie informacji zwrotnej od instytucji zewnętrznych utrudnia m.in. brak 
konsekwencji podmiotów zewnętrznych w realizacji ich pierwotnych postanowień (wnioski o wpis przedsięwzięć do LPR 
składane s  często na bardzo wczesnym etapie planowania realizacji projektu, a niejednokrotnie na etapie pomysłu na 

projekt) oraz brak bie cej informacji o zmianach danych adresowych/ kontaktowych instytucji. Jedynie dla 16% projektów 

instytucji zewnętrznych deklaruj cych przy wpisie do LPR zamiar ubiegania się o dofinansowanie, faktycznie zło ono 
wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL, Poddziałanie 6.2.1. i wyst piono o po yczkę w ramach Poddziałania 
6.2.3., a w przypadku przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa (usuwanie azbestu) wnioski zło ono dla 43% projektów 

wpisanych do LPR. Czę ciowo wynika to z faktu chęci ’zabezpieczenia’ spełnienia ewentualnego wymogu w sytuacji 
zmiany wytycznych RPO WSL 2007-2013 dot. typów dofinansowywanych projektów lub kategorii beneficjentów -  

w przypadku projektów instytucji, które na etapie wpisu do LPR formalnie nie kwalifikowały się do wsparcia, aczkolwiek 
zaliczyć je było mo na do działań rewitalizacyjnych.   
Decyzję o odst pieniu od zamiaru aplikowania o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.1. instytucje tłumacz  
kilkakrotnym przesuwaniem terminu konkursu przez Urz d Marszałkowski, zmianami zapisów w Uszczegółowieniu RPO 
WSL, zmianami w obowi zuj cych przepisach, pocz tkowym brakiem rozeznania dotycz cym kwalifikowalno ci 
podmiotów, kosztów,  typów przedsięwzięć, czy aplikacj  o dofinansowanie z innych ródeł.  

 

Ł cznie, spo ród 59 projektów wpisanych do LPR, na podstawie informacji pozyskanych w tym i ubiegłym okresie 
sprawozdawczym, instytucje zrealizowały 12 projektów (ok. 20%), a 14 projektów (ok. 24%) jest w trakcie realizacji (w tym 

3 projekty, które były w trakcie realizacji w poprzednim okresie sprawozdawczym, a w tym roku nie odesłały karty oceny).  
 

Tab. 6.3. Zestawienie danych pozyskanych na podstawie kart oceny dot. przedsięwzięć instytucji zewnętrznych – podsumowanie 

LP. PRZEDSI WZI CIA INSTYTUCJI ZEWN TRZNYCż WPISANE DO LPR                                                       OŻÓŁEM 59 100 % 

1. Liczba projektów zrealizowanych ęzako czonych)     z informacji za obecny i poprzedni okres sprawozdawczy 12 20% 

2.  Liczba projektów w trakcie realizacji                           z informacji za obecny i poprzedni okres sprawozdawczy 14* 24% 

* Informacja mo e być nieaktualna ze względu na mo liwe zakończenie realizacji projektów, które były w trakcie realizacji z informacji uzyskanych za 
poprzedni okres sprawozdawczy, a dla których obecnie nie odesłano kart oceny 

 

 

Podsumowuj c działania realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, mo na powiedzieć, e spo ród 
dwunastu obszarów wyznaczonych do rewitalizacji, najbardziej dynamicznym i wyra nym przemianom podlega obszar 

Centrum, głównie na skutek prowadzonych przez Miasto działań (zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak  
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i nieinwestycyjnym): modernizacja ulicŚ Mielęckiego, Mariackiej, przekształcenie terenów po KWK „Katowice”  
w bezpo rednim s siedztwie Spodka, modernizacja Spodka, Bulwary Rawy itd. Du y wkład w przekształcanie strefy 

ródmiejskiej maj  równie  uczelnie wy sze.  

 

W zwi zku ze zbli aj c  się now  perspektyw  finansow , w opracowaniu znajduje się projekt Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. rodki na „rewitalizację”  będ  w nim dostępne  
w ramach Priorytetu IX. Wł czenie społeczne (finansowane z EFS) oraz Priorytetu X. Rewitalizacja i infrastruktura 

zdrowotna (finansowane z EFRR). Zapisy nowego RPO prezentuj  nowe podej cie do procesu rewitalizacji, zgodnie  

z którym podstawowym i nieodzownym jego elementem s  działania społeczne.  

Rewitalizacja powinna być prowadzona we współpracy podmiotów reprezentuj cych wszystkie sektory ycia społeczno-

gospodarczego: podmiotów publicznych, lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarz dowych,  
a tak e ko ciołów. Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, co znaczy, e w jej ramach prowadzony jest szereg 
wielow tkowych, wzajemnie uzupełniaj cych się i wzmacniaj cych działań, maj cych na celu wywołanie jako ciowej 
pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Działania rewitalizacyjne obejmuj  zatem w głównej mierze projekty 

zmierzaj ce do wyrównywania społecznych ró nic realizowane na zdegradowanych obszarach miejskich. Wsparcie 

inwestycyjne projektów z źŻRR będzie mieć charakter jedynie uzupełniaj cy i będzie mo liwe wył cznie w powi zaniu  
z przedsięwzięciami ‘miękkimi’, które pełnić maj  rolę wiod c . Projekty musz  więc wykazywać się kompleksowo ci   
i koordynować interwencje infrastrukturalne ze wsparciem realizowanym w ramach źŻS. Inwestycje wspierane z EFRR  

w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, będ  dofinansowane w ramach instrumentu o nazwie 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i musz  być ujęte w Planie Działania ka dego ZIT, a jednocze nie wynikać  
z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Miasto Katowice aktualnie przygotowuje propozycje projektów do ujęcia w ZIT.  

 

Kompleksowy Lokalny Program Rewitalizacji opracowywany przy zaanga owaniu wszystkich aktorów lokalnej sceny, 

zarówno władzy samorz dowej, biznesu i organizacji obywatelskich, jak i samych mieszkańców, powinien zawierać 
diagnozę potrzeb społecznych. LPR-y  podlegać będ  eksperckiej ocenie zapewnianej przez IZ RPO WSL. Podstawowym 

kryterium oceny s  zgodno ć z wytycznymi przygotowania LPR, wiarygodne zdiagnozowanie problemów występuj cych 
na danym obszarze i jako ć zaproponowanych rozwi zań zidentyfikowanych problemów.  
Maj c na uwadze powy sze, trwaj  przygotowania do opracowania nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji, który 

powinien być dostosowany do wytycznych RPO i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Aktualnie MRR pracuje nad 

wytycznymi do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji dla miast.   
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