
UCHWAŁA NR XIX/370/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Katowice ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz.1515).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Katowice”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca  Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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1. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji  

 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 po raz pierwszy przyjęto uchwałą 

nr XVII/324/2007 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2007 roku, która z uwagi na zmieniające się 

uwarunkowania prawne, społeczne i gospodarcze podlegała kolejnym zmianom (Uchwały: Nr XXIX/636/08 z dnia 

28.08.2008 r.; Nr LXII/1260/10 z dnia 26.07.2010 r.; Nr LXIII/1285/10 z dnia 30.08.2010 r.; Nr XXIV/526/12 z dnia 

27.06.2012 r.; Nr XLII/996/13 z dnia 27.11.2013 r.) 

W grudniu 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, Priorytet VI. 

Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

Warunki konkursu obejmowały konieczność przedłożenia zezwolenia na inwestycję na etapie złożenia wniosku  

o dofinansowanie oraz zakończenie rzeczowej realizacji projektu do 30 czerwca 2015 r. Konkurs miał charakter zamknięty 

- wnioski przyjmowane były w terminie od 16 grudnia 2013 roku do 17 lutego 2014 roku.  

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania i zgłoszeniami potencjalnych beneficjentów środków: 

 Uniwersytet Ekonomiczny: "Modernizacja rektoratu, uwzględniająca nowe założenia funkcjonalno-użytkowe" 

 Fundacja Giesche: "Adaptacja budynku szlamowni historycznej fabryki porcelany na budynek biurowo-usługowy 

wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa Parku Przemysłowo-Technologicznego 

"Porcelana Śląska Park" w Katowicach” 

 Uniwersytet Śląski: „Kreatywne Miasto – kreatywny Region: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 14, 

adaptacja na cele gospodarcze, edukacyjne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne” oraz „Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Integracji Twórczej przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”. 

koniecznym stało się przyjęcie przez Radę Miasta Katowice Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na 

lata 2014-2015 (uchwała nr XLV/1059/14 z dnia 05.02.2014 roku), stanowiącego kontynuację  i aktualizację Programu 

Rewitalizacji obowiązującego do końca 2013r. Zmiany w Programie objęły m.in. ujęcie w nim w/w projektów oraz 

utworzenie nowego obszaru rewitalizacji: “Zawodzie – Porcelanowa”.  

Dnia 19.03.2014r. inwestor CH Estates Sp. z o.o. złożył wniosek o wpisanie projektu pn: „Rewitalizacja obiektu 

przy ul. Staromiejskiej 13a w Katowicach” do LPR, zgłaszając zamiar wystąpienia o niskooprocentowaną pożyczkę  

w ramach instrumentu finansowego JESSICA (dot. funduszy JESSICA dostępnych w ramach RPO WSL na lata 2007-

2013; ostateczny termin podpisania umowy to 30 czerwca 2014r.). Po przeanalizowaniu potencjalnych efektów 

przedsięwzięcia i ich wpływu na rozwój centralnej części miasta oraz celem umożliwienia beneficjentowi starania się  

o otrzymanie przedmiotowej pożyczki, zaszła konieczność ponownej aktualizacji Programu polegającej na włączeniu 

projektu do istniejącego obszaru Centrum (uchwała nr XLIX/1161/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.).  

Dnia 16.10.2014r. inwestor Fundusz Górnośląski SA w Katowicach złożył wniosek o wpisanie projektów: 

„Rewitalizacja terenów po byłej kopalni poprzez realizację wspólnego projektu budowy mieszkań pod wynajem na terenie 
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Katowic w okolicy ulicy Leopolda, Bohaterów Monte Cassino, Wiertniczej, wraz z częścią usługowo rekreacyjną” oraz 

„Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po zakładach przemysłowych poprzez realizację wspólnego projektu kompleksu 

hotelowo-biurowo-przemysłowego, w tym budowy parku technologicznego i inkubatora technologicznego na terenie 

Katowic w okolicy ulicy Roździeńskiego 188” do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015”,  

z zamiarem ubiegania się o środki unijne dla realizacji w/w przedsięwzięć. Odpowiadając na zgłoszoną potrzebę, Miasto 

dokonało ponownej aktualizacji Programu Rewitalizacji, polegającej na objęciu Programem nowowyznaczonego Obszaru 

Leopolda - Roździeńskiego oraz wpisaniu projektów do LPR (uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015 nr LVI/1326/14 z dnia 29.10.2014 r.). 

 

Przed przystąpieniem do aktualizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami), każdorazowo występowano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą 

o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Biorąc pod uwagę uzyskane opinie Prezydent Miasta Katowice odstępował od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla zmian i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-

2013 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015. 
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2. Założenia Programu  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice (na lata 2007-2013, 2014-2015) wyznacza kierunki kompleksowej 

odnowy obszarów wymagających interwencji na wielu płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej, 

prowadzonej przez różnych interesariuszy. Kompleksowość działań rewitalizacyjnych ma na celu zapewnienie 

zintegrowanego rozwoju zdegradowanych dzielnic miejskich, terenów poprzemysłowych, powojskowych czy blokowisk. 

Dodatkowo umożliwia potencjalnym beneficjentom środków UE, staranie się o dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla przedsięwzięć, poprzez wdrożenie których realizowane są cele 

Programu Rewitalizacji.  

 

Uwzględniając cele i kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2020 ustanowiono następujące 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. Porządkowanie „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 wartościach oraz znaczeniu historycznym i architektonicznym 
ZPR.II.2. Zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta 
 

CPR.III. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich 

ZPR.III.1. Poprawa jakości życia 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 aktywności gospodarczej, społecznej, 
kulturalnej, edukacyjnej i turystyczno–rekreacyjnej 
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3. Obszary objęte Programem Rewitalizacji 

 Łącznie w Programie wyznaczono 14 obszarów przeznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji obejmujących 

1835,8 ha (co daje w skali miasta 11,14 % powierzchni), (w tym tereny poprzemysłowe zajmujące ok. 303,2 ha). 

Szacunkowa liczba mieszkańców na tych obszarach to 94 tys. osób (32,09% w skali miasta). Program obejmuje 

następujące obszary: 

1. Obszar Centrum 

2. Obszar Giszowiec – Nikiszowiec 

3. Obszar Szopienice 

4. Obszar Załęże 

5. Obszar Kolonia Alfred 

6. Obszar Szopienice – Borki 

7. Obszar Wełnowiec – Józefowiec  - Energetyków 

8. Obszar Witosa 

9.    Obszar Piotrowice 

10. Obszar Dąb – Baildona 

11. Obszar Brynów – Ceglana 

12. Obszar Szopienice – Woźniaka 

13. Obszar Zawodzie – Porcelanowa 

14. Obszar Leopolda - Roździeńskiego 

 

Wiodące cele działań rewitalizacyjnych w wyznaczonych obszarach obejmują: 

- stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej spełniającej funkcje metropolitalne, 

- stworzenie atrakcyjnej przestrzeni śródmiejskiej tzw. „małego rynku miasta”, 

- stworzenie atrakcyjnego kwartału zabudowy mieszkaniowo – biurowej z uzupełniającymi funkcjami użyteczności 

publicznej: kultury, nauki, handlu i usług, 

- podniesienie jakości życia w mieście poprzez stworzenie ciągłego systemu zieleni w mieście, z alejami 

i miejscami do odpoczynku wśród zieleni w ramach zagospodarowania istniejących i nowych przestrzeni 

publicznych, 

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

i turystycznego, 

- stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej 

i turystyczno – rekreacyjnej,  

- poprawa jakości życia mieszkańców m.in. w zakresie warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa publicznego, 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

- stworzenie warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej (głównie usługowej) oraz uzupełniająco: społecznej, 
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kulturalnej, edukacyjnej i turystyczno - rekreacyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony 

elementów dziedzictwa poprzemysłowego, 

- stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywności gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej  

i turystyczno – rekreacyjnej, a także poprawy jakości życia mieszkańców, w tym m.in. poprzez zwiększenie 

dostępności usług medycznych oraz zagospodarowanie terenów pod funkcje mieszkaniowe, przy jednoczesnym 

zapewnieniu właściwej ochrony elementów dziedzictwa poprzemysłowego, 

- stworzenie warunków dla rozwoju nowych form działalności usługowej, przedsiębiorczości i mieszkalnictwa. 

 

Ryc. 3.1. Obszary wyznaczone do rewitalizacji w mieście Katowice 
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4. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice  

 

 Sprawozdanie z realizacji LPR opiera się na analizie stopnia wykonania przedsięwzięć realizowanych przez Miasto  

oraz projektów zgłoszonych przez instytucje zewnętrzne.   

- zadania miejskie - zadania przewidziane do realizacji zgodnie z załącznikami budżetowymi.1  

- zadania innych instytucji wnioskujących, które złożyły odpowiedni wniosek o wpisanie swojego 

projektu do Programu. W ramach zadań innych instytucji wnioskujących, wydzielono przedsięwzięcia 

z zakresu mieszkalnictwa wg.  odrębnych wytycznych i kryteriów, zawartych w załączniku nr 4 

„Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji do Szczegółowego Opisu Priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. 

 

Realizacja ujętych w Programie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zewnętrznych instytucji wnioskujących zależy od 

możliwości finansowych i technicznych inwestora. Nie przewiduje się udzielania wsparcia finansowego na realizację tych 

projektów ze strony Miasta Katowice. Działania rewitalizacyjne ujęte w Programie są zgodne z okresem programowania 

2007-2013 i realizowane przy uwzględnieniu obowiązujących w tym okresie zasad pozyskiwania funduszy strukturalnych 

oraz środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  

Do Lokalnego Programu Rewitalizacji wpisanych jest aktualnie 67 przedsięwzięć instytucji zewnętrznych, z czego 21 

stanowią przedsięwzięcia z zakresu mieszkalnictwa (dotyczące usuwania i utylizacji azbestu w wielorodzinnych 

budynkach mieszkalnych). 

 

4.1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - zadania miejskie 
 

Do Lokalnego Programu Rewitalizacji wpisane są 83 przedsięwzięcia miejskie. Sprawozdanie rzeczowo – 

finansowe z realizacji zadań ujętych w Programie, zgodne z wykonaniem budżetu miasta za lata 2013-2014, 

przedstawiają poniższe tabele.  

 

 

 

                                                 
1

  Aktualnie zadania ujęte w zał. 5b i 6a uchwały nr V/34/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Katowice na 2015 rok oraz zał. 3b i 4 uchwały nr V/33/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 - 2035 (z póź.zm). 
 Wartości wykonań przyjęto za uchwałą nr XII/218/15 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta 
Katowice za 2014 rok, a także uchwałą nr L/1173/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Katowice za 2013 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2013 rok. 
 

Id: B4E28D61-FDB5-4B88-A6E1-3DBD1FA0168A. Podpisany Strona 8



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2013-2014 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE  

9 

Tab. 4.1.1. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Centrum                    wg stanu na dzień 30.06.2015 
OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

1. Przebudowa strefy 
śródmiejskiej miasta 
Katowice 

1. PRACE PROJEKTOWE                                                                                             
Prace projektowe objęte umową IN/173/09 z dnia 14 września 2009 r. zawartą przez 
Miasto Katowice z Konsorcjum Projektowym  na przygotowanie kompletnej dokumentacji               
projektowej dla zrealizowania inwestycji pod nazwą: „Przebudowa układu drogowego, placów        
publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek”   
zostały ukończone. 
2.  PRACE BUDOWLANE                                                                                                                          
2.1.   Przebudowa linii tramwajowych wraz z mostem na Rawie     (ETAP I przebudowy)                          
Prace budowlane objęte zakresem ETAPU I przebudowy zostały ukończone i w dniu 23.08.2013 r.  
Dokonano odbioru robót.         
2.2. Przebudowa układu drogowego, placów publicznych i infrastruktury technicznej  wraz z zakrytym 
odcinkiem Rawy  (ETAP II przebudowy)                                                     
1.    W dniu 01.04.2015 r., pomiędzy budynkami Rynek 1 a SDH ZENIT, został oddany do użytku Plac   
        Kwiatowy z fontanną, licznymi ławkami, zielenią w klombach, drzewami i pawilonami handlowo-  
        usługowymi (sprzedaż kwiatów oraz kawiarnia). 
2.    Na ukończeniu są prace budowlane przy korycie zakrytego odcinka Rawy. 
3.    Zaawansowane są roboty przy budowie tzw. ul. Śródmiejskiej, pomiędzy ul. P. Skargi a  
       ul. Chorzowską, biegnącej wzdłuż budynków Superjednostki i Korfantego 8, budynków niskich   
       biurowca Korfantego 2 oraz byłego Hotelu Silesia. Z tej ulicy przewiduje się również obsługę  
       komunikacyjną przyszłych inwestycji kubaturowych na działkach po budynkach Pałacu Ślubów  
       i Michalik. 
4.    Na ukończeniu są prace budowlane w Al. W. Korfantego. Dobiegają końca roboty przy   
       przebudowie sieci teletechnicznych i chodników po zachodniej stronie ulicy. Poza już  
       zainstalowanym oświetleniem ulicznym na słupach trakcji tramwajowej, zostanie zawieszone  
       na specjalnej siatce oświetlenie nad jezdniami. 
5.    Na ukończeniu są prace budowlane przy przebudowie wschodniego odcinka ul. Mickiewicza. 
6.    Na ukończeniu jest przebudowa Placu przed Teatrem Śląskim wraz ze schodami nawiązującymi  
        formą do pierwotnych i powiększonym podestem, na którym według planów Teatru  
       organizowane będą imprezy kulturalne.     
7.    Trwają roboty budowlane związane z przebudową północnej części Rynku pomiędzy  
        przedłużeniem ul. Moniuszki a linią tramwajową w ulicach Warszawskiej i 3 Maja. W tej  
        przestrzeni powstanie Park z platanami, Plac przed Muzeum Śląskim z nową lokalizacją Pomnika  
        Harcerzy Września, plac zabaw dla dzieci, fontanna „Sztuczna Rawa”oraz tzw. Plac Centralny na  
        którym możliwe będzie przeprowadzanie małych imprez promocyjnych, koncertów i wystaw  
        plenerowych.  
        W północnej części Pl. Centralnego planuje się zbudowanie budynku dwu kondygnacyjnego z  
        funkcją gastronomiczną, oznaczonego jako budynek C4.  
8.    Zakończenie całości prac objętych ETAPEM II przebudowy planuje się w drugiej połowie 2015 r.  
       za wyjątkiem budynku C4, którego zakończenie planowane jest w pierwszej połowie 2016 r. 
2.3.      Projekt przebudowy odkrytej części koryta Rawy wraz z Bulwarami Rawy                        
             (od budynku Muzeum Śląskiego do ul. Bankowej)                                                                   
1.    Projekty Budowlany i Wykonawczy przebudowy odkrytego odcinka Rawy wraz z Bulwarami 
        Rawy zostały ukończone. 
2.    W dniu 19.04.2011 r. w oparciu o powyższą dokumentację została wydana decyzja ustalająca   
        warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w dniu 12.09.2012 r. została wydana decyzja  
        pozwolenia na budowę. 
3.     Inwestycja powyższa została przesunięta do realizacji po zakończeniu prac w strefie Rondo-  
        Rynek. 

2005 - 2016 183 698 652 
 

76 363 514 260 062 166 Środki własne 
EBI 
BRRE 

Śródmieście 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

2. Połączenie drogowe 
ul. Damrota 
z ul. Francuską 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja połączenia drogowego z miejscami 
postojowymi dla obsługi komunikacyjnej terenu położonego pomiędzy ul. Damrota a ul. 
Francuską w związku z realizacją obiektów Sądu Okręgowego. 
 
Zadanie zakończone. 
 
 

2005-2010 14 069 882 
 
 

0 14 069 882 Środki własne 
EBI 
Środki budżetu 
państwa 

Os. Paderewskiego 
Muchowiec 

3. Modernizacja węzła 
drogowego 
Al. Roździeńskiego -  
ul. Murckowska - 
ul. Bagienna - II etap 
w  ramach zadania 
„Drogowa Trasa 
Średnicowa Katowice - 
Dąbrowa Górnicza” 

Opracowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i realizacja II etapu modernizacji 
dotyczącego części drogowej. 

 
 
Zadanie zakończone. 

2006-2007 19 128 429 0 19 128 429 Środki własne 
Środki budżetu 
państwa 
Środki budżetu 
województwa 

Bogucice 
+ Zawodzie 

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

Wykonano roboty w zakresie budowy wodociągu tymczasowego dla zasilania w wodę części budynków 
przy ul. Nadgórników.  W trakcie wykonania umowa z Inżynierem Kontraktu na wykonanie 
uzupełniających czynności związanych z prowadzeniem  
i realizacją inwestycji. Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki dla pieszych nad ul. 
Olimpijską oraz parkingu wielokondygnacyjnego w rejonie ul. Olimpijskiej. W wyniku przeprowadzonych 
przetargów wybrano wykonawców robót:  
a) kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską łączącej Spodek, aktualnie realizowany 
budynek MCK i NOSPR, 
b) prac polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. 
Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego 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 
wodociągowej magistralnej GPW DN 800, wraz z uzupełniającymi pracami towarzyszącymi. Umowę 
zrealizowano. Zakończono budowę kolektora deszczowego od MCK do rzeki Rawy wzdłuż Al. 
Roździeńskiego. W trakcie regulacji stan prawny terenu. zakończono: 
  -  wykonania robót Etapu II fazy 1 – ul. Nadgórników,  
  -  wykonanie parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, Al. 
Roździeńskiego w Katowicach.  
  -  wykonania wzmocnienia podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni parkingu terenowego (parking B) 
dla potrzeb wykonania parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. 
Roździeńskiego w Katowicach.  
  -  budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, 
budowane obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia. 
  -  wykonania robót wykończeniowych w ramach przedmiotowego zadania, m.in..: ogrodzenie panelowe 
terenu w rejonie ul. Nadgórników, podjazdy dla osób niepełnosprawnych ul. Nadgórników, wyniesione 
przejście dla pieszych w ul. Nadgórników, roboty wynikające z zaleceń komisji odbiorowej kładki dla 
ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską. 
Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Toczy się dalsze postępowanie 
odszkodowawcze. 

2008-2015 145 489 760 7 520 000 153 009 760 Środki własne 
EBI 
 

Bogucice 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

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 rozwiązań 
komunikacyjnych. W związku z przebudową dworca PKP, realizacja części zakresu robót 
drogowych związanych z poszerzeniem ul. Słowackiego, z przekładką uzbrojenia 
podziemnego i przebudową sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Słowackiego - 
Mikołowskiej - Matejki - Sądowej. Dworcowej.  
 
Zadanie zakończone. 

2006-2008 986 065 0 986 065 Środki własne 
EBI 

Śródmieście 
 

6. Bulwary Rawy Zrealizowano: drogę dojazdową do szpitala Św. Elżbiety, plac manewrowy z możliwością 
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. Gwiazdy, budowę 
dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz zagospodarowanie wzdłuż rzeki Rawy. 
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla lewobrzeżnego odcinka drogi wraz 
ze ścieżką rowerową, chodnikiem dla pieszych, miejscami parkingowymi, odwodnieniem, 
oświetleniem i małą architekturą na odcinku od ul. Bankowej w stronę ul. Dudy Gracza. 
Końcowa faza realizacji zadania. 
 
Zadanie zakończone. 

2005-2013 17 195 315 0 17 195 315 Środki własne 
EBI 

Śródmieście 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

7. Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe  
w Katowicach 
 

Etapy realizacji projektu: 
- 2008: opracowano „Wstępne Studium Wykonalności 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. 
- 2009: uzyskano decyzję środowiskową, decyzję o warunkach zabudowy, opracowano projekt 
koncepcyjny, w wyniku przetargu opracowano 2 niezależne ekspertyzy dot. występowania / nie 
występowania pomocy publicznej w Projekcie MCK, opracowano SW dla Projektu i projekt budowlany 
MCK. 
- 2010: uzyskano pozwolenie na budowę i pozytywną deklarację organu odpow. za monitorowanie 
obszarów Natura 2000, Instytucja Zarządzająca RPO WSL wydała pozytywną ocenę formalną i 
merytoryczno-techniczną wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków UE, opracowano projekt 
wykonawczy MCK, podpisano umowę o dofinansow. Projektu w ramach RPO WSL 2007-2013: Priorytet 
VI Zrównoważony rozwój miast; Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu”  
- 2011: W wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót budowl.: POLIMEX-MOSTOSTAL 
- 2012 :Odstąpiono od umowy na wykonanie robót budowl. z winy wykonawcy zadania.  
Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie zadania "Dokończenie budowy wielofunkcyjnego 
budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego" 
- 2013: Po uzyskaniu wyroku KIO rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy wielofunkcyjnego 
budynku MCK i podpisano umowę - trwa realizacja robót. Termin realizacji robót po przesunięciu: 
03.10.2013r.  
Zakończono: 
   - usługi Inżyniera Kontraktu, 
   - usługi związane z promocją projektu (I etap), 
   - usługi polegające 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 polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-
Sportową SPODEK w Katowicach. Termin zakończenia usług po przesunięciu: 14.08.2013r.  
Ogłoszono przetarg na kontynuację usług Inżyniera Kontraktu, złożono oferty - trwają prace komisji 
przetargowej. 
Przeprowadzono prace budowlane w: segmencie A-A1, sali wystawowej (A2), foyer (A3), części 
konferencyjnej (B1), sali audytoryjnej (B2), foyer dolnym przykrytym tzw. zieloną doliną (B3). 
Kontynuowano prace związane z podłączeniem urządzeń oraz ułożeniem sieci wody lodowej łączącej 
budynek MCK z maszynownią chłodu oraz prace wyburzeniowe związane z wykonaniem łącznika 
pomiędzy MCK a Spodkiem. Wykonano pierwsze elementy tunelu stanowiącego wjazd do budynku od 
strony południowej. Zakończono realizację usług związanych z promocją projektu (I etap) i usług 
polegających na zabezpieczeniu terenu budowy do czasu wyboru nowego wykonawcy robót. Podpisano 
umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego przy przeprowadzaniu postępowania o zawarcie 
umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo - Sportową 
Spodek. 
2014: Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu zwiazanych z prowadzeniemi realizacją inwestycji pn. 
Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego MCK w Katowicach - termin zakończenia 31 marzec 
2015r. Zrealizowano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu MCK. 

2008-2015 293 904 517 99 400 263 393 304 780 Środki własne 
EBI 
Fundusze UE 
 

Bogucice + Koszutka 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

8. Budowa siedziby 
Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach 
 

Opracowano dokumentację projektową, zrealizowano umowę na wykon. prezentacji 
multimedialnej z wizualizacją dla obiektu NOSPR oraz umowę na wykon. aktualizacj i 
studium wykonalności. Zrealizowano umowę na wykonanie realistycznego modelu sali 
koncertowej i umowę na badanie opinii publicznej. W wyniku przetargu zawarto umowę na 
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji. Podpisano umowę z Min. 
Kultury na dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach POIiŚ.   
Wykonano robóty w zakresie prac ziemnych, konstrukcji żelbetowej i stalowej oraz zewn. 
instalacji sanitarnych.  
2013r. prowadzono prace budowlane wewnętrzne (m.in. ściany, podłogi, sufity, stolarka, 
schody, windy),  w zakresie instalacji i sieci - zarówno zewnętrzne, jak i wewnątrz 
budynku, wykonano w większości prace w zakresie dróg i zagospodarowania terenu oraz 
roboty budowlane zewnętrzne, zakończono prace w zakresie dachów i elewacji. 
Zrealizowano umowę na wykonanie usług nadzoru technicznego w zakresie akustyki. 
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę usług promocji 
projektu. 
2014r. 
Zakończono realizację usług Inżyniera Kontraktu. Zrealizowano umowy na wykonanie 
usług  promocyjnych  projektu, wykonanie usług nadzoru technicznego w zakresie 
akustyki przy  realizacji inwestycji, dostawe i montaż systemu "Master Key" typu CISA 
AP3, dostawę  i montaż opraw oświetleniowych typu żyrandol oraz opraw stojących. 
 
Zadanie zakończone. 

2008-2014 329 448 205 0 329 448 205 Środki własne 
EBI 
Fundusze UE 

Bogucice 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

9. 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. Dąbrowskiego - 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) 
łącznik ul. Sienkiewicza - Plebiscytowa 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. Wolności – koszt 217 074 (10) 
ul. Rynek - koszt 143 107 (10) 
ul. Pocztowa - koszt 88  645 (10) 
 ul. Andrzeja – koszt 28 626 (10) 
ul. Przemysłowa – koszt 299 147 (10) 
ul. Strzelecka – koszt 1 328 125 (11) 
ul. Piotra Skargi – koszt 3 066 470 (12/13) 
ul. Sztygarska – koszt 332 571 (13) 
ul. Jordana – koszt 687 035 (14) 
Zadanie zakończone. 

2006-2014 33 899 612 
 

0 33 899 612 
 

Środki własne 
dysponent środków 
MZUiM 
EBI 

Śródmieście 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

10. Pałac Młodzieży 
im. Prof. A. Kamińskiego 
przy ul. Mikołowskiej 26 
+ Termomodernizacja 
budynku Pałacu 
Młodzieży w Katowicach 
 

Zakres realizacji w latach 2007-2012: 
wykonano ocieplenie stropodachu, stropu, ścian, dylatacji, wymieniono okna zewnętrzne, 
drzwi, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej)  
2013: Zakończono realizację robót instalacyjnych i budowlanych dla dodatkowych 
pomieszczeń, kanalizacji zewnętrznej, robót polegających na przebudowie i remoncie 
istniejącej stołówki i zaplecza kuchennego w budynku Pałacu Młodzieży. Wykonano 
instalację tryskaczową dla teatru wraz z zapleczem technicznym 
oraz wykonano analizy kolorystyczne wraz z wizualizacjami w formie modeli fizycznych 
sali widowiskowej w teatrze. 
2014: 
Roboty dla segmentu A wraz z zagospodarowaniem terenu, segmentu B, robóty 
uzupełniające, konserwatorskie, instalacja tryskaczowea, robóty instalacyjnei 
ogólnobudowlane). 
Do zakończenia w 2015 audyt energetyczny 

2007-2015 46 957 473 24 600 46 982 073 Środki własne 
EBI 
Fundusze UE 

Śródmieście 

11. Przebudowa placu  
Jana Pawła II 

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

Zadanie zakończone. 

2007 54 026 0 54 026 Środki własne Śródmieście 

12. 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 2 196 017 (09) 
ul. Francuska - koszt 1 952 439 (10) 
ul. Wita Stwosza - koszt 330 477 (10) 
ul. Bankowa - koszt 1 612 189 (10) 
ul. Roździeńskiego 98 - koszt 269 080 (10) 
ul. Krasińskiego - koszt 193 437 (10) 
ul. Francuska - koszt 447 254 (10)  
skrz. Mikołowska - Kopernika - koszt 127 605 (10) 
ul. Jagiellońska – koszt 1 096 694 (11) 
ul. Skłodowskiej – koszt 281 627 (11) 
ul. Jagiellońska 25 – koszt 410 012 (11) 
ul. Mikołowska – koszt 204 578 (11) 

2006-2014 46 928 105 0 46 928 105 Środki własne 
Dysponent środków 
MZUiM 
EBI 

Śródmieście 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

ul. Sokolska (przejście podziemne) – koszt 695 068 (12) 
ul. Graniczna – koszt 724 099 (12) 
ul. Sokolska – koszt 54 489 (13) 
ul. Ligonia – koszt 1 033 848 (13) 
ul. Mikołowska (przejście podziemne) – koszt 161 148 (13) 
skrzyż. ul. Boh. M. Cassino – ul. 1 Maja – koszt 236 476 (13) 
ul. Boh. M.Cassino (p.podziemne) – koszt 454 521 (13) 
ul. Raciborska – koszt 1 238 544 (14) 
ul. Kilińskiego – koszt 43 973 (14) 

Zadanie zakończone. 

13. Modernizacja skweru przy 
ul. Sokolskiej 

Realizacja modernizacji skweru przy ul. Sokolskiej. 
Zadanie zakończone. 

2009-2011 3 998 804 
 

0 3 998 804 
 

Środki własne 
 

Śródmieście 

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

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

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

Bogucice 

15. Zagospodarowanie 
akwenu „Dolina Trzech 
Stawów” 

Opracowanie dokumentacji i realizacja akwenu wodnego dla potrzeb kąpieliska 
strzeżonego wraz z zagospodarowaniem terenu.  
Zadanie zakończone. 

2005  
i 2008-2010 

3 364 765 0 3 364 765 Środki własne 
EBI 
 

Paderewskiego 
Muchowiec 
 

16. Budowa Wydziału Radia  
i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego 
Uniwersytetu Śląskiego  
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 księgą wieczystą KW 29302; akt notarialny z dnia 22.11.2011r.; protokół 
zdawczo – odbiorczy przekazania nieruchomości 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 Środki własne Śródmieście 

17. 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 zakończone. 

2006-2007 1 211 747 0 1 211 747 Środki własne Os. Paderewskiego - 
Muchowiec  

18. Modernizacja obiektu 
“Spodek” w Katowicach 

Zakres realizacji w latach 2008-2012: Wykonano klimatyzację, modernizację wentylacji 
mechanicznej, stacji elektroenergetycznej; Wykonano konieczne prace inwentaryzacyjne, 
a także opracowania, ekspertyzy i analizy niezbędne dla przeprowadzenia modernizacji 
obiektu; Wykonano wzmocnienia konstrukcji stalowej lodowiska, sali gimnastycznej i Hali 
Głównej Spodka; Wykonano i uruchomiono system CCTV, wykonano nową instalację 
P.POŻ, CO oraz przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej;  
Zmodernizowano pomieszczenia hotelowe, pomieszczenia siłowni, sali gimnastycznej i 
patio oraz tarasy;  Wymieniono elewację Hali Spodek, wykonano remont pomieszczenia 
wymiennikowni, nagłośnienia Hali wraz z wykonaniem i montażem paneli wygłuszających.  
2013r.: Modernizacja obiektu  w zakresie modernizacji dachu, dostosowanie kompleksu 
do wymagań z zakresu ppoż., wymiana siedzisk na widowni Hali Spodek,  
2014r. wymiana siedzisk na widowni Hali Spodek – etap II. 
 
Zadanie zakończone. 

2008-2014 179 648 651 0 179 648 651 Środki własne 
EBI 

Koszutka 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

19. Nadbudowa budynku 
Rektoratu i adaptacja 
budynku po NBP dla 
Rektoratu Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach 
 

Pomoc miasta w realizacji adaptacji budynku po NBP przy ul. Bankowej dla Rektoratu 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

 
Zadanie zakończone. 

2005 i 2007-2008 4 650 000 0 4 650 000 Środki własne Śródmieście 

20. Modernizacja budynku 
Politechniki Śląskiej – 
Wydziału Inżynierii 
Materiałowej i Metalurgii  
w Katowicach 

Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej  
i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8.  
W latach 2005-2009 przekazano dotację w wysokości 3 100 000 zł. 
W 2010 r. przekazano dotacje w wysokości 500 000 zł. Całkowita wartość nakładów  
z budżetu 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 zakończone. 

2005-2010 3 600 000 0 3 600 000 Środki własne Śródmieście 

21. Budowa między ulicami 
Raciborską  
a Koszarową  
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 Raciborską 
a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz  
z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych.  
W 2007 roku przekazano dotację w wysokości 69 906 zł. W 2010 r. przekazano dotację  
w wysokości 668 003,83 zł. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel  
w latach 2007 i 2010 to 737 909,83 zł. 
 
Zadanie zakończone. 

2007-2010 737 910 0 737 910 Środki własne 
 

Śródmieście 

22. Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka 
Akademicka 

Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (na 
podst. dokumentacji projektowej opracowanej przez UŚ 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 zakończone. 

2005 i 2009-2011 
 

9 583 339 
 

0 9 583 339 Środki własne 
 

Śródmieście 

23. 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 zakończone. 

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

Śródmieście 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 
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31.12.2014 r. 
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z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

24. Modernizacja budynku  
przy Pl. Wolności 12a 

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

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

Śródmieście 

25. 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 wyposażeniem. 
Wykonano elewację, fasadę aluminiowo-szklaną, zabudowano ścianki działowe na 
kondygnacji 2-8, wykonano instalacje oraz roboty wykończeniowe na kondygnacji 2-8, 
wykonano część instalacji wraz z robotami budowlanymi w piwnicy budynku. 
 
Zadanie zakończone. 

2009-2014 32 593 655 0 32 593 655 Środki własne 
EBI 

 

Śródmieście 

26. Monitoring wizyjny  
w obszarze ulic 
Raciborska – Kozielska 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja monitoringu wizyjnego w obszarze ulic 
Raciborska - Kozielska w tym Cmentarza Żydowskiego.  

 
Zadanie zakończone. 

2008 189 876 0 189 876 Środki własne 
 

Śródmieście 
 

27. Modernizacja budynku 
Rektoratu Akademii 
Muzycznej w Katowicach  

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

 
Zadanie zakończone. 

2009-2010 700 000 0 700 000 Środki własne Śródmieście 

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

Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i 
infrastrukturą towarzyszącą. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy układu 
komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - 
Zadanie nr 1 - Rozbudowa ul. Sikorskiego”.  
W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy ul. Pułaskiego 
na odcinku od ul. Paderewskiego / Szeptyckiego do ul. Pułaskiego.  Trwają postępowania 
odszkodowawcze. 

2014-2015 2 949 544 1 600 000 4 549 544 Środki własne 
 

Śródmieście 

29. Kompleksowa 
termomodernizacja 
i budowa infrastruktury do 
produkcji i przesyłu energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 
w budynkach Śląskich 
Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach 

W ramach projektu wykonano prace służące 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 pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, zamontowano lampy solarne. 
 
Zadanie zakończone. 

2010-2012 7 775 544 
 

0 7 775 544 
 

Środki własne 
Fundusze UE 

Śródmieście 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
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RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 
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2014 r. 

OGÓŁEM 

30. Modernizacja 
komunalnych budynków 
mieszkalnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków: 
 
ul. Barbary1/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  koszt -  76 363  (05/07) 
ul. Katowicka 46b, c  koszt - 1 306 324 (05-07) 
ul. Mariackiej 10  koszt - 136 959 (05-08) 
ul. Warszawskiej 43/ Damrota 2 - koszt  45 470 (05/06)   
ul. PCK 9 – koszt  89 570 (06)  
ul. 3-go Maja 7  - koszt 1 895 193  (05/08)  
ul. Słowackiego 11   677 846 (06/07)   
ul. 3 Maja 36 - koszt 3 307 915  (05/07 i 11/16)   
ul. Chopina 16 - koszt 13 708 (06) 
ul. Mickiewicza 8 - koszt  26 031 (03-05) 
ul. Raciborska 31-35 - koszt   1 285 642 (06/07) 
ul. Kościuszki 41  - koszt  162 912 (07-10) 
ul. Krasińskiego 9/ul. Brata Alberta - koszt  2 917 027  (07/12)   
ul. Sienkiewicza 16  - koszt 911 825 (07/10)   
ul. 3-go Maja 11 - koszt 4 431 (08)   
ul. Wojewódzka 36-38 - koszt  7 290 291 (07/15)    
ul. Plebiscytowej 23 - koszt   0 
ul. Kościuszki 33 - koszt 0 
ul. Francuskiej 43 - koszt  211 203 (09/11)  
ul. Żwirki i Wigury 9, 9a  - koszt 186 660 (08 /10)  
ul. Ligonia 55 - koszt 1 922 209 (08/11)    
ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1 - koszt  3 489 129 (08/14)    
ul. Mariacka 32, 32a, 32b, 34 - koszt 5 978 (09) 
ul. Moniuszki 6/11 - koszt 138 860 (09)  
ul. Kordeckiego 3-4 - koszt 3 900 629 (2010-2016)  
ul. Drzymały 12 - koszt 121 390 (10/11)  
ul. Dąbrowskiego 16  - koszt 0 
ul. Stanisława 7,7a  - koszt 0 
ul. Dąbrowskiego 9  - koszt 0 
ul. Warszawska 35,35a,35b  - koszt 48 007 (10)  
ul. PCK 1  - koszt 3 792 085  (10/12)  
ul. Stalmacha 20, 18, 18a – koszt 5 919 012 (10/15) 
ul. Młyńska 9 – koszt 171 435 (10/11) 
ul. Dyrekcyjna 3 – koszt 455 453 (10/11) 
ul. Warszawska 6/Teatralna 9 – koszt 1 518 104 (10/11) 
ul. Staromiejska 14/ Mielęckiego 3 – koszt 1 323 289 (10/11) 
ul. Mickiewicza 29 – koszt 9 392 (10)  
ul. Andrzeja 23a – koszt 1 939 662 (08-15) 
ul. Warszawska 42 – koszt  2 520 136 (11/14) 

2004-2016 49 929 786 9 178 980 59 108 766 Środki własne 
dysponent środków 
KZGM 

Śródmieście 
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ul. Sienkiewicza 7a – koszt 6 765 (12) 
ul. Mariacka 3, 3a, 5, 5a – koszt 47 921 (12) 
ul. Warszawska 4/ ul. Teatralna 7– koszt  981 964 (13 i 14) 
ul. Mariacka 3 - koszt  498 849 (14) 
ul. Sienkiewicza 17 - koszt 390 197 (14) 
ul. Raciborska 14 a - koszt 644 335 (13-14) 
ul. Wróblewskiego 37, 39 - koszt 243 088  (14) 
ul. Wróblewskiego 39A, 41 - koszt  256 877 (14) 

31. Rozbudowa bazy 
turystycznej Camping 215 
w Katowicach 

Wykonano dokumentację projektową i zrealizowano pięć domków kempingowych 
wraz z wyposażeniem, zapleczem technicznym i parkingami. 
 
Zadanie zakończone. 

2010-2011 3 381 633 0 3 381 633 Środki własne Os. Paderewskiego 
Muchowiec 

32. Stworzenie i oznakowanie 
Szlaku Moderny 
w Katowicach 

W ramach projektu "Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach" 
dostarczono, zamontowano i uruchomiono 16 infokiosków na terenie miasta 
Katowice (przy budynkach architektonicznych zbudowanych w stylu 
modernistycznym). Zadanie wykonano w całości. 
 
Zadanie zakończone. 

2011 315 441 0 315 441 Środki własne Śródmieście 

33. Przebudowa infrastruktury 
technicznej w rejonie ul. 
Rybnickiej oraz Lompy. 

Wymiana sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej budynki ul. Lompy 24-24a 
oraz ul. Rybnicka 3-5, 7, 10-12-14, 16, 16a 
 
Zadanie zakończone. 

2013 - 2014 368 422 0 368 422 Środki własne Śródmieście 

34. Przebudowa strefy 
śródmiejskiej miasta 
Katowice: Etap II - Strefa 
Rondo-Rynek 
Przebudowa ulic: Matejki 
oraz Słowackiego 

ul. Słowackiego - opracowano dokumentację 
ul. Matejki - wykonano przebudowę (jezdnia- 725 m2, chodnik, wjazdy- 647 m2, miejsca 
postojowe- 275 m2) 
 

2014 - 2015 835 283 1 400 900 2 236 183 Środki własne 
kredyt BRRE 

Śródmieście 

35. Przebudowa strefy 
śródmiejskiej miasta 
Katowice: Etap II - Strefa 
Rondo-Rynek 
Modernizacja budynku 
przy ul. św. Jana 10, 
10a 

Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a. 2008 - 2015 12 416 213 40 000 12 456 213 Środki własne 
kredyt BRRE 

Śródmieście 

36. Rewitalizacja Parku 
Boguckiego 

Rewitalizacja Parku Boguckiego. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji 
technicznej na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Markiefki 64 oraz na przebudowę 
lokalu użytkowego przy ul. Markiefki 68/12. 
 

2013-2016 

43 050 5 376 950 5 420 000 Środki własne 
Środki UE 

Bogucice 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp. 
NAZWA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Wykonanie narastająco do 
31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

37. Rewitalizacja 
zabytkowych budynków 
Łaźni Głównej i Stolarni 
wraz z przyległym 
terenem dawnej kopalni 
Katowice i budową 
niezbędnej infrastruktury 
na potrzeby Muzeum 
Śląskiego w Katowicach 

Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym 
terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby 
Muzeum śląskiego w Katowicach. 

2015-2016 0 7 000 000 7 000 000 Środki własne 
 

Bogucice 

RAZEM 1 488 600 799 207 905 207 1 696 506 006  

 

 

Tab.4.1.2. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Giszowiec – Nikiszowiec         wg stanu na dzień 30.06.2015 

OBSZAR GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

1.   Przebudowa dróg gminnych Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
dróg:  
ul. Plac Pod Lipami – koszt 37 820 (09) 
ul. Gościnna – 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 zakończone. 
 

2009-2010 4 610 571 0 4 610 571 Środki własne 
dysponent środków 
MZUiM 
EBI 

Giszowiec 
Nikiszowiec 
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OBSZAR GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

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

 
Zadanie zakończone. 
 

2006-2008 5 007 854 0 5 007 854 Środki własne 
dysponent środków 
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) 
ul. Radosna 35a,b,c (13-16)– koszt 2 978 162 
ul. Kosmiczna 30-43 (14-16) – koszt 4 220 000 
 
Zadanie zakończone. 

2007-2016 1 320 140 6 270 000 7 590 140 Środki własne 
dysponent środków 
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 zakończone. 
 

2005-2007 i 2009-
2010 

3 245 102 0 3 245 102 Środki własne 
Fundusze UE 

Nikiszowiec 

5. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie 
lodowiska „Jantor” 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska „Jantor” tj. 
skrzyżowań: 
- ul. Nałkowskiej z ul. Szopienicką, 
- ul. Nałkowskiej i Pl. Wyzwolenia, 
z możliwością pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych. 
Zakończenie realizacji przebudowy układu komunikacyjnego 
w rejonie lodowiska „Jantor” wraz z dodatkowymi miejscami 
parkingowymi.   
 
Zadanie zakończone 

2005-2006 
i 2008-2010 

7 581 366 
 

0 7 581 366 
 

Środki własne 
EBI 
Środki budżetu 
Państwa 

Nikiszowiec 

6. Szkoła Podstawowa nr 53 
przy pl. Wyzwolenia 18 

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

2008 502 605 0 502 605 Środki własne Nikiszowiec 
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OBSZAR GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

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

Realizacja zmiany sposobu zasilania w ciepło przez Hutniczo – 
Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową dofinansowywane ze 
środków MFOŚiGW. 
 
Zadanie zakończone. 

2004-2007 3 992 635 0 3 992 635 Środki MFOŚiGW Nikiszowiec 

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

Wykonanie cyfrowego monitoringu wykorzystującego 10 kamer 
IP. Centrum obserwacji zrealizowano w pomieszczeniu 
Ośrodka Sportowego Jantor (z obsługą opłacaną ze środków 
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach),  
a podglądy w Komendzie Miejskiej Policji, na stanowisku Straży 
Miejskiej w Miejskim Centrum Ratownictwa oraz w nowej 
siedzibie V Komisariatu Policji przy ul. Lwowskiej 7. Zapis, 
archiwizacja przez 30 dni w KMP.  
 
Zadanie zakończone. 

2010-2011 799 815 
 

0 799 815 
 

Środki własne (w tym 
wkład społeczności 
lokalnej) 
Fundusze UE 

Nikiszowiec 

RAZEM 27 060 088 6 270 000 33 330 088  
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Tab.4.1.3. Realizacja zadań miejskich LPR w Obszarze Szopienice          wg stanu na dzień 30.06.2015 

OBSZAR SZOPIENICE 

Lp. 
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA 
Narastająco do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

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 zakończone. 

2006-2009 3 901 218 0 3 901 218 Środki własne 
dysponent środków 
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 - 100 971 (10/11)  
ul. Wiosny Ludów 5 – 11 750 (11-12) 
ul. Morawa 119a – koszt 1 657 355 ( 12/15) 
ul. Obr. Westerplatte 42-50 – koszt 13 466 134 (11/17) 
ul. Sucharskiego 9 – koszt 13 628 (14) 

2007-2017 2 322 382 14 590 000 16 912 382 Środki własne 
dysponent środków 
KZGM 

Szopienice  - 
Burowiec 

3. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie  
ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami 
Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte 
(plac Powstańców Śląskich) 

Zrealizowano umowę na wykonanie opracowania obejmującego 
zaktualizowanie części kosztowej dokumentacji projektowej w 
zakresie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich celem 
ogłoszenia przetargu na realizację robót. Zawarto umowę na 
wykonanie usług polegających na zaktualizowaniu pierwotnej 
dokumentacji obejmującą prolongatę uzgodnień branżowych 
oraz wprowadzenie zmian do projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych każdej branży. Termin wykonania: 2.02.2015r. 
Podpisano Porozumienie między Miastem Katowice (zakres 
drogowy inwestycji) a Tramwajami Śląskimi S.A. (zakres torowy 
inwestycji) w sprawie udzielenia wspólnego zamówienia 
publicznego na realizację robót. W wyniku przeprowadzonego 
przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym 
podpisano umowę z terminem zakończenia: 30.04.2015r. Toczy 
się postępowanie odszkodowawcze.. 

2010 -2015 3 364 063 6 527 659 9 891 722 Środki własne 
 

Szopienice  - 
Burowiec 

4. Przebudowa budynku przy  
ul. Lwowskiej 7 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
budynku z uwzględnieniem nowych funkcji związanych  
z przeniesieniem V Komisariatu Policji z budynku przy  
ul. Zamenhofa 15.  
Zadanie zakończone. 
 

2007-2010 9 156 006 0 9 156 006 Środki własne Szopienice  - 
Burowiec 
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OBSZAR SZOPIENICE 

Lp. 
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA 
Narastająco do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

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

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przewiązki 
łączącej budynki szkolne. 
Zadanie zakończone. 

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

Szopienice - 
Burowiec 

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

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

2006 i 2008 175 199  0 175 199 Środki własne 
 

Szopienice - 
Burowiec 

7. Szkoła Podstawowa nr 45 
przy ul. Korczaka 11 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przewiązki 
łączącej budynki szkolne oraz sali gimnastycznej. 
Zadanie zakończone. 
 

2006  
i 2009-2010 

5 808 698 0 5 808 698 Środki 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 zakończone. 
 

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

Szopienice  -
Burowiec 

9. Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do 
oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum – I etap i II 
etap 

 
 
 

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

2002-2004  
i 2005-2009 

3 881 854 0 3 881 854 Środki własne 
Środki MFOŚiGW 

Szopienice – 
Burowiec 

RAZEM 31 976 775 21 117 659 53 094 434  
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Tab.4.1.4. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Załęże          wg stanu na dzień 30.06.2015 

OBSZAR ZAŁĘŻE 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji  
po 2014 r. 

OGÓŁEM 

1. Modernizacja komunalnych budynków 
mieszkalnych 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji 
budynków: 
Ul. Gliwicka 150 – koszt: 4 397 063 (06/08) 
Zadanie zakończone. 

2006-2008 4 397 063  0 4 397 063 Środki własne 
dysponent środków 
KZGM 

Załęże 

2. Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże  
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. Pośpiecha oraz na odc. od ul. Żelaznej do ul. Brackiej  
z włączeniami poprzecznymi do istniejącego kolektora, wraz  
z modernizacją drogi i oświetlenia. 
Zadanie zakończone. 

2003-2009 23 888 073 0 23 888 073 
 

Środki własne 
EBI 

Załęże 

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

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska 
sportowego z bieżnią i placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 22 przy ul. Wolskiego 3.  
Zadanie zakończone. 

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

Załęże 

4. Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nowej 
siedziby Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem, 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 
Zadanie zakończone. 

2009-2012 8 468 808 
 

0 8 468 808 
 

Środki własne Załęże 

5. Przebudowa dróg powiatowych Przebudowa ul. Żelaznej od ul. Gliwickiej do ul. Chorzowskiej 
(jezdnia + chodnik). 
Zadanie zakończone. 

2012 1 304 679 0 1 304 679 Środki własne Załęże 

RAZEM 39 165 265 0 39 165 265  
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Tab.4.1.5. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Wełnowiec – Józefowiec – Energetyków        wg stanu na dzień 30.06.2015 

OBSZAR WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC - ENERGETYKÓW 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

1. Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku 
północnym - etap I – ul. Konduktorska 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji. 
 
Zadanie zakończone. 

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

Wełnowiec - 
Józefowiec 

RAZEM 12 734 826 0 12 734 826  

 

Tab.4.1.6. Realizacja zadań miejskich LPR w  Obszarze Szopienice - Borki 

OBSZAR SZOPIENICE - BORKI 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONANIA LATA REALIZACJI 

WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji 
po 2014 r. 

OGÓŁEM 

1. Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka 
 

Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy drogi dojazdowej 
do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. 
Korczaka i Hallera  
z odwodnieniem i oświetleniem. 
 
Zadanie zakończone. 

2012-2013 614 529 0 614 529 Środki własne 
 
 

Szopienice – 
Burowiec  

RAZEM 614 529 0 614 529   

 

 

 

 

 

 

Id: B4E28D61-FDB5-4B88-A6E1-3DBD1FA0168A. Podpisany Strona 27



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2013-2014 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE  

28 

 

Tab.4.1.7. Realizacja zadań miejskich LPR w Obszarze Witosa          wg stanu na dzień 30.06.2015 

OBSZAR WITOSA 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

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

Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, roboty drogowe 
oraz dodatkowe roboty budowlane. Opracowano dokumentację 
projektową dla II etapu zadania. 
Zadanie zakończone. 

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

Os. Witosa 

2. Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja 
 
 
 
 

Opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją 
nawierzchni ulicy i chodników w rejonie ul .Rataja. Realizację 
zadania przekazano do KIWK. 
Zadanie zakończone. 

2006-2007 131 931 0 131 931 Środki 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 zakończone. 

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

4. Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - 
trasy rowerowe drogą 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 UE 
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 zakończone. 

2007-2010 1 659 861 
 

0 1 659 861 
 

Środki własne 
fundusze UE 

Os. Witosa 

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

Docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki 
okiennej i ślusarki drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, 
modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. oraz c.w.u. 
Zadanie zakończone. 

2008  
i 2010-2011 

5 601 614 
 

0 5 601 614 
 

Środki własne 
Środki WFOŚiGW 

Os. Witosa 

6. Przebudowa dróg gminnych 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
dróg:  
Zadanie zakończone 
ul. Obroki – koszt 892 567 (09)  
ul. Rataja – 1 897 326 (11/12) 
Zadanie zakończone. 

2009 
i 2011-2012 

2 789 893 0 2 789 893 Środki własne 
dysponent środków 
MZUiM 

Os. Witosa 

7. Przebudowa dróg powiatowych Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
dróg: 
ul. Witosa (wiadukt + zatoka autobusowa) – 957 573 (09 i 12) 
Zadanie zakończone. 

2009 i 2012 957 573 0 957 573 Środki własne 
dysponent środków 
MZUiM 

Os. Witosa 

RAZEM 16 281 904  16 281 904  
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Tab.4.1.8. Realizacja zadań miejskich LPR w Obszarze Dąb - Baildona         wg stanu na dzień 30.06.2015 

OBSZAR DĄB - BAILDONA 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

1.  Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty 
Baildon 

Realizacja układu komunikacyjnego na terenie Huty Baildon,  
w zakresie dróg publicznych, dla dojazdu od ul. Żelaznej  
w kierunku obiektów BGH POLSKA Sp. z o.o., zjazdu z DTŚ  
w kierunku obiektów ESAB oraz dojazdu do centrum biurowego 
Silesia Business Park. 
 
Zadanie zakończone. 
 

2005-2006 
i 2008-2012 

6 382 768 
 

0 6 382 768 
 

Środki własne Dąb 

2. Przedłużenie ul. J. Baildona 
w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej 

Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo 
Gliwickiej 

2015 0 2 640 000 2 640 000  Środki własne  Dąb 

RAZEM 6 382 768 2 640 000 9 022 768  

 

Tab.4.1.9. Realizacja zadań miejskich LPR w Obszarze Brynów - Ceglana         wg stanu na dzień 30.06.2015 

OBSZAR BRYNÓW - CEGLANA 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

1 Przedłużenie ul. Szybowcowej.  Budowa przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i 
odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do 
skrzyżowania z ul. Lotnisko. Uregulowanie spraw terenowo - 
prawnych, decyzja ZRID. 

2010 i 12/18 167 931 8 967 000 9 134 931 Środki własne Os. Paderewskiego - 
Muchowiec 

2 Połączenie drogowe Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą 
Francuską w Katowicach 

Zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 
oświetlenia ulicznego w ramach przedmiotowej inwestycji. 
Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót drogowych, 
kanalizacji deszczowej, odwodnienia i oświetlenia ). 

2012-2014 258 252 0 258 252 Środki własne Os. Paderewskiego - 
Muchowiec 

3 Przebudowa dróg powiatowych Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy 
ul. Lotnisko. 
Zadanie zakończone. 

2010-2011 1 555 019 0 1 555 019 Środki własne Os. Paderewskiego - 
Muchowiec 

Id: B4E28D61-FDB5-4B88-A6E1-3DBD1FA0168A. Podpisany Strona 29



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2013-2014 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE  

30 

OBSZAR BRYNÓW - CEGLANA 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

4 Modernizacja komunalnych budynków 
mieszkalnych 

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji 
budynków: 
ul. Francuska 80 – koszt 197 719 (13) 
ul. Gen. Jankego 272 – koszt 97 849 (11 i 13) 

2011-2013 295 568 0 295 568 Środki własne Os. Paderewskiego - 
Muchowiec 

5 Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i 
Francuskiej 

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 
rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej. 

2015 0 1 600 000 1 600 000 Środki własne Os. Paderewskiego - 
Muchowiec 

6 Budowa układu drogowego w rejonie 
ul. Ceglanej i ul. Kościuszki 

Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. 
Kościuszki. 

2015/2016 0 3 000 000 3 000 000 Środki własne Brynów - os. 
Zgrzebnioka 

RAZEM 2 276 770 13 567 000 15 843 770  

 

 

Tab.4.1.10. Realizacja zadań miejskich LPR w  ramach projektów zintegrowanych         wg stanu na dzień 30.06.2015 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

1 Strefy aktywności rodzinnej Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja stref 
aktywności rodzinnej. 
Zadanie zakończone 

2006 i 2009-2010 2 016 297 0 2 016 297 Środki własne 
fundusze UE 

Teren miasta 

2 Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego 
Wypoczynku 

Zrealizowano roboty budowlane na trzech placach zabaw na 
podstawie posiadanych projektów  (przy ul. Sowińskiego, 
Panewnickiej i Rolnej). Zlecono realizację i odebrano roboty na 
kolejnych dwóch strefach (przy ul. Adwentowicza i ul. Miłej). 
Zrealizowano cały planowany zakres robót. 
Zadanie zakończone 

2012-2014 2 554 935 450 000 3 004 935 Środki własne Teren Miasta 

3 Radosna Szkoła - budowa i modernizacja 
szkolnych placów zabaw - gmina 

Projekt i wykonanie modernizacji placu zabaw poprzez wymianę 
urządzeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i naprawa 
istniejącego ogrodzenia oraz nasadzenie drzew i krzewów: 
Szkoła Podstawowa nr 20 oraz nr 36. 
Zadanie zakończone 

2010-2014 5 319 622 0 5 319 622 Środki własne 
Środki budżetu 
Państwa 

Teren Miasta 
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PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

4 Radosna Szkoła - budowa 
i modernizacja szkolnych placów zabaw - 
powiat 

Udział miasta Katowice w rządowym programie "Radosna 
Szkoła" służącym 
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i 
opieki w klasach I - III 
szkół podstawowych specjalnych. 
Zadanie zakończone. 

2011-2012 564 992 0 564 992 Środki własne 
Środki budżetu 
Państwa 

Teren Miasta 

5 Katowicki Inteligentny System Monitoringu 
i Analizy 

Rozbudowa Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video 
oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu 
Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer 
zainstalowanych na terenie Miasta. 14 listopada 2014 r. 
ogłoszono przetarg na „Zaprojektowanie oraz wykonanie 
systemu monitoringu i analizy dla zadania inwestycyjnego pn.: 
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy”.  Otwarcie 
ofert miało nastąpić w dniu 27 grudnia , ale ze względu na ilość 
zapytań zostało przesunięte na styczeń 2015 r.  

2012-2016 123 404 13 824 474 13 947 878 Środki własne Teren Miasta 

6 Budowa w Katowicach Sieci Publicznych 
Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług 
Administracji Publicznej - etap II 

Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do 
Internetu (PIAP) - 
utworzenia infokiosków oraz telecentrów. 
Zadanie zakończone. 

2008 
i 2010-2012 

577 828 0 577 828 Środki własne 
Fundusze UE 

Teren Miasta 

7 Budowa w Katowicach Sieci Publicznych 
Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług 
Administracji Publicznej - etap III 

Wykonano projekt techniczny i rozpoczęto realizację sieci 
publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z 
opracowanym Studium Wykonalności i Programem 
Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów 
pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze 
ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, 
Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. 
Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki 
podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. 

2011 i 2015 151 882 1 004 748 1 156 630 Środki własne 
Fundusze UE 

Teren Miasta 
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PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Lp. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
RZECZOWY ZAKRES WYKONANIA 

 
LATA 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (szacunkowa) w zł 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

DZIELNICA Narastająco  
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne 
z budżetu miasta do 

zakończenia inwestycji po 
2014 r. 

OGÓŁEM 

8 Modernizacja infrastruktury tramwajowejwraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od 
Placu Wolności dokatowickiego Rynku.-Zadanie zakończone i 
odebrane: w zakresie modernizacji ulicy 3-go Maja po 
przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do 
Placu Wolności, w zakresie modernizacji torowiska 
wbudowanego w jezdnię ul. Obr. Westerplatte w Katowicach 
wraz z przebudową sieci trakcyjnej, w zakresie modernizacji 
połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem 
Trwa realizacja usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera 
Kontraktu przy realizacji całego zadania. Termin zakończenia: 
30.06.2015r.Trwają roboty budowlane w zakresie: - 
modernizacji torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię 
ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w 
Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz 
modernizacji końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach 
Brynowie (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji 
robót: 21.02.2015r.- modernizacji torowiska w ciągu ul. 
Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta 
Katowice z Chorzowem. Termin realizacji robót: 29.05.2015r. 

2009-2015 40 734 521 6 261 347 46 995 868 Środki własne Teren Miasta 

9 Katowicki Inteligentny System Zarządzania 
Transportem Inteligentny System Zarządzania 
Ruchem na obszarze KZK GOP 

Identyfikacja strumieni ruchu, ich analiza i informowanie 
użytkowników dróg o sytuacji ruchowej. 

2017-2020 0 27 000 000 27 000 000   Teren Miasta 

10 Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez kompleksową termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej 
w mieście Katowice 

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę 
usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla 
przedmiotowego projektu. Projekt opracowano. Trwa 
opiniowanie dokumentacji. W wyniku ponownie 
przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Inżyniera 
Kontraktu. Opracowano dokumentację projektową remontu 
konstrukcji dachu Szkoły Podstawowej Nr 66 przy 
ul.B.Krzywoustego 7 w Katowicach. Opracowano dokumentację 
projektową instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd 
wtykowych dla pawilonu „A” Zespołu Szkół Budowlanych przy 
ul.Techników 11 w Katowicach. Opracowano dokumentację 
projektową kotłowni gazowej dla budynku MOPS przy 
ul.Głogowskiej 23 w Katowicach. Wykonano usługi projektowe 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła dla budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy 
Techników 7 w Katowicach. 

2014-2017 36 900 53 473 325 53 510 225 Środki własne 
Fundusze UE 

Teren Miasta 

RAZEM 52 080 381 102 013 894 154 094 275  
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4.2. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - zadania innych instytucji wnioskujących 

Do Lokalnego Programu Rewitalizacji w wyznaczonych do rewitalizacji obszarach instytucje zewnętrzne 

zgłosiły do realizacji 67 przedsięwzięć (w tym 21 przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa oraz 46 

projektów innych niż mieszkaniowe). Zestawienie dot. stopnia realizacji projektów opracowane 

na podstawie wypełnionych kart ocen zawiera Załącznik nr 1, (kolorem ciemnoszarym – zaznaczono 

przedsięwzięcia, których realizację zakończono). Zestawienie projektów dla których nie odesłano karty 

oceny  zawiera Załącznik nr 2. 
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5. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Rewitalizacja to proces łączący działania twarde z programami ożywienia gospodarczego i działaniami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Istotny element  

w sferze społecznej stanowią programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Poniższe zestawienie prezentuje realizację przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Katowicach projektów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przy wykorzystaniu środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ujętych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Kolorem ciemnoszarym zaznaczono projekty, których realizację zakończono.  

Tab. 5.1. Realizacja przedsięwzięć przeciwdziałających bezrobociu przez PUP w Katowicach w ramach PO KL      

Lp. 
NAZWA PROJEKTU / 

TRYB WYBORU 
ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 
OPIS PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU 

1. Aktywność – krok  
w stronę pracy 
projekt 
pozakonkursowy 

Priorytet VI:  
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich. 
 
Działanie 6.1: 
Poprawa dostępu 
do zatrudnienia 
oraz wspieranie 
aktywności 
zawodowej 
w regionie. 
 
Poddziałanie 
6.1.3:  
Poprawa zdolności 
do zatrudnienia 
oraz podnoszenie 
poziomu 
aktywności 

Termin realizacji:  
01.01.2008r. – 31.12.2014r. 
Wartość projektu:  
2008r.: 5 955 572,21 zł 
2009r.: 3 617 037,73 zł  
2010r.: 5 394 356,05 zł 
2011r.: 2 016 779,66 zł  
2012r.: 2 394 248,42 zł 
2013r.: 6 213 577,35 zł 
2014r.: 6 305 581,71 zł 
 
Cel projektu:  
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP w Katowicach poprzez: 

- zwiększenie aktywności zawodowej oraz 
motywacji osób bezrobotnych, 

- dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 

- eliminowanie barier związanych z długotrwałym 
pozostawaniem bez pracy oraz przeciwdziałanie 
procesowi wykluczenia społecznego,  

Wg stanu na dzień 31.12.2014r.: udział w projekcie zakończyło 3.920 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 – 2014 podjęły 
2.603 osoby. Osiągnięto efektywność na poziomie 66,4%, w tym: 

 staż: udział zakończyło 2.417 osób, zatrudnienie podjęło 1.511 osób, osiągnięta 
efektywność 62,5% 

 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy: udział zakończyło 358 osób, 
zatrudnienie podjęły 162 osoby, osiągnięta efektywność 45,3% 

 szkolenia: udział zakończyły 342 osoby, zatrudnienie podjęło 90 osób, osiągnięta 
efektywność 26,3% 

 jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej: udział 
zakończyło 891 osób, samozatrudnienie podjęło  891 osób, osiągnięta 
efektywność 100,0 %. 

 
* różnica pomiędzy ogólną liczą osób, która ukończyła udział w programie (3.920 osób), a liczbą 
osób, które ukończyły udział w poszczególnych formach aktywizacji zawodowej wynika z faktu 
udziału przez beneficjentów projektu w różnych formach aktywizacji zawodowej. 
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zawodowej osób 

bezrobotnych.  
 

- umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń 
zawodowych, 

- przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek 
pracy, 

- pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. 
 

2. Staż szansą na pracę  
projekt konkursowy 

Priorytet VI: 
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich. 
Działanie 6.1: 
Poprawa dostępu 
do zatrudnienia 
oraz wspieranie 
aktywności 
zawodowej 
w regionie. 
Poddziałanie 
6.1.1: 
Wsparcie osób 
pozostających bez 
zatrudnienia na 
regionalnym rynku 
pracy.  
 

Termin realizacji:  
01.01.2010r. – 31.12.2010r. 
Wartość projektu:  
1 324 178,27 zł 
 
Cel projektu:  
aktywizacja zawodowa uczestników projektu.  
 
Cel został osiągnięty poprzez: 

- zwiększenie aktywności zawodowej oraz motywacji, 
- umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń 

zawodowych, 
- przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek 

pracy osób bezrobotnych. 
 

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

- 9 osób niepełnosprawnych, 
- 109 osób w wieku do 25 roku życia, 
- 15 osób w wieku powyżej 50 roku życia. 

 
Wskaźnik efektywności zatrudnienia wśród 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 
firmę 
projekt konkursowy 
 

Priorytet VI: 
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich. 
 
Działanie 6.2: 
Wsparcie oraz 
promocja 
przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia 

Termin realizacji:  
01.05.2010r. – 30.09.2011r. 
Wartość 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 działalności gospodarczej (produkcyjnej, 

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia: 

- wsparcie szkoleniowo –  doradcze, 

- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, 

- podstawowe wsparcie pomostowe. 
 
W ramach projektu w 2010r. każdy 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 przedsiębiorczości 
składające się m.in. z następujących modułów: rejestrowanie działalności gospodarczej, 
przygotowanie biznes planu, podstawy księgowości, zarządzanie małą firmą, podatki  
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rzemieślniczej oraz usługowej) przez 12 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, 

 wypłata wsparcia pomostowego dla 10 
beneficjentów projektu. 

 
 
 
Cele szczegółowe projektu: 

- kształtowanie postaw przedsiębiorczych, 

- przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek 
pracy, 

- stworzenie warunków do powstania nowych firm, 

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

i ubezpieczenia społeczne, techniki negocjacji, prawo pracy, marketing i reklama, 
pozyskiwanie klientów. 
Uczestnictwo w 80% zajęć doradczo-szkoleniowych było warunkiem ubiegania się  
o środki na rozwój przedsiębiorczości i podstawowe wsparcie pomostowe. 
 
Po ukończeniu zajęć doradczo-szkoleniowych 18 uczestników złożyło wniosek  
o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Powołana Komisja Oceny Wniosków 
przeprowadziła ocenę formalną oraz merytoryczną każdego wniosku i dokonała wyboru 
podmiotów, które otrzymały środki. 
W ramach projektu 12 uczestników uzyskało środki na działalność gospodarczą  
w wysokości do 40 tys. zł – przekazywane uczestnikom w postaci transz. 
 
W 2011r. 10 uczestników, którzy podjęli działalność gospodarczą w ramach projektu 
otrzyma wsparcie finansowe przez okres 6 miesięcy. 
Wybór podmiotów, którym przyznane zostanie wsparcie nastąpi analogicznie do sposobu 
przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości (tj. przez Komisję). 
Środki będą przekazywane uczestnikom projektu w postaci transz. 
Ponadto uczestnicy, którym przyznane zostanie wsparcie pomostowe, będą mogli 
skorzystać z 3h doradztwa z zakresu finansów i księgowości. 
Wsparcie pomostowe przyznawane będzie niezależnie od otrzymania środków na rozwój 
przedsiębiorczości, tzn. możliwe będzie ubieganie się wyłącznie o wsparcie pomostowe. 
 
W wyniku realizacji projektu zostało utworzonych 12 miejsc pracy w ramach udzielonych  
z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
 

4.  Katowicka Strefa 
Aktywizacji  
i  Zatrudnienia 
projekt konkursowy 
 

Priorytet VII: 
Promocja 
integracji 
społecznej. 
Działanie 7.2: 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i 
wzmocnienie 
sektora ekonomii 
społecznej 
Poddziałanie 

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

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

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej: 

 osoby długotrwale bezrobotne: 120 osób, 

 osoby samotnie wychowujące dzieci: 50 osób, 

 osoby powyżej 50 roku życia: 70 osób, 

 osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi: 15 osób. 
 
Suma powyższych wartości jest wyższa niż zakładana liczba uczestniczek projektu, gdyż 
uczestniczki mogły być jednocześnie wyszczególnione w różnych kategoriach. 
 
W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:  
- udzielenie indywidualnego wsparcia przez opiekunów, wypracowanie planu rozwoju 
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7.2.1:  
Aktywizacja 
zawodowa  
i społeczna osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

poszukujące pracy.  
 
Cele szczegółowe projektu: 

- wzmocnienie psychologiczne, podniesienie 
motywacji i rozbudzenie aspiracji kobiet do 
aktywnego życia i podjęcia zatrudnienia, 

- wyposażenie w umiejętności i kompetencje 
społeczne niezbędne w stosunkach zawodowych, 

- poprawa kondycji psychologicznej i fizycznej jako 
niezbędny warunek aktywizacji, 

- rozwój umiejętności godzenia życia rodzinnego i 
zawodowego, 

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

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

 

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

specjalistów (psychologa, psychiatry, lekarza medycyny pracy, fizjoterapeuty),  
- warsztaty aktywizujące uczestniczki, 
- kursy i szkolenia zawodowe połączone z zajęciami z zakresu aktywnego poszukiwania 

pracy, 
- spotkania z przedstawicielami firm w celu zdobycia umiejętności rozmowy z przyszłym 

pracodawcą, 
- staże 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, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS), 
którego liderem był Reed In Partnership Poland Sp. z o.o. Powiatowy Urząd Pracy  
w Katowicach jako partner odpowiadał za dobór uczestników projektu.  
 

5 Restart kariery 
projekt konkursowy 

PO Kapitał 
Ludzki 
 
Priorytet VIII: 
Regionalne kadry 
gospodarki 
 
Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.2 

Termin realizacji: 
01.05.2013 - 30.04.2015 
 
Wartość projektu: 
2013r.: 12.330,88 zł 
2014r.: 701.860,33 zł 
2015r.: 140.519,89 zł 
 
Cel projektu: 
wsparcie 60 osób zwolnionych z przyczyn dot. 
zakładu pracy, zarejestrowanych w PUP  
w Katowicach, w zakresie samozatrudnienia lub 
nabycia/podwyższenia kwalifikacji zawodowych. 
 

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:  

 stażu (trwającego przez okres 6 miesięcy celem zdobycia doświadczenia w pracy  
w nowym zawodzie) – 18 osób 

 szkolenia zawodowego (kierunki szkoleń zostaną wybrane adekwatnie do potrzeb 
i możliwości uczestników z IPD i analizy zapotrzebowania na kwalifikacje w regionie) 
– 29 osób 

 przyznania jednorazowych środków finansowych na uruchomienie firmy połączonego 
z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy 
– 10 osób 

6 Aktywne 
katowiczanki 
projekt konkursowy 

PO Kapitał 
Ludzki 
 

Termin realizacji: 
01.08.2013r. - 30.11.2014r. 
 

W ramach projektu: 

 24 uczestniczki poprzez udział w stażach zwiększyły swoje szanse na znalezienie 
zatrudnienia oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, 
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Priorytet VI: 
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich 
 
Działanie 6.1 
Poddziałanie 6.1.1 

Wartość projektu:  
2013r.: 1 549,39 zł 
2014r.:  223 586,26 zł 
 
Cel projektu: 
Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej  
i zdolności do zatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych, 
zarejestrowanych w PUP w Katowicach.   
 

 21 uczestniczek projektu zwiększyło swoje szanse na znalezienie zatrudnienia 
poprzez odbycie szkolenia zawodowego.  

W ramach projektu planowane były następujące szkolenia: 

 pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera 

 sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

 księgowość z obsługą programów Symfonia i Płatnik 

 kosmetyka  

 opieka w klubie dziecięcym. 
Dodatkowo każda z beneficjentek projektu uczestniczyła w warsztatach z zakresu technik 
aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 
Uczestniczce projektu przysługiwał zwrot kosztów przejazdu na warsztaty aktywizacyjno – 
doradcze, staż lub szkolenie zawodowe. 

7 Na początek staż 
projekt konkursowy 

PO Kapitał 
Ludzki 
 
Priorytet VI: 
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich 
 
Działanie 6.1 
Poddziałanie 6.1.1 

Termin realizacji: 
01.08.2013r. - 30.04.2015r. 
 
Wartość projektu:  
2013r.: 13 214,11 zł 
2014r.:  862 505,15 zł 
2015r.:  541 409,04 zł 
 
Cel projektu: 
Aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do 
zatrudnienia 210 osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP w Katowicach. 

Grupę docelową stanowiły osoby do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, które  
w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym 
dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia.  
 
W ramach projektu uczestnicy zostali skierowani na: 

 staże na okres do 6 miesięcy,  

 warsztaty aktywizacyjno – doradcze z zakresu technik aktywnego poszukiwania 
pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych 

 skorzystanie z poradnictwa zawodowego.  

  
Indywidualne sesje z doradcą zawodowym pozwoliły na skonstruowanie Indywidualnego 
Planu Działania. Uczestnikowi projektu przysługiwał zwrot kosztów przejazdu na warsztaty 
aktywizacyjno – doradcze. Warsztaty aktywizacyjno-doradcze w ramach projektu 
przygotowujące uczestników do udziału w stażach u pracodawców ukończyło 246 
uczestników projektu. 
Na podstawie zawartych umów z pracodawcami do odbycia staży zostało skierowanych 
204 uczestników projektu. 

8 Kierunek 
przedsiębiorczość 
projekt 
pozakonkursowy 

PO Kapitał 
Ludzki 
 
Priorytet VI: 
Rynek pracy 
otwarty dla 
wszystkich 

Termin realizacji:  
01.06.2013r. - 30.06.2015r. 
 
Wartość projektu:  
2013r.: 13 365,38 zł 
2014r.: 1 125 809,78 zł 
2015r.: 8 323,35 zł 

Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy  
w Katowicach a 30 Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego. Rolę Lidera w 
projekcie pełnił Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we wrześniu 2013r. oraz na przełomie grudnia 
2013r. i stycznia 2014r. prowadził rekrutację osób bezrobotnych do udziału w projekcie. Po 
dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych 
deklarację udziału w projekcie podpisało 65 osób bezrobotnych, w tym środki na podjęcie 
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Działanie 6.2 
 

Cel projektu: 
Pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób 
bezrobotnych z województwa śląskiego, w tym co 
najmniej 698 kobiet poprzez udzielenie wsparcia 
stymulującego podjęcie działalności gospodarczej. 
Grupę docelową projektu stanowiły osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych 
urzędach pracy na terenie województwa śląskiego, 
które zainteresowane były uruchomieniem własnej 
działalności gospodarczej. 
 

działalności gospodarczej zostały wypłacone dla 50 osób bezrobotnych. 
 
W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia: 

- doradztwo zawodowe 
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania 
- szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej 
- indywidualne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości i pisania biznesplanu 
- zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń 
- przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

 

W roku 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przystąpił do realizacji kolejnych projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  
 

 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) - projekt pozakonkursowy, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1, 

Poddziałanie 1.1.1, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

 Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) - projekt pozakonkursowy, Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. 
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6.  Podsumowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice 

6.1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – zadania miejskie 

 

W ramach monitorowania działań rewitalizacyjnych Miasta, prześledzono realizację 86 przedsięwzięć miejskich ujętych  

w ramach programu rewitalizacji. Od początku realizacji Programu zrealizowano 63 przedsięwzięcia, natomiast  

23 są w trakcie realizacji, dotyczy to głównie dużych projektów inwestycyjnych oraz projektów wielozadaniowych m.in.: 

modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych czy modernizacja infrastruktury tramwajowej. 

 

Tab. 6.1.1. Realizacja zadań miejskich LPR w Katowicach – liczba projektów                                                                 wg stanu na dzień 30.06.2015r. 

NAZWA OBSZARU 
Liczba 

projektów 
Liczba projektów 
zrealizowanych 

Liczba projektów w trakcie 
realizacji  

CENTRUM 37 26 11 

GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 8 7 1 

SZOPIENICE 9 7 2 

ZAŁĘŻE 5 5 0 

SZOPIENICE - BORKI 1 1 0 

JÓZEFOWIEC - ENERGETYKÓW 1 1 0 

WITOSA 7 7 0 

DĄB - BAILDONA 2 1 1 

BRYNÓW - CEGLANA 6 3 3 

ZINTEGROWANE 10 5 5 

RAZEM 86 63 23 

 

Skumulowana wartość wydatków poniesiona na zadania miejskie w ramach Programu Rewitalizacji do roku 2012 wyniosła 

836 451 390 zł., w latach 2013 i 2014 wydatkowano 840 722 715 zł. co łącznie daje skumulowaną sumę wydatków 

majątkowych do końca 2014 roku w wysokości 1 677 174 105 zł. 

 

Tab. 6.1.2. Realizacja zadań miejskich LPR w Katowicach   - wydatki                                                                         wg stanu na dzień 30.06.2015r. 

NAZWA OBSZARU 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (SZACUNKOWA) w zł 

Narastająco 
do 31.12.2012 r. 

Wykonanie  
w latach 2013-2014 

Narastająco 
do 31.12.2014 r. 

CENTRUM 708 668 978 779 931 821 1 488 600 799 

GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 26 131 926 928 162 27 060 088 

SZOPIENICE 28 310 772 3 666 003 31 976 775 

ZAŁĘŻE 37 860 586 1 304 679 39 165 265 

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

SZOPIENICE-BORKI   614 529 614 529 

OS. WITOSA 14 184 641 2 097 263 16 281 904 

DĄB – BAILDONA 6 382 768 0 6 382 768 

BRYNÓW - CEGLANA 160 596 2 116 174 2 276 770 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 2 016 297 50 064 084 52 080 381 

RAZEM 836 451 390 840 722 715 1 677 174 105 
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Wysokość poniesionych nakładów na wieloletnie zadania inwestycyjne obejmujące zadania dofinansowane z funduszy UE 

oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania (w tym kredyt EBI), w obszarach objętych Programem Rewitalizacji oraz na 

projekty zintegrowane wyniosła do końca 2014 roku ponad 1,6 mld zł. W układzie poszczególnych obszarów przedstawia 

się następująco:  

 

Tab. 6.1.3. Realizacja zadań miejskich LPR w Katowicach – podsumowanie                                           wg stanu na dzień 30.06.2015r. 

NAZWA OBSZARU 

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (SZACUNKOWA) w zł 

Narastająco 
do 31.12.2014 r. 

Nakłady niezbędne z budżetu miasta do 
zakończenia inwestycji po 2014 r. OGÓŁEM * 

CENTRUM 1 488 600 799 207 905 207 1 696 506 006 

GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 27 060 088 6 270 000 33 330 088 

SZOPIENICE 31 976 775 21 117 659 53 094 434 

ZAŁĘŻE 39 165 265 0 39 165 265 

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

SZOPIENICE-BORKI 614 529 0 614 529 

OS. WITOSA 16 281 904 0 16 281 904 

DĄB – BAILDONA 6 382 768 2 640 000 9 022 768 

BRYNÓW - CEGLANA 2 276 770 13 567 000 15 843 770 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 52 080 381 102 013 894 154 094 275 

RAZEM 1 677 174 105 353 513 760 2 030 687 865 

 

* Dotyczy katalogu zadań ujętych w uchwale nr LVI/1326/14 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice  

     na lata 2014-2015”, szacunkowa wartość zadań obejmuje wydatki ponoszone od początku ich realizacji. 

 

Skumulowana wartość projektów zrealizowanych przez Miasto uwzględniająca wydatki poniesione do końca 2014r. 

w wyznaczonych obszarach rewitalizacji wskazuje na wyraźną dominację obszaru Centrum  - łączne wydatki wyniosły 

prawie 1,5 mld zł.  Kluczowe miejskie projekty w ramach obszaru Centrum to: 

 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym: przebudowa układu drogowego, torowiska 

tramwajowego oraz infrastruktury technicznej, nowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych (Plac Kwiatowy, 

Plac Centralny), przebudowa koryta rzeki Rawy w strefie Rondo – Rynek,  

 Strefa Kultury (budowa MCK, nowej siedziby NOSPR oraz układu drogowego (finalizacja prac), 

 Modernizacja „Spodka”, 

 Współfinansowanie rewitalizacji obiektów poprzemysłowych Muzeum Śląskiego w ramach projektu: Rewitalizacja 

zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową 

niezbędnej infrastruktury. 
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 Bulwary Rawy (końcowa faza realizacji zadania: budowa dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz 

zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Dudy Gracza). 

Miasto w ostatnich latach, skoncentrowane było na przywróceniu funkcji centrotwórczych strefie śródmiejskiej 

i przekształceniu obszaru poprzemysłowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Spodka poprzez 

wprowadzenie funkcji o charakterze metropolitalnym. Udział w sukcesie tworzenia Strefy Kultury mają zarówno samorząd 

lokalny jak i regionalny. Powstałe Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Nowa Siedziba Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia oraz Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego tworzą spójną i funkcjonalną przestrzeń o 

niezaprzeczalnej wartości. Ogromny udział w przekształcaniu miasta mają uczelnie wyższe (Centrum Informacji Naukowej 

i Biblioteka Akademicka – wspólny projekt Uniwersytetów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach, Centrum 

Nowoczesnych Technologii Informatycznych (projekt Uniwersytetu Ekonomicznego), realizowana nowa siedziba Wydziału 

Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego) oraz przedsięwzięcia inwestorów prywatnych w tym realizacja Galerii 

Katowickiej, inwestycje Trigranit, Immofinanz Group, EuroCentrum, Górnośląski Park Przemysłowy, inwestycje biurowe. 

Na efekt kompleksowej rewitalizacji mają również wpływ projekty o charakterze pozainwestycyjnym, realizowanym 

zarówno przez Miasto jak i inne podmioty (monitorowane w ramach programów dziedzinowych). Dla wielu z nich uzyskano 

wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Kompleksowe przekształcanie obszarów zdegradowanych jest procesem wielopłaszczyznowym, angażującym różnych 

interesariuszy, różne źródła finansowania i ukierunkowanym na różnych odbiorców. Część bezpośrednich i pośrednich 

rezultatów interwencji realizacyjnych jest widoczna z pewnym opóźnieniem. Aktualny Program Rewitalizacji nie 

inkorporuje wszystkich możliwych działań w obszarach, z jednej strony jest odzwierciedleniem działań zależnych od 

możliwości finansowych miasta (zadania zgodne z budżetem miasta), z drugiej projektów, o skuteczności których 

decydowali inwestorzy prywatni starający się o dotację lub niskooprocentowaną pożyczkę w ramach środków na 

rewitalizację Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Obserwowana 

w ostatnich latach społeczna, gospodarcza, przestrzenna i wizerunkowa zmiana Miasta Katowice jest efektem po części 

działań prowadzonych w ramach procesu rewitalizacji, po części projektów nie objętych samym Programem. W związku z 

czym w aktualizowanym Programie Rewitalizacji planowane jest większe włączenie partnerów zewnętrznych oraz 

podkreślenie aspektów gospodarczych. Odzwierciedleniem wielowymiarowej przemiany Miasta są kolejne nagrody 

i wyróżnienia przyznawane w odniesieniu do różnych obszarów tematycznych ekonomicznych i społecznych (min. Miasto 

Przyjazne Inwestorom”,„Outsourcing Stars 2013, „Samorząd Równych Szans 2013”, Aktywny Samorząd w obszarze 

zatrudniania osób niepełnosprawnych, Samorządowy Menadżer Regionu, Przyjazna Gmina). 

W 2016 roku zaplanowano zlecenie wykonania ewaluacji ex-post Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice, 

która będzie stanowiła ocenę efektów wdrażania Programu  w latach 2007 - 2015. W ramach przedmiotowej oceny 

przeanalizowany zostanie stopień realizacji przedsięwzięć oraz sposób w jaki przyczyniły się one do osiągnięcia  

zdefiniowanych celów Programu Rewitalizacji, zaprezentowane zostaną także wnioski ogólne oraz rekomendacje 

ewentualnych zmian do zastosowania podczas wdrażania Programu Rewitalizacji na kolejną perspektywę. 
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6.2. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne – zadania innych instytucji wnioskujących  
 

W ramach monitorowania realizacji 67 przedsięwzięć instytucji zewnętrznych (w tym 21 przedsięwzięć 

z zakresu mieszkalnictwa oraz 46 innych niż mieszkaniowe) wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Katowice na lata 2014-2015, rozesłano 54 kart oceny projektów (nie wysłano kart w przypadku 13 projektów, z których 12 

zostało zrealizowanych, a od realizacji 1 odstąpiono - zgodnie z informacją przekazaną za poprzedni okres 

sprawozdawczy: 2011-2012 tj. w lipcu 2013 roku) oraz prześledzono informacje na stronach Urzędu Marszałkowskiego. 

Instytucje wypełniły i odesłały karty (lub pisemną informację zwrotną) łącznie dla 27 projektów (w tym 19 przedsięwzięć 

innych niż mieszkaniowe oraz 8 z zakresu mieszkalnictwa).  

Tab. 6.2.1 Zadania innych instytucji wnioskujących – zestawienie  

Przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

Ujęte 
w LPR 

Liczba projektów 
zrealizowanych 

(zakończonych) wg 
informacji za poprzedni 
okres sprawozdawczy 

Liczba projektów, dla 
których odstąpiono od 

realizacji 
(zakończonych) wg 

informacji za poprzedni 
okres sprawozdawczy 

Wysłano karty 
oceny 

Odesłano karty 
oceny 

% zwrotu 

inne niż 
mieszkaniowe 

46 8 1 37 19 51,35% 

mieszkalnictwo 21 4 0 17 8 47,06% 

Razem 67 12 1 54 27 50,00% 

 

 
6.2.1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne inne niż mieszkaniowe  

W ramach 46 przedsięwzięć instytucji zewnętrznych – przedsięwzięć innych niż mieszkaniowe, rozesłano 37 

kart (8 projektów zrealizowano i zamknięto, a w przypadku 1 projektu – odstąpiono od jego realizacji - zgodnie ze 

sprawozdaniem za lata 2011-2012). Instytucje odesłały karty dla 19 projektów.  

Spośród 46 projektów wpisanych do LPR, dla których instytucje deklarowały, że złożą wniosek o dotację lub pożyczkę  

w ramach dofinansowania środkami unijnymi, dla których obligatoryjne było ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji 

(Poddziałanie 6.2.1. i 6.2.3. RPO WSL 2007-2013), jedynie dla 8 projektów instytucje faktycznie ubiegały się o środki UE 

(przy czym należy zaznaczyć, że brak jest pełnej informacji co do liczby projektów, dla których podjęto rozmowy z BOŚ  

w ramach JESSICA, a które nie zakończyły się podpisaniem umowy o pożyczkę).  

Spośród w/w 46 projektów wpisanych do LPR, wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.2.1. złożono dla 

projektów 6 instytucji: Akademii Sztuk Pięknych, Wyższej Szkoły Mechatroniki, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną 

Pracy, Fundacji Eko – Silesia (obecnie Maksimum Sp. z o.o.), Uniwersytetu Śląskiego i Fundacji Giesche. Umowy  

o dofinansowanie podpisano dla projektów: ASP pn. Budowa między ulicami Raciborską i Koszarową  

w Katowicach budynku dydaktyczno – badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty 
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park form przestrzennych oraz Fundacji Giesche pn. Adaptacja budynku szlamowni historycznej fabryki 

porcelany na budynek biurowo-usługowy wraz z zagospodarowaniem otoczenia jako kolejny etap i rozbudowa 

Parku Przemysłowo-Technologicznego "Porcelana Śląska Park" w Katowicach”. Projekt Wyższej Szkoły 

Zarządzania Ochroną Pracy pn. Rewitalizacja dzielnicy Bogucice poprzez budowę obiektu o funkcjach gospodarczych, 

społecznych, kulturalnych  i edukacyjnych – etap I, znalazł się na liście rezerwowej.  

Pierwszą w Katowicach umowę o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA podpisano w 2013 roku dla projektu Spółki 

Browar Mariacki: Rewitalizacja budynku byłego Hotelu Śląskiego w Katowicach - hotel wraz restauracją i mini 

browarem, jako platformy turystyczno-kulturalnej regionu, jednak wnioskodawca rozwiązał umowę z BOŚ. Kolejną 

umowę w dniu 2 marca 2015 roku podpisało CH Estates Sp. z o.o. dla projektu: Rewitalizacja obiektu przy  

ul. Staromiejskiej 13a w Katowicach. Dodatkowo, zamiar pozyskania środków w ramach Instrumentu JESSICA w latach 

2014-2020 zadeklarowano dla 3 projektów: 2 projekty Uniwersytetu Śląskiego i 1 projekt CITY POINT 37. 

 

W ramach pozostałych 38 projektów, instytucje aplikowały o dofinansowanie z innych źródeł (inne Poddziałania 

RPO, KPO, Miejski Konserwator Zabytków w Katowicach, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zarząd 

Województwa Śląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 

nie aplikowały o inny rodzaj dofinansowania i nie mają takiego zamiaru, deklarują zamiar aplikowania o środki na „projekty 

rewitalizacyjne” w ramach perspektywy 2014-2020, odstąpiły od realizacji projektów w kształcie zgłoszonym do LPR, bądź 

też brak jest jakiejkolwiek informacji na temat realizacji ich projektów. Spośród  w/w 38 projektów: 10 zrealizowano,  

4 znajdują się w trakcie realizacji, 6 jest planowanych do realizacji, w większości po 2015 roku. 

 

Tab. 6.2.2 Podsumowanie danych pozyskanych na podstawie kart oceny dla projektów innych niż mieszkaniowe 
 

LP. PRZEDSIĘWZIĘCIA INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH – INNE NIŻ MIESZKANIOWE 

1 Liczba projektów zrealizowanych (zakończonych) 
w tym: 

11 

2 Liczba projektów w trakcie realizacji 
w tym: 

6 

3 Liczba projektów planowanych do realizacji                                                    3 

4 Liczba projektów, których realizacja jest zależna od czynników niezależnych od inwestora (mpzp) 2 

5 Liczba projektów nie przewidzianych do realizacji do końca 2015 r. 4 

6 Liczba projektów, dla których odstąpiono od realizacji w kształcie zgłoszonym do LPR 2 

7 Liczba projektów, dla których nie otrzymano informacji zwrotnej 18 

 RAZEM 46 
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6.2.2. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne z zakresu mieszkalnictwa  

W ramach przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa, z terenu Miasta Katowice na 21 projektów wpisanych do 

Programu, rozesłano 17 kart oceny (4 projekty zostały zrealizowane i zamknięte zgodnie z informacją za poprzedni okres 

sprawozdawczy (tj. lipiec 2013 r.). Instytucje odesłały karty dla 8 projektów.  

Na 21 przedsięwzięć mieszkaniowych wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja 

– duże miasta złożono dla 9 projektów. Umowy o dofinansowanie podpisało 6 podmiotów: WM ul. Wajdy 4, WM ul. 

Wajdy 15, WM ul. Wajdy 18, WM ul. Wiązowa 7B, WM „Złota – Sportowa”, SM „Sadyba”. Na liście rezerwowej 

znalazły się projekty 3 instytucji: SM „Silesia”, SM „Załęska Hałda”, SM „Górnik”.2  Łączna wartość powyższych 

projektów wynosi 17 102 750,43 zł, natomiast łączna wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 10 412 759,18 zł. 

 

Spośród 12 projektów, dla których mimo wcześniejszych deklaracji nie złożono wniosku o dofinansowanie (a dla których 

odesłano kartę oceny w 2015 roku): 

- 3 projekty zrealizowano, 
- 1 projekt znajduje się w trakcie realizacji, 
- 2 projekty są planowane do realizacji.  

Dla projektów, dla których obecnie otrzymano informację, że znajdują się one w trakcie realizacji (3 projekty, w tym 2 

znajdujące się na liście rezerwowej w ramach 6.2.1.) instytucje zeznały, że podejmowały próby pozyskania środków  

również z innych źródeł niż RPO WSL 2007-1013 Poddziałanie 6.2.1. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, kredyty z premią termomodernizacyjną) oraz zadeklarowały zamiar pozyskania środków na dalszą 

realizację projektów po 2014 roku.  

 
Tab. 6.2.3.Podsumowanie danych pozyskanych na podstawie kart oceny  
 

LP

. 
PRZEDSIĘWZIĘCIA INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA 

1. Liczba projektów zrealizowanych (zakończonych) 
w tym:  

7 

2.  Liczba projektów w trakcie realizacji* 
 

3 

3 Liczba projektów planowanych do realizacji                                                                2 

4 Liczba projektów, dla których nie otrzymano informacji zwrotnej 9 

 RAZEM 21 

* dodatkowo pozyskano informację ze strony internetowej UM  Województwa Śląskiego o 2 projektach w trakcie realizacji dla których nie odesłano 

kart oceny – dot. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wajdy 4, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wajdy 18 ) 

                                                 
2  Na podstawie informacji ze strony http://rpo2007-2013.slaskie.pl/ 
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6.2.3 Podsumowanie  

Zwrot kart oceny na poziomie 50% (27 na 54 rozesłane karty) nie jest zadowalający. Uniemożliwia zebranie pełnej 

informacji i prowadzenie pełnego monitoringu realizacji zgłoszonych do Programu projektów rewitalizacji w sposób ciągły. 

W porównaniu ze sprawozdaniem przygotowywanym w 2013r. za lata 2011-2012, zwrot kart oceny osiągnął niższy 

poziom (o ok. 4%). Dość bierna i niechętna postawa instytucji zewnętrznych w obliczu sprawozdawania informacji może 

pośrednio wynikać z braku informacji o możliwych formach dofinansowania działań rewitalizacyjnych dla projektów,  

a także z niepewności spowodowanej podejściem i  wymogami w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Zauważalny  

jest również brak zainteresowania instytucji, które już 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 są często na 

bardzo wczesnym etapie planowania realizacji projektu, a niejednokrotnie na etapie pomysłu na projekt). 

Dodatkowo pełną i trafną  interpretację wyników ankiety uniemożliwia zauważalne w porównaniu z poprzednim okresem 

sprawozdawczym, pobieżne (np. brak uzasadnień w punktach, które taką informację przewidują) i nierzetelne wypełnianie 

kart.  Informacja o liczbie projektów, dla których faktycznie złożono wniosek w związku z powyższym została skorygowana 

zgodnie z oficjalnymi zestawieniami Urzędu Marszałkowskiego).  Jedynie dla 13% projektów (innych niż mieszkaniowe) 

instytucji zewnętrznych deklarujących przy wpisie do LPR zamiar ubiegania się o dofinansowanie, faktycznie złożono 

wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL, Poddziałanie 6.2.1. Częściowo mogło wynikać 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 można do działań rewitalizacyjnych.  

Niestety brak jest pełnej i rzetelnej informacji ile podmiotów faktycznie wnioskowało lub podjęło rozmowy z BOŚ w celu 

pozyskania pożyczki w ramach Instrumentu JESSICA (Poddziałanie 6.2.3.). W przypadku przedsięwzięć z zakresu 

mieszkalnictwa (usuwanie azbestu) wnioski o dofinansowanie złożono dla 43% projektów wpisanych do LPR. Łącznie, 

spośród 67 projektów wpisanych do LPR, na podstawie informacji pozyskanych w tym i ubiegłym okresie 

sprawozdawczym, instytucje zrealizowały 18 projektów (ok. 27% projektów ogółem, 66% w skali kart odesłanych),  

11 projektów- jest w trakcie realizacji (9 na podstawie kart (33% w skali kart odesłanych) + 2 z informacji na stronach 

Urzędu Marszałkowskiego) co daje (ok. 16% projektów ogółem.)  

 

Tab. 6.2.4 Zestawienie danych pozyskanych na podstawie kart oceny dot. przedsięwzięć instytucji zewnętrznych – podsumowanie wg stanu na dzień 30.06.2015r. 

LP. PRZEDSIĘWZIĘCIA INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH WPISANE DO LPR                                                       OGÓŁEM 67 100 % 

1. Liczba projektów zrealizowanych (zakończonych)     z informacji za obecny i poprzedni okres sprawozdawczy 18 27% 

2.  Liczba projektów w trakcie realizacji                           z informacji za obecny i poprzedni okres sprawozdawczy 11 16% 
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7.  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice w nowej perspektywie (finansowej i prawnej) 

 
7.1. Perspektywa finansowa 2014-2020 

 
Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne w nowej perspektywie unijnej przewidziano co najmniej 25 mld zł,  

z czego ok. 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych, a ok. 3 mld ze środków budżetu państwa oraz budżetów 

samorządów. Dla działań rewitalizacyjnych finansowanych ze środków UE ważnym odniesieniem są zatwierdzone 3 lipca 

2015 roku horyzontalne Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020. W Wytycznych sformułowano warunki, jakie muszą spełnić projekty rewitalizacyjne 

kwalifikujące się do wsparcia środkami UE lub te, które otrzymają preferencje w pozyskaniu środków, w postaci: ułatwień 

w konkursach, szans na pozakonkursowe nabory itp. Szczególny nacisk położono na odpowiednie przygotowanie 

programów rewitalizacji, by w sposób kompleksowy i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz 

podnieść jakość życia osób mieszkających na ich terenie. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych 

(wynikających z programów rewitalizacji) są środki regionalnych programów operacyjnych (EFRR i EFS), natomiast 

wsparcie z krajowych programów operacyjnych jest uzupełniające i odbywa się głównie poprzez formułowanie preferencji 

dla projektów wynikających z programów rewitalizacji. 

W I półroczu 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020” oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP). Wg w/w projektu bezpośrednio związana z rewitalizacją jest 

Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna (działania finansowane z EFRR) oraz 

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne (działania finansowane z EFS). Należy pamiętać, że wsparcie inwestycyjne 

projektów z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter 

przedsięwzięć kompleksowych, łączących interwencję infrastrukturalną ze wsparciem realizowanym w ramach EFS. 

Lokalne Programy Rewitalizacji podlegać będą eksperckiej ocenie zapewnianej przez IZ RPO WSL. Podstawowym 

kryterium oceny będzie zgodność lokalnych programów rewitalizacji z wytycznymi MIiR, w tym rzetelne i wiarygodne 

zdiagnozowanie problemów występujących na danym obszarze i jakość zaproponowanych rozwiązań zmierzających  do 

rozwiązania zidentyfikowanych problemów. 

 

 
7.2. Regulacje prawne  

 
Proces rewitalizacji znalazł odzwierciedlenie w pracach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nad założeniami 

Narodowego Planu Rewitalizacji (NPR). W NPR zostanie wskazana konieczność powiązania procesu rewitalizacji ze 

wszystkimi politykami gminy, m.in. poprzez koordynację programów rewitalizacji z gminnymi dokumentami planowania 

przestrzennego, polityką społeczną, mieszkaniową czy lokalnymi dokumentami strategicznymi. 

Id: B4E28D61-FDB5-4B88-A6E1-3DBD1FA0168A. Podpisany Strona 47



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W LATACH 2013-2014 LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE  

48 

W październiku 2015 Sejm przyjął ustawę o rewitalizacji która stwarza ramy prawne dla procesów rewitalizacji w Polsce. 

Ustawa wprowadza definicję - “Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji. ”Wpisuje rewitalizację  w katalog nieobligatoryjnych zadań własnych gminy, wprowadza 

partycypacyjny model programowania i wdrażania rewitalizacji, wprowadza nowy dokument nie stanowiący aktu prawa 

miejscowego - Gminny Program Rewitalizacji, pozwalający na wykorzystanie nowych narzędzi wynikających  

z przedmiotowej ustawy tj.: miejscowy plan rewitalizacji jako szczególną formę planu miejscowego oraz specjalną strefę 

rewitalizacji jako akt prawa miejscowego.  Ustawa przewiduje także możliwość powołania instytucji Komitetu Rewitalizacji, 

czyli forum opiniującego i doradczego, w skład którego wejdą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności. Komitet 

będzie współpracował z samorządem w czasie realizacji procesu rewitalizacji. W przypadku gdy gmina nie jest 

zdecydowana na wykorzystanie nowych narzędzi wynikających z ustawy, opracowuje Program Rewitalizacji zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 3 lipca 2015 roku. 

 

7.3. Postęp prac nad Programem Rewitalizacji w nowej perspektywie 

 
Miasto Katowice przystąpiło do prac nad kolejną aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji, przy 

uwzględnieniu nowego podejścia do rewitalizacji. Na zlecenie Miasta Zespół Badawczy z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach opracował dokument pn. „Diagnoza sytuacji społeczno – ekonomicznej Miasta Katowice wraz 

z wyznaczeniem obszarów rewitalizacji i analizą strategiczną". Wyniki analiz statystycznych wskazały, które z jednostek 

pomocniczych Miasta cechują się wysoką koncentracją negatywnych zjawisk społeczno – ekonomicznych i tym samym - 

wymagać będą podjęcia kompleksowych i programowanych działań rewitalizacyjnych. Kierując się zasadą partycypacji 

społecznej w rewitalizacji, w ramach procesu opracowywania LPR, w październiku 2014 roku zorganizowano cykl spotkań 

warsztatowych w wybranych jednostkach pomocniczych. Na spotkania zaproszono przedstawicieli instytucji i organizacji 

oraz Rad Jednostek Pomocniczych działających na ich terenie lub z nim związanych. Prowadzący warsztaty 

zaprezentował uczestnikom metodologię diagnozy oraz wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych. W części 

warsztatowej spotkania, uczestnicy odpowiadali na pytania, grupowali odpowiedzi i podejmowali dyskusję. Informacje 

zebrane podczas warsztatów były istotnym elementem pogłębionej diagnozy i stanowiły podstawę analizy strategicznej 

(głównie w ujęciu celów głównych oraz szczegółowych) oraz sformułowania pomysłów na projekty.  

Mając na uwadze sformułowane w wytycznych MIiR i w ustawie o rewitalizacji kryterium w zakresie odsetka 

powierzchni miasta (20%) oraz odsetka mieszkańców (30%) objętych obszarami rewitalizacji, spośród wskazanych  

w Diagnozie obszarów zdegradowanych wstępnie wybrano te, które zostaną ujęte w nowym Programie Rewitalizacji 

Miasta Katowice. Podczas dokonywania wyboru kierowano się wysoką koncentracją negatywnych zjawisk społeczno – 

ekonomicznych i znanymi uwarunkowaniami lokalnymi.  W listopadzie br. zorganizowano drugi cykl spotkań  

we wszystkich obszarach zdegradowanych, podczas których zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac, 
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przedstawiono cele zdefiniowane dla każdego z obszarów oraz projekty, które będą realizowane w ramach budżetu 

Miasta oraz zestawienie projektów zgłoszonych przez uczestników podczas poprzedniego spotkania. Możliwość realizacji 

zgłoszonych projektów będzie podlegała dodatkowej weryfikacji.  

Przewiduje się opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami.  
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Załącznik nr  1 Stopień realizacji projektów instytucji zewnętrznych na podstawie kart ocen 
 
Tab. 1.1. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadania innych instytucji wnioskujących w Obszarze Centrum na podstawie kart oceny: lipiec 2013, lipiec 2015 

OBSZAR CENTRUM 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

    STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.2.1? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW 

Z INNYCH ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU W 

PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

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

2013-2015 41.286.586 Został 
zrealizowany 
 
(zakończono 
rzeczową 
realizację 
projektu, 
finansowe 
zakończenie 
wyznaczono 
na 
30.07.15r.) 

Tak; 

85% 

Tak;  
Program Promesa 
Ministra Kultury  
i Dziedzictwa 
Narodowego (Fundusz 
Promocji Kultury; dotacja 
celowa MKiDN) 

6.888.402 zł 
(16,7%)  

Nie dotyczy Nie dotyczy Środki własne:  
824.340 zł;  
środki budżetu 
państwa: 5.974.041 zł;  
dotacje (RPO WSL): 
34.398.184 zł; 
środki UE: 90.021 zł 

Celem projektu była rewitalizacja terenów powojskowych w Śródmieściu Katowic. Zmiana oblicza 
zdegradowanego obszaru przyczyniła się do nadania mu nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Stworzono warunki do zapobiegania patologii  
i marginalizacji społecznej. Wykonano prace rozbiórkowe starych budynków powojskowych. Usunięto 
elementy pogarszające stan środowiska. Wybudowano nowy budynek dydaktyczno – badawczy  
i kulturalny wraz z zagospodarowanym terenem na otwarty park form przestrzennych. Teren obiektu objęto 
monitoringiem, co podniosło poziom bezpieczeństwa. Nowy budynek wraz z przyległym terenem stał się 
miejscem odpoczynku i rekreacji, umożliwia kontakt ze sztuką i kulturą, wpływa na budowanie 
świadomości i rozumienie otaczającego świata. Powstały majątek jest ogólnodostępny, w części 
dotyczącej biblioteki uczelnianej z mediateką, galerii, sali audytoryjno – kinowej oraz parku. 
Ok. 8 600 os. rocznie będzie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w nowopowstałej 
przestrzeni, min. 53 razy w roku. Tylko w okresie maj – czerwiec 2015 r. zorganizowano już 4 wydarzenia o 
charakterze kulturalnym, w tym: Festiwal Klasycy i adepci polskiej sztuki performance, Dzień Dziecka, 
Wystawa końcoworoczna oraz towarzysząca jej wystawa Parallax, obrady jury 9. TGP. 
Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
 
Wraz z nowym rokiem akademickim nastąpi rozwój oferty dydaktycznej oraz działalności badawczej dzięki 
stworzeniu bazy pod laboratorium współczesnych, innowacyjnych technologii projektowania. W nowym 
budynku znajdą się m.in. pracownie malarstwa, rzeźby oraz innowacyjne pracownie, tj. multimediów, 
wzornictwa przemysłowego. Powstaną 2 punkty usługowe: kawiarenka i sklepik z materiałami dla 
plastyków, usługi kserograficznych. Zostaną utworzone nowe miejsca pracy. Działania prowadzone  
w nowym obiekcie zmierzają do powstania silnego ośrodka kulturalnego oddziaływującego nie tylko na 
skalę regionalną, czy krajową, ale również międzynarodową, przez co następuje proces rozwoju funkcji 
metropolitarnych Miasta Katowice. 
 

2 Politechnika Śląska, Wydział 
Inżynierii Materiałowej 
i Metalurgii, Katowice 
 
Centrum Badawczo – 
Rozwojowe Nowe Materiały 

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

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego 
(dotacja) 

4.400.000 zł  
(62%) 

Tak;  
Z programów dla Miasta 
Katowice 

Tak;  
Dalsze utwardzanie dróg 
wewnętrznych 

Środki własne:  
1.292.413 zł;  
Dotacje MNiSW: 
4.407.587 zł  
(z odsetkami);  
Inne (potrzeby): 
1.400.000 zł  

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno - montażowe, izolacyjne, cieplne i przeciwwilgotnościowe, montaż 
dźwigu osobowego, stolarki okiennej, wykonanie instalacji budowlanych (przyłącza + instalacje 
wewnętrzne), roboty wykończeniowe i porządkowanie otoczenia budynku, montaż sprzętu 
audiowizualnego, mebli i aparatury badawczej. 
 
Projekt zrealizowano bez infrastruktury zewnętrznej (dróg, miejsc postojowych, chodników). Roboty te 
będą realizowane w ograniczonym zakresie w latach następnych. 
 
Centrum ukierunkowane jest na nowoczesne laboratoria badawcze innowacyjnych prac nad materiałami  
i technologiami ich wytwarzania w obszarze inżynierii materiałowej i metalurgii. Centrum stopniowo 
wyposażane jest w nowoczesną aparaturę badawczą. Działają już laboratoria: termograwimetrii, 
kalorymetrii wysokotemperaturowej.  
W centrum ustawiane są 2 pełzarki – podstawa laboratorium badań wytrzymałościowych.  
W przygotowaniu jest laboratorium analiz chemicznych C, N, O i H praz spektrometrii (uruchomienie 2 roku 
akademickim 2013/2014). W centrum znajduje się również sala audiowizualna na 100 miejsc. 
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OBSZAR CENTRUM 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

    STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.2.1? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW 

Z INNYCH ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU W 

PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

3 Muzeum Śląskie 
w Katowicach 
 
Budowa nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego  
w Katowicach 

2007-2015 272.404.663 Został 
zrealizowany 
(Obiekt 
otwarto dla    
zwiedz.  
w czerwcu 
2015r. 
Zakończenie 
rzeczowe  
i finansowe 
projektu: 
30.08.2015r. 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
RPO WSL 2007- 2013, 
Działanie 6.1. 
Wzmacnianie 
regionalnych ośrodków 
wzrostu; 
Program PROMESA 
Ministra Kultury  
i Dziedzictwa 
Narodowego 
(dofinasowanie wkładu 
własnego) 
 

RPO:  
181.205.082 zł;  
PROMESA: 
2.300.000 zł 

Nie;  
Realizacja projektu 
stanowi I etap 
rewitalizacji terenu po 
byłej kopalni Katowice, 
kolejne etapy 
realizowane będą  
w ramach odrębnych 
projektów.  

Nie dotyczy Środki własne (środki 
woj. Śląskiego): 
91.199.581 zł, w tym 
środki budżetu 
państwa (MKiDN): 
2.300.000 zł; 
Dotacje (EFRR, RPO 
WSL):  
181.205.082 zł 

Projekt nowej siedziby Muzeum Śląskiego jest elementem rewitalizacji terenów pokopalnianych  
w centrum miasta poprzez stworzenie tzw. Strefy Kultury w Katowicach. Priorytetem dla inwestycji było 
zrewitalizowanie poprzemysłowego terenu byłej kopalni „Katowice” o pow. 2,7 ha poprzez budowę 
głównego gmachu muzeum, adaptację kilku obiektów pokopalnianych do funkcji muzealnych, jak również 
stworzenie atrakcyjnej przestrzeni parkowej. Koncepcja architektoniczna nawiązuje do przemysłowej 
historii Śląska i pierwotnej funkcji terenu pokopalnianego, zakłada niewielką ingerencję w poprzemysłowy 
krajobraz. Oprócz rozległych przestrzeni wystawienniczych (ponad 6  tys. m2) magazynów czy 
pomieszczeń biurowych nowa siedziba muzeum zyskała m.in. sale konferencyjne, edukacyjne, 
trzykondygnacyjny garaż, bibliotekę, restaurację, cafeterię czy salę audiowizualną. Do wieży wyciągowej 
szybu kopalnianego dobudowana została panoramiczna winda, z której rozciąga się widok na centrum 
Katowic.  
Podstawowym celem budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego było wzmocnienie konkurencyjności 
przestrzeni miejskiej dzięki rozwojowi infrastruktury kultury, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
inwestycyjnej i turystycznej województwa śląskiego. Dodatkowo zrealizowana przez miasto Katowice 
budowa układu komunikacyjnego sprawiła, że dotychczas słabo skomunikowany teren został włączony do 
obszaru stanowiącego ścisłe centrum Katowic. W wyniku realizacji projektu Muzeum zyskało ogromną 
przestrzeń do działań edukacyjnych i wystawienniczych. Goście Muzeum oprócz zwiedzenia wystaw 
stałych i czasowych, mają możliwość skorzystania z oferty lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzania 
po wystawach, po budynkach pokopalnianych. W przestrzeniach instytucji planowane są konferencje, 
spotkania autorskie, a także zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym. 
Realizacja projektu stanowi I etap rewitalizacji terenu i obiektów zabytkowych byłej kopalni Katowice. 
Kolejny etap rewitalizacji tego terenu realizowany jest obecnie w ramach projektu finansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014  
i obejmuje adaptację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury, w tym parkingu naziemnego. W kolejnych etapach planowane są rewitalizacje pozostałych 
obiektów zabytkowych byłej kopalni Katowice, w tym: Kompleks Szybu Bartosz, Wieża ciśnień, Warsztat 
mechaniczny i Kuźnia.  

4 Filharmonia Śląska  
w Katowicach 
 
Rozbudowa Filharmonii 
Śląskiej w Katowicach 

2010- 2014 47.813.002 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
Priorytet XI Kultura  
i Dziedzictwo Kulturowe, 
Działanie 11.2 PO 
Infrastruktura  
i Środowisko 2007-2013 

21.235.093 zł  
(44%) 

- Nie dotyczy Środki własne: 
849.064 zł; 
Dotacja UM WSL: 
25.728.845 zł; 
Dotacje EFRR (POIiŚ): 
21.235.093 zł 

W wyniku rozbudowy zwiększyła się powierzchnia użytkowa o 2066,00 m² (do 5252,00 m²). Obiekt 
zmodernizowano i przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, klimatyzacja). Sala 
koncertowa posiada nowe organy. W budynku jest sala kameralna na 110 miejsc, salka seminaryjna (40 
miejsc), kawiarnia z wyjściem na patio (82 miejsca). W 70-letniej historii Filharmonii Śląskiej po raz 
pierwszy wszystkie zespoły artystyczne zaczęły pracować pod jednym dachem (odpadły koszty wynajmu 
pomieszczeń na próby chóru i orkiestry kameralnej). Muzycy zyskali garderoby, sale prób, bibliotekę nut, 
magazyny instrumentów. Jest garaż dostosowany do załadunku instrumentarium i sprzętu pod dachem. 
Zachowując zabytkową bryłę budynku, ciekawie architektonicznie ją wzbogacono – przeszklonym dachem. 
Walorem okazała się kameralna skala budynku i wnętrz, wybieranych coraz częściej na okazjonalne 
uroczystości, konferencje, spotkania, które artystycznie dopełnić można filharmoniczną ofertą. Nowe 
wnętrza pozwalają na miejscu prowadzić działalność wcześniej ukierunkowaną poza siedzibę 
(przedszkola, szkoły, domy kultury) i zdecydowanie szerzej niż dotychczas kierować do odbioru 
rodzinnego.   
Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach zdobyła tytuł „Budowy Roku 2014” w konkursie 
organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w kategorii: obiekty oceniane 
indywidualnie. Zastosowanie w istniejącym XIX wiecznym budynku nowoczesnych rozwiązań 
konstrukcyjnych i technologicznych, pozwoliły połączyć „zabytek z nowoczesnością” w wyniku czego 
powstał ciekawy architektonicznie obiekt. 

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

2007- 2012 4.375.283 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
Budżet Państwa 
(MKiDN);  
UM Katowice; 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków,  
Urząd Marszałkowski 

3.230.325zł - 
 

Ewent. dla nowego 
projektu dot. wnętrza 

budynku  

Nie dotyczy Środki własne: 
1.144.958zł; 
UM Katowice: 
1.555.000zł; 
Śląski Woj. Konserw. 
Zabytków: 650.000zł; 
Budżet państwa: 
800.000zł; 
Zarząd Woj. śląskiego: 
225.325zł 

_ 

9 Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy im. Ks. L. 
Markiefki Zgromadzenia Sióstr 
św. Jadwigi 
 
Prace konserwatorskie  
w obiekcie Zgromadzenia 
Sióstr św. Jadwigi  
w Katowicach zajmowanym 
przez Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy im. Ks. 
Leopolda Markiefki 

2008-2011 
 
 
 

2.087.109zł  Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
Budżet Konserwatora 
Miasta Katowice, Śląski 
Konserwator Zabytków, 
program „Dziedzictwo 
Kulturowe”  

952.240zł  
(45,62%) 
 

- Nie dotyczy Środki własne: 
1.134.868,78 zł; 
Środki budżetu 
państwa:  
100.000zł;  
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 św. Jadwigi niepubliczna placówka oświatowa  
(Specjalny Ośrodek Wychowawczy) ukierunkowana na wychowanie i opiekę dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami oraz przedszkole prowadzone prze Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi.  
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10 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
I.J. Paderewskiego 
 
Modernizacja i adaptacja 
pawilonu przy ul. Sowińskiego 
5a na centrum handlowo-
kulturalno - oświatowe.  

2009-2020 
 

3.200.000 Jest w trakcie 
realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

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

- Tak; 
Pozyskanie środków 
finansowych z RPO WSL 
na lata 2014-2020  
(w zależności od zakresu 
i terminów 
organizowanych 
konkursów)  

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 
 

- 
 
 
 
 

Rewitalizacja i modernizacja pawilonu ma na celu: adaptację istniejących pustostanów na cele biurowe  
i przeznaczenie ich pod wynajem, modernizację sali restauracyjnej (obecnie mała gastronomia)  
i podwyższenie jej standardu użytkowego (sala bankietowa), rozbudowę o reprezentacyjne wejście główne 
z pionem komunikacyjnym i dźwigiem osobowym wykorzystywanym przede wszystkim przez osoby 
niepełnosprawne i w podeszłym wieku, usunięcie azbestu ze ścian zewnętrznych i wykonanie remontu 
elewacji budynku, przebudowę ścian, wejść i otworów okiennych, docieplenie przegród zewnętrznych, 
wymianę ślusarki w obiekcie, wydzielenie poprzez remont nowych pomieszczeń użytkowych na cele 
gospodarcze, usługowe i handlowe, zagospodarowanie terenu wokół pawilonu tak, aby powstały nowe 
rozwiązania komunikacyjne (ciągi pieszo-jezdne) wraz z elementami zieleni i nowymi miejscami 
postojowymi. Ważnym elementem projektu będzie likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie dla 
osób niepełnosprawnych części wewnętrznej pawilonu oraz terenów zewnętrznych.  
 
Wykonano przebudowę wejścia, klatki schodowej, holu i toalet, wyremontowano część pomieszczeń 
biurowych Spółdzielni, a także zwiększono liczbę miejsc postojowych wokół pawilonu. Przeprowadzono 
modernizację Sali restauracyjnej (mała gastronomia) i zmieniono jej funkcję na salę konferencyjną. 
 
Projekt realizowany wyłącznie ze środków własnych Spółdzielni.  
 

11 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 
I.J. Paderewskiego 
 
Przebudowa układu 
parkingowo- komunikacyjnego 
wraz z dostosowaniem do 
obowiązujących przepisów 
oraz z elementami małej 
architektury i zieleni 
obejmującej rejon ulic 
Sowińskiego, Granicznej  
i Sikorskiego w zasobach 
Spółdzielni 
 

Realizacja 
pełnego 
zakresu 
uzależn. jest 
od harmon. 
konkursów w 
okresie 
2014-2020. 
Realiz. są 
wyłącznie 
wybrane 
elementy 
projektu  
(w bardzo 
ogranicz. 
zakresie). 
Prace będą 
kontynuow. 
również  
w latach 
następnych  

12.000.000 
 
 
 
 

Nie planuje 
się realizacji 
projektu do 
końca 2015 r. 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Nie - Tak; 
Pozyskanie środków 
finansowych z RPO WSL 
na lata 2014- 2020  
(w zależności od zakresu 
i terminów 
organizowanych 
konkursów) 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

- Głównymi zadaniami w ramach realizacji projektu są: przebudowa układu parkingowo- komunikacyjnego  
i adaptacja terenów w obrębie budynków tam usytuowanych, zagospodarowanie terenów wraz z 
elementami zieleni i dostosowanie całego układu do obowiązujących obecnie przepisów technicznych  
i przeciwpożarowych. W ramach nowej infrastruktury utworzone zostaną dodatkowe place zabaw, sieć 
ścieżek rowerowych, miejsca przy budynkach na śmietniki, dodatkowe ciągi pieszo- jezdne z miejscami 
postojowymi, ogranicznikami prędkości itp. Zmiany dotyczyć będą ponadto organizacji ruchu i właściwego 
oznakowania ciągów komunik. Planowane jest wprowadzenie nowych form ukształtowania terenu i jego 
doświetlenie oraz przystosowanie w/w elementów w zasobach Spółdzielni dla osób niepełnosprawnych 
poprzez likwidację barier architektonicznych.  
 
Realizowane są wyłącznie wybrane elementy projektu m. in. remonty bieżące nawierzchni ciągów pieszo – 
jezdnych i chodników, zwiększana jest ilość miejsc postojowych, doposażane i remontowane są place 
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 oraz budowę obiektu sportowo- rekreacyjnego pn. „Miasto Ogrodów- Strefa Aktywnego 
Wypoczynku”. 
 

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

2008-2009 973.817 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Nie - - Tak Środki własne:  
973.817,35 zł 

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

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

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

Nie został zgłoszony do 
konkursu; 
Z uwagi na przesunięcie 
terminu skład. wniosków, 
prace wykonano w trybie 
awaryjnym ze środków 
własnych, w ograniczonym 
zakresie. 

Nie; 
Wykonano w trybie 
awaryjnym ze środków 
własnych 

- - Tak, ale w ograniczonym 
zakresie; 
Częściowa realizacja za 
kwotę 59.000 zł ze 
środków własnych 

Środki własne: 
59.000 zł 

Malowanie ścian, sufitów, lamperii, grzejników, położenie wykładziny 
PCV, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, częściowa wymiana mebli. 
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15 Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 
 
Budowa wielofunkcyjnego 
obiektu sportowego  
(zmiana nazwy zadania) 

2016 -2020 21.216.090 Nie planuje 
się realizacji 
projektu do 
końca 2015 r. 

Nie został zgłoszony do 
konkursu  

Nie; 
Projekt jest w fazie 
koncepcji, trwa 
procedura nabycia 
działek pod budowę Hali 

- Tak; 
Pożyczka w ramach 
działania 10.4. RPO 
WSL 2014-2020; 
Dotacja z Działania 10.3. 
RPO WSL 2014-2020 

Nie Środki własne: 
3.182.414 zł; 
Dotacje: 18.033.67 zł 

Projekt obejmie: płytę główną (którą w zależności od potrzeb można zaaranżować na pełnowymiarowe 
boisko do futsalu), boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki, 3 boiska do siatkówki), ścianki 
wspinaczkowej, siłowni, sali do fitnessu z uwzględnieniem ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, sali 
ćwiczeń walk wschodu, widowni dla 300 osób z pełnym zapleczem.  
Przemiany zachodzące w gospodarce i nowa sytuacja na rynku pracy, wygenerowały zapotrzebowanie na 
nowego człowieka: wykształconego, inteligentnego, dynamicznego, operatywnego, kulturalnego, zdolnego 
do realizacji zadań w stresie oraz dbającego o zdrowie i sprawność fizyczną. Sport powinien zajmować 
coraz ważniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc 
wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu 
zagospodarowaniu czasu wolnego. Winien być wpisany w kulturę miejską jako jej integralna część i należy 
stworzyć takie warunki, aby rozwijać świadomość do udziału w kulturze fizycznej. Sport zapobiega 
patologiom – alkoholizm, narkomania. Każda kwota zainwestowana w kulturę fizyczną, zwraca się 
kilkukrotnie, biorąc pod uwagę kondycję i aktywność członków społeczeństwa w szczególności dzieci i 
młodzieży. Dlatego wybudowanie hali sportowej dla młodzieży z Katowic oraz dla środowiska 
akademickiego jest niezbędne. 
 
Cele:  
poprawa wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; 
ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia; 
zmniejszenie liczby osób z nadwagą i otyłością; 
zmniejszenie zagrożenia zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne; 
poprawa wskaźników zdrowotności społeczeństwa; 
zmniejszenie liczby zjawisk patologicznych oraz agresji, w szczególności wśród młodzieży z centrum; 
wykształcenie w społeczeństwie  świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz 
korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego;  
zwiększenie udziału młodzieży w zajęciach rekreacji ruchowej; 
zwiększenie możliwości uprawiania sportu i rekreacji fizycznej osobom niepełnosprawnym; 
powiększenie infrastruktury Katowic o nowoczesny obiekt sportowy; 
stworzenie centrum sportu w Śródmieściu (sale gimnastyczne, basen, siłownia, sala do aerobiku, ścianka 
wspinaczkowa, sala judo i sportów walki); 
dogodny dojazd do Centrum Sportu (pociąg, autobus, tramwaj); 
zbudowanie pełnej oferty funkcji skierowanych do ludzi młodych i aktywnych w obrębie Kampusu UŚ  
 
Przeznaczenie Hali: 
organizacja imprez sportowych  
zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców Katowic i środowiska akademickiego 
organizacja uroczystości, konferencji, wykładów 
organizacja imprez dla dzieci i młodzieży 
obiekt dostępny dla mieszkańców Katowic 
 
Podjęte działania: 
Prowadzona jest procedura nabycia nieruchomości w drodze darowizny. Na jej dokonanie uchwałą nr 
LV/1296/14 z dnia 15 października 2014 wyraziła zgodę Rada Miasta Katowice, uchwałą nr 356 z dnia 28 
października 2014 r. na przyjęcie przedmiotowej darowizny wyraził zgodę Senat Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. 

16 Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach 
 
Rewitalizacja dzielnicy 
Katowice – Bogucice poprzez 
budowę obiektu o funkcjach 
edukacyjnych, kulturalnych, 
społecznych i gospodarczych 

2015-2020 53.067.000 Jest 
planowany 
do realizacji 

Projekt znalazł się na liście 
rezerwowej 

Nie;  
Uczelnia oczekuje na 
decyzję UM w sprawie 
pozyskania gruntu pod 
budowę 
 

- Nie;  
Aktualnie nie ma 
stosownych konkursów 
 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Środki własne: 
35.994.738 zł (60%) 
Dotacje: 
17.072.262 zł (40%) 
 

Budowa nowej siedziby WSZOP w Katowicach wraz z garażami podziemnymi w dzielnicy Bogucice  
o funkcjach edukacyjnych, kulturowych, społecznych, gospodarczych.  
Powierzchnia netto WSZOP części nadziemnej i podziemnej: 7.117 m2 (etap 1). 
 
Podjęte działania: 
1. zakup działki budowlanej 
2. opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego 
3. uzyskanie właściwych pozwoleń 
 

22 CITY POINT 37 
(dawniej: BUD – SERWIS Sp. 
z o.o.) 
 
Rozbudowa, nadbudowa  
i przebudowa budynku 
biurowego zlokalizowanego 
przy ulicy Słowackiego 37  
w Katowicach wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania obiektu 
na funkcję hotelową 
 

2015 24.000.000 Jest 
planowany 
do realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu; 

Nie; - Tak; 
Pożyczka w ramach 
JESSICA 

Nie Środki własne: 
7.500.000 zł; 
kredyty komercyjne: 
6.500.000 zł; 
pożyczka JESSICA: 
10.000.000 zł; 

Projekt obejmie utworzenie nowych miejsc hotelowych i nowych miejsc pracy. 
 
Przygotowano projekt, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, oczekuje się na decyzję. 
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23 Uniwersytet Ekonomiczny   
w Katowicach 
 
Przebudowa budynku 
Rektoratu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
przy ul. 1 Maja 50 dawnego 
Ratusza gminy miejskiej 
Zawodzie 
 
(dawniej: Modernizacja 
rektoratu, uwzględniająca 
nowe założenia funkcjonalno 
– użytkowe) 
 
 

2009-2018 20.686.700 Jest w trakcie 
realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
UM Katowice, 
WFOŚiGW, MNiSW, 
Marszałek Województwa 
Śląskiego 

- 4.193,0 tys. zł – 
dotacja Miasta 
Katowice  
- 915,0 tys. zł – 
dofinansowanie ze 
środków WFOŚ i GW  

 

Tak; 
Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, 
Marszałek Woj. 
Śląskiego,  
UM Katowice 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Środki własne: 5.078.700 
zł 
Dotacje: 
15.608.000 zł w tym: 
- 4.193,0 tys. zł – dotacja 
Miasta Katowice  
- 915,0 tys. zł – 
dofinansowanie ze 
środków WFOŚ i GW  
- 6.500,0 tys. zł – 
aplikowano o środki do 
Sejmiku Województwa 
Śląskiego 
- 4.000,0 tys. zł - 
aplikowano o środki do 
Urzędu Miasta Katowice 

 

Projekt zakłada kompleksową modernizację budynku wraz z odtworzeniem historycznych walorów 
architektonicznych a także wyposażenie go w urządzenia i instalacje spełniające standardy dla obiektów  
o szczególnym znaczeniu użytkowym i wizerunkowym. Dodatkowo, budynek zostanie przystosowany do 
użytkowania przez osoby niepełnosprawne.  
W zakresie budowlanym planuje się m.in.: zakończenie robót związanych z izolacją przeciwwilgociową 
piwnic i fundamentów i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zmianę sposobu zagospodarowania wnętrz  
i montaż windy, która umożliwi korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym; adaptację części 
pomieszczeń piwnicznych na cele archiwum, zadaszenie otwartego dotychczas dziedzińca wewnętrznego 
- zostanie utworzone atrium. 
W zakresie renowacji i robót konserwatorskich wykonane zostaną m.in.: zakończenie remontu elewacji, 
odrestaurowanie Sali Senatu oraz historycznych detali architektonicznych wnętrza budynku. 
W zakresie robót instalacyjnych wykonane zostaną m.in.: wymiana instalacji elektrycznej, co i źródła 
ciepła, instalacji wodnej i sanitarnej oraz wentylacji, montaż instalacji niskoprądowych (instalacja systemu 
sygnalizacji pożaru i oddymiania, instalacja telewizji przemysłowej CCTV, instalacja sieci strukturalnej, 
instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalacja kontroli dostępu, instalacja audiowizualna, 
instalacja BMS). 
Modernizacja obiektu, uwzględniająca nowe założenia funkcjonalno-użytkowe, pozwoli na stworzenie  
w Katowicach obiektu klasy metropolitalnej dla realizacji spotkań, seminariów i uroczystości recepcyjnych 
dla grup o wielkości do ok. 60 osób lub też dla kameralnych spotkań na wysokim szczeblu.  
Budynek stanie się nie tylko wizytówką uczelni, ale poprzez nawiązanie do jego historii będzie mógł być 
znowu wykorzystywany także na cele reprezentacyjne, takie jak np. konferencje naukowe, seminaria bądź 
uroczyste posiedzenia Rady Miasta. Realizacja inwestycji stanowi uzupełnienie przeprowadzonych  
i planowanych przez Miasto działań inwestycyjnych w osi ulicy 1 Maja oraz ściśle koresponduje  
z projektem rewitalizacji starej zabudowy dzielnicy Zawodzie. Jednocześnie zabudowa patio stworzy 
przestrzeń, w której planuje się ekspozycję historyczną dzielnicy Zawodzie - Bogucice oraz stwarza 
możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych – wystaw plastycznych czy recitali muzycznych. 
 
Podjęte działania: 
opracowanie programu postępowania konserwatorskiego,  opracowanie projektu budowlanego  
i wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych  
i konserwatorskich przy zabytku, realizacja etapów: I (2011-2013), II (zakończenie robót dachowych  
w latach 2013-2014). 
Obecnie realizowany jest etap III - roboty na elewacjach i wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
Do chwili obecnej wykonano m.in. częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia 
wraz z częściową renowacją konstrukcji dachu, rekonstrukcję historycznej wieży zegarowej oraz częściowo 
roboty instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz niskoprądowej a także wewnętrzne roboty budowlane tj. 
żelbetowe, murowe, tynkarskie, posadzkarskie, monterskie, ślusarskie oraz częściowo prace 
wykończeniowe. 
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24 Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 
 
Kreatywne Miasto – kreatywny 
Region: Uniwersytet Śląski  
w Katowicach, ul. Bankowa 
14, adaptacja na cele 
gospodarcze, edukacyjne, 
rekreacyjne, społeczne  
i kulturalne 
 

2016-2020 21.900.000 Nie planuje 
się realizacji 
projektu do 
końca 2015 
roku    

Nie Tak; 
Środki MNiSW 

 Tak; 
Pożyczka w ramach 
działania 10.4 RPO WSL 
2014-2020 
Dotacja w ramach 
działania 10.3 RPO WSL 
2014-2020 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Środki własne: 
3.285.000 zł 
Dotacje: 
18.615.000 zł 

Projekt obejmie remont i adaptację budynku, która pozwoli na stworzenie nowej przestrzeni publicznej na 
cele gospodarcze, edukacyjne, kulturalne, społeczne i rekreacyjne. 
Projekt przewiduje: 
przebudowę auli im. Mikołaja Kopernika oraz Auli im. W. Pańki - nowy układ auli wraz z wymianą całej 
instalacji elektrycznej i wentylacyjnej; 
termomodernizację całego budynku wraz z dociepleniem stropodachu i remontem dachu;  
remont dwóch, dwufunkcyjnych, węzłów cieplnych polegający na całkowitej wymianie wyeksploatowanych 
urządzeń, co w połączeniu z termomodernizacją umożliwi optymalizację zużycia ciepła na potrzeby całego 
budynku oraz pozwoli na monitoring i właściwe wysterowanie pracy węzłów; 
remont wewnętrzny segmentów budynku na potrzeby jednostek UŚ w Katowicach polegający na wymianie 
instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymianie instalacji i urządzeń sanitarnych, wymianie posadzek, 
odnowieniu okładzin ścian i sufitów, wymianie stolarki drzwiowej. 
Inwestycja jest częścią większego projektu, która ma na celu przekształcenie Katowic i Regionu  
w kreatywne miasto i kreatywny region. Zgodnie z założeniami koncepcji nowej dzielnicy akademickiej 
(podstawy kreatywnego miasta i regionu), jej głównym zadaniem będzie pobudzanie rozwoju i zmian 
jakościowych, wzrost aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, wzmacnianie potencjału 
społeczności lokalnych oraz podwyższanie ich kwalifikacji. Szkoły wyższe stanowią esencję miasta  
i regionu, tworząc razem z nimi przyszłościowe Creative and Smart City.  
Uczelnie śląskie to rzesze młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z całego regionu, kraju i z zagranicy. To 
także tysiące zatrudnionych pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjno-technicznych. Przy 
tak dużej liczbie studentów i pracowników naukowych poważnym problemem staje się rozproszenie 
obiektów akademickich na terenie całego regionu. Przysparza ono wiele problemów. Z przykrością należy 
zdiagnozować brak życia studenckiego, kulturalnego, sportowego, które wynikałoby z tak dużej liczby 
członków społeczności akademickiej. Ludzie kreatywni, którzy inwestują w nowych miastach i regionach, 
chcą mieszkać i żyć tam, gdzie istnieje wspólnota ludzi kreatywnych, wyznających podobne wartości.  
W Katowicach takiej przestrzennej wspólnoty brakuje. 
Projekt przewiduje remont Auli im. Mikołaja Kopernika, remont pomieszczeń dla potrzeb kulturalnych, 
gospodarczych, edukacyjnych i społecznych, remont pomieszczeń służących do organizacji działań 
komercyjnych oraz wzajemnej współpracy z instytucjami samorządowymi, finansowymi, edukacyjnymi, 
naukowymi i otoczenia biznesu, a także remont pomieszczeń dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych oraz 
remoncie węzłów cieplnych. Zrewitalizowana przestrzeń stanie się kolejnym elementem obecnie 
istniejącego obszaru akademicko-kulturalnego miasta, w którym funkcjonują takie jednostki, jak: Siedziba 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Spodek, Centrum Kongresowe, Muzeum Śląskie, 
Centrum Informacji Naukowej i Bibliotecznej, Kampus UŚ i UE. 
 
Podjęte działania: Wykonano inwentaryzację budynku. 

25 Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 
 
Laboratorium Inicjatyw 
Społecznych i Integracji 
Twórczej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach 
 
(dawniej: Centrum Kształcenia 
ustawicznego i Integracji 
Twórczej przy ul. Bankowej 5 
w Katowicach) 

2015-2019 12.260.683 Jest w trakcie 
realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
Rozpoczęto aplikację  
w ramach ZIT RPO WSL 
2014-2020  
(zgłoszono fiszkę 
projektową) 

- Tak; 
ZIT RPO WSL 2014-
2020, 
Środki PFRON 
(dostosowanie 
elementów infrastruktury 
do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Środki własne: 
1.839.102 zł 
Dotacje: 
10.421.580 zł 

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni, której adaptacja na cele społeczno- integracyjne 
umożliwiłaby rewitalizację społeczną. Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5 swym zakresem 
obejmie następujące branże: budowlaną, w tym konserwatorską, elektryczną i niskoprądową, wodno- 
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną wraz z chłodzeniem oraz węzeł cieplny. Budynek 
będzie wyposażony w system monitoringu oraz zostanie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
W odremontowanym budynku zostanie utworzona nowa jednostka – LISiIT, której aktywność będzie miała 
na celu wsparcie szeroko pojętych inicjatyw społecznych opierających się o partycypację społeczną, jak 
również ścisłą sieć współpracy i wspólne działania prowadzone z jednostkami samorządów terytorialnych, 
instytucjami publicznymi i lokalnymi społecznościami, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi  
i nieformalnymi grupami działającymi na rzecz lokalnych społeczności.  
 
Podjęte działania: 
Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego w ramach projektu inwestycyjnego. Na chwilę obecną trwają prace projektowe dot. remontu  
i adaptacji budynku pod kątem jego użyteczności społecznej przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego w kontekście zachowania i odrestaurowania zabytkowego charakteru budynku. Zakończono 
konsultacje z Woj. Konserwatorem Zabytków. Trwa kompletowanie dokumentacji, w tym niezbędnych do 
uruchomienia remontu/budowy pozwoleń. Zakończenie prac projektowych i kompletowania dokumentacji 
planuje się na lipiec 2016r. 
Podjęto działania w celu zorganizowania kompleksowych konsultacji społecznych dotyczących inwestycji, 
planowanych na okres VIII-X br. 
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26 CH Estates Sp. z o.o. 
 
Rewitalizacja obiektu przy ul. 
Staromiejskiej 13a  
w Katowicach 

2014-2016 ok. 8.000.000 
netto 

Jest w trakcie 
realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
Pożyczka w ramach 
Inicjatywy JESSICA 
(RPO WSL 2007-2013, 
Poddziałanie 6.2.3.) 

4.996.630 zł 
(63%) 

Tak; 
Planowane środki  
z WFOŚiGW  
w Katowicach 

Tak Środki własne: 
2.973.697 zł; 
Pożyczka JESSICA: 
4.996.630 zł 

Rewitalizacja budynku nieistniejącego już młyna i jego adaptacja na działalność usługową  
i gastronomiczną przy zachowaniu jego walorów architektonicznych i charakteru obiektu 
poprzemysłowego, w tym: 
rozwój działalności usługowej w centrum miasta, 
promowanie rozwiązań proekologicznych (pokazy urządzeń fotowoltaiki), 
stworzenie warunków do rozwoju pasji i hobby społeczności lokalnej (mały szachowy klub sportowy), 
zwiększenie powierzchni biurowo - konferencyjnych i gastronomicznych  
w mieście, 
poprawa wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego miasta, 
aktywizacja podmiotów gospodarczych w mieście, w związku z powstaniem nowej powierzchni biurowej, 
przywrócenie ładu przestrzennego na przedmiotowym obszarze. 
stworzenie nowych miejsc pracy, 
ochrona cennej tkanki architektonicznej w Śródmieściu, 
podniesienie standardu zamieszkania i estetyki przestrzeni publicznych na obszarze centro twórczym  
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
promocja Katowic. 
 
Podjęte działania: pozyskano dofinansowanie, trwają prace budowalne.   
 
Zakładane oddziaływanie projektu: 
Wzrost wartości rewitalizowanej nieruchomości i nieruchomości z nią sąsiadujących, 
Zmniejszenie poziomu bezrobocia w związku z utworzeniem warunków do powstawania nowych miejsc 
pracy w obiekcie, 
Wpływ na zmianę wizerunku Śląska z ośrodka przemysłu ciężkiego na przyjazne miejsce rozwoju 
działalności gospodarczej. 
                                                                                                                                                 

 

 

Tab. 1.2. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskujących w Obszarze Giszowiec – Nikiszowiec na podstawie kart oceny: lipiec 2013, lipiec 2015 

OBSZAR GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ 
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CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  
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CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW  

Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

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

2008-2009 1.102.432 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 

konkursu 

 

Nie - - - Środki własne: 
1.102.431,86 zł 

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

2 Hutniczo – Górnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 
Renowacja budynków o wartości 
architektonicznej i znaczeniu 
historycznym znajdujących się 
w dzielnicy Nikiszowiec – osiedle 
górnicze z pocz. XX w. 

2016-2020 64.000.000 Nie planuje się 
realizacji 
projektu do 
końca 2015 r.  
(realizacja 
uzależniona od 
uzyskania 
dotacji. SM 
wykonuje 
jedynie 
wymianę 
stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz 
remonty klatek 
schodowych z 
funduszu 
remontowego) 

Nie został zgłoszony do 

konkursu 

Tak; 
Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

84.888 zł  Tak; 
ze środków UE  
i Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

Nie; 
SM dysponuje jedynie 
środkami gromadzonymi 
na funduszu 
remontowym z wpłat 
mieszkańców, które w 
całości przeznaczane są 
na bieżące potrzeby 
remontowe tj. remonty 
klatek schodowych, 
dachów, wymianę 
stolarki okiennej i 
drzwiowej. Bez środków 
zewn. Nie ma możliwości 
sfinansowania prac 
rewitalizacyjnych. 
 

 Zakres projektu: 
Renowacja balkonów, wykuszy i innych elementów architektonicznych elewacji 
Przywrócenie elewacji budynków do stanu pierwotnego poprzez czyszczenie powierzchni murów i uzupełnienie 
ubytków oraz zabezpieczenie elewacji przed dewastacją poprzez pokrycie warstwą ochronną 
Renowacja bram wjazdowych na teren placów (podwórzy) 
Renowacja mozaiki „Róże” wraz z naprawą elewacji przy Pl. Wyzwolenia                                         
Renowacja wraz z odtworzeniem zabytkowego oświetlenia na poszczególnych ulicach                                             
Utwardzenie dróg i dojść dla pieszych na terenie placów                                                                                                                                                               
Zagospodarowanie przestrzeni na placach (place zabaw, miejsca wypoczynku dla mieszkańców, wiaty śmietnikowe, 
miejsca parkingowe)                                                                                                                                                                
Zagospodarowanie zieleni na terenie placów                                                                                                                                                           
Wykonanie monitoringu na terenie placów                                                                                                    
Remonty klatek schodowych                                                          
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 
Podejmowane działania: 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych – w trakcie realizacji (zakończenie prac planowane 
na 2017r.). 
Remonty klatek schodowych – w trakcie realizacji (zakończenie prac planowane na 2017r.). 
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OBSZAR GISZOWIEC - NIKISZOWIEC 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.2.1? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW  

Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

3 Śląsko - Dąbrowska Spółka 
Mieszkaniowa, Administracja 
Wieczorek Zarządca 
Nieruchomości, właściciel KHW 
S.A. KWK „Wieczorek”  
(dawniej: Sp. Mieszk. „Kleofas”) 
 
Renowacja budynków o wartości 
architektonicznej i znaczeniu 
historycznym znajdującym się  
w dzielnicy Nikiszowiec- osiedle 
górnicze z początku XX wieku. 

- - Odstąpiono od 
realizacji 
projektu. 

Nie został zgłoszony do 

konkursu 

- - - - - Spółka odstąpiła od realizacji projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.   

  

 

Tab. 1.3 Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskujących w Obszarze Załęże na podstawie kart oceny: lipiec 2013, lipiec 2015 

OBSZAR ZAŁĘŻE 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.2.1? 

CZY APLIKOWANO O 
DOFINANSOWANIE Z 

INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW  

Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

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

2013-2020 11.000.000 Jest w trakcie 
realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Nie; 
Brak źródeł 
pozyskania środków 
na prowadzone prace 
w okresie realizacji 
projektu 

- Tak; 
Fundusze UE, 
 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Środki własne: 
270.035 zł 
Kredyt inwestorski 
NASZ REMONT: 
1.796.705 zł 

Zakres projektu: 
- termomodernizacja budynków (wykonano) 
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (wykonano) 
- remont dróg osiedlowych i wykonanie miejsc parkingowych  
- plac zabaw dla dzieci  
- miejsca wypoczynku i integracji dla mieszkańców  
- uporządkowanie terenów zielonych i miejsc ba odpady komunalne 
 
Spółdzielnia dysponuje jedynie środkami zgromadzonymi na funduszu remontowym z wpłat mieszkańców, które  
w całości przeznaczane są na bieżące potrzeby remontowe. Bez środków zewnętrznych nie ma możliwości 
sfinansowania wszystkich planowanych prac. 
 

2 Rzymsko - Katolicka Parafia 
pod wezwaniem Św. Józefa 
ul. Gliwicka 76 
 
„Konserwacja elewacji 
zewnętrznej budynku 
Kościoła p.w. św. Józefa  
w Katowicach - Załężu” 
 
 

2009-2012 2.135.734 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
Biuro Konserwatora 
Zabytków  
w Katowicach; 
Śląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Łącznie w 4 etapach 
prac: 884.509,77zł 
(41,4%)  

- Nie dotyczy Środki własne: 
1.251.224,58zł; 
Dotacje: 
884.509,77zł    

Wykucie spoin i uszkodzonych cegieł; wymiana spoinowania wątku ceglanego na elewacji, chemiczne oczyszczenie 
ścian elewacji, przemurowanie i rekonstrukcja uszkodzonych gzymsów, okapów, wieżyczek, przypór  
i attyk; kotwienie odspajających się partii muru w miejscach spękań i głębokich szczelin; wymiana ślusarki okiennej 
wraz z szybami zabezpieczającymi witraże; wymiana stolarki drzwiowej i uzupełnienie obróbek blacharskich; 
fugowanie oraz impregnacja hydrofobowa. 
 
W latach 2009-2012 zrealizowano w 100% prace konserwacyjne 4 ścian budynku kościoła. 

5 

 

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

 do 2017 10.000.000 
 
 

Jest planowany 
do realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 
 
 
 

Nie - Nie 
 

Tak; 
ale w ograniczonym 
zakresie 

- 
 
 
 

Celem projektu jest rewitalizacja parku należącego do zabytkowego zespołu dworsko- parkowego w dzielnicy Załęże, 
przywracając mu funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, a także tworząc w jego sąsiedztwie zaplecze usługowe.  

 

Tab. 1.4. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskujących w Obszarze Wełnowiec – Józefowiec – Energetyków na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC - ENERGETYKÓW 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.2.1? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE 

ŚRODKÓW  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ  

W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. 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 
użytkowania: IX 
2011r. 

Nie został zgłoszony do 

konkursu. 

Nie;  
Zmiana zapisów URPO 
WSL na lata 2007- 2013.  
Ze wsparcia wyłączono 
budynki stanowiące 
siedzibę administracji 
publicznej, uniemożliwiając 
uzyskanie dofinansowania 
do budowy Izby. 

- - Nie dotyczy Środki budżetu 
państwa:  
100% 

W miejscu poprzemysłowych obiektów wybudowano budynek administracyjno- biurowy dla 300 funkcjonariuszy 
celnych będący siedzibą Izby Celnej w Katowicach. Obok nowoczesnego obiektu wybudowano również budynek 
magazynowo- garażowy z siecią parkingów  
i zatwierdzonym układem komunikacyjnym. Obok funkcji administracyjnej budynek wpływa na poprawę wizerunku 
Katowic.   
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Tab. 1.5 Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskujących w Obszarze Piotrowic na podstawie kart oceny: lipiec 2013 

OBSZAR PIOTROWICE 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.2.1? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW  

Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. 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 

- - Odstąpiono od 
realizacji 
projektu 

Nie został zgłoszony do 

konkursu 

- - - - - Szkoła Policji odstąpiła od realizacji projektu w kształcie zgłoszonym do LPR, z uwagi na nieuzyskanie 
dofinansowania oraz brak możliwości zapewnienia finansowania ze środków budżetu państwa. 
Realizacja projektu, w podziale na etapy stanowiące odrębne tytuły, możliwa będzie z chwilą 
zapewnienia finansowania zadania.  

 

Tab. 1.6 Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskujących w Obszarze Dąb – Baildona na podstawie kart oceny: lipiec 2015 

OBSZAR DĄB BAILDONA 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.2.1? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW  

Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 
LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Maksimum Sp. z o.o. Holding S.K.A. 
 
Rewitalizacja poprzemysłowego budynku hali sprężarek na 
potrzeby budynku hotelowego 

Realizacja projektu 
uzależniona jest od 
zmiany 
obowiązującego mpzp 

- - - - - - - 

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

Realizacja projektu 
uzależniona jest od 
zmiany 
obowiązującego mpzp 

- - - - - - - 

 

Tab. 1.7 Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zadań innych instytucji wnioskujących w Obszarze Zawodzie – Porcelanowa na podstawie kart oceny: lipiec 2015 

OBSZAR ZAWODZIE - PORCELANOWA 

Lp 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINANSOWANIE  

W RAMACH RPO WSL 
PODDZIAŁANIE 6.2.1? 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE Z INNYCH 

ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW  

Z INNYCH ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
 W PODZIALE NA  

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

1 Fundacja Giesche 
 
Adaptacja budynku szlamowni 
historycznej fabryki porcelany 
na budynek biurowo-usługowy 
wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia jako kolejny etap  
i rozbudowa Parku 
Przemysłowo – 
Technologicznego „Porcelana 
Śląska Park” w Katowicach. 

2014-2015 6.971.933 Jest w trakcie 
realizacji 

Tak; 

2.545.307 zł (45%) 

Nie; 
Z uwagi na ocenę pozytywną  
i I miejsce na liście 
rezerwowych projektów 
pretendujących do otrzymania 
dotacji (ryzyko podwójnego 
finansowania) 

- Nie; 
Projekt w całości 
zostanie zrealizowany  
z dofinansowaniem  
z RPO WSL 2007-2013, 
Poddziałanie 6.2.1. 

Nie dotyczy Środki budżetu 
państwa:  
381.796 zł 
Dotacje:                                  
2.163.511 zł  
Kredyty komercyjne:                     
4.426.626 zł 

Inwestycja polegać będzie na remoncie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku  
5 kondygnacyjnego i doposażeniu go w sprzęt umożliwiający zorganizowanie na jego kondygnacjach 
powierzchni usługowych. Aktualna powierzchnia zabudowy budynku wynosi 383 m 2, a powierzchnia użytkowa 
samego budynku 1570 m2.  
Trakty i place mają zostać zmodernizowane (z powierzchni asfaltowo-betonowych na powierzchnie ułożone  
z kostki betonowej).  
Projekt wychodzi naprzeciw celu RPO WSL 2007-2013 jakim jest „Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy 
wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu” i wpisuje się w założenia LPR.   
Budynki kompleksu fabryki porcelany w Katowicach są wpisane do ewidencji zabytków nieruchomych  
z terenu Gminy Katowice i podlegają ochronie konserwatorskiej.  
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na produkcję filmu dokumentalnego, którego treścią mają być 
wspomnienia świadków historii, w roli których wystąpią byli pracownicy zakładu. Film będzie także 
prezentowany w przestrzeni strefy Parkowej.  
 
Park mając w założeniach prowadzenie inkubatora zamierza uruchomić także platformę odbywania praktyk  
i staży dla potencjalnych przedsiębiorców zanim sami zdecydują się otworzyć własne firmy.  
W ramach takiego programu zamierza przyjąć min. 5 osób rocznie. 
 
Podjęte działania: 
- Zapytanie ofertowe na wybór wykonawców projektów wykonawczych  
- Podpisanie umowy z wykonawcą projektu wykonawczego dla budynku oraz otoczenia terenu 
- Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjno – remontowych (budynek i teren) 
- Budynek – prace budowlane i zagospodarowanie terenu – remont nawierzchni  
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Tab. 1.8. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych innych instytucji wnioskujących z zakresu mieszkalnictwa w Katowicach  na podstawie kart oceny: lipiec 2013, lipiec 2015 

OBSZAR MIASTA KATOWICE 

Lp. 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINNASOWANIE  

W RAMACH RPO WSL, 
PODDZ. 6.2.1. 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW 

Z INNYCH ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

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

Etap I:  
do 2015  
Dalsza 
realizacja 
projektu 
zależy od 
hormon. 
konkursów 
w latach 
2014-2020 

Koszt 
całkowity:  
48.000.000 
 
Koszt I 
etapu: 
12.000.000 

Jest w trakcie 
realizacji  

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
WFOŚiGW i BGK 

- Tak; 
RPO WSL 2014- 2020 
WFOŚiGW 
BGK 

Tak; 
Kontynuacja realizacji 
projektu uzależniona jest 
od możliwości 
finansowych Spółdzielni. 

- Realizacja prac mających na celu zastąpienie azbestowych elementów wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu. Głównymi 
zadaniami w ramach realizacji projektu są: prace przygotowawcze, demontaż i utylizacja płyt azbestowo- 
cementowych oraz termomodernizacja budynków (docieplenie metodą lekką - mokrą z użyciem 
styropianu). 
 
Dotychczas zrealizowano termomodernizację budynków przy ul. Granicznej 57-57c, Sikorskiego 10-16, 
Sowińskiego 1-3 i 9-11. Dla ostatniej fazy etapu I dot. budynku przy ul. Sowińskiego 7 i Granicznej 49 
została przygotowana dokumentacja projektowa, wybrano wykonawcę, zabezpieczono częściowe 
finansowanie i przystąpiono do realizacji projektu. 
 
Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 7 i Granicznej 49 będzie finansowana z dwóch źródeł: 
środków własnych Spółdzielni i dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach. Podział na poszczególne 
źródła finansowania dla całego etapu I, jak również całego projektu nie jest obecnie możliwy do określenia 
z uwagi na jego realizację w różnej kolejności,  
a także możliwe różne warianty dot. potencjalnych źródeł finansowania. 

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

2014 
 

4.249.800  Został 
zrealizowany 

Nie;  
Znalazł się na liście 
rezerwowej 

Tak;  
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach 
 

2.637.452 zł 
(kredyt z możliwością 
uzyskania do 40% 
umorzenia) 

Nie; 
Zrealizowano cały zakres 
prac 

Nie dotyczy Środki własne: 
1.612.348 zł 
WFOŚ (kredyt  
z możliwością 
uzyskania do 
40% umorzenia): 
2.637.452 zł 

Wykonano:  ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z demontażem  
i unieszkodliwieniem płyt azbestowych z elewacji budynków, ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu, remont 
balkonów oraz wymieniono drzwi zewnętrzne w budynkach mieszkalnych. Zrealizowane prace miały na 
celu likwidację rakotwórczych materiałów oraz zminimalizowanie wycieku ciepła w wyniku przenikania 
przez ściany. Uzyskano efekt rzeczowy oraz efekt ekologiczny, dzięki któremu zmniejszono emisję 
zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery, przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej 
netto o min. 2.013 GJ/a. Cały zakres prac  pozwolił na poprawę zdrowotnych warunków zamieszkania i 
estetyki osiedla. 
 

4 Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Załęska Hałda” 
 
Ekologiczne elewacje budynków 
mieszkalnych osiedla Witosa  
w Katowicach – wyzwanie  
i konieczność 
I etap projektu 
Lokalizacja:  
ul. Kwiatkowskiego 28, 28A, 
28B, 28C; Grabskiego 7, 7A, 
7B, 7C, 7D; Witosa 13, 13A, 
13B, 13C; Witosa 34, 34A; 
Ossowskiego 26, 26A. 

2008-2016  4.732.283 Jest w trakcie 
realizacji 

Nie;  
Znalazł się na liście 
rezerwowej 

Tak;  
Pożyczka WFOŚiGW  
w Katowicach oraz PKO 
BP z premią 
termomodernizacyjną z 
BGK 

1.595.497 zł  
(44%) 

Tak;  
Dotacja ze środków 
unijnych, pożyczka z 
WFOŚ, pożyczka z PKO 
BP z premią 
termomodernizacyjną  
z BGK 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Środki własne: 
2.029.336 zł; 
Pożyczka  
z WFOŚiGW  
i PKO BP  
z premią BGK: 
1 595.497 zł 
 

Celem bezpośrednim projektu jest rewitalizacja tkanki mieszkaniowej poprzez zastępowanie azbestowych 
elementów wielorodzinnych budynków mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka 
wraz z utylizacją azbestu. Celem pośrednim jest poprawa stanu technicznego budynków oraz obniżenie 
energochłonności mieszkań zlokalizowanych w remontowanych blokach oraz poprawa stanu środowiska 
naturalnego.   
 
Przewiduje się pozyskanie środków na dofinansowanie termomodernizacji budynku przy  
ul. Kwiatkowskiego 28-28c.  

5 Hutniczo – Górnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 
Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wraz  
z demontażem płyt z acekolu;   
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 

2012-2014 9.139.581 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak; 
Dotacja celowa w 
związku z likwidacją 
azbestu i ograniczeniem 
niskiej emisji (uchwała 
V/53/11 Rady Miasta 
Katowice) 

112.596 zł - Nie dotyczy Środki własne: 
1.710.058 zł 
Dotacje: 
46.548 zł 
Kredyt 
inwestorski: 
7.316.927 zł 
Premia BGK: 
66.048 zł 

Zrealizowano: 
- termomodernizację budynków 
- miejsca parkingowe, 
- plac zabaw 
- dojście z terenu osiedla do ul. S. Bytomskich 
- uporządkowanie terenów zielonych 
- remont dojść do budynków i schodów 

9 Wspólnota Mieszkaniowa 
„Boguczanka”, ul. Wajdy 6 
 
Remont elewacji budynku 
mieszkalnego wraz z utylizacją 
azbestu. Docieplenie wraz z 
demontażem i usunięciem 
elewacyjnych płyt azbestowo-
cementowych oraz remontem 
balkonów.  
(W LPR nazwa: Wymiana 
azbestowej elewacji z acekoli na 
tynki nowej generacji) 
 

do 2018 2.000.000 Jest planowany 
do realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Nie; 
Brak środków do 
uzyskania w potrzebnej 
wysokości 

- - Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Środki własne: 
600.000 zł 
Dotacje: 
1.400.000 zł 

Podjęte działania: złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację w ramach RPO.  
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OBSZAR MIASTA KATOWICE 

Lp. 
INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA /  

NAZWA PROJEKTU 
LATA 
REAL. 

KOSZT 
CAŁKOWITY 

(zł) 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 
PROJEKTU 

CZY PROJEKT UZYSKAŁ 
DOFINNASOWANIE  

W RAMACH RPO WSL, 
PODDZ. 6.2.1. 

CZY APLIKOWANO  
O DOFINANSOWANIE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ? 

WYSOKOŚĆ 
DOFINANSOWANIA  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

CZY PLANUJE SIĘ 
POZYSKANIE ŚRODKÓW 

Z INNYCH ŹRÓDEŁ  
W LATACH 2014-2020? 

CZY PLANUJE SIĘ 
REALIZACJĘ PROJEKTU  

W PRZYPADKU NIE 
POZYSKANIA ŚR. ZEWN.? 

KOSZT PROJEKTU  
W PODZIALE NA 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

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 480.613 * 
 

Został 
zrealizowany 

Tak; 
330.793 zł * 
 
* brak informacji 
sprawozdawczej w 2015 
roku; kwota zaktualizowana 
zgodnie z inf. na stronie 
RPO 2007-2013; umowę o 
dofinansowanie podpisano 
w 2014 r.  

Tak;  
1) UM Katowice, WKŚ: 
dotacja celowa na 
usunięcie wyrobów 
zawierających azbest  
z budynku; 
2) Bank PKO BP S.A.- 
kredyt z premią 

Dotacja celowa: 
50.000 zł 
 

- Nie dotyczy - Wymiana elewacji z płyt azbestowych na elewację ocieploną z kolorystyką, ocieplenie stropodachu, remont 
balkonów. 
 
Cele: Zminimalizowanie strat ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, rewitalizacja tkanki 
mieszkaniowej, ochrona środowiska. 
 
 

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

do 2018 600.000 Jest planowany 
do realizacji 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

- - - Tak; Środki własne: 
200.000zł; 
Dotacje: 
400.000zł 

Podpisano wstępną umowę z firmą specjalizującą się w pozyskiwaniu dotacji.  

14 Wspólnota Mieszkaniowa 
w Katowicach  przy ul. 
Panewnickiej 329, 329a, 329b 
 
Ściągnięcie i utylizacja azbestu. 
Remont elewacji po ściągnięciu 
azbestu. 

2007 412.102 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Nie - - Nie dotyczy Środki własne: 
412.102zł 

- 

15 Wspólnota Mieszkaniowa 
w Katowicach przy ul. 
Kołobrzeskiej 15a, b, c, d 
 
Ściągnięcie i utylizacja azbestu. 
Remont elewacji po ściągnięciu 
azbestu. 

2011 578.301 Został 
zrealizowany 

Nie został zgłoszony do 
konkursu 

Tak;  
Kredyt komercyjny 

Premia 
pomniejszająca 
wysokość kredytu: 
86.443,48zł 
(14,9%) 

- Nie dotyczy Środki własne: 
138.029,69zł; 
Kredyty 
komercyjne: 
440.271,75zł 

- 

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

2007-2011 438.858 Został 
zrealizowany  

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

Tak; 
kredyt GetIn Banku na 
pokrycie 70% części 
wkładu własnego (30% 
wkładu własnego pokryto 
ze środków własnych)  

- - Nie dotyczy Środki własne: 
119.980,81zł 
Dotacje: 
251.863,62zł  

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

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

2013-2015 10.401.515 Został 
zrealizowany 
 
(zakończono 
roboty 
budowlano – 
montażowe; 
trwa rozliczanie 
projektu (do 
30.07.15r.) 

Tak; 
6.189.325 zł  
(60%) 

Nie - Nie Nie dotyczy Środki własne 
(kredyt bankowy):  
4.126.217 zł 
Dotacje:  
6.189.325 zł 

 Zakres rzeczowy dot. 15 budynków mieszkalnych osiedla mieszkaniowego „SADYBA” i objął:  
- demontaż i utylizację ocieplenia z wełny mineralnej i płyt azbestowo – cementowych „Acekol”,  
- wykonanie nowych elewacji przy zastosowaniu systemów termorenowacyjnych: BSO i Infatec,  
- likwidację mostków termicznych tarasów, balkonów, galerii i lukarn, 
- docieplenie stropodachów.   
Umowę o dofinansowanie podpisano 23.04.2013 r.  
 
Cele: poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez usunięcie szkodliwych dla zdrowia materiałów 
zawierających włókna azbestu, przywrócenie pierwotnych walorów użytkowych i architektonicznych 
Osiedla. 

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

2012- 
2016 

18.000.000 
 

Jest w trakcie 
realizacji 

Nie; 
Znalazł  się na liście 
rezerwowej 

Tak;   
Kredyt PKO BP z premią 
termomodernizacyjną 
BGK; 
WFOŚiGW  

Kredyty / pożyczki: 
6.517172 zł; 
Premia 
termomodernizacyjna: 
125.480 zł; 
Planowane umorzenie 
pożyczek z 
WFOŚiGW:  
1.872.781 zł 

Tak; 
WFOŚiGW, Fundusze 
unijne 

Tak, ale w ograniczonym 
zakresie 

Środki własne: 
ok. 6.000.000 zł; 
Kredyty/pożyczki: 
ok. 12.000.000 zł 

Realizacja projektu ma na celu sprostanie uregulowaniom prawnym, ochronę atmosfery i wzrost 
energooszczędności budynków. Dodatkowo kładzie się nacisk na zmniejszenie kosztów ogrzewania, 
poprawę estetyki osiedla, zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez umożliwienie lokatorom 
zamieszkiwania w zadbanych, ładnych budynkach spełniających odpowiednie standardy – „zdrowszych 
budynkach”. Wdrażana polityka Spółdzielni ma na celu podwyższanie jakości funkcjonowania 
mieszkańców i osiągniecia przez nich poczucia bezpieczeństwa i komfortu.  
 
Zrealizowano prace termomodernizacyjne: 
Tyska 43, 45, 47, 49; Łętowskiego 4, 5b, 6, 8; Radockiego 76, 78, 100, 102, 74, 80, 82, 84, 70a, 92, 94. 
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Załącznik nr 2. Wykaz wniosków dla których nie odesłano kart ocen 

Tab.1. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne inne niż mieszkaniowe  

Nr 

projektu 
Instytucja Wnioskująca Nazwa Projektu Nazwa Obszaru 

5 Instytucja Filmowa „Silesia – 
Film” 

Budowa Laboratorium Cyfryzacji i Rekonstrukcji Analogowych Zbiorów 

Filmoteki Śląskiej. 
Centrum 

6 Rzymsko – Katolicka Parafia 

p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 

w Katowicach 

Renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego p.w. św. Ap. Piotra i 

Pawła przy ul. Mikołowskiej w Katowicach Centrum 

8 Parafia Ewangelicko – 

Augsburska w Katowicach 

Remont plebani i kościoła Zmartwychwstania Pańskiego wraz 

z cmentarzem zabytkowym 
Centrum 

13 Klub Niezależnych 
Stowarzyszeń Twórczych 
Marchołt 

Przebudowa i modernizacja willi Kramstów 
Centrum 

17 Browar Mariacki Sp. z o.o.  
(dawniej: Warszawska 21 Sp. 
z o.o.) 

Rewitalizacja budynku byłego Hotelu Śląskiego na funkcje turystyczne z 
restauracją i mini browarem – Best Western Hotel & Browar Mariacki  Centrum 

18 Secus Property S.A. Piaskowa Business Center Centrum 

19 KAMSOFT S.A. Budynek Biurowo – Szkoleniowy „Ogrody Nauki” Centrum 

20 EUROSTAR REAL ESTATE Sp. 
z o.o. 

Rewitalizacja fragmentu pierzei ulicy Wojewódzkiej – budowa obiektu 
hotelowego oraz biurowo usługowego wraz 
z przebudową pieszych ciągów komunikacyjnych łączących centrum 
miasta z peronem kolejowym nr 5 

Centrum 

21 EUROSTAR REAL ESTATE Sp. 
z o.o. 

Rewitalizacja i przebudowa zespołu budynków tzw. „Starego Dworca” w 
Katowicach przy ulicy Dworcowej – dostosowująca 
obiekty do pełnienia funkcji usługowej, handlowej oraz  
komunikacji zbiorowej 

Centrum 

1 Wyższa Szkoła Mechatroniki w 
Katowicach 

Szopienice Młodym - Kreatywna Strona Katowic Szopienice 

2 BFC Nieruchomości Johann 
Bros 

Rewitalizacja i modernizacja starej słodowni (budynek D)  
w zespole byłego browaru Mokrskich w Katowicach 

Szopienice 

3 
Wyższa Szkoła Zarządzania 
Marketingowego i Języków 
Obcych w Katowicach 

Akademickie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne  
z zapleczem socjalnym Załęże 

4 Wspólnota Mieszkaniowa  
ul. Gliwicka 12-18 

Nasz Wspólny Dom Załęże 

1 Fundacja dla Śląska Kolonia Alfred – Fabryka Sztuki. Projekt rewitalizacji  
i zagospodarowania dawnej kolonii robotniczej w Katowicach – Wełnowcu 

Kolonia Alfred 

1 

Geo, Mieszkanie i Dom Sp. 
z o.o. 

Rewitalizacja terenów zdegradowanych w dzielnicy Brynów  
w Katowicach poprzez budowę  „Geo Medical Center” 
Etap I - Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne 
Etap II - Wieloprofilowy Szpital Specjalistyczny 
Etap III- Hotel wraz z Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym 

Brynów – Ceglana 

2 Fit Club Center Sp. z o.o. Budowa obiektu sportowego Brynów – Ceglana 

1 

Fundusz Górnośląski SA Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po zakładach przemysłowych 
poprzez realizację wspólnego projektu kompleksu hotelowo - biurowo - 
przemysłowego, w tym budowy parku technologicznego i inkubatora 
technologicznego na terenie Katowic 
w okolicy ulicy Roździeńskiego 188 

Leopolda - 

Roździeńskiego 

2 Fundusz Górnośląski SA Rewitalizacja terenów po byłej kopalni poprzez realizację wspólnego 
projektu budowy mieszkań pod wynajem na terenie Katowic w okolicy ulicy 
Leopolda, Bohaterów Monte Cassino, Wiertniczej, wraz z częścią 
usługowo rekreacyjną 

Leopolda - 

Roździeńskiego 

Stan na 15 lipca 2015r. 
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Tab. 2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne z zakresu mieszkalnictwa - zadania innych instytucji wnioskujących 

Nr Projektu 

 
Instytucja Wnioskująca Nazwa Projektu 

2 Wspólnota Mieszkaniowa  
Aleja Korfantego 8 

Bezpieczny dom – ekologiczne życie 
Lokalizacja: Al. Korfantego 8 

6 Wspólnota Mieszkaniowa  
Piaskowej 6-6a w Katowicach 

Ocieplenie elewacji budynku wraz z utylizacją eternitu 

7 Wspólnota Mieszkaniowa  
przy ul. Rolna 21-29 w Katowicach 

Ocieplenie elewacji budynku wraz z utylizacją eternitu 

8 Wspólnota Mieszkaniowa  
przy ul. Wajdy 4 w Katowicach 

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

12 Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Wajdy 18 w Katowicach 

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

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

Wymiana elewacji azbestowej budynku mieszkalnego przy  

ul. Wiązowej 7A-H w Katowicach 

16 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” Demontaż, wywóz i utylizacja elementów zawierających azbest oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego; Lokalizacja: ul. Józefowska 101 

17 Wspólnota Mieszkaniowa 
nieruchomości przy ul. Bogedaina 4, 6 
w Katowicach 

Remont i docieplenie elewacji nieruchomości wraz z likwidacją płyt azbestowych przy ul. 
Bogedaina 4, 6 

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                                                                                                               

Stan na 15 lipca 2015r. 
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