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I. Wst p

„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi”1 jest dokumentem, który okre la

kierunki dzia a  planowanych przez w adze miasta w zakresie rewitalizacji. Program ma 

znaczenie strategiczne i planistyczne. Podejmowane w interesie publicznym dzia ania dotycz

skoordynowanego procesu przemian przestrzennych, technicznych, spo ecznych  

i ekonomicznych, których celem jest przywrócenie danych funkcji i stworzenie warunków dla 

rozwoju na obszarach kryzysowych. Opracowanie Programu Rewitalizacji jest wyrazem 

troski lokalnego samorz du o dobro miasta w szybko zmieniaj cym si  i coraz bardziej 

konkurencyjnym otoczeniu poprzez dzia ania maj ce na celu odnow  i rozwój terenów  

o niewykorzystanym potencjale. 

Obszar „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi” obejmuje tereny znajduj ce

si  w granicach administracyjnych miasta Czeladzi, które zosta y precyzyjnie wyodr bnione

i szczegó owo opisane w niniejszym opracowaniu, w oparciu o diagnoz  spo eczn ,

przestrzenn  oraz gospodarcz .

Horyzont czasowy „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi” obejmuje  

w szczególno ci lata 2005 – 2008. Ponadto w dokumencie zawarte zosta y plany 

inwestycyjne obejmuj ce okres do roku 2015.

Dokument zosta  przygotowany we wspó pracy z Pe nomocnikiem ds. Rewitalizacji oraz 

Zespo em Zadaniowym ds. Rewitalizacji, powo anym przez Burmistrza Miasta Czeladzi.  

W pracach nad Programem bra y udzia  jednostki miejskie, spó dzielnie mieszkaniowe,  

organizacje pozarz dowe, podmioty dzia aj ce w sferze spo ecznej oraz kultury i sportu.  

Dokument zosta  sporz dzony zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy 

okre lonymi w „Podr czniku procedur wdra ania ZPORR” jako niezb dny element wniosku 

o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego, Dzia anie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys owe i powojskowe. 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi to masterplan, ukazuj cy kierunki 

dzia a , których realizacja ma skutkowa  osi gni ciem wysokiego salda spo eczno-

ekonomicznych korzy ci i znacz c  popraw  warunków ycia w mie cie. 

1 Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi w dalszej cz ci opracowania b dzie nazywany 
Programem Rewitalizacji lub zamiennie – w skrócie – PROM.
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II. Charakterystyka obecnej sytuacji w mie cie 

1. Sfera przestrzenna 

1.1. Ogólna charakterystyka przestrzenna miasta 

Miasto Czelad  po o one jest w centralnej cz ci województwa l skiego, w ci gu miast 

sk adaj cych si  na Aglomeracj  (konurbacj ) Katowick , we wschodniej cz ci 

Górno l skiego Okr gu Przemys owego (GOP).

Miasto graniczy bezpo rednio z nast puj cymi o rodkami miejskimi:  

- B dzinem (od wschodu i pó nocy),

- Katowicami (od po udnia),

- Sosnowcem (od po udniowego wschodu)

- Siemianowicami l skimi (od zachodu i pó nocnego wschodu). 

Czelad  zamieszkuje 34.500 osób (stan na 31.12.2004 r.), a powierzchnia miasta wynosi 

16,57 km2. G sto  zaludnienia wynosi 2.082 os./km2.

Obecnie przez miasto przebiegaj  dwie drogi krajowe o du ym nat eniu ruchu: 

- DK 86 – obecnie droga nr 1 – Katowice-Warszawa, 

- DK 94 – obecnie droga nr 94 – Kraków-Wroc aw, st d mo na mówi  o pewnej 

historycznej ci g o ci funkcji miasta. 

Miasto usytuowane jest w centralnej cz ci P askowy u Bytomsko-Katowickiego, nale cego 

do Wy yny l skiej. Centrum miasta po o one jest w dolinie Brynicy, pozosta a cz

znajduje si  w obr bie Wy u Czeladzi. Miasto le y na wysoko ci 260-305 metrów n.p.m, 

deniwelacje obszaru wynosz  oko o 30-40 m, a rze ba ma charakter falistej powierzchni, 

rozci tej dolin  Brynicy. 

Miasto powsta o w redniowieczu, na szlaku handlowym Kraków-Opole, a jego rozwój 

nast pi  pod koniec XIX wieku, w dobie przyspieszonej industrializacji Górnego l ska. 

Przemys  ukszta towa  miasto, co mia o bezpo redni wp yw na kszta t urbanistyczny miasta 

(kolonie, zabudowa przemys owa, infrastruktura spo eczna itp.). 
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1.2. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Struktura u ytkowania gruntów odbiega znacznie od podobnej struktury dla województwa 

l skiego. Na ogóln  powierzchni  1657 ha sk adaj  si :

tereny zurbanizowane (w tym zielone): 322 ha; 

tereny rolnicze: 718 ha;

lasy: 0 ha;  

tereny przemys owe: 99 ha;

tereny przeznaczone pod transport: 159 ha;

zbiorniki i cieki wodne: 5 ha;

pozosta e: 354 ha. 

Proporcjonalnie du  powierzchni  miasta zajmuj  tereny zielone. W mie cie istnieje 11 

parków, w tym 8 zabytkowych, z których 4 uj te s  w ewidencji zabytkowych za o e

ogrodowych w Polsce ( cznie 25,23 ha) oraz 5 cmentarzy (4 zabytkowe) – ziele  cmentarna. 

Tereny zielone obejmuj  tak e skwery, ziele  osiedlow , przyuliczne zadrzewienia oraz pasy 

zieleni izolacyjnej.

Model przestrzenny miasta Czeladzi kszta tuje si  w oparciu o zasad  satelitarnego uk adu 

osiedli mieszkaniowych z centraln  cz ci  staromiejsk  o zabytkowym charakterze. Cz  ta 

wraz ze zlokalizowanymi o rodkami administracji spe nia rol  g ównego o rodka

us ugowego, w którego bezpo rednim obr bie i s siedztwie zlokalizowane s  us ugi

centrotwórcze. Stare Miasto i ródmie cie sprz one s  bezpo rednio z przyleg ymi 

jednostkami – osiedlami mieszkaniowymi. 

W strukturze miasta wyodr bnia si  jednostki zwi zane z osadnictwem redniowiecznym

(Stare Miasto – ródmie cie), z osadnictwem doby przemys owej (XVIII i XIX w. – Piaski, 

kolonia SATURN) oraz XX wieczne (Nowe Piaski, osiedle 35-lecia, os. Nowotki). 

Czelad  jest miastem w swej przesz o ci uformowanym przez górnictwo, które powsta o tutaj 

na prze omie XIX i XX wieku. Do dzi  widoczne s  wp ywy dawnych budowniczych:  

w jednej cz ci miasta to wp ywy francuskie (Piaski), której unikatowa architektura mo e by

atrakcj  na miar  europejsk , z drugiej strony to zabudowa wzorowana na osiedlach-ogrodach 

– wp ywy niemieckie i angielskie nacechowane neoromantycznymi elementami. 
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W strukturze miasta podzia  na satelitarne osiedla i dzielnice jest wyra nie widoczny. 

Istniej ce, liczne tereny zielone oraz obszary otwarte stanowi  szwy ekologiczne i pozwalaj

zachowa  ziarnisto  osiedli oraz utrzyma  ci g o  systemu ekologicznego.  

W strukturze zagospodarowania przestrzennego do zdecydowanych atutów i szans rozwoju 

miasta nale :

- korzystne po o enie wzgl dem centrum Aglomeracji (Katowic, Sosnowca)  

i regionalnego uk adu komunikacyjnego(drogi krajowe DK nr 86 i DK nr 94); 

- rozleg e tereny inwestycyjne o dobrej dost pno ci do dróg krajowych;

- du e rezerwy terenów pod inwestycje b d ce w asno ci  komunaln ;

- zachowany – czytelny – uk ad redniowieczny centrum miasta – jeden z nielicznych  

w województwie, unikatowy w skali Aglomeracji Katowickiej; 

- brak wielkich osiedli mieszkaniowych; 

- zielona dolina Brynicy z istniej cym kompleksem sportowo-rekreacyjnym;  

- zabytki kultury przemys owej, sakralnej, mieszkalne, stanowi ce potencjaln

atrakcj  turystyczn , a tak e gospodarcz ;

- wykorzystanie procesu deglomeracji – po o enia blisko centrum Aglomeracji dla 

„przechwycenia” nowych mieszka ców o ustabilizowanych dochodach, 

przenosz cych si  na poza cis e centrum Aglomeracji. 

1.3. Infrastruktura techniczna 

Sie  wodoci gowa

Ilo  podmiotów pod czona do sieci wodoci gowej na terenie miasta Czeladzi to 3.820, 

d ugo  sieci wodoci gowej wynosi 105,0 km (2004 r.). Na prze omie 2002  

i 2003 roku pod czono do sieci 15 nowych obiektów mieszkalnych, wzrost 

zwodoci gowanych obiektów na terenie miasta na przestrzeni ostatnich lat systematycznie 

ro nie rednio o 10 podmiotów. Liczba mieszka ców korzystaj cych z sieci wodoci gowej

wynosi 34.420 osób (na podstawie NSP z 2002 r.). 

Stopie  zwodoci gowania miasta jest wysoki i wynosi 99,2%. Niestety, a  31,9% sieci jest 

starsza ni  31 lat, natomiast 27,5% jest starsza ni  10 lat. 
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Tabela 1. Wodoci gi na terania miasta Czeladzi 

ród o: GUS, Zak ad In ynierii Komunalnej, Internet. 

Sie  kanalizacyjna i gospodarka ciekami

D ugo  sieci kanalizacyjnej w mie cie w 2003 roku wynosi a 46,5 km. Zdecydowana 

wi kszo  sieci jest w asno ci  gminy. Pod cze  prowadz cych do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania jest 2.350. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ogó em 30.898 

mieszka ców Czeladzi, co stanowi 84% ogó u, z czego 25.956 osób pod czonych jest do 

sieci miejskiej. Sie  wymaga jednak w dalszym stopniu uporz dkowania i modernizacji. 

W województwie l skim obs ugiwanych przez kanalizacj  jest 68,8% mieszka ców.

Tabela 2. Kanalizacja na terenie miasta Czelad

ród o: GUS, Zak ad In ynierii Komunalnej, Internet. 

Czelad  nie ma w asnej oczyszczalni cieków, a istniej ce s  odprowadzane do oczyszczalni 

„Siemianowice Centrum” oraz „Radocha” w Sosnowcu.  

Rok D ugo Liczba pod cze

1999 103.8 3750 

2000 105.6 3772 

2001 106.7 3786 

2002 106.7 3786 

2003 106.6 3800 

2004 105,0 3820 

Rok D ugo Liczba pod cze

1999 40.9 825 

2000 43.8 842 

2001 45.2 869 

2002 46.5 891 

2003 46.5 2328 

2004 46,3 2350 
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Sie  gazowa

D ugo  sieci gazowej w mie cie ogó em wynosi 57.8 km w roku 2003, w tym sieci 

przemys owej – 11,6 km. Ilo  pod cze  do budynków mieszkalnych wynosi 1.882 szt.  

W porównaniu do innych miast w powiecie d ugo  sieci jest d u sza: np. w S awkowie – 

27,9 km; Wojkowicach – 32,8 km, ale krótsza ni  w B dzinie (154,5 km). 

System komunikacji 

Uk ad komunikacyjny miasta Czelad  oparty jest g ównie na drodze krajowej nr 94 i drodze 

krajowej nr 86. Obie drogi cz  si  na terenie miasta Czelad  i stanowi  jej g ówny uk ad

komunikacyjny. Ca o  uk adu komunikacyjnego w mie cie jest w znacznym stopniu 

uzale niona od wydolno ci tych dwóch dróg i uk adu funkcjonuj cych skrzy owa .

Stan dróg w mie cie Czeladzi przedstawia si  nast puj co: 

drogi publiczne krajowe, gminne i powiatowe o nawierzchni twardej - 90,8 km, 

drogi publiczne gminne o nawierzchni twardej ulepszonej - 89,1 km,

drogi publiczne gminne o nawierzchni gruntowej - 9,3 km. 

Uk ad drogowy ze wzgl du na wzrastaj ce nat enie ruchu samochodowego przebiegaj cego 

przez miasto potrzebuje przekszta ce : przebudowy i modernizacji nawierzchni. Cz

terenów (Stare Miasto) powinna zosta  odci ona poprzez realizacj  uk adu obwodowego. 

Na terenie Aglomeracji dzia a Komunikacyjny Zwi zek Komunalny Górno l skiego Okr gu

Przemys owego (KZK GOP), którego Miasto Czelad  jest cz onkiem. KZK GOP spe nia 

funkcj  g ównego organizatora miejskiej komunikacji publicznej. 

Przeci tny czas dojazdu rodkami komunikacji KZK GOP do miast o ciennych wynosi: 

Katowice – 25-30 minut,   

Bytom – 40 minut,    

B dzin – 15 minut, 

Sosnowiec – 20-30 minut, 

D browa Górnicza – 30 minut. 
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1.4. Identyfikacja problemów 

Analiza uwarunkowa  obecnej sytuacji przestrzennej miasta pozawala zidentyfikowa

najwa niejsze problemy przestrzenne oraz zagro enia: 

1. Dezintegracja przestrzeni miasta, brak po cze  pomi dzy dzielnicami wynikaj ca

z przebiegu DK nr 94 przez centrum Czeladzi. Stare Miasto zosta o odci te od reszty 

miasta drog  szybkiego ruchu oraz ulic  Kombatantów, sta o si  dysfunkcjonalne  

z powodu odizolowania oraz utraci o swoj  funkcj  promocyjn  i centrotwórcz .

2. Przeci enie uk adu drogowego, rzutuj ce na stan nawierzchni, powietrza przy 

drogach oraz ponadnormatywn  emisj  ha asu przy drodze DK nr 94. 

3. Nieuregulowane stosunki w asno ciowe. Rozdrobnienie w asno ci w obszarach 

rozwojowych, w tym zw aszcza w strefie centralnej miasta. 

4. Konieczno  waloryzacji terenów zielonych wskutek wieloletnich zaniedba  i braku 

rodków na znacz ce prace piel gnacyjne. Brak wystarczaj cych rodków po czenia 

terenów zielonych (zielony klin Doliny Brynicy) z reszt  miasta oraz Aglomeracji – 

konieczno  budowy po cze  typu cie ki rowerowe, parkingów itp.

5. Wieloletnie zaniedbania odno nie waloryzacji i odnowy oraz poprawy warunków 

zamieszkiwania i organizacji przestrzeni publicznych wewn trz starych, a w znacznej 

mierze równie  zabytkowych, osiedli mieszkaniowych (Stare Piaski, Kolonia Saturn). 

Rozproszona struktura w asno ci starych zasobów (w tym wspólnoty mieszkaniowe). 

6. Spadek walorów u ytkowych zabudowy z lat 50-80-tych, rzutuj cy na funkcjonalno

oraz komfort zamieszkiwania. Konieczno  dostosowania obiektów do standardów 

rodowiskowych i energetycznych. 

7. Tereny poprzemys owe – konieczno  znalezienia nowych funkcji dla tych terenów  

i budynków tam si  znajduj cych oraz pe ne wykorzystanie ich potencja u

gospodarczego i kulturowego. Program minimum to zabezpieczenie tych terenów 

przed degradacj  (dopuszczenie mo liwo ci np. zalesienia terenów otwartych, co jest 

ogólnie przyj t  praktyk ; zabezpieczenie budynków, ogrodzenie i monitoring 

budynków etc.). 
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2. Sfera gospodarcza 

2.1. G ówni pracodawcy 

Struktura lokalnej gospodarki oraz zatrudnienia ludno ci uleg a zasadniczym zmianom  

w okresie ostatnich 15 lat. Jeszcze do po owy lat 90-tych w Czeladzi funkcjonowa y dwie 

du e kopalnie: „Czerwona Gwardia” oraz „Saturn”. Restrukturyzacja górnictwa spowodowa a

likwidacj  tych przedsi biorstw oraz powi zanych z nimi przedsi biorstw pa stwowych,

a w konsekwencji znacz c  redukcj  miejsc pracy i wzrost bezrobocia.  

W chwili obecnej najwi kszymi pracodawcami w mie cie s  firmy prywatne:  

- Centrum Handlowe M1, w asno  koncernu Apollo-Rida, 

- OKFENS sp z o.o. – producent tworzyw sztucznych, profili i okien PCV, 

- Ceramika AVANTI Sp. z o.o. – producent profili i p ytek ceramicznych, 

- Przedsi biorstwa Robót In ynieryjnych „Espri” – budownictwo drogowe, 

- VERTO – producent szk a o wietleniowego,

W ród najwi kszych firm prowadz cych swoj  dzia alno  w Czeladzi wymieni  nale y:  

- BUDERUS Polska – producent kot ów grzewczych, 

- VERTO – producent szk a o wietleniowego,

- CERAMIKA AVANTI (Zak ady P ytek i Wyrobów Sanitarnych „Józefów”), 

- RESPOL – hurtownia artyku ów z bran y instalacyjnej, grzewczej i sanitarnej,  

- OKFENS Sp. z o.o. – producent tworzyw sztucznych, profili i okien PCV, 

- BERGERAT MONNYEUR (Caterpillar i Bitelli), RUBICON, OLTOMAX, 

- MAN STAR TRUCK – dystrybutor samochodów ci arowych, autobusów, 

- PLATFORMA – centrum materia ów budowlanych, 

- CURY O – producent przetworów mlecznych,

- filia TORU SKICH ZAK ADÓW MATERIA ÓW OPATRUNKOWYCH,  

- RABEN Polska – logistyka, 

- Zak ady Odlewnicze – „Lis-Odlew”, 

- AGRO-FOOD TECHNOLOGY (dodatki funkcjonalne dla przemys u spo ywczego), 

- Przedsi biorstwa Robót In ynieryjnych „Espri” – budownictwo drogowe, 

- Przedsi biorstwo Us ug Przewozowych (us ugi przewozowe dla KZK GOP). 
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Na li cie najwi kszych inwestycji zagranicznych w województwie l skim zlokalizowanych 

w Czeladzi wymieni  mo na Metro AG (obecnie Apollo Rida), którego nak ady 

przeznaczone na budow  Centrum Handlowego M1, obejmuj cego mi dzy innymi 

hipermarkety Praktiker, Media Markt, Real w Czeladzi wynios y 57 mln dolarów. Centrum  

w chwili obecnej skupia szereg mniejszych hurtowni i innych firm. 

Kolejnym znacz cym inwestorem jest Saint Gobain, producent wyrobów niemetalowych. 

W Polsce holding reprezentuj  Erg-Okfens, Groupe-Okfens.  

W obu przypadkach mamy do czynienia z podmiotami dzia aj cymi w skali 

mi dzynarodowej.

W roku 2003 otworzono w Czeladzi stacj  diagnostyki pojazdów MAN Star Truck, a w roku 

2004 budow  swojego centrum logistycznego rozpocz  RABEN Polska.  

Wcze niej swoje centrum regionalne otworzy  Buderus. 

W adze planuj  tworzy  warunki dla rozwoju nowych przedsi biorstw, inwestorów poprzez 

znalezienie nowych funkcji (gospodarcze, spo eczne, kulturalne) dla by ej KWK SATURN.  

Obszar Czeladzi sk ada si  na l ski klaster wyrobów niemetalowych, do którego nale  takie 

firmy jak OKFENS. Klaster ten ma szerszy zasi g, lokalizuj c si  w ca ej Aglomeracji.  

2.2. Struktura podstawowych bran  gospodarki znajduj cej si  na terenie miasta 

W ród przedsi biorstw w mie cie Czeladzi dominuje handel i naprawy. W obr bie tego 

dzia u gospodarki funkcjonowa o w 2003 r. 1.195 podmiotów (38,96%). Sytuacja taka jest 

typowa dla wi kszo ci miejscowo ci w Polsce. Jednocze nie wskazuje ona na relatywn

s abo  lokalnej gospodarki. Ma e firmy tworz  niewiele miejsc pracy, z drugiej strony 

najwi kszymi lokalnymi pracodawcami s  firmy skupione wokó  Centrum Handlowego M1.

Liczba funkcjonuj cych przedsi biorstw przyczyni a si  do powstania du ego rynku 

podmiotów z dzia u obs uga nieruchomo ci i firm – nauka (488 podmiotów – 15,91%).  

Kolejn  pod wzgl dem wielko ci jest sekcja budownictwo (327 podmiotów – 10,66%) 

Pozosta e sekcje maj  mniejszy udzia  w ogólnej liczbie podmiotów. Najmniejszymi pod 

wzgl dem liczebno ci s  sekcje: wytwarzanie i zaopatrzenie w energi  elektryczn , gaz, 

wod ; administracja publiczna i obrona narodowa – obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne

i zdrowotne; rolnictwo, owiectwo, le nictwo.
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Tabela 3. Podmioty wed ug dzia ów gospodarki w mie cie Czeladzi  

(dane 01.2003)

Wyszczególnienie 
Liczba 

podmiotów

Udzia  % 
w ogólnej liczbie 

podmiotów

Rolnictwo, owiectwo, le nictwo 17 0,55 
Przetwórstwo przemys owe 233 7,60 
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczn ,
gaz, wod

2 0,07 

Budownictwo 327 10,66 
Handel i naprawy 1195 38,96 
Hotele i restauracja 83 2,71 
Transport, gospodarka magazynowa i czno 274 8,93 
Po rednictwo finansowe 137 4,47 
Obs uga nieruchomo ci i firm – nauka 488 15,91 
Administracja publiczna i obrona narodowa – 
obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne
i zdrowotne 

7 0,23 

Edukacja 49 1,60 
Ochrona zdrowia i opieka spo eczna 113 3,68 
Pozosta a dzia alno  us ugowa, komunalna, 
spo eczna, indywidualna 

142 4,63 

ród o: WUS Katowice. 

2.3. Ilo  podmiotów gospodarczych 

W ko cu 2002 r. w Czeladzi zarejestrowanych by o 3.208 podmiotów gospodarczych. 

Pomijaj c 2000 r. ich liczba systematycznie ro nie.  

Liczba przedsi biorstw w grudniu 2004 roku, po okresie recesji i zastoju w 2003 roku, 

wynios a 3.297 (dane UM Czelad , stan na dzie  14.12.2004 r.). Tym samym liczba 

podmiotów gospodarczych dzia aj cych w mie cie wzros a od 1995 do ko ca 2004 roku  

o 760 firm / MSP (o 29,96%). 
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Wykres 1. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w Czeladzi  
w latach 1995 – 2004  

Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON 
w Czeladzi w latach 1995 - 2004
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ród o: GUS, Internet.  

Poziom przedsi biorczo ci spo eczno ci lokalnej mierzony liczb  firm na 1.000 mieszka ców

wynosi 95,64 i jest wy szy od notowanego w regionie, gdzie kszta tuje si  na poziomie 

88,33. Poziom wska nika wykazuje szczególnie wysok  dynamik  w ci gu ostatnich 5 lat. 

Od roku 1995 do ko ca 2004 roku wska nik ten wzrós  o 37,47%. 

Tabela 4. Poziom lokalnej przedsi biorczo ci w mie cie Czeladzi 

Rok Liczba podmiotów Liczba firm na 1000 mieszka ców 

1995 2537 69,57 
1996 2652 72,92 
1997 2694 74,64 
1998 2775 77,32 
1999 2839 79,40 
2000 2815 79,00 
2001 3067 86,77 
2002 3208 92,18 
2003 3250 93,93 
2004 3297 95,64 

ród o: GUS, Internet, dane UM Czelad .

2.4. Identyfikacja problemów 

Analiza obecnej sytuacji gospodarczej miasta pozawala zidentyfikowa  najwa niejsze 

problemy gospodarcze i zagro enia: 
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1. Konieczny jest rozwój przemys u lekkiego, rzemios a, us ug, ofert sp dzania wolnego 

czasu, obs ugi ludno ci o ustabilizowanych dochodach, bran  które zrównowa y by

w najbli szym czasie rozwój sektora handlu. Wyst puje potrzeba tak e „du ego

kapita u”. Obecnie obserwuje si  na terenie miasta dzia alno  licznych firm 

handlowych, które w wi kszo ci nie s  firmami „bogatymi w zasoby materialne”. 

Stopniowo jednak przybywa inwestorów kapita owych o znanej marce i renomie.  

2. Obserwuje si  niedobór w mie cie miejsc pracy w wi kszych przedsi biorstwach. Jest 

to konsekwencja likwidacji kopal  i przedsi biorstw dzia aj cych w bran y przemys u

ci kiego. Nale y dzia a  w kierunku stymulowania nowych miejsc pracy  

i „ ci gania” do miasta nowych, du ych inwestorów.

3. Konieczno  przygotowania nowych miejsc pod inwestycje (wzmocnienie 

infrastruktury), rozwój terenów pokopalnianych dla planowanego Parku 

Przemys owego lub inkubatora przedsi biorczo ci, terenów pod budownictwo (dwa 

kompleksy terenów przygotowanych pod dzier aw  na budownictwo mieszkaniowe) 

itp. Z uwagi na fakt, e przemys  lekki oraz obs ugi ludno ci rozwijany obecnie  

w województwie l skim jest recept  przyj t  przez prawie wszystkie miasta, mo na 

si  zastanowi  czy nie mo na wytworzy  przestrzeni, która wyró nia aby si  ze 

wzgl du na zastosowanie np.: aktywny wypoczynek, wygodne mieszkalnictwo.  

4. Wysokie z punktu widzenia sektora ma ych i rednich firm podatki od nieruchomo ci

dla przedsi biorców oraz op aty za media. Konieczno  dyskusji nad polityk

podatkow  dla sektora biznesu w mie cie. Wymagaj ce zastanowienia jest 

przygotowanie programu udogodnie  podatkowych dla przedsi biorców ulokowanych 

w wybranych obszarach miasta. 

5. Polityka miejska s abo odzwierciedlaj ca do tej pory interesy istniej cych 

przedsi biorstw w mie cie – np. dostosowywanie dla nich infrastruktury, uzbrajanie 

nowych terenów. Od kilku lat ten proces zosta  zainicjowany i nale y go podtrzyma ,

a nawet wzmocni .

6. Ro nie zainteresowanie deweloperów Czeladzi , podczas gdy miasto nie ma do 

zaoferowania gotowych kompleksów z uzbrojeniem pod osiedla mieszkaniowe pod 

realizacj  budownictwa indywidualnego oraz szeregowego dla klasy redniej. 
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7. Nie zintensyfikowany marketing inwestycyjny miasta i jego oferty gospodarczej –  

w tej dziedzinie brakuje np. wspó dzia ania z prywatnymi w a cicielami 

nieruchomo ci nad opracowaniem wspólnej bazy ofert inwestycyjnych. 

8. Z a jako  dróg – poprawa ich stanu wydaje si  nieodzowna do tego, by do miasta 

nap yn li nowi mieszka cy i inwestorzy. 

3. Struktura demograficzna i spo eczna - trendy  

3.1. Zasoby ludzkie 

Czelad  zamieszkuje 34 500 osób (stan na grudzie  2004). Jej mieszka cy stanowi  blisko 

23% mieszka ców powiatu b dzi skiego. W 1995 r. w mie cie osiedlonych by o ponad 

37 tys. osób. Kolejne lata przynosi y spadek liczby mieszka ców. Znacz ca zmiana w roku 

2002 wynika a przede wszystkim z przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego, 

dzi ki któremu dokonano aktualizacji danych WUS Katowice. Zmiana ta zwi zana jest 

przede wszystkim z uwzgl dnieniem w danych osób, które ju  wcze niej zdecydowa y

o zmianie miejsca zamieszkania.  

Tabela 5. Ludno  Czeladzi w latach 1995 – 2004  

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Czelad 37217 37119 36842 36639 36505 36134 35592 35039 34599 34480

Powiat b dzi ski 152165 150101 149257 148695 148054 147320 146437 152094 152250 b.d.

Dynamika zmian w populacji miasta 

w osobach - -98 -277 -203 -134 -371 -542 -553 -440 -119

w % - -0,27 -0,76 -0,56 -0,37 -0,34 -1,80 -1,55 -1,12 -0,30

ród o: dane UM Czelad , GUS Katowice, NSP 

W sumie w omawianym okresie od 1995 roku do 2005 roku liczebno  populacji zmniejszy a

si  o 2737 osób. W ród g ównych przyczyn takiej sytuacji nale y wskaza  przede wszystkim 

restrukturyzacj  przemys u i górnictwa przeprowadzan  na Górnym l sku oraz niski 

przyrost naturalny wobec utrzymuj cej si  na zbli onym poziomie liczby zgonów. Znacz ce



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

17

zmniejszenie si  liczby miejsc pracy nasili o migracje zarobkow . Czelad  dodatkowo le y

w bezpo redniej blisko ci du ych o rodków miejskich, co dodatkowo wp ywa

na ograniczenie migracji z np. terenów wiejskich czy charakteryzuj cych si  wy szym

bezrobociem. Ogóln  tendencj  obserwowan  w procesach demograficznych nale y okre li

jako negatywn . Na migracje w znacznej mierze decyduj  si  osoby w okresie produkcyjnym, 

co powoduje znacz ce, niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej ludno ci.

Wykres 2. Populacja miasta Czelad  w latach 1995 – 2004 

Populacja miasta Czelad  w latach 1995 - 2004
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ród o: GUS, Internet.  

W latach 2003 – 2004 trend spadkowy migracji (odp ywu ludno ci) uleg  sp yceniu. Ponadto 

nale y zaznaczy  wyra nie, i  tendencja ujemna jest typowa dla ca ej Aglomeracji, gdzie  

w ci gu ostatnich 10 lat niektóre miasta straci y nawet ok. 15-20% swojej populacji.  

Omawiane zjawisko dotyczy tak e ca ego powiatu. Jego populacja systematycznie zmniejsza 

si . Wyró nia si  jedynie rok 2002, w którym do powiatu do czono gmin  S awków, co 

spowodowa o przej ciowy wzrost liczebno ci jego populacji. 

3.2. Ruch naturalny ludno ci

Wa nymi procesami wskazuj cymi na kszta towanie si  wielko ci populacji s  wska niki

ruchu naturalnego ludno ci. Wyró ni  tu nale y zgony, urodzenia ywe, przyrost naturalny, 

zawierane ma e stwa. W Czeladzi odnotowuje si  przewag  zgonów nad urodzeniami 
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ywymi co powoduje, e saldo tych wska ników, a wi c przyrost naturalny, charakteryzuje 

si  ujemnym poziomem. W przeliczeniu na 1 000 miesza ców kszta tuje si  na poziomie  

-4,64 i jest nieznacznie wy szy ni  ma to miejsce w przypadku powiatu (-4,60 na 1 000 

mieszka ców). Oba wska niki w sposób znacz cy odbiegaj  od poziomu odnotowywanego  

w województwie l skim (-1,14). Wynika to przede wszystkim ze znacznie wy szego

wska nika zgonów 12,35 na 1000 mieszka ców, ni  ma to miejsce rednio w regionie (9,46). 

Liczba urodze  w 2004 r. wynios a natomiast 7,48 na 1000 mieszka ców i równie  by a

ni sza od wska nika regionalnego (8,31 w 2002 r.) oraz powiatowego (7,46 w 2002 r.).  

Wykres 3. Przyrost naturalny w mie cie Czeladzi w latach 1995 – 2004 
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ród o: GUS, Internet.  

Poziom omawianego zjawiska wyra a przede wszystkim obserwowan  tendencj  starzenia si

populacji mieszka ców Czeladzi oraz nasilania si  migracji osób m odych. Dodatkowo 

podkre la to stosunkowo niski wska nik zawieranych ma e stw. Jego poziom w Czeladzi 

wynosi 4,11 na 1 000 mieszka ców (2002 rok) i jest ni szy ni  ma to miejsce w powiecie 

(4,68) oraz województwie (4,85). 
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Tabela 6. Ruch naturalny ludno ci Czeladzi w 2004 r. 

Ma e stwa
ogó em

Przyrost 
naturalny 

ogó em
Zgony ogó em

Urodzenia ywe
ogó emJednostka

na 1000 mieszka ców 
Czelad 4,11 -4,64 12,35 7,71

Województwo l skie 4,85 -1,15 9,46 8,31

Powiat b dzi ski 4,68 -4,60 12,05 7,46

ród o: GUS, Internet.  

Dane dotycz ce powiatu i regionu, a tak e wska nik ma e stw dotycz  roku 2002. 

3.3. Migracja 

Czelad  jest terenem odp ywowym. W roku 2004 migracj  ludno ci charakteryzowa o

ujemne saldo wynosz ce -119 osoby. Odnotowano nap yw 474 os. przy jednoczesnym 

odp ywie 593 os. W przeliczeniu na 1000 mieszka ców saldo migracji kszta towa o si

w 2004 r. na poziomie -0,30. Miasta tej wielko ci stanowi  niejednokrotnie lokalne centra 

gospodarcze i migracja skierowana jest na ich teren. Po o enie Czeladzi w Aglomeracji 

niweluje ten czynnik, powoduj c nasilenie si  migracji do po o onych w niewielkiej 

odleg o ci du ych miast o atrakcyjniejszym rynku pracy. Podkre li  nale y, i  na migracj ,

zwykle w obr bie Aglomeracji, decyduj  si  w szczególno ci osoby m ode, dobrze 

wykszta cone, cz ciej kobiety ni  m czy ni. W przysz o ci mo e to pog bia  negatywne 

zjawiska takie jak starzenie si  lokalnej spo eczno ci. Jednocze nie po o enie w Aglomeracji, 

pod warunkiem tworzenia dogodnych warunków zamieszkiwania i transportu (dojazd do 

rynku pracy w okolicy miasta – do ok. 50 km), mo e by  czynnikiem przyci gaj cym nowych 

mieszka ców lub / i przyczyniaj cym si  do „zatrzymania” ludzi m odych w mie cie. 

Tabela 7. Migracja ludno ci w Czeladzi 

1995 2004
Wyszczególnienie

w osobach  

Nap yw  475 474

Odp yw 512 593

Saldo -37 -119

ród o: GUS, Internet.  
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3.4. Struktura wiekowa 

W strukturze wieku mieszka ców Czeladzi obserwowa  mo na typowe dla populacji Polski 

zjawiska demograficzne. Zdecydowanie wi ksz  liczebno ci  charakteryzuj  si  osoby  

z wy u demograficznego powojennego oraz prze omu lat 70 i 80. Struktura ta niesie ze sob

wa ne dla lokalnego samorz du konsekwencje. Przede wszystkim w najbli szym okresie 

znaczna liczba osób z wy u demograficznego przechodzi  b dzie na emerytur . Podkre li

nale y, i  na terenach o dominuj cej jeszcze do niedawna roli górnictwa okres ten przypada 

wcze niej (osoby pracuj ce w górnictwie osi ga y prawo do przej cia na emerytur  w wieku 

oko o 45 – 50 lat - tzw. „pracownicy do owi”). Niski stopie  wykorzystania zasobów 

ludzkich w tym okresie ycia (50 – 65 lat) jest charakterystyczny dla ca ej Polski, wobec tego 

jest to grupa, która z jednej strony charakteryzuje si  wiekiem ci gle umo liwiaj cym 

kontynuacje pracy, a z drugiej – ze wzgl du na z  sytuacj  na rynku pracy – skazana jest na 

wcze niejsz  emerytur , rent  itp. Grup  t  w znacznej mierze dotyka problem bezrobocia. 

Liczebno  osób m odych urodzonych w okresie wy u demograficznego z prze omu lat 70  

i 80 jest ni sza ni  ma to miejsce w przypadku wcze niejszego wy u. Wyró niaj  si  tu grupy 

osób w wieku od 20 do 24 r. . (2881 os.) oraz 15 – 19 lat (2675 os.). W zwi zku z tak

struktur  demograficzn  spodziewa  si  mo na w najbli szym okresie znacz cego wzrostu 

presji na lokalnym rynku pracy. W ci gu najbli szych lat liczba wchodz cych na niego osób 

b dzie wysoka, zw aszcza e w zwi zku z kontynuowaniem nauki przez znaczn  liczb  osób 

m odych okres ten jest przesuni ty. Dla zaspokojenia potrzeb zatrudnienia, konieczne b dzie 

zapewnienie w mie cie (lub Aglomeracji) oko o 2,5 tys. miejsc pracy. 

Wykres 4. Mieszka cy Czeladzi wed ug grup wiekowych w 2002 r. 
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ród o: GUS, Internet.  
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Du y spadek liczby urodze  w okresie nast pnym spowoduje po uko czeniu kszta cenia 

przez m odzie  b d c  obecnie w wiek 15 – 19 lat konieczno  ograniczenia oddzia ów 

w szko ach rednich i zawodowych. Tego typu zjawisko ju  w chwili obecnej obserwowane 

jest w szko ach podstawowych. agodzi  je mo e pozyskiwanie uczniów spoza terenu miasta.  

Ludno  wed ug ekonomicznych grup wieku. 

Struktura ludno ci miasta Czelad  (2004) wed ug ekonomicznych grup wiekowych wskazuje 

przede wszystkim na znacz c  liczb  osób w okresie produkcyjnym, stanowi c  65,30% 

wszystkich mieszka ców. W wi kszo ci s  to osoby mobilne zawodowo (13 557 os. – 

58,96%). Grupa w okresie przedprodukcyjnym jest stosunkowo ma a, a jej udzia  w populacji 

wynosi zaledwie 17,30%. Jednocze nie jako osoby w okresie poprodukcyjnym 

zakwalifikowano 16,84% lokalnej spo eczno ci. 

Tabela 8. Ludno  Czeladzi wed ug ekonomicznych grup wiekowych  

w latach 1995 - 2004 r. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 
Wyszczególnienie 

w % 
Ludno  w wieku 
przedprodukcyjnym 

23,04 22,26 21,37 20,52 19,50 18,68 17,88 17,02 17,3 

Ludno  w wieku 
produkcyjnym 

62,10 62,58 63,45 64,05 64,83 65,32 65,93 66,15 65,3 

Ludno  w wieku 
poprodukcyjnym 

14,86 14,95 15,18 15,42 15,67 16,00 16,20 16,84 17,4 

ród o: GUS, UMC, Internet.  

W odniesieniu do warto ci powiatowych oraz wojewódzkich, jako znacznie wy szy nale y

okre li  odsetek osób w okresie produkcyjnym. Porównywane warto ci s  ni sze  

w przypadku powiatu o 1,29%, a regionu o 1,97%. Jednocze nie znacznie mniejszy udzia

w populacji ma grupa w okresie przedprodukcyjnym (ró nica odpowiednio o 0,68% i a

o 3,95% w odniesieniu do danych wojewódzkich) i wi kszy w produkcyjnym, gdy porówna

do redniej regionalnej (o 1,99%). Tym samym miasto Czelad  jest obszarem starzej cym si .
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Tabela 9. Ludno  Czeladzi wed ug ekonomicznych grup wiekowych w 2004 na tle 

porównawczym 

Wyszczególnienie 
Ludno  w wieku 

przedprodukcyjnym 
Ludno  w wieku 

produkcyjnym 
Ludno  w wieku 
poprodukcyjnym 

Czelad  17,30 66,30 17,40 

Województwo l skie 20,97 64,18 14,85 

Powiat b dzi ski 17,70 64,86 17,44 

ród o: GUS, Internet.  

3.5. P e

Czelad  charakteryzuje si  struktur  p ci podobn  do innych miast w Polsce. Odnotowuje si

w nim bowiem znacz c  przewag  liczby kobiet nad m czyznami. Na 100 m czyzn  

w mie cie przypada blisko 111 kobiet, gdy w powiecie wska nik ten, i tak wysoki, wynosi 

oko o 110, a w regionie nieca e 107. Jego poziom wynika z dwóch czynników. Na migracje  

w Polsce cz ciej decyduj  si  kobiety jako mobilniejsze zawodowo. W zwi zku z czym 

osobami nap ywaj cymi na obszar miasta w znacznej mierze s  kobiety. Z drugiej strony 

starzenie si  spo eczno ci lokalnej powoduje jednocze nie wzrost udzia u kobiet w populacji, 

co wynika z ich d u szego ycia (w Czeladzi na 100 m czyzn od 70 roku ycia w tym 

samym wieku przypada 188 kobiet). 

Tabela 10. Struktura p ci w 2003 r. 

Wyszczególnienie Kobiety M czy ni Kobiety na 100 m czyzn 

Czelad 18293 16508 110,81 

Województwo l skie 2441732 2289801 106,64 

Powiat b dzi ski 79634 72460 109,90 

ród o: GUS, Internet.  

3.6. G sto  zaludnienia 

Miasto Czelad  charakteryzuje si  wysokim poziomem g sto ci zaludnienia wynosz cym 

2 082 osób na 1 km². Wska nik ten jest znacznie wy szy od odnotowywanego w powiecie 

b dzi skim (410 osób na 1 km²), jak równie  w regionie, (ok. 393 osób na 1 km²). 
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Tabela 11. G sto  zaludnienia (2003-2004) 

Wyszczególnienie Ludno  na 1 km² 

Czelad  2082,0 

Województwo l skie 393,0 

Powiat b dzi ski 410,3 

ród o: GUS, Internet.  

3.7. Wykszta cenie

W odniesienia do województwa l skiego Czelad  wyró nia si  wy szym poziomem 

wykszta cenia mieszka ców. 9,59% osób uko czy o szko  wy sz  (w regionie 8,9%) w ród 

kobiet, zwykle lepiej wykszta conych, wska nik ten jest jeszcze wy szy i wynosi 10%. 

Wy szy jest równie  udzia w populacji osób powy ej 15 roku ycia z wykszta ceniem rednim

wynosz cy 34,1%. Wska nik ten wyró nia miasto szczególnie na tle danych ogólnopolskich. 

Ni szy jest natomiast, co nale y tratowa  jako wska nik pozytywny, udzia  w populacji osób 

z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym (22,86%). Grupa ta szczególnie nara ona jest na 

bezrobocie. Oko o 5 990 osób doros ych (powy ej 20 roku ycia, a wi c takich które 

najprawdopodobniej zako czy y edukacj ) posiada wykszta cenie podstawowe, niepe ne 

podstawowe lub nie ma wykszta cenia. Grup  t  nale y uzna  jako du . W znacznej mierze 

sk adaj  si  na ni  osoby starsze, a wi c nieaktywne zawodowo (oko o 3 tys. osób). 

Tabela 12. Wykszta cenie osób powy ej 15 roku ycia w Czeladzi 

Wykszta cenie 

rednieWyszczególnienie 
Wy sze Policealne

Razem Zawodowe Ogólnokszta c ce
Zawodowe 

(zasadnicze) 

Podstawowe, 
podstawowe 

nieuko czone i bez 
wykszta cenia

Polska 9,9 3,2 28,4 19,7 8,6 23,2 33,4 

Województwo 8,9 2,8 32,84 21,1 7,8 26,8 28,7 

Czelad  9,59 2,98 34,10 25,76 8,34 22,86 28,31 

M czy ni 9,12 1,54 31,48 27,29 4,19 30,67 24,84 

Kobiety 10,01 4,25 36,42 24,42 12,00 15,97 31,37 

ród o: NSP 2002, WUS Katowice. 
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3.8. Okre lenie grup spo ecznych wymagaj cych wsparcia

Bezrobocie. 

W grudniu 2004 r. w mie cie Czeladzi zarejestrowanych by o 2.936 bezrobotnych. 

W odniesieniu do 1999 r. ich liczba wzros a o 1 155 os. (64,85%). Poziom zmiany w sposób 

znacz cy odbiega od odnotowywanych w Polsce. W ród osób pozbawionych pracy dominuj

kobiety. W sumie stanowi  one ponad 55% ogó u osób bezrobotnych. Podkre li  nale y, i

ich udzia  w populacji miasta jest znacznie wy szy ni  m czyzn, tym samym liczba 

bezrobotnych kobiet w pe ni oddaje struktur  demograficzn  omawianej populacji. 

Zjawiskiem wskazuj cym na ich wi ksze szanse na rynku jest systematyczne zmniejszanie si

ich udzia u w ród osób bezrobotnych. Sytuacja ta uleg a za amaniu w po owie roku 

bie cego. Mo na jednak upatrywa  przyczyn takiego zjawiska przede wszystkim w wi kszej

dost pno ci prac sezonowych dla m czyzn (g ównie w budownictwie), w nast pnych

miesi cach ponownie odnotowany zostanie wzrost liczby bezrobotnych m czyzn.

Tabela 13. Liczba bezrobotnych w Czeladzi w okresie  

od 31.12.1999 do 31.12.2004 

Bezrobotni 
ogó em

Bezrobotne 
kobiety 

Bezrobotne 
kobiety Wyszczególnienie 

w osobach w % ogó em

1999 1781 976 54,80 

2000 2214 1246 56,28 

2001 2807 1546 55,08 

2002 3048 1636 53,67 

2003 3042 1645 54,08 

2004 2936 1628 55,45 
ród o: PUP B dzin. 

W ród osób bezrobotnych wyró ni  szczególnie nale y udzia  trzech grup wiekowych. 

Pierwsz  z nich, podobnie jak na obszarze ca ego kraju, s  ludzie m odzi. W szczególno ci

dotyczy to osób w wieku od 18 – 24 i 25 – 34 roku ycia. W sumie stanowi  one blisko 

po ow  osób pozbawionych pracy (47,99%). Dane te podkre laj  trudno ci, z jakimi borykaj

si  osoby m ode próbuj ce wej  na lokalny rynek pracy. Jednocze nie udzia  grupy 

najm odszej (18 – 24 rok ycia) w ród osób bezrobotnych systematycznie maleje. Przyczyn 

takiej sytuacji nale y dopatrywa  si  przede wszystkim w pó niejszym wchodzeniu na rynek 
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pracy wynikaj cego z kszta cenia si  na poziomie wy szym znacznej liczby m odzie y, ale  

i rosn cej mobilno ci tej grupy. Wysoka mobilno  oraz aktywno  w poszukiwaniu pracy 

przez ludzi m odych znajduje odzwierciedlenie w statystykach i wyra a si  w a nie

obni eniem jej udzia u w ród osób bezrobotnych. Ponadto w ostatnim czasie wprowadzono 

instrumenty rynku pracy dotycz ce g ownie m odzie y i absolwentów, co tak e ma wp yw na 

odsetek bezrobotnych w tej grupie. Jednocze nie znaczenie wykszta cenia jako czynnika 

decyduj cego o znalezienie pracy ulega zmniejszeniu. 

Drug  obci on  znacznym bezrobociem nale y okre li  grup  osób w wieku od 45 – 54 r. .

(28,03%). Charakteryzuje si  ona znacznie ograniczon  mobilno ci  zawodow  oraz ni szymi 

kwalifikacjami. Powoduje to zagro enie wykluczeniem spo ecznym zw aszcza tej grupy.  

W znacznej cz ci stanowi  j  osoby, które straci y prac  w wyniku restrukturyzacji 

górnictwa. Niewielki udzia  w ród bezrobotnych osób w wieku od 55 do 64 r. . wskazuje 

przede wszystkim na niewykorzystanie zasobów ludzkich w tym okresie ycia. Wi ksza cz

osób starszych, które straci y prac  nie decyduje si  na poszukiwanie nowej, a w znacznej 

liczbie udaje si  na wcze niejsza emerytur  lub rent , co jednak jest typowe dla ca ego kraju. 

Tabela 14. Bezrobotni wed ug wieku w Czeladzi  

w okresie od 31.12.1999 do 31.12.2004 

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Wyszczególnienie 

w osobach 

ogó em 1781 2214 2807 3048 3042 2936 

w % w osobach za 
rok 2004 

15 - 17 0 0 0 0 0 0 0 

18 - 24 28,52 28,86 27,97 24,34 21,99 20,81 611 

25 - 34 23,30 22,27 24,12 25,43 27,02 27,18 798 

35 - 44 28,64 27,01 23,33 22,41 20,15 18,63  547 

45 - 54 18,08 20,46 23,05 25,26 27,51 28,03  823 

55 - 59 1,12 1,08 1,39 2,33 3,06 4,97  146 

60 - 64 0,34 0,32 0,14 0,23 0,26 0,37  11 

ród o: PUP B dzin. 

W sposób znacz cy od 1999 r. wzros a liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym 

Urz dzie Pracy, a posiadaj cych wykszta cenie wy sze. Na pocz tku tego okresu ich udzia
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w populacji bezrobotnych wynosi  2,81%, obecnie – 4,53%. Jest to jednocze nie grupa 

obci ona w najmniejszym stopniu bezrobociem, jednak e wyst puj ce zjawisko nale y

okre li  jako negatywne. wiadczy ono bowiem o wyczerpywaniu si  lokalnego  

i regionalnego rynku pracy oraz zmniejszaniu szansy na znalezienie pracy przez osoby m ode,

lepiej wykszta cone. Opisywane zjawisko dotyczy równie  osób z wykszta ceniem rednim – 

ogólnokszta c cym oraz zawodowym i policealnym. Zjawiska te jednak dotycz  osób  

z terenu ca ego kraju, nie tylko w Aglomeracji Katowickiej czy mieszkaj cych w mie cie.

Maleje jednocze nie udzia  w populacji osób z wykszta ceniem zawodowym. Podkre li

nale y, i  pomimo opisanego powy ej zjawiska ponad 65% osób pozbawionych pracy 

legitymuje si  wykszta ceniem zasadniczym, podstawowym lub brakiem wykszta cenia. 

Szczególnie dwie ostatnie z wymienionych grup powinny stanowi  przedmiot 

zainteresowania lokalnego samorz du oraz Powiatowego Urz du Pracy. Bez dzia a

zmierzaj cych do poprawy ich kwalifikacji grupie tej trudno b dzie znale  nowe miejsce 

pracy. Jednocze nie, wraz z utrat  praw do zasi ku, osobom tym zagra a ubóstwo oraz 

wykluczenie spo eczne.  

Tabela 15. Wykszta cenie osób bezrobotnych w Czeladzi  

w okresie od 31.12.1999 do 31.12.2004 

2004
Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003

% w osobach 

wy sze 2,81 3,21 3,35 4,17 4,50 4,53 133 

policealne i rednie 
zawodowe

23,75 21,86 23,58 24,31 23,50 24,15  709 

rednie 
ogólnokszta c ce

4,55 5,65 5,52 5,48 5,26 6,16  181 

zasadnicze
zawodowe

33,46 33,56 31,81 29,53 28,57 27,76  815 

podstawowe i 
niepe ne podstawowe 

35,43 35,73 35,73 36,52 38,17 37,40 1098 

ród o: PUP B dzin. 

Za wa ny czynniki okre laj cy struktur  bezrobocia uzna  nale y do wiadczenie zawodowe 

osób pozbawionych pracy. Najliczniejsza jest grupa bez sta u (32,68%), a wi c osoby m ode 

lub do tej pory niepracuj ce. Drug  pod wzgl dem liczebno ci grup  bezrobotnych s  osoby 

ze sta em od 10 do 20 lat. W grupie tej znajduj  si  osoby, które w wyniku restrukturyzacji 

utraci y zatrudnienie. 
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Jako liczn  nale y okre li  równie  grup  osób ze sta em od 20 do 30 r. . (15,05%). S  to 

osoby w wieku 45 – 54 lat. Szczególnie one nara one s  na d ugotrwa e bezrobocie 

wynikaj ce przede wszystkim z ograniczonych kompetencji zawodowych, ni szej mobilno ci

oraz trudno ci w przekwalifikowywaniu si .

Tabela 16. Sta  pracy osób bezrobotnych w Czeladzi  

w okresie od 31.12.1999 do 31.12.2004 

2004
Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003

% w osobach 

bez sta u 22,91 27,96 28,54 29,43 31,16 32,15  944 

do 1 roku 10,39 10,79 10,47 9,32 8,91 9,17  269 

od 1 do 5 lat 14,26 14,14 14,29 13,62 13,61 13,01  382 

od 5 do 10 lat 14,43 12,78 11,90 11,91 12,52 11,34  333 

od 10 do 20 lat 24,76 21,14 19,59 19,82 18,15 17,71  520 

od 20 - 30 12,80 12,56 14,71 14,70 14,23 15,05  442 

30 lat i wi cej 0,45 0,63 0,50 1,21 1,41 1,57  46 

ród o: PUP B dzin. 

3.9. Stan i zró nicowanie dochodowo ci gospodarstw domowych 

Ocenienie dochodowo ci gospodarstw domowych w Czeladzi jest utrudnione ze wzgl du na 

nie prowadzenie tego typu statystyk przez Wojewódzki Urz d Statystyczny. Dochód 

rozporz dzalny przypadaj cy na jednego mieszka ca w województwie wynosi 689,23 z ,

a dochód do dyspozycji 661,96 z /os. W zwi zku z tym redni dochód gospodarstwa 

domowego wynosi (przyjmuj c za NSP 2002, e w mieszkaniu zamieszkuje rednio 2,58 

osób) 1 778,21 z  (rozporz dzalny) i 1707,86 z  (do dyspozycji).

Zró nicowanie dochodów gospodarstw wskazane mo e by  równie  tylko po rednio poprzez 

okre lenie róde  zarobkowania mieszka ców Czeladzi. Po ród 15.239 osób aktywnych 

zawodowo 11.599 zadeklarowa o si  jako pracuj ce, w zwi zku z czym wska nik

zatrudnienia wynosi  39,2%, a stopa bezrobocia wynosi a 23,9% (stan na 05.2002). 14.331 

osób jest biernych zawodowo, a wi c jest na utrzymaniu (klasyfikowano osoby powy ej 15 

r. .) lub utrzymuje si  ze wiadcze  emerytalnych, rent itp.  
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Przyjmuj c struktur  aktywnych i biernych zawodowo wed ug NSP i zestawiaj c j  z liczb

bezrobotnych z Czeladzi mo na okre li wska nik bezrobocia na poziomie 19,26%. 

Spo ród 14.459 gospodarstw domowych dochody z pracy wykaza o 5.985. Zdecydowana 

wi kszo  – 5.294 (88,45%) utrzymuje si  z pracy najemnej, 691 z pracy na rachunek w asny

(11,54%). W tej ostatniej grupie dochody z dzia alno ci pozarolniczej wykaza o 689 

(11,51%). Dla 8.351 gospodarstw ród em utrzymania s  dochody inne ni  praca, w tym a

6.993 wskazuje w tej kategorii emerytury i renty (83,73% w tej kategorii).

Wykres 5. Gospodarstwa domowe w Czeladzi wed ug g ównego ród a

utrzymania w 2002 r. 

Gospodarstwa domowe

37%

5%
48%

10%

Dochody z pracy najemnej Dochody z pracy na rachunek w asny

Emerytuty i renty Inne, w tym nieustalone

ród o: NSP 2002. 

Podobnie jak i na ca ym obszarze Polski poziom zró nicowanie dochodów poszczególnych 

gospodarstw domowych jest znacz cy. Za czynniki negatywnie na niego wp ywaj ce nale y

uzna  przede wszystkim wysok  stop  bezrobocia (19,3%), niski odsetek osób utrzymuj cych 

si  z pracy na rachunek w asny (11,54%) i bardzo wysoki udzia  w ogólnej liczbie 

gospodarstw domowych wskazuj cych jako swoje ród o dochodu emerytury i renty (48%). 

Wska nik gospodarstw domowych utrzymuj cych si  ze róde  innych ni  praca jest wysoki  

i wynosi 57,75%. Rzutuje to na ogólny poziom dochodów lokalnej spo eczno ci.

Standard ycia mieszka ców jest prawdopodobnie wy szy dzi ki znacznemu udzia owi  

w populacji osób, które pracowa y w górnictwie. wiadczenia emerytalne s  dla tej grupy 

wy sze. Jednocze nie zmienna ta jest niwelowana w skali ca ego miasta przez osoby, które 

w wyniku restrukturyzacji górnictwa utraci y prac .
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3.10. Struktura organizacji pozarz dowych

Wa nym elementem uzupe niaj cym dzia alno  samorz du oraz administracji pa stwowej

na polu edukacji, przedsi biorczo ci, kultury, walki z bezrobociem s  organizacje 

pozarz dowe. Ich funkcjonowanie wiadczy o aktywno ci lokalnej spo eczno ci.  

Traktowa  je mo na równie  jako forum szeroko rozumianej konsultacji spo ecznej.  

Najliczniejszymi organizacjami pozarz dowymi w mie cie s  stowarzyszenia. 

Tabela 17. Stowarzyszenia dzia aj ce w mie cie Czeladzi 

Nazwa Lokalizacja 

Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upo ledzeniem Psychoruchowym Czelad
Polski Zwi zek Niewidomych Czelad
Polski Zwi zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Czelad
Klub Abstynenta „Metamorfoza” Czelad
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tob ” Czelad
Górno l skie Stowarzyszenie Diabetyków Czelad
Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddzia  w Czeladzi Czelad
Polskie Towarzystwo Piel gniarskie Oddzia  w Czeladzi Czelad
Stowarzyszenie Mi o ników Czeladzi Czelad
Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Kobiety i Dziecka „Zdrowie i Macierzy stwo” Czelad
Zwi zek Kombatantów RP i By ych Wi niów Politycznych (2 ko a) Czelad
Polski Zwi zek Pszczelarzy Psary 
Polski Zwi zek Hodowców Go bi Pocztowych Czelad
Polski Zwi zek W dkarski Czelad
Regionalne Towarzystwo Gospodarcze Czeladzi Czelad
Stowarzyszenie „Nautilos” Czelad
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Czelad
Stowarzyszenie Budownictwa Spo ecznego Czeladzi Czelad
Stowarzyszenie Kupców Czeladzi Czelad
Polski Zwi zek Filatelistów Czelad
Forum Czeladzian Czelad
Klub Demokratycznej Unii Kobiet Czelad
Klub Rodów Czeladzkich Czelad
Miejski Komitet Obywatelski „Solidarno ” Czelad
Towarzystwo Przyja ni Polsko – Francuskiej Czelad
Czeladzki Klub Pielgrzyma Czelad
Polska Federacja Ornitologiczna Oddzia  Czelad  Czelad
Zwi zek Harcerstwa RP Czelad
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe nosprawnych „Przyjaciele Ostoi” Czelad
Polski Komitet Pomocy Spo ecznej Zarz d Miejski Czelad
Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej  Czelad

ród o: Urz d Miasta Czelad .
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W ród organizacji pozarz dowych dzia aj cych na obszarze Czeladzi wyró ni  mo na ze 

wzgl du na prowadzon  dzia alno  nast puj ce typy: 

ochrona zdrowia – 9 organizacji, 

rozwój lokalny – 7 organizacji, 

samopomoc spo eczna – 6 organizacji, 

kulturalne – 7 organizacji, 

inne – 4 organizacje. 

7 organizacji za swój cel statutowy uznaje rozwój lokalny, promocj  miejsca zamieszkania, 

wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci, co jest dobrym wska nikiem funkcjonowania miasta  

i aktywno ci jego mieszka ców. Równie liczne s  organizacje dzia aj ce na polu kultury. 

Oprócz wymienionych powy ej wyró ni  nale y organizacje sportowe wymienione  

w poni szej tabeli. Maj  one du e znaczenie zw aszcza dla m odzie y, krzewi c ide  sportu 

oraz zapewniaj c rozrywk  osobom m odym.

Tabela 18. Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwi zków sportowych 

Nazwa Lokalizacja 

Klub Sportowy “Górnik Piaski”  Czelad

Miejski rodowiskowy Klub Sportowy  “Omega” Czelad

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Czelad

Miejski Szkolny Zwi zek Sportowy Czelad

Terenowe Ognisko TKKF „Saturn” Czelad

Miejski Czeladzki Klub Sportowy  Czelad
ród o: Urz d Miasta Czelad .

Wa nym z punktu widzenia rozwoju miasta s organizacje zrzeszaj ce przedsi biorców.

Wymieni  tu w szczególno ci nale y Stowarzyszenie Kupców w Czeladzi oraz Cech 

Rzemios  Ró nych z siedzib  w B dzinie, dzia aj cy na terenie ca ego powiatu b dzi skiego, 

a wi c równie  w Czeladzi.

W ród realizowanych przez te organizacje celów wymieni  nale y przede wszystkim:

ochron  praw osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz  – cz onków, utrwalanie wi zi

rodowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej i godno ci zawodu, 

prowadzenie na rzecz cz onków dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej i socjalnej, zak adanie
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i prowadzenia kas oraz funduszów zapomogowo-po yczkowych, reprezentowanie interesów 

cz onków wobec organów administracji pa stwowej i samorz dowej, udzielanie cz onkom

informacji, porad i pomocy biurowej w sprawach podatkowych, lokalowych i innych 

zwi zanych z prowadzona dzia alno ci  gospodarcz

3.11. Identyfikacja problemów 

Analiza uwarunkowa  obecnej sytuacji spo ecznej miasta pozawala zidentyfikowa

najwa niejsze problemy spo eczne oraz zagro enia na obszarach rewitalizowanych: 

1. Wzrost bezrobocia, frustracji spo ecznych oraz ubo enie spo ecze stwa, a tak e zwi zane

z bezrobociem dysfunkcje oraz zagro enie wzrostem zachowa  patologicznych. Oprócz 

grupy najm odszej bezrobocie dotyka osób w przedziale 40 – 50 lat ze sporym sta em 

pracy. W du ej mierze s  to osoby, które straci y prac  w wyniku restrukturyzacji 

górnictwa. Blisko 50% bezrobotnych to ludzie m odzi (mowa tu o osobach od 20 do co 

najmniej 28 roku ycia), w dodatku migruj cy z Czeladzi. S  to osoby dobrze 

wykszta cone, jednak e w Aglomeracji ma to mniejsze znaczenie („du a ilo  miast,  

a w nich ludzie s  zawsze lepiej wyedukowani”). Konieczne jest tym samym podj cie

dzia a  dostarczaj cych im umiej tno ci praktycznych.

2. Dominuj cy nawyk – tradycja pracy najemnej: brak nawyków szukania innych rozwi za

– podejmowania dzia alno ci gospodarczej (przedsi biorczo ). Nale y jednak zaznaczy ,

i  poziom przedsi biorczo ci mieszka ców, mierzony liczb  firm na 1000 os., wy szy od 

redniej regionalnej i powiatowej, stopniowo ro nie od 1995 roku. 

3. Brak atrakcyjnego wizerunku miasta dla ludzi m odych, co przyczynia si  do os abienia 

wi zi emocjonalnych z miastem – atwiej, takie miasto opu ci . Konieczne jest 

wypracowania takiego wizerunku, który b dzie zach ca  do pozostania w mie cie lub 

przyci ga  nowych mieszka ców.

4. Starzenie si  spo eczno ci miasta i zmniejszanie si  jego populacji. 
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Ponadto pog biona analiza uwarunkowa  sytuacji spo ecznej miasta pozwala zidentyfikowa

dodatkowe problemy: 

1. Niedobory infrastruktury i wyposa enia w instytucjach zajmuj cych si  polityk

spo eczn ; niedobory rodków finansowych na realizacj  planów w zakresie rekreacji  

i kultury. 

2. Niewystarczaj ca oferta w zakresie mo liwo ci sp dzania czasu wolnego, rekreacji  

i sportu: brak krytej p ywalni oraz cie ek rowerowych. 

3. Brak mo liwo ci d ugoterminowego planowania polityki spo ecznej w zakresie opieki 

spo ecznej - niestabilno  regulacji prawnych oraz zasad finansowania opieki zdrowotnej. 
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4. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest jedn  z metod analizy aktualnej sytuacji spo eczno – gospodarczej 

analizowanego podmiotu. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich s ów:

S Strengths Silne strony, atuty 

W Weaknesses Wady, s abo ci, s abe strony
ZASOBY 

O Opportunities Okazje, mo liwo ci, szanse 

T Threats Trudno ci, zagro enia 
OTOCZENIE 

Technika ta, oceniaj ca zarówno wewn trzne jak i zewn trzne czynniki mog ce mie  wp yw

na powodzenie Programu Rewitalizacji, stanowi u yteczn  pomoc prowadz c  do dokonania 

analizy zasobów i otoczenia miasta oraz okre lenia priorytetów. 

W celu uzyskania jasnej analizy traktuje si  atuty i silne strony jako czynniki wewn trzne  

z punktu widzenia spo eczno ci lokalnej, na które spo eczno  ma wp yw, a okazje  

i zagro enia jako czynniki zewn trzne znajduj ce si  w otoczeniu. 

Otoczenie mo na podzieli  na dwie sfery. Po pierwsze mamy do czynienia  

z otoczeniem przyrodniczo – geograficznym, po drugie z otoczeniem abstrakcyjnym np. 

system prawno-polityczny, trendy i przemiany ogólnospo eczne i gospodarcze, a nawet 

przemiany i trendy ogólno wiatowe.

Analiza wewn trzna i zewn trzna znacznie u atwia identyfikacj  atutów i mo liwo ci, które 

nale y szczególnie wykorzysta  oraz s abych stron i zagro e , które nale y przezwyci y .

Generalnie dziedziny, w których spo eczno  wykazuje si  mo na naj atwiej i najprodu-

ktywniej wykorzysta . Poprzez jasne okre lenie atutów i mo liwo ci mo na stworzy

i wykorzysta  nowe koncepcje i plany. 

Dziedziny s abo ci i zagro e  nale y monitorowa . Niektóre ze s abo ci mog  by

kontrolowane i z atwo ci  korygowane, inne mog  by  poza zasi giem kontroli spo eczno ci. 

Te zagro enia nale y okre li  i rozwa y  w ramach planu dzia ania.
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Silne strony: 

- korzystne po o enie wzgl dem centrum Aglomeracji Katowickiej, centralnych o rodków

(Katowic, Sosnowca) i regionalnego uk adu komunikacyjnego (DK nr 86, DK nr 94); 

- dogodne tereny inwestycyjne o dobrej dost pno ci komunikacyjnej wobec dróg 

krajowych; du e rezerwy terenów pod inwestycje b d ce w asno ci  komunaln ;

- lokalizacja Centrum Handlowego M1 na terenie miasta – jedna z najwi kszych inwestycji 

zagranicznych w województwie l skim (57 mln $) – oraz innych inwestycji du ych firm; 

- wysoka dynamika wzrostu (w ci gu ostatnich 3 lat) ilo ci przedsi biorstw i prowadzonej 

dzia alno ci gospodarczej na terenie miasta – wska nik przedsi biorczo ci mierzony 

liczb  podmiotów gospodarczych na 1000 mieszka ców wynosi 95,62 (wobec redniej

w regionie 88,33); 

- wysoki poziom wykszta cenia mieszka ców – 9,59% populacji miasta posiada wy sze

wykszta cenie (w regionie 8,9%); 

- wysoki stopie  zwodoci gowania miasta (99,2%);  

- znacz ca poprawa stanu rodowiska w mie cie w ostatnich latach; 

- relatywnie wysoki poziom bezpiecze stwa;

- brak znacz cych róde  i konfliktów spo ecznych w mie cie;

- aktywno  spo eczna, wyra aj ca si  liczb  dzia aj cych stowarzysze , organizacji itp.; 

- czytelny i zwarty uk ad urbanistyczny miasta; 

- du a powierzchnia terenów zielonych; 

- ró norodno  zabudowy miejskiej. Brak wielkich osiedli mieszkaniowych i ich dogodne 

skomunikowanie ze sob ;

- zachowany czytelny - redniowieczny uk ad urbanistyczny Starego Miasta - jeden  

z nielicznych w regionie; zabytki i ciekawostki Starówki:  

neoroma ski ko ció  parafialny p.w. w. Stanis awa z lat 1905-1912 na Starym 

Mie cie wraz z wyposa eniem, jeden z najwi kszych tego typu obiektów w Polsce;

dawny zbór aria ski w ul. Rynkowej 2, z po . XVII w., murowany i tynkowany;  

dom przy ul. Ko cielnej 3 z XVIII wieku, z podcieniami na kolumnach;  

ul. Ciasna - zachodnia cz  - malowniczo wkomponowana w wzgórze staromiejskie; 

- unikatowa architektura miasta w dzielnicy Piaski (miasto-ogród) oraz kolonii Saturn; 
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- dziedzictwo kulturowo-historyczne, w które wpisuj  si  np. rody czeladzkie; Czelad

miastem z ponad 750 letni  histori ;

- zabytki kultury przemys owej, sakralnej, mieszkalne, stanowi ce potencjaln  atrakcj

turystyczn , a tak e gospodarcz : teren KWK Saturn ruch I, Czelad  ulica Dehnelów – 

kompleks o strukturze przestrzennej charakterystycznej dla zak adu wydobywczego  

z ko ca XIX i pocz tku XX wieku. Wyst puj  tu dobrze zachowane przyk ady cennych 

obiektów górnictwa, unikalne w skali regionu i kraju; 

- zielona dolina Brynicy biegn ca przez ca e miasto z istniej cym kompleksem sportowo-

rekreacyjnym MOSiR. W Systemie Obszarów Chronionych Województwa klasyfikowana 

jako korytarz ekologiczny cz cy regionalne elementy ESOCH na pó nocy i na po udniu

Województwa przez tereny naj ci lejszego zainwestowania GOP; 

- rozproszone przestrzennie atrakcyjne przestrzennie i kulturowo miejsca i obiekty – 

mo liwo  budowy szlaków i cie ek edukacyjnych cz cych je w spójny system, który 

mo e by  wyró nikiem miasta w regionie;

S abe strony: 

- utrata dotychczasowej bazy ekonomicznej jako czynnika miastotwórczego; brak 

przemys u lub sektora mog cego wype ni  luk  po restrukturyzacji przemys u

wydobywczego w gla kamiennego; 

- nieuregulowane stosunki w asno ciowe w cz ci obszarów wa nych dla rozwoju miasta; 

- brak nowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

- niepokoj ce statystyki zwi zane z bezrobociem i jego spo eczno-ekonomiczne

nast pstwa;

- dezintegracja przestrzeni miasta, wynikaj ca z przebiegu DK nr 94 przez centrum 

Czeladzi (odci cie Starego Miasta); dezintegracja historycznego uk adu urbanistycznego; 

przeprowadzone wyburzenia w latach 70-tych w centrum naruszy y historyczn  struktur

centralnej cz ci miasta; 

- zatarcie funkcji centrum miasta – utrata funkcji centrotwórczych przez Stare Miasto i ich 

lokalizacja na terenie innych dzielnic i miast s siednich; niskie zainteresowanie obiektami 

i lokalami w centrum Miasta – wyludnianie si  centrum; 

- z y stan techniczny zabudowy (sytuacj  w najstarszych zasobach pogarsza niski standard 

ich wyposa enia. Budynki niszczej , a ich walory u ytkowe malej )
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- podlegaj ce degradacji tereny pokopalniane oraz przestrzenie publiczne; 

niewykorzystywanie obiektów po kopalni stanowi cych dziedzictwo kulturowe; 

post puj ca degradacja przestrzenna w obszarach poprzemys owych – wysoka 

dekapitalizacja budynków poprzemys owych, wyburzenia pojedynczych obiektów; 

naturalna, nie kontrolowana sukcesja ro linno ci powoduj ce chaos przestrzenny oraz 

zacieranie si  czytelnych niegdy  uk adów przestrzennych; 

utrata znaczenia i rangi cz ci tych przestrzeni: likwidacja przemys u wydobywczego, 

powoduj ca spadek rangi tych terenów (do rangi obszarów problemowych). Tereny 

poprzemys owe ród em problemów spo ecznych, gospodarczych i przestrzennych; 

- znaczne przekszta cenie rodowiska przyrodniczego przez eksploatacj  górnicz . Tereny 

poprzemys owe jak i te do nich przylegaj ce zosta y w znacznym stopniu przekszta cone. 

Zmianie uleg y m.in. stosunki wodne, stan gleb, ukszta towanie terenu, itp.; 

- niewystarczaj ce powi zania funkcjonalne, przestrzenno-krajobrazowe i komunikacyjne 

rzeki Brynicy z terenami do niej przyleg ymi; niewykorzystany potencja  rekreacyjno-

wypoczynkowy terenów nadrzecznych; 

- zaniedbanie parków miejskich przylegaj cych do rzeki (zatarty pierwotny uk ad

kompozycyjny, widoczne braki w infrastrukturze (o wietlenie) oraz elementach ma ej

architektury ( awki, place zabaw, itp.), a tak e zaniedbania piel gnacyjne zieleni); 

- przeci ony uk ad komunikacyjny; niedobór po cze  drogowych z centrum Aglomeracji 

warunkuj cych dalszy rozwój ekonomiczny miasta; przeci enie uk adu drogowego  

o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w strefie centralnej miasta; 

- niezadowalaj cy stan techniczny sieci infrastruktury miejskiej – pomimo wysokiego 

stopnia zwodoci gowania i skanalizowania miasta (99,2 i ponad 80%) – a  31,9% sieci 

jest starsza ni  30 lat. Sieci pokopalniane oraz rozdzielcze wymagaj  uporz dkowania;

- post puj ce zu ycie istniej cej sieci i nierównomierne wyposa enie w infrastruktur

techniczn  terenów przewidzianych do aktywizacji; 

- niedobór rodków na rozwój i inwestycje rodowiskowe, komunikacyjne i gospodarcze; 

„sztywny” bud et ze znacznym udzia em wydatków o wiatowych;

- brak jednoznacznego wizerunku miasta na zewn trz; brak elementów pozytywnie 

kojarz cych si  z miastem. 
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Szanse, Okazje: 

- wykorzystanie procesu deglomeracji – po o enia miasta blisko centrum Aglomeracji  

(w pierwszym pier cieniu urbanizacji) dla „przechwycenia” nowych mieszka ców

o ustabilizowanych dochodach, przenosz cych si  na poza cis e centrum Aglomeracji, 

peryferia pod warunkiem zapewnienia im dogodnego dojazdu i infrastruktury 

komunikacyjnej, zdrowotnej, edukacyjnej i terenów rekreacyjno-sportowych;

- koncentracja rodków inwestycyjnych na podnoszeniu atrakcyjno ci inwestycyjnej 

miasta, wzmocniona promocj  warunków inwestowania w mie cie;

- wspó dzia anie w sprawach rozwoju gospodarczego z s siednimi miastami; 

- umiej tnie prowadzona gospodarka bud etowa, w tym polityka podatkowa; 

- mo liwo ci zorganizowania systemu rekreacji (w oparciu o parki miejskie, tereny zielone 

i zrekultywowane; 

- wykorzystanie terenów nieu ytkowanych na cele gospodarcze; 

- dalszy wzrost zachowa  przedsi biorczych w ród mieszka ców; rozwój sektora 

przemys u lekkiego; 

- nap yw nowych firm na teren miasta, wsparty polityk  inwestycyjn  oraz podatkow ;

- polityka scalania gruntów, prowadzona przez w adze miejskie; 

- pozyskanie przez miasto funduszy zewn trznych, w znacz cej mierze bezzwrotnych 

funduszy strukturalnych, na rewitalizacj  obszarów dotkni tych kryzysem przestrzennym, 

gospodarczym i spo ecznym; 

- zagospodarowanie terenów dawnej KWK SATURN na cele gospodarcze i spo eczne;

wprowadzenie nowych funkcji dla tych terenów i budynków tam si  znajduj cych;

korzystne z gospodarczego punktu widzenia po o enie terenów pokopalnianych przy ul. 

Dehnelów: 300 m od granic z Katowicami oraz 500 m od drogi DK nr 94 Kraków – 

Wroc aw, tendencja, moda do lokowania w budynkach po by ych kopalniach obiektów 

muzealnych, galerii, centrów rozrywki; 

- polepszanie si  jako ci rodowiska w mie cie wskutek systematycznych dzia a

inwestycyjnych i organizacyjnych zorientowanych na zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód, gleby oraz powietrza;

- nasilenie dzia a  promuj cych miasto na zewn trz jako atrakcyjne miejsce 

zamieszkiwania oraz prowadzenia firmy, inwestowania; 
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- wykorzystanie 750-lecia lokacji miasta dla celów promocji, zagospodarowanie produktu

lokalnego;

- realizacja przedsi wzi  rewitalizacyjnych, przywracaj cych atrakcyjno

zamieszkiwania oraz prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w rejonach istotnych dla 

kszta towania wizerunku miasta i jego potencja u gospodarczego i turystycznego; 

- realizacja miejskich programów dotycz cych aktywizacji osób w wieku produkcyjnym,

pozostaj cych bez pracy. 

Zagro enia:

- niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej miasta, nasilenie si  procesów 

migracyjnych; ujemny przyrost naturalny; 

- niech  prywatnych inwestorów do odnawiania zabytkowych budynków szczegó owe

uregulowania odno nie odnowy zabytków przemys owych oraz wynikaj ca z nich; 

- ubo enie spo eczno ci miasta, poszerzanie si rodowisk wy czonych z procesów 

rozwojowych, marginalizacja niektórych grup spo eczno-zawodowych, bezrobocie; 

- trudno ci z regulacj  spraw w asno ciowych;

- utrzymywanie si  ma o charakterystycznego wizerunku miasta na zewn trz;

- rosn ca bierno  cz ci mieszka ców w zaanga owanie w sprawy miasta, w tym 

zw aszcza dotycz ca utrzymywania porz dku;

- post puj ca dekapitalizacja maj tku komunalnego, infrastruktury, dewastacje. 

- ograniczanie rodków bud etowych i pozabud etowych na inwestycje.
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III. Nawi zanie do strategicznych dokumentów dotycz cych rozwoju 

przestrzenno - spo eczno - gospodarczego miasta i regionu.  

Celem przegl du dokumentów by o zebranie mo liwie wszystkich dokumentów oficjalnych  

o charakterze strategicznym i programowym, stworzonych na poziomie ponadlokalnym  

i lokalnym, bezpo rednio lub po rednio odnosz cych si  do zagadnienia rewitalizacji. 

Ponadto zebrano materia y o charakterze studialnym oraz informacyjnym. 

Ich diagnoza polega a na odpowiedzi na dwa pytania: 

jakie wnioski dla dzia a  rewitalizacyjnych wynikaj  z ju  opracowanych dokumentów 

dotycz cych rozwoju przestrzennego oraz spo eczno – gospodarczego?, 

w jakim zakresie priorytety, cele, kierunki dzia a  oraz ewentualnie przedsi wzi cia  

w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich okre lone w dokumentach ponadlokalnych s

odpowiednie i zgodne z ustaleniami dokumentów lokalnych? 

A. Dokumenty strategiczne na poziomie ponadlokalnym, rz dowym i wojewódzkim: 

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - Podstawy

Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 

Spo ecznej -Warszawa, 2004. 

2. Krajowy Plan Dzia ania Na Rzecz Integracji Spo ecznej na lata 2004-2006 - Ministerstwo 

Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej – Warszawa, 2004  

3. Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015 – Urz d Marsza kowski 

Województwa l skiego – Katowice, 2000. 

4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego – Urz d Marsza kowski 

Województwa l skiego – Katowice, 2004, Uchwa a Nr II/21/2/2004 z dnia 21 czerwca 

2004, Dzienniku Urz dowym Województwa l skiego Nr 68/2004 poz. 2049. 

5. Strategia zrównowa onego Rozwoju Zag bia D browskiego – 2004; Przyj ta w formie 

Porozumienia mi dzy w adzami samorz dowymi jednostek samorz du zag biowskiego;

Uchwa a Nr XL / 603 / 2004 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 25 listopada 2004.
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B. Dokumenty strategiczne na poziomie miasta: 

1. Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad  – 

cz.1 - Diagnoza i Uwarunkowania Stanu Istniej cego Gminy Czelad ,

cz.2. – Strategia Zrównowa onego Rozwoju,

cz.3. - Ustalenia Studium – Cele Rozwoju i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego – 

CITEC – Katowice, 1998-1999. 

2. Strategia Rozwoju Miasta Czelad  na lata 2005–2015 – Urz d Miasta Czelad  – Uchwa a

Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLII/607/2004 z dnia 30 grudnia 2004. 

3. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011 – Urz d Miasta 

Czelad  – Uchwa a Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLII/608/2004 z dnia 30 grudnia 2004. 

4. Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne – Urz d

Miasta Czelad  – Uchwa a Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXV/459/2004 z dnia 1 lipca 

2004.

5. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urz dze  Wodoci gowych i Urz dze

Kanalizacyjnych na lata 2004-2007 – Zak ad In ynierii Komunalnej Czelad  – Uchwa a

Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XXXIV/456/2004 z dnia 25 czerwca 2004. 

6. Program Ochrony rodowiska dla Miasta Czelad  – Uchwa a Rady Miejskiej w Czeladzi 

Nr XXXIX / 536 / 2004 z dnia 28 pa dziernika 2004. 

7. Strategia Zrównowa onego Rozwoju Zag bia D browskiego (patrz powy ej).

8. Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Czelad  na lata 2004 – 2008

– Uchwa a Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XIII /94/ 2003 z dnia16 lipca 2003. 

9. Miejski Program Pomocy Spo ecznej w Czeladzi – Uchwa a Rady Miejskiej w Czeladzi 

Nr XLIII /304 /2001 z dnia 25 pa dziernika 2001. 

C. Inne dokumenty i ród a informacji: 

1. Plany zagospodarowania przestrzennego, który utraci  wa no  31.12.2003. 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (obowi zuj ce). 

3. Oferty lokalizacyjne dla dzia alno ci inwestycyjnej. 
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4. Studia i analizy: Studium Programowo-Przestrzenne oraz Koncepcja Architektoniczno-

Urbanistyczna Rewaloryzacji Zabytkowego Centrum Czeladzi – Zbigniew J. Bia kiewicz - 

Wydzia  Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytut Historii Architektury  

i Konserwacji Zabytków – Kraków, 1999 r., Studium urbanistyczno-architektoniczne

adaptacji budynku sali zbornej i lampowni na terenia KWK „Saturn” w Czeladzi na 

potrzeby filii uniwersytetu, Zbigniew Koziarski 1998, Koncepcja funkcjonalno-

przestrzenna przekszta cenia terenów i obiektów by ej kopalni w gla kamiennego 

„Saturn” w Czeladzi, Krzysztof Pawe czyk 2000. 

5. Mapy topograficzne miasta i wybranych obszarów. 

6. Mapa w asno ci nieruchomo ci wybranych obszarów. 

7. Materia y z wizji lokalnych przeprowadzonych w dniach 06.09.; 20.09.; 05.10.2004. 

Diagnoz  strategii, programów i planów przeprowadzono pod wzgl dem ich ukierunkowania 

na rozwi zanie problemów obszarów w stanie kryzysowym wymagaj cych rewitalizacji. 

Diagnoz  sporz dzono na podstawie analizy zinwentaryzowanych dokumentów 

WNIOSKI DLA DZIA A  REWITALIZACYJNYCH PO ANALIZIE 

DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH. 

Dokument A1 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - 

Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. 

Dokument A2 – Krajowy Plan Dzia ania Na Rzecz Integracji Spo ecznej  

na lata 2004-2006.

Dokumenty b d ce wyrazem polityki pa stwa wyra nie mówi , e zdegradowana przestrze

urbanistyczna oraz powstawanie obszarów o szczególnie wysokich wska nikach biedy  

i ubóstwa, daj cych si  wyodr bni  przestrzennie, musi spotka  si  z polityk  pa stwa

skierowan  na zwalczanie tych niekorzystnych zjawisk.  

Priorytetami polityki rewitalizacyjnej powinna by  zarówno odnowa substancji 

mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej, jak te  wspieranie spójno ci i solidarno ci

spo ecznej na terenach zagro onych degradacj  oraz zapobieganie niekorzystnym zjawiskom 

zwi zanym z wykluczeniem spo ecznym populacji je zamieszkuj cej.
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Dokument A3 – Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015.

Wnioski do dzia a  rewitalizacyjnych zawarte s  w wi kszo ci w nast puj cych priorytetach 

(celach generalnych): 

Priorytet B: Umacnianie solidarno ci i wi zi mi dzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz 

bezpiecze stwa socjalnego i publicznego mieszka ców,

Priorytet E: Wzrost innowacyjno ci i konkurencyjno ci gospodarki, w tym ma ych i rednich

przedsi biorstw,

Priorytet F: Poprawa jako ci rodowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwi kszenie

atrakcyjno ci terenu. 

W zakresie priorytetu B zidentyfikowano m.in. nast puj ce wa niejsze kierunki dzia a :

- BC1K2 dba o  o dziedzictwo kulturowe regionu, 

- BC2K2 promocja systemu rekreacji wewn trz regionu, 

- BC2K7 wspieranie budowy rekreacyjnych tras rowerowych i konnych, 

- BC3K1 monitorowanie zjawisk wykluczenia, marginalizacji i patologii spo ecznych,

- BC6K1 rozwój programowych dzia a  zmierzaj cych do odnowienia i rewitalizacji 

centrów miast, 

- BC6K2 rozwój dzielnic zdegradowanych urbanistycznie, w ramach dzia a  o charakterze 

globalnym, dzia a  maj cych na celu renowacj  mieszkalnictwa, jak równie  budow

nowych mieszka ,

- BC6K3 wspieranie inicjatyw lokalnych zmierzaj cych do podniesienia standardów 

substancji mieszkaniowej oraz zwi kszenia ilo ci zasobów mieszkaniowych. 

W ramach priorytetu E zidentyfikowano m.in. nast puj ce wa niejsze kierunki dzia a :

- EC1K2 koordynacja dzia a  wspieraj cych aktywizacj  M P,

- EC1K3 tworzenie infrastruktury rozwoju M P,

- EC2K2 tworzenie warunków do powstawania parków technologicznych, 

- EC3K1 poprawa stanu technicznego sieci i dost pu do róde  energii i mediów,  

- EC5K2 rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-

krajobrazowych i kulturowych.  
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Priorytet F obejmuje m.in. nast puj ce wa niejsze kierunki dzia a :

- FC1K2 zmniejszenie adunków zanieczyszcze  odprowadzanych do wód i gruntów,  

w tym budowa systemu oczyszczania cieków organizowana w zlewiskach rzek, 

- FC4K1 uporz dkowanie zabudowy miast i dzielnic przemys owych,

- FC4K2 rekultywacja terenów zdegradowanych, 

- FC5K1 porz dkowanie stanu w asno ci w centrach miast, 

- FC5K2 organizowanie wsparcia dla przebudowy centrów miast, 

- FC5K3 odnowienie infrastruktury urbanistycznej pod k tem jej wielofunkcyjno ci, 

- FC6K1 rewaloryzacja zabytkowej zabudowy, 

- FC6K2 organizowanie wsparcia dla miast w celu rewitalizacji starych dzielnic, 

- FC6K3 rewitalizacja starych osiedli miejskich. 

Dokument A4 – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego.

Wnioski odnosz ce si  do zagadnienia rewitalizacji obszarów miejskich zawarte s  g ównie

w nast puj cych, sformu owanych w ustaleniach Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa l skiego, celach polityki przestrzennej: 

I. Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa. 

II. Wzmocnienie funkcji w z ów sieci osadniczej. 

III. Ochrona zasobów rodowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych  

i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych. 

Cel I obejmuje m. in. nast puj ce kierunki polityki przestrzennej i wynikaj ce z nich 

dzia ania: 

1. Wspieranie tworzenia warunków przestrzennych rozwoju przedsi biorczo ci, innowacji 

gospodarczej i transferu technologii. 

W tym kierunku przewidziano dzia anie: 

1.2. tworzenie parków przemys owych, obejmuj ce miedzy innymi zagadnienia 

aktywizacji dzia alno ci przedsi biorców, w szczególno ci ma ych i rednich firm, 

przy wykorzystaniu terenów poprzemys owych.

4. Wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego. 

W tym kierunku przedstawiono dzia ania:

4.1.  podnoszenie rangi obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym przemys owych),
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4.2. tworzenie markowych produktów turystycznych w tym w zakresie turystyki 

miejskiej kulturowej, 

4.3. tworzenie tematycznych szlaków turystycznych.  

5. Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej poprawiaj cej warunki inwestowania. 

W tym m. in. dzia ania: 

5.1.  inwestycje z zakresu poprawy jako ci rodowiska w tym na przyk ad rekultywacja 

terenów zdegradowanych i zdewastowanych. 

Cel II obejmuje m. in. nast puj ce kierunki polityki przestrzennej i wynikaj ce z nich 

dzia ania: 

1. Promowanie zwartych miast efektywnie wykorzystuj cych teren.

Tutaj przewidziano m.in. takie dzia ania: 

1.1. rewitalizacja terenów zdegradowanych i poprzemys owych w miastach – 

obejmuj ca mi dzy innymi zagadnienie wzmacniania systemu ekologicznego miast 

oraz adaptacji zabytków przemys u i techniki oraz zwi zanych z nimi osiedli 

patronackich i budownictwa rezydencjalnego, przede wszystkim w miejskich 

aglomeracjach. 

3. Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych.  

Bezpo rednio z zagadnieniem rewitalizacji czy si  dzia anie: 

3.2.  kszta towanie obszarów ródmiejskich o wysokiej jako ci rozwi za  urbanistyczno-

architektonicznych – obejmuj ce m.in. zagadnienia eksponowania ich walorów 

historyczno-zabytkowych i tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych 

podkre laj cych to samo  kulturow  miast. 

4. Rewitalizacja miejskich dzielnic. 

Kierunek b dzie realizowany poprzez nast puj ce dzia ania:

4.1. rewaloryzacja dzielnic ródmiejskich – obejmuj cy miedzy innymi zagadnienia 

zabytkowych uk adów urbanistycznych historycznych miast, w tym na przyk ad

Czeladzi,

4.2.  rewaloryzacja (humanizacja) wspó czesnych osiedli mieszkaniowych, 

4.3.  rewaloryzacja osiedli patronackich, 

4.4.  rewaloryzacja terenów zdegradowanej zabudowy, 

4.5.  kszta towanie otwartych terenów zieleni miejskiej – obejmuj ce m.in. zagadnienie 

powi za  tych terenów z korytarzami ekologicznymi.  
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Cel III obejmuje m. in. nast puj ce kierunki polityki przestrzennej: 

1. Ochrona zasobów rodowiska.

Niektóre dzia ania odnosz  si  bezpo rednio do zagadnie  rewitalizacji: 

1.1. ochrona powierzchni ziemi i gleby – obejmuj ca m. in. zagadnienia dotycz ce

obowi zkowego przeprowadzania rekultywacji terenów, na których wyst puje

zanieczyszczenie lub niekorzystne przekszta cenie ukszta towania terenu w wyniku 

dzia alno ci przemys owej i górniczej, 

1.2. ochrona terenów wzd u  cieków wodnych. 

Dokument A5 – Strategia Zrównowa onego Rozwoju Zag bia D browskiego.

Projekty wymienione w powy szym dokumencie realizuj  g ównie komponenty 

rodowiskowo-przestrzenne Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi.

Do przedsi wzi  wpisanych w tzw. Strategi  Zag biowsk , a wpisuj cych si  w cele 

Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi mo na zaliczy :

Zagospodarowanie terenów i obiektów po KWK SATURN, 

Przebudowa uk adu komunikacyjnego pó nocno-wschodniej cz ci Aglomeracji 

Katowickiej (w tym przebudowa uk adu obwodowego i komunikacyjnego Starego  

i Nowego Miasta), 

Rozbudowa i doposa enie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (w dolinie Brynicy), 

Rewitalizacja doliny rzeki Brynicy, 

Zagospodarowanie terenów wokó  placówek o wiatowych, w tym boiska 

rodowiskowe,

Rewitalizacja czeladzkiego Starego Miasta. 

Dokument B1 – Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Czelad .

W poszczególnych cz ciach dokumentu zawarto nast puj ce ustalenia, bezpo rednio

odnosz ce si  do zagadnienia rewitalizacji obszaru miejskiego Czeladzi: 
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Uwarunkowania rozwoju przestrzennego (pkt. 2.1., 2.2., 2.3.) 

Wybrane uwarunkowania stanu istniej cego:

- ponad 40% zasobów mieszkaniowych pochodzi sprzed 1945 r., 

- najs abiej w infrastruktur  wyposa one s  budynki prywatne stanowi ce ok. 75% 

substancji mieszkaniowej miasta Czeladzi, 

- znaczna cz  osiedli (40%) zaopatrywana jest w ciep o ze róde  lokalnych (problem 

niskiej emisji), 

- potrzebne s  dzia ania modernizacyjne istniej cej sieci drogowej, 

Wybrane uwarunkowania przyrodnicze: 

- konieczno  opracowania programu renowacji i rewitalizacji doliny Brynicy, 

- konieczno  rekultywacji obszarów zdewastowanych. 

Wybrane uwarunkowania kulturowe: 

- konieczno  rewaloryzacji zabytkowego ródmie cia, 

- konieczno  rewaloryzacji historycznej zabudowy kolonii robotniczych, 

- potrzebna rewaloryzacja historycznych zespo ów zabudowy przemys owej.

Identyfikacja problemów przestrzennych (pkt. 2.4.6.) 

Zidentyfikowano m.in..: 

- przeci enie uk adu komunikacyjnego, 

- post puj ce zu ycie sieci i nierównomierne wyposa enie w infrastruktur ,

- degradacja terenów kopalnianych, 

- degradacja przestrzeni publicznych, 

- post puj cy spadek walorów u ytkowych i estetycznych obiektów zabytkowych. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego (pkt. 4.1.) 

W ród zasad odnosz cych si  do zagadnienia rewitalizacji wymieniono m.in.: 

- priorytetowe traktowanie stanów historycznych zespo ów i obiektów wymagaj cych

rewitalizacji oraz zasobów mieszkaniowych podlegaj cych post puj cej

dekapitalizacji,

- wykorzystanie terenów i maj tku likwidowanych przedsi biorstw dla potrzeb 

infrastruktury spo ecznej i nowych dzia alno ci gospodarczych. 
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Ogólne kierunki zagospodarowania przestrzennego (pkt. 4.2.) 

Kilka z nich dotyczy ci le procesów rewitalizacji: 

- rewitalizacja historycznej dzielnicy ródmiejskiej,

- rewaloryzacja i modernizacja istniej cej zabudowy mieszkaniowej, 

- modernizacja i rozbudowa uk adu komunikacyjnego, 

- zapewnienie pe nego wyposa enia w infrastruktur  techniczn .

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (pkt. 4.6.) 

Studium ustala obszary miasta, dla których powinny zosta  sporz dzone miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego ze wzgl du na lokalizacj  i realizacj  na ich obszarze 

celów publicznych. By y to (w roku 1999): 

- rejon Wschodniej Strefy Ekonomicznej (wn trze);

- teren KWK SATURN (ze wzgl du na planowan  fili  uniwersytetu); 

- Stare Piaski; 

- Dolina rzeki Brynicy; 

- Stare Miasto. 

Na dzie  12.01.2005 r. plan miejscowy jest uchwalony dla nast puj cych rejonów miasta: 

- cz  terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej (w dniu 30.12.2004 r. Rada Miejska 

podj a uchwal  inicjuj c  o przyst pieniu do sporz dzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiany starych i sporz dzenia nowych. Tym 

samym obszary, dla których sporz dzone s  m.p.z.p., rozci gni te zosta y do granic Strefy 

na pó noc od ul. B dzi skiej do ul. Wiejskiej i Staropogo skiej oraz nasypu kolejowego) 

- cz  terenów mieszkaniowych osiedla Dziekana, zawartych mi dzy ulicami Spacerowa, 

Orzeszkowej, Wyspia skiego, Sienkiewicza; 

- pas nadbryniczny od mostu przy stacji CPN do stacji wodoci gów (ul. Staszica); 

- strefa przemys owa – rejon Szybu Kondratowicz (obszar 6). 

Studium jest obecnie w fazie aktualizacji. Ponadto cz  planów inwestycyjnych oraz 

przeznaczenie obszarów uleg o zmianie. W zwi zku z tym cz  zapisów Studium

dotycz cych planów miejscowych ulegnie zmianie (nie dotyczy obszarów priorytetowych).
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Dokument B2 – Strategia Rozwoju Miasta Czelad  na lata 2005 – 2015. 

W toku prac nad Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi prowadzono, 

równolegle, prace nad zaktualizowan Strategi  Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015.

Stratega ta zawiera wa ne komponenty i odnosi si  do spo ecznych, przestrzennych  

i gospodarczych aspektów rewitalizacji miasta.  

Najwa niejsze komponenty rewitalizacyjne zawieraj  si  w dwóch obszarach rozwoju: 

Obszar zarz dzania miastem (ZM): 

- Program ZM 1 – Poprawa warunków mieszkaniowych w gminie (w tym w zaby-

tkowej zabudowie kolonii robotniczych), 

- Program ZM 2 – Rewitalizacja Starego Miasta, 

- Program ZM 3 – program „ adne i bezpieczne miasto”, 

Obszar rozwoju gospodarczego (RG): 

- Program RG 1 – Wspieranie rozwoju MSP i rozwój terenów inwestycyjnych pod ich 

potrzeby,

- Program RG 2 – Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemys owych, 

- Program RG 3 – Rewitalizacja rzeki Brynicy i zagospodarowanie jej doliny na cale 

rekreacyjno-sportowe.

Strategia k adzie du y nacisk na aspekt spo eczny rewitalizacji (Obszar problematyki spo ecznej – 

S). Komponent spo eczny PROM realizowany b dzie w ramach nast puj cych programów: 

- Program S 1 – Rozwój systemu pomocy spo ecznej: 

Dzia anie 2 – Program aktywizacji bezrobotnych w mie cie. Utworzenie 

Centrum Wolontariatu oraz Klubu Pracy. 

Dzia anie 3 – Tworzenie warunków sprzyjaj cych profilaktyce patologii  

i usuwaniu skutków wykluczenia spo ecznego.

- Program S 3 – Rozwój kultury i sportu w mie cie:

Dzia anie 2 – Zwi kszenie oferty kulturalnej miasta poprzez utworzenie 

muzeum z sal  wystaw, domów kultury, odnow  i ochron  zabytków  

w mie cie, tworzenie szlaków turystyczno-edukacyjnych oraz rozszerzanie 

oferty imprez kulturalnych i masowych w mie cie,

Dzia anie 3 – Poprawa bazy sportowej poprzez modernizacj  i budow
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nowych obiektów (boiska rodowiskowe i szkolne, cie ki zdrowia, rowerowe, 

wyci g narciarski, kryty basen, lodowisko), 

Dzia anie 5 – opracowanie i wdra anie programów nauczania o lokalnych  

i regionalnych warto ciach kulturowych i tradycjach, 

Dzia anie 6 – promocja miasta poprzez kultur  i sport oraz rozszerzanie 

wspó pracy z o rodkami i placówkami dzia aj cymi w szeroko rozumianej 

sferze kultury i sportu i rekreacji. 

Ponadto dzia ania rewitalizacyjne i reorientacyjne wspiera po rednio Program S 2 – 

Unowocze nienie systemu edukacji w mie cie.

Projekty dotycz ce infrastruktury, jako jeden z aspektów rewitalizacji gospodarczej  

i przestrzenno- rodowiskowej, zawarte s  w Obszarze Infrastruktury technicznej (IT). 

Dokument B3 – Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem finansowo-rzeczowym, który obrazuje 

kierunki inwestowania w mie cie w najbli szych latach. Z jednej strony pokazuje potrzeby  

i wag  zada  inwestycyjnych (przestrzennych, gospodarczych, infrastrukturalnych i in.) 

poprzez nadanie im ocen, z drugiej – uwarunkowania finansowania tych zada  z bud etu  

i innych róde , w tym bezzwrotnych funduszy strukturalnych. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest konsekwencj  realizacji zamierze  dotycz cych opisania 

kierunków strategicznego rozwoju Miasta, zgodnie ze Strategi  Rozwoju Miasta Czelad  na 

lata 2005 – 2015.

Wieloletni Plan Inwestycyjny, na który sk adaj  si Wieloletni Plan Finansowy (WPF) 

i Wieloletni Plan Rzeczowy (WPR), stanowi podstaw  opracowania wykazu limitu wydatków 

na programy inwestycyjne oraz podstaw  tworzenia projektów bud etu w zakresie zada

inwestycyjnych na kolejne lata. 

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego poprzedzone zosta o ustalaniem celów 

i priorytetów rozwojowych zawartych w Strategii Rozwoju Miasta. Dobór zada  do WPI mia

miejsce w oparciu o uchwalone przez Rad  Miejsk  kryteria oceny i doboru zada

inwestycyjnych, które pozwoli y ustali  rang  ka dego ze zg oszonych do WPI zadania. Ta 

sama procedura zostanie zastosowana w przypadku aktualizacji WPI w latach nast pnych.

Wieloletni Plan Rzeczowy (WPR) obejmuje szereg zada  dotycz cych rewitalizacji. 
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Do najwa niejszych z nich zaliczy  mo na:

- Zagospodarowanie terenów i obiektów po KWK SATURN, 

- Rewitalizacja czeladzkiego Starego Miasta, w tym przebudowa uk adu obwodowego  

i komunikacyjnego Starego i Nowego Miasta), 

- Rozbudowa i doposa enie bazy sportowo-rekreacyjnej MOSiR (w dolinie Brynicy), 

- Rewitalizacja doliny rzeki Brynicy, 

- Realizacja programu odnowy ma ej architektury, odnowy parków miejskich, placów 

zabaw itp., w ramach programu „ ADNE MIASTO” 

- Modernizacja placówek o wiatowych i kulturalnych. 

Dokument B4 – Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004 – 2006  

i nast pne.

Konieczno  rewitalizacji przestrzeni miejskiej Czeladzi wskazywana jest we wszystkich 

cz ciach dokumentu. W cz ci ogólnej sformu owano kierunki zrównowa onego rozwoju 

miasta jako: 

1. Rozwój gospodarczy: 

1.1. rozwój uk adu komunikacyjnego miasta, 

1.2. uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod dzia alno  gospodarcz ,

1.3. rewitalizacja i renowacja Starego Miasta, 

1.4. rewitalizacja terenów poprzemys owych i pokopalnianych. 

2. Rozwój spo eczno- rodowiskowy:

2.1.  rozwój infrastruktury komunalnej ochrony rodowiska, w tym gospodarka wodno-

ciekowa,

2.2.  program ograniczenia zu ycia energii i niskiej emisji w mie cie,

2.3.  rozwój infrastruktury spo ecznej, w tym budownictwa na terenie gminy i rozwój 

infrastruktury edukacyjno-sportowej, 

2.4.  zagospodarowanie przestrzeni publicznych i ich rewaloryzacja. 

W „Programie Rozwoju Lokalnego...” dokonano analizy SWOT i na podstawie jej wyników 

okre lono kierunki oddzia ywa  i interwencji na s abe i mocne strony miasta. 

Oddzia ywanie na s abe strony – kierunki interwencji, spójne z celami rewitalizacji, to m.in.: 
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Kw.5.1. Opracowanie i wdra anie kompleksowego programu rewitalizacji terenów 

pokopalnianych i innych terenów podlegaj cych ochronie w mie cie celem 

waloryzacji tych zasobów. 

Kw.5.3. Rewaloryzacja najcenniejszych obiektów i terenów, w tym ich uzbrojenie  

 w niezb dn  infrastruktur  techniczn .

Kw.10.4. Rewaloryzacja przestrzeni publicznych, w szczególno ci Starego Miasta. 

Oddzia ywanie na mocne strony – kierunki interwencji (spójne z celami rewitalizacji): 

Ks.2.2.  Promocja obszaru Starego Miasta, zarówno turystyczna, jak i gospodarcza. 

Ks.3.2.  Renowacja zabytkowych kompleksów urbanistycznych i mieszkaniowych. 

Ks.5.2.  Realizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego w dolinie rzeki Brynicy: cie ki

rowerowe, rozbudowa kompleksu MOSiR. 

Dokument B5 – Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urz dze  Wodoci gowych

i Urz dze  Kanalizacyjnych na lata 2004-2007.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urz dze  Wodoci gowych i Urz dze

Kanalizacyjnych na lata 2004-2007 jest masterplanem dotycz cym rozwoju i modernizacji 

sieci wodoci gowo-kanalizacyjnej w mie cie, przygotowanym przez Zak ad In ynierii

Komunalnej w roku 2004. Zawiera on szczegó owy opis zamierze  modernizacyjnych, 

odnosz cy si  tak e do obszarów i konkretnych projektów rewitalizacyjnych. 

S  to m.in. 

- Kanalizacja Dolnej W grody – cz  obszaru 1 (Reymonta, Katowicka) oraz obszaru 5 – 

Doliny Brynicy ( ul. Zacisze, Katowicka, Nieca a); 

- Kanalizacja Piaski Zachodnie (w którym mie ci si obszar 3) – cz  zadania zawiera si

w ulicach: 3 Kwietnia, Ko ciuszki, Mickiewicza i Sikorskiego; 

- Budowa kanalizacji i modernizacja wodoci gów w Czeladzi w rejonie ul. 21 Listopada – 

obszar 2;

- Kanalizacja i modernizacja wodoci gów w Rynku i ulicach przyleg ych wraz  

z infrastruktur  towarzysz c  (obszar 1).
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Dokument B6 – Program Ochrony rodowiska dla Miasta Czelad .

Program Ochrony rodowiska okre la kierunki kszta towania rodowiska na terenie miasta, 

w powi zaniu z innymi typami dzia alno ci oraz cele szczegó owe, dzia ania i zadania na 

rzecz poprawy dobrostanu rodowiska w mie cie i jego otoczeniu. 

Rewitalizacja to proces ca o ciowy, odnosz cy si  tak e do rodowiska przyrodniczego, st d

te Program (...) spójny jest z wizj  rewitalizacji miasta, której istotny element stanowi 

poprawa jego stanu. Program (...) wskazuje na konieczno  realizacji / prowadzenia 

nast puj cych zamierze  i dzia a  rewitalizacyjnych: 

- Kontynuacja ograniczania niskiej emisji i termomodernizacja budynków (obszary 1-6); 

- Budowa i wymiana sieci i urz dze  kanalizacji; regulacja cieków i rowów 

powierzchniowych (obszary 1-6)

- Wymiana sieci i urz dze  wodoci gowych; wymiana przy czy (obszary 1-6); 

- Kontynuacja rekultywacji terenów poprzemys owych (obszar 4); 

- Kszta towanie terenów zielonych; realizacja zieleni izolacyjno-os onowej (obszary 1-6) 

- Ochrona czynna zieleni niskiej w dolinie Brynicy (obszar 5); 

- Rozwój sieci tras komunikacji rowerowej (g ównie obszar 5); 

- Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy; 

- Edukacja ekologiczna (jako element kszta towania postaw spo ecznych).

Dokument B7 – Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Czelad na lata 

2004 – 2008.

Dokument okre la zasady gospodarowania mieszkaniami i domami b d cymi w asno ci

gminy oraz okre la potrzeby remontowe. Tym samym potwierdza zasadno  rewaloryzacji 

obiektów mieszkalnych, zawartych g ównie w obszarze 3 i 6. 

Dokument B8 – Miejski Program Pomocy Spo ecznej w Czeladzi.

Dokument diagnozuje sytuacj  spo eczn  w mie cie, okre la problemy, dysfunkcje oraz 

kierunki maj ce s u y  ich rozwi zywaniu oraz zwalczaniu. Program nawi zuje do 

komponentów spo ecznych Strategii Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000 – 2015 

oraz Powiatowej Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych w latach 2001 - 2010.

Analiza wszystkich ww. dokumentów pozwala stwierdzi  i Program Rewitalizacji w cz ci

odnosz cej si  do sfery spo ecznej i ludno ciowej jest z nimi spójny.  
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Zgodno  ustale  dokumentów ponadlokalnych z dokumentami lokalnymi 

oraz Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi

Porównuj c ustalenia odpowiednich dokumentów na poziomie ponadlokalnym i lokalnym 

pomi dzy sob  stwierdzono zasadnicz  zgodno  celów i kierunków dzia a  dotycz cych 

zagadnienia rewitalizacji obszarów miejskich, w tym tak e sfery spo ecznej. Wynikaj ce

z nich dzia ania sformu owane w dokumentach lokalnych mog  stanowi  podstaw  do 

opracowywania konkretnych projektów. 

W tabeli 1. przedstawiono porównanie wybranych ustale  dwóch dokumentów o charakterze 

strategicznym, a w tabeli 2. – dokumentów planistycznych. 

Tabela 19. Porównanie wybranych ustale  Strategii Rozwoju Województwa l skiego 

oraz Programu Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad

STRATEGIA ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA L SKIEGO 

- wybrane kierunki dzia a

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO  
- wybrane kierunki oddzia ywa  i interwencji

FC4K2 rekultywacja terenów zdegradowanych. 

Ks.3.3. - Rekultywacja terenów poprzemys owych 
i zdegradowanych (wyrobisk, ha d itp.). 
Kw.16.3. - Rewitalizacja terenów pokopalnianych 
na cele gospodarcze i ich promocja. 
Kw.14.1. - Rekultywacja terenów pokopalnianych 
i ich uzbrojenie w infrastruktur  techniczn  pod 
k tem pozyskania inwestora lub zlokalizowania 
firm dla tych terenów. 
Kw.5.1. - Opracowanie i wdra anie
kompleksowego programu rewitalizacji terenów 
pokopalnianych i innych terenów podlegaj cych 
ochronie w mie cie celem waloryzacji tych 
zasobów.

FC5K2 organizowanie wsparcia dla 
przebudowy centrów miast, 
FC5K3 odnowienie infrastruktury 
urbanistycznej pod k tem jej 
wielofunkcyjno ci,
FC5K1 porz dkowanie stanu w asno ci
w centrach miast. 

Kw.10.4. - Rewaloryzacja przestrzeni 
publicznych, w szczególno ci Starego Miasta. 
Ks.2.1. - Rewitalizacja Starego Miasta  
i wzmocnienie jego funkcji gospodarczych. 
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FC6K1 rewaloryzacja zabytkowej zabudowy, 
FC6K3 rewitalizacja starych osiedli miejskich. 

Kw.5.3. - Rewaloryzacja najcenniejszych 
obiektów i terenów, w tym ich uzbrojenie  
w niezb dn  infrastruktur  techniczn .
Ks.3.2. - Renowacja zabytkowych kompleksów 
urbanistycznych i mieszkaniowych. 

DC2K4 wspieranie budowy systemu obwodnic 
wokó  miast, 
DC2K8 remonty i modernizacja dróg, 
DC2K1 rozbudowa i zintegrowanie publicznego 
transportu pasa erskiego w regionie, 

Kw.3.4. - Modernizacja wewn trznego uk adu
drogowego w celu poprawy komfortu  
i bezpiecze stwa ruchu, zapewnienia dogodnego 
po czenia z drogami g ównymi. 
Kw.5.3. - Budowa punktu przesiadkowego 
realizuj cego funkcje transportowe na potrzeby 
Czeladzi i Siemianowic l skich, i funkcje 
gospodarcze i rynku pracy.

FC7K1 zachowanie bioró norodno ci.

Ks.5.3. - Zagospodarowanie zlewni rzeki Brynicy 
z innymi gminami le cymi w jej biegu. 
Ks.5.1. - Zagospodarowanie nowych skwerów  
i ziele ców na terenach osiedli i ochrona 
istniej cych terenów zielonych. 

Tabela 20. Porównanie wybranych ustale  Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa l skiego oraz Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Czelad

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

 WOJEWÓDZTWA - wybrane zapisy.

STUDIUM UWARUNKOWA
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY CZELAD  - 

wybrane zapisy. 

4. Rewitalizacja miejskich dzielnic - kierunek 
realizowany przez dzia ania:
4.1 rewaloryzacja dzielnic ródmiejskich  
- w tym na przyk ad: Czeladzi, jako dóbr 
kultury wspó czesnej
4.2 rewaloryzacja (humanizacja) 
wspó czesnych osiedli mieszkaniowych, 
4.3 rewaloryzacja osiedli patronackich, 
4.4 rewaloryzacja terenów zdegradowanej 
zabudowy. 

Uwarunkowania kulturowe. 
- rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego 

ródmie cia; 
- rewaloryzacja historycznej zabudowy kolonii 

robotniczych przy ul. Legionów, Dehnelów, 
ul. 21 Listopada, kolonii "Piaski"; 

- rewaloryzacja historycznego zespo u
zabudowy przemys owej m.in. KWK Saturn 
Ruch I, Ruch III. 
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1. Ochrona zasobów rodowiska - kierunek 
realizowany przez dzia ania:
1.5 ochrona powierzchni ziemi i gleby - 
obejmuj ca zagadnienia dotycz ce
uwarunkowa  wynikaj cych z likwidowanych 
obszarów górniczych,  
1.8 ochrona terenów wzd u  cieków wodnych, 
obejmuj ca zagadnienia ochrony biologicznej  
i poprawy stanu wód, zakazu zabudowy 
naturalnych terenów zalewowych oraz 
stopniowym wycofywaniem z nich zabudowy 
istniej cej.
1.10 ochrona krajobrazu - obejmuj ca
zachowanie warto ci kulturowych oraz 
charakterystycznych krajobrazów kulturowych, 
 utrzymanie powi za  ekologicznych  

i przeciwdzia anie degradacji struktury 
ekologicznej, w tym mi dzy innymi: Brynicy. 
 zalesianie, zadrzewianie lub tworzenia sieci 

powi za .

Uwarunkowania przyrodnicze. 
- opracowanie programu renowacji i 

rewitalizacji doliny Brynicy; 
- rekultywacja obszarów zdewastowanych,  

o zniszczonej pokrywie ro linnej.

Strategia rozwoju ekologicznego: 
- przywrócenie rodowiska do stanu 

w a ciwego,
- organizacja ochrony korytarza Brynicy, 
- przyrodnicze zagospodarowanie nieu ytków, 
- likwidacja niskiej emisji. 

Strategia rozwoju gospodarczego: 
- zagospodarowanie ugorów. 

3. Przeciwdzia anie zagro eniom i poprawa 
bezpiecze stwa publicznego. 
5. Rozwój infrastruktury technicznej i 
transportowej poprawiaj cej warunki 
inwestowania - kierunki realizowane przez 
dzia ania:
3.3 poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego - 
poprzez segregacj  ruchu tranzytowego i 
lokalnego oraz budowy ci gów pieszych  
i rowerowych, 
5.2 budowa i poprawa parametrów 
technicznych dróg - przez usprawnienia 
po cze  z m.in: w z ami drogowymi, 
lotniskami, o rodkami miejskimi. 

Diagnoza i uwarunkowania stanu istniej cego - 
komunikacja.
- DK4 dzieli miasto i utrudnia bezpo rednie

po czenia pomi dzy jej cz ciami. 

Strategia rozwoju gospodarczego: 
- budowa dróg cz cych Czelad  z miastami 

s siednimi; 
- modernizacja i rozbudowa uk adu

komunikacyjnego zapewnienie pe nej obs ugi
w infrastruktur  techniczn ;

- modernizacja dróg. 

3. Wspieranie rozwoju funkcji 
metropolitalnych - poprzez: 
3.2 kszta towanie obszarów ródmiejskich o 
wysokiej jako ci rozwi za  urbanistyczno-
architektonicznych - obejmuj ce zagadnienia 
eksponowania walorów i tworzenia 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
podkre laj cych to samo  kulturow  miast. 

Strategia rozwoju gospodarczego: 
- uatrakcyjnienie Starówki dla turystów; 
- uatrakcyjnienie wizerunku miasta. 
Strategia rozwoju spo ecznego. 
- remont i odtworzenie Starówki, stworzenie na 

jej terenie centrum kulturowego. 
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IV. Za o enia Programu Rewitalizacji 

W trakcie prac warsztatowych i szeroko zakrojonych konsultacji spo ecznych wypracowano 

przestrzenne ramy obszarów rewitalizowanych, których dotyczy Program Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich Czeladzi.

S  to nast puj ce tereny: 

Obszar 1. Stare Miasto. 

Obszar 2. Kolonia SATURN. 

Obszar 3. Stare PIASKI. 

Obszar 4. Tereny poprzemys owe.

Obszar 5. Dolina Brynicy. 

Obszar 6. Nowe Miasto. 

Wszystkie obszary mog  zosta  pogrupowane w dzia y o komplementarnych problemach 

rewitalizacyjnych: 

- Stare miasto i centrum administracyjno-us ugowe, 

- Tereny mieszkaniowe i obszary dawnych osiedli i kolonii robotniczych, 

- Tereny przemys owe,

- Tereny zieleni i tereny otwarte, w tym rolne. 

De facto diagnoza stanu obecnego terenów mieszkaniowych, które skupiaj  w sobie obszary 

nr 2, 3 i 6, jest zbli ona.

Poni ej obszary te zosta y szczegó owo scharakteryzowane. 
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MAPA MIASTA CZELADZI Z ZAZNACZONYMI OBSZARAMI REWITALIZACJI 

Szeroki zakres obszarów rewitalizacji (263,55 ha – 15,9%, tj. 1/6 powierzchni miasta 

Czelad ) wynika z zakresu potrzeb zmian, nie tylko przestrzennych, ale tak e spo ecznych.

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi staje si  tym samym jednym z planów 

strategicznych dotycz cych oddzia ywania na poszczególne obszary i sfery miasta w celu 

poprawy sytuacji oraz osi gni cia za o onych celów. 

Problemy spo eczne implikowane s  g ównie sytuacj  gospodarcz  po roku 1989, st d zasad

programu jest harmonizacja dzia a  przestrzennych, gospodarczych, rodowiskowych

i spo ecznych w danym obszarze. 
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4.1. Stare Miasto – obszar 1 

Obszar Starego Miasta i centrum administracyjne (pow. 50,4 ha, wn trze: pow. ok. 10 ha) 

zdecydowanie odcinaj  si  od reszty miasta. Dotyczy to nie tylko zachowanego uk adu miasta 

lokacyjnego z XIII wieku, ale i sposobu zabudowy oraz u ytkowania. W granicach Starego 

Miasta mie ci si  ca e historyczne miasto lokacyjne z pierwotnym grodem. Poza tym, do tego 

obszaru zaliczamy obszar wsi przedlokacyjnej i rejon mostu Gaw a (Przedmie cie Bytomskie) 

oraz rejon dawnego brodu na Brynicy (Przedmie cie Raciborskie). Zlokalizowane s  tutaj 

najwa niejsze instytucje miejskie: Urz d Miasta, Poczta, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz 

obiekty handlowe, stacje benzynowe, bank i Miejska Biblioteka Publiczna. 

Zagospodarowanie Starego Miasta datuje si  na pó ne redniowiecze. Miasto powsta o

w oparciu o lokacyjne prawo redzkie (niemieckie) w XIII wieku. Do dzisiaj czytelny jest 

owalnicowy uk ad urbanistyczny, wyznaczany przez ulice: 1-go Maja i Pie kowskiego.  

Centrum strefy staromiejskiej stanowi Rynek, który na skutek przekszta ce  uk adu 

komunikacyjnego straci  pierwotn  funkcj . Uk ad urbanistyczny Starówki ulega

przekszta ceniom, przy czym najwi ksze zmiany (ubytki) nast pi y w XX stuleciu: w latach 

30-tych wyburzono cz  drewnianej zabudowy w ci gu ulicy Bytomskiej, a w latach 70-tych 

– zabudow  po udniowej cz ci pod ul. Staszica.  

Nad ca o ci , przyt aczaj c kameralne otoczenie domków z podcieniami, góruje bry a

bazyliki w. Stanis awa. Jest to jeden z wi kszych ko cio ów zrealizowanych w Polsce, na 

podstawie projektu Tomasza Pajzderskiego w latach 1905-1912. Stanowi pi kny przyk ad 

architektury neoroma skiej. Ze Starym Miastem s siaduje tymczasowe targowisko miejskie. 

Obszar Starego Miasta jest w du ym stopniu zainwestowany. Dominuje funkcja mieszana: 

mieszkalna z us ugow . W wi kszo ci przypadków obiekty, jako pozosta o , s  wpisane  

w historyczny uk ad miasta. Zachowanych jest tak e kilka obiektów historycznych. 

Problemem Starówki o charakterze przestrzenno-architektonicznym s  du e naruszenia 

pierwotnego za o enia - wprowadzenie nowego uk adu komunikacyjnego, utrata typowych 

funkcji przez stref  centraln  (Rynek) – nadanie jej charakteru skweru i punktu 

przesiadkowego. Na jako  zagospodarowania przestrzennego rzutuje te  post puj ca

degradacja zabudowy. Rewitalizacja przestrzenna tego obszaru zmierza  powinna do 

przywrócenia cz ci naruszonych elementów, przede wszystkim jednak ma s u y
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przywróceniu funkcjonalno ci uk adu, stworzeniu dogodnych warunków zamieszkiwania  

i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, nadaniu mu reprezentacyjnego charakteru  

i przywrócenia funkcji centrotwórczych. 

Czelad  jako najstarsze miasto Zag bia i jedno z najstarszych na Górnym l sku, jest 

miastem o nagromadzeniu tradycji historycznych oraz warto ci kulturowych. Ich w a ciwa

rewaloryzacja jest jednym z istotnych czynników aktywizuj cych rozwój miasta, umo liwia-

j cych mu nadanie rangi o rodka tzw. ma ego ruchu turystycznego, nie bez wp ywu na 

wzmocnienie sektora us ug oraz obs ugi ludno ci, a przede wszystkim popraw  jako ci ycia.

4.1.1. Walory historyczne i kulturowe obszaru 1 

Stare Miasto to najstarsza cz  Czeladzi. Na terenie obszaru 1 wyst puj  ciekawe zabytki 

urbanistyczne i architektoniczne, które mog  sta  si  atrakcj  i wyró nikiem miasta. Stanowi

one dziedzictwo historyczno-kulturowe, dlatego te  dla celów ich ochrony uj te zosta y

w rejestrze zabytków województwa l skiego to m.in.: 

redniowieczny uk ad urbanistyczny Starego Miasta, oparty na planie owalnicowym,  

z XIII wieku, z centralnie po o onym Rynkiem, z drewnian  zabudow  pochodz c

z XVIII-tego stulecia (ul. Ko cielna, Rynkowa, Ciasna, Pie kowskiego), unikaln

w skali regionu); wpisany do rejestru zabytków, obj ty cis  ochron  konserwatorsk ;

neoroma ski ko ció  parafialny p.w. w. Stanis awa z lat 1905-1912 na Starym Mie cie 

wraz z wyposa eniem, jeden z najwi kszych tego typu obiektów w Polsce; 

dawny zbór aria ski w ul. Rynkowej 2, z po owy XVII wieku, murowany i tynkowany; 

dom przy ul. Ko cielnej 3 z XVIII wieku, z podcieniami na kolumnach; 

ul. Ciasna - ca a zachodnia cz  - malowniczo wkomponowana w zbocze wzgórza 

Ze Starym Miastem wi e si  wiele legend i przekazów. Historia Czeladzi do ko ca XVIII 

wieku – miasta l skiego o ponad 700-letniej historii – to historia obszaru 1. 

Stan techniczny cz ci zabytków jest niezadowalaj cy i mo e budzi  zastrze enia natury 

eksploatacyjnej i bezpiecze stwa. Ze wzgl du na rozproszon  struktur  w asno ci, istniej ce

szczegó owe uregulowania odno nie odnowy zabytków i niech  czy brak rodków

prywatnych inwestorów do odnawiania obiektów, ulegaj  one niszczeniu.  

Ze wzgl du na znacz c  warto  historyczn  i kulturow  konieczna jest niezw oczna

waloryzacja i przywrócenie dawnej wietno ci istniej cym obiektom. 
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Inne atuty (mocne strony) Starego Miasta to: 

- centralne po o enie obszaru 1 w mie cie; niedalekie s siedztwo (7 –10 km) centrów 

g ównych o rodków Aglomeracji – Sosnowca i Katowic; 

- dogodny dojazd z ka dego kierunku w mie cie i poza nim, dobre po czenia

komunikacyjne komunikacj  miejsk  i wahad ow  (busy); 

- rezerwa terenu (ul. Grodziecka i Rynkowa)  np. na cele gospodarcze i spo eczne;

- legendy i historie zwi zane z obszarem 1 jako element kulturotwórczy.

4.1.2. Granice ochrony konserwatorskiej 

W obszarze 1 cis  ochron  konserwatorsk  i wpisem do rejestru obj ty jest obszar 

redniowiecznego uk adu urbanistycznego, zawarty pomi dzy ul. 1 Maja, Staszica-B dzi sk ,

Rynkow  i ks. Pie kowskiego.

4.1.3. Okre lenie granic obszaru rewitalizacji 

Obszar z wyra nie wyst puj cymi objawami degradacji spo ecznej i gospodarczej zawiera si

w granicach ulic: Bytomska (od CPN w kierunku Rynku), przed u enie Bocznej, Szpitalna, 

Kombatantów (od Szpitalnej do Grodzieckiej), ul. Grodziecka (od Kombatantów do ronda), 

B dzi ska (od ronda w dó , do ul. Mys owickiej), Reymonta (do Nowopogo skiej), 

Nowopogo ska (do Katowickiej), Katowicka i 1 Maja (do wiate ), Staszica (do stacji CPN). 

Obszar 1 poprzez swoj  tradycj  i lokalizacj  odpowiada za sposób spo eczno-

gospodarczego funkcjonowania oraz postrzegania ca ej Czeladzi. 

Granice obszaru okre lono bior c pod uwag  z y stan infrastruktury, konieczno  poprawy 

stanu rodowiska, rewaloryzacji zabytkowej i kulturotwórczej przestrzeni miejskiej oraz 

kwestie ochrony zabytków, z e warunki bytowe i mieszkaniowe, niekorzystne trendy 

migracyjne i starzenie si  obszaru, problemy zwi zane z bezrobociem, izolacj  Starówki,  

a tak e niekorzystne zjawiska spo eczne i gospodarcze opisane w dalszej cz ci dokumentu. 

Granica obszaru 1 pokrywa si  z historycznymi granicami uk adu staromiejskiego, 

wyznaczanego przez przedmie cie Raciborskie, Bytomskie oraz Krakowskie. 

4.1.4. Diagnoza i kierunki rewitalizacji 

Opis objawów stanu kryzysowego – sfera przestrzenna i gospodarcza

Analiza uwarunkowa  obecnej sytuacji przestrzennej Starego Miasta oraz centrum 

administracyjnego, pozwala zidentyfikowa  najwa niejsze problemy przestrzenne: 
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- przeci enie uk adu komunikacyjnego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym w strefie 

centralnej (staromiejskiej) miasta; 

- dezintegracja historycznego uk adu urbanistycznego (poprzez uk ad drogowy); naruszenia 

uk adu powoduj ce spadek jego kulturowych warto ci; 

- zminimalizowana funkcja gospodarcza Starówki – dominacja funkcji mieszkaniowej; 

- relatywnie niewielka liczba podmiotów gospodarczych kreuj cych presti owy wizerunek 

cz ci centralnej miasta, 

- niewystarczaj ca w stosunku do potencja u lokalizacyjnego liczba podmiotów 

wnosz cych now  jako  w ycie gospodarcze strefy centralnej miasta, tj. kawiarni, 

butików, oddzia ów bankowych itp.,  

- pustostany, niezabudowane dzia ki– obni one zainteresowanie obiektami i lokalami; 

- zaniedbana przestrze  publiczna;

- post puj cy spadek walorów u ytkowych i estetycznych obiektów zabytkowych. 

- brak punktów widokowych na Stare Miasto;

- post puj ce zu ycie istniej cej sieci i nierównomierne wyposa enie w infrastruktur

Starówki jako terenu przewidzianego do aktywizacji gospodarczej i spo ecznej; 

W za czniku 2 do niniejszego opracowania znajduj  si  zdj cia obrazuj ce dezintegracj

i niszczenie przestrzeni Starówki.

Okre lenie przyczyn stanu kryzysowego – sfera przestrzenna i gospodarcza

Przyczynami odpowiedzialnymi za wymienione zjawiska stanu kryzysowego (s abo ciami

obszaru 1) s  m.in.: 

- odci cie Starego Miasta od pozosta ej cz ci Czeladzi DK nr 94 oraz lini  tramwajow ;

- przeprowadzone wyburzenia w latach 70-tych, naruszaj ce historyczn  struktur

centralnej cz ci miasta; podzia  Starego Miasta na dwie cz ci,

- nieuregulowane stosunki w asno ciowe; 

- rozdrobnienie w asno ci – w tym znikomy udzia  w asno ci Skarbu Pa stwa oraz Gminy; 

- utrata funkcji centrotwórczych i lokalizacja g ównego trzonu handlu i us ug na terenie 

innych dzielnic (m.in.: centrum handlowo-us ugowe M1) i miast s siednich (Katowice); 

- brak w a ciwej promocji, w tym gospodarczej i turystycznej obszaru staromiejskiego, 

- braki w modernizacji infrastruktury rzutuj cy na standard mieszka  i lokali u ytkowych.



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

62

Inne s abo ci obszaru 1 to:

- niski standard obs ugi przez sie  infrastruktury g ównej, jej niedorozwój  

i niedostosowanie do wspó czesnych standardów, w tym obs ugi przez sie  drogow ,

szkody górnicze rzutuj ce na jako  obs ugi przez sie  drogow ,

- nieczytelny i ma o funkcjonalny uk ad obwodowy, tranzyt komunikacji publicznej 

prowadzony przez wn trze strefy staromiejskiej (Rynek) i zwi zane z tym niekorzystne 

oddzia ywanie na rodowisko  

- dezintegracja przestrzenna tkanki staromiejskiej rzutuj ca i utrwalaj ca efekty procesów 

marginalizacji 

- degradacja obszaru i znikomy udzia  inwestycji (odnowy) w ród mieszka ców, co utrwala 

procesy schy kowe – post puj ca marginalizacja strefy staromiejskiej, obni ona

atrakcyjno  lokalizacyjna, 

- s aby wizerunek oraz utrata jej centrotwórczych funkcji, 

- wyludnienie strefy staromiejskiej,

- brak szlaków i cie ek cz cych atrakcyjne miejsca obszaru 1 z innymi w spójny system, 

- brak obiektów i skojarze  ze Starówk  w ród mieszka ców regionu. 

Okre lenie kierunków usuwania objawów i przyczyn stanu kryzysowego –

sfera przestrzenna i gospodarcza – okre lenie potrzeb

- modernizacja i wymiana infrastruktury technicznej, w tym obejmuj ca system wodno-

kanalizacyjny, o wietlenie oraz system monitoringu wizyjnego Starówki (etap 1 A); 

- renowacja za o enia urbanistycznego i warto ciowych obiektów (etap 2 B);

- przebudowa uk adu drogowego biegn cego przez Rynek – przeniesienie g ównej drogi na 

o  1-Maja-Szpitalna z zapewnieniem oznakowania dojazdu do centrum strefy (Rynek) 

oraz zapewnieniem dost pno ci komunikacji zbiorowej. Kompleksowa modernizacja 

uk adu drogowego realizuj ca postulat wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza Rynek;

- zwi kszenie funkcjonalno ci i bezpiecze stwa ruchu drogowego oraz tworzenie stref  

z preferencj  dla ruchu pieszego (wn trze strefy); 

- przybli enie linii tramwajowych i autobusowych i stworzenie dogodnego punktu 

przesiadkowego w relacji z B dzinem, Wojkowicami i Bytomiem; 

- zapewnienie miejsc parkingowych w rezultacie zrealizowanych prac; 
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- redukcja oddzia ywania uk adu drogowego na rodowisko naturalne, po czona z jej 

rozbudow ; uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w tej cz ci miasta; 

- wzrost jako ci i komfortu zamieszkiwania wewn trz strefy;  

- przywrócenie (w kontek cie ca ego programu rewitalizacji) funkcji centrotwórczych 

Starego Miasta zatartych m.in. przez przekszta cenia komunikacyjne; 

- konieczna zmiana wizerunku miasta poprzez utworzenie ze Starego Miasta swoistej 

wizytówki miasta, wzmacniaj cej, a nie os abiaj cej jego image.

- regulacja zieleni oraz po czenie Starówki z Nowym Miastem (etap 2 A); 

- stymulowanie zaludniania strefy staromiejskiej – budowa nowych mieszka  komunalnych 

wewn trz strefy – zabudowa plombowa oraz adaptacja budynków, odnowa istniej cych 

zabudowa  i ich modernizacja (etap 3); 

- w a ciwe oznaczenie i wizualne wyeksponowanie Starego Miasta (etap 2 C); 

- promocja gospodarcza Starówki w regionie oraz na zewn trz; 

- zmiany jako ciowe w strukturze podmiotów gospodarczych na Starówce: wprowadzenie 

nowych podmiotów z sektora us ug i obs ugi ludno ci, w tym ho-re-ca. 

Diagnoza spo eczna

Stare Miasto nie nale y do obszarów problemowych, je li chodzi o nasilenie zjawisk 

dysfunkcji i patologizacji ycia spo ecznego. Inne obszary podlegaj ce rewitalizacji wykazuj

wi ksz  ilo  negatywnych zjawisk spo ecznych, w tym niepo danych i stwarzaj cych 

zagro enie dla stabilno ci ycia spo ecznego w wymiarze jednostkowym i zbiorowym. Mog

one prowadzi  do zak ócenia równowagi spo ecznej, os abienia wi zi spo ecznych oraz 

spadku skuteczno ci kontroli spo ecznej.

Problemem spo ecznym Starówki jest jej wyizolowanie z reszty miasta przez uk ad drogowy 

oraz brak oferty sp dzania czasu wolnego w rejonie Rynku, przez co nast puje zatarcie 

funkcji centrotwórczych i spo ecznych tego rejonu miasta. Rynek powinien by  realnym 

centrum miasta, tymczasem w Czeladzi spe nia on jedynie funkcje przesiadkowe. 

Innym problemem spo ecznym zwi zanym ze Starówk  jest brak poczucia jej warto ci

i potencja u (z e warunki mieszkaniowe, zaniedbanie), co wzmacnia negatywny wizerunek 

tej strefy i mo e sprzyja  utrzymywaniu si  stanu stagnacji spo eczno-gospodarczej. 

Realnym problemem rzutuj cym na walory, potencja  gospodarczy i perspektywy 

rewaloryzacji przestrzennej Starego Miasta jest jego stopniowe starzenie si  i wyludnienie.
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Istnieje bezpo redni zwi zek mi dzy starzeniem si  populacji zamieszkuj cej obszar 1, 

migracj  z tego terenu oraz brakiem bie cej konserwacji substancji mieszkaniowej. 

Stopniowe wyludnienie strefy rzutuje z kolei na struktur  podmiotów, które lokuj  si

wewn trz takiej strefy. Osobnym problemem implikuj cym wybory lokalizacyjne podmiotów 

i firm jest ma o „reprezentacyjna” struktura dochodowa i wiekowa mieszka ców Starówki. 

W obszarze 1 zamieszkuje 1.283 mieszka ców, co stanowi 3,7% ogó u czeladzian. Natomiast 

powy ej 18 roku ycia w obszarze Starego Miasta mieszka 1.028 osób.  

Zgodnie z diagnoz  zjawisk i problemów spo ecznych w mie cie w obszarze tym znajduj  si

miejsca zamieszkania osób, które w 2003 roku zwraca y si  do MOPS o pomoc ze wzgl du

na skutki pozostawania bez pracy, problemy wynik e z niepe nosprawno ci oraz

d ugotrwa ej choroby, a tak e szeroko rozumiane problemy yciowe rodzin (niepe nych, 

wielodzietnych, potrzeby ochrony macierzy stwa, bezradno  opieku czo-wychowawcza).

Odsetek 11,4 %  mieszka ców tego obszaru stanowi  osoby, które maj c powy ej 18 lat, 

zwróci y si  do MOPS w 2003 roku o pomoc i wsparcie. Dzia aniami pomocowymi by o

obj tych 13,5 % wnioskodawców oraz cz onków ich rodzin – mieszka ców Starego Miasta.

Poziom bezpiecze stwa na Starówce mo na okre li  jako dobry.

Okre lenie przyczyn kryzysu w obszarze 1 – sfera spo eczna

Przyczyn zaistnia ych zjawisk nale y upatrywa  w nast puj cych procesach: 

- odci cie i wyizolowanie Starówki z obszaru miasta, przez co tworzy si  swoista enklawa, 

w której mog  kumulowa  si  niekorzystne zjawiska spo eczne i w którym mo e nast pi

odci cie od procesów rozwojowych kszta tuj cych pozytywne i akceptowalne jako wzór 

zachowania spo eczne które przebiegaj  w innych cz ciach miasta.

- utrata miejsca pracy i zwi zane z tym konsekwencje spo eczne: cz  osób 

d ugotrwale bezrobotnych traci kontakt z rynkiem pracy, przez co wymaga wi kszej

pomocy ni  np. m odzie ; wzrost zachowa  „uzale niaj cych” od pomocy spo ecznej;

niska aktywno  cz ci osób pozostaj cych bez pracy; marginalizacja i wy czenie. 

- z e warunki mieszkaniowe – brak infrastruktury, zaniedbana przestrze  i otoczenie.

- izolacja Starówki prowadzi  mo e i zapewne prowadzi do tego, e cz  osób m odych

przenosi si  w inne cz ci miasta, a obszar staje si  wyludniony / starzeje si . Migracje. 

Wszystkie powy sze powoduj , i  maleje zdolno  inwestycyjna mieszka ców /w a cicieli 

nieruchomo ci do dokonywania remontów.
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Okre lenie kierunków usuwania objawów i przyczyn stanu kryzysowego w obszarze 1 –

sfera spo eczna

- obj cie monitoringiem sytuacji spo ecznej w obszarze 1; 

- ponowne w czenie Starówki w przestrze  gospodarcz  i spo eczn  miasta; o ywienie

spo eczne tej cz ci miasta (poprzez kultur , sport, rekreacj )

- kontynuacja dialogu spo ecznego w adz i mieszka ców; opracowanie i wdro enie

projektów aktywizacji ycia spo ecznego i wspó uczestnictwa mieszka ców obszaru 1  

w yciu spo ecznym miasta; 

- wzrost aktywno ci oraz rozbudowa oferty spo ecznej i kulturalnej dla mieszka ców;

- pomoc osobom bezrobotnym, które zadeklaruj  ch  czynnego udzia u w programie 

aktywizacji – szkolenia, sta e, warsztaty, pomoc psychologa oraz doradcy zawodowego; 

- usuwanie barier architektonicznych oraz reorganizacja przestrzenna Starego Miasta pod 

k tem potrzeb starszych oraz niepe nosprawnych;

- zapewnienie rodzinom wielodzietnym pomocy w zakresie szkolnym oraz – w miar

mo liwo ci – pomoc materialna;

- organizacja przestrzeni Starego Miasta pod k tem sp dzania wolnego czasu, w tym 

organizacja placów zabaw, terenu zielonego i bezpiecznego dla dzieci;

- stworzenie oferty kulturalnej dla m odzie y, co s u y oby o ywieniu obszaru;

- remonty domów i uporz dkowanie posesji;

- powstanie nowych mieszka  – zaludnianie i odm odzenie Starego Miasta;

- poprawa bezpiecze stwa na terenie Starówki – monitoring.

4.1.5. Cele strategiczne rewitalizacji w obszarze 1 

Cele szczegó owe oraz strategiczne wynikaj  z przeprowadzonej diagnozy (analizy w uj ciu 

SW oraz w uj ciu problemy  potrzeby  cele) dla danego obszaru. 

Cele strategiczne rewitalizacji w obszarze 1:

- wzrost atrakcyjno ci inwestycyjnej Starego Miasta; 

- poprawa struktury przestrzennej i zmiany jako ciowe w zagospodarowaniu;

- poprawa warunków mieszkaniowych i komunikacyjnych;

- wzrost liczebno ci mieszka ców Starówki.
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4.1.6. Cele szczegó owe rewitalizacji w obszarze 1 

- pe na adaptacja infrastruktury do wspó czesnych standardów, celem o ywienia

gospodarczego i poprawy warunków mieszkaniowych (termin: 2008) 

- przebudowa uk adu drogowego celem eliminacji ruchu tranzytowego i autobusowego  

w Rynku. Zapewnienie ruchu obwodowego oraz dobrej dost pno ci komunikacyjnej 

poprzez zapewnienie parkingów (ul. Ko cielna, Bytomska) reorganizacj  przystanków: na 

ul. Szpitalnej oraz zintegrowanego przystanku A-T przy ul. Kombatantów (termin: 2008); 

- zapewnienie istniej cym firmom (MSP) i mikroprzedsi biorstwom z obszaru 1 warunków 

rozwoju poprzez przebudow  infrastruktury technicznej, w tym internet, popraw  jako ci

przestrzeni, dost p do us ug komplementarnych oraz promocj  gospodarcz  obszaru; 

- poprawa stanu rodowiska poprzez przebudow  infrastruktury oraz kontynuowanie 

dzia a  maj cych na celu tworzenie strefy bezdymnej wewn trz obszaru staromiejskiego;  

- reorganizacja przestrzeni staromiejskiej pod k tem:  

harmonijnego po czenia Starego i Nowego Miasta w jeden organizm 

przestrzenny oraz spo eczno-gospodarczy (termin 2009); 

potrzeb osób starszych oraz niepe nosprawnych ruchowo (stopniowo); 

zapewnienia sp dzania wolnego czasu, g ównie przez dzieci i m odzie  (2012); 

organizacji imprez kulturalnych i masowych (2008); 

uporz dkowania przestrzennego ca o ci obszaru, w tym regulacji stanów 

prawnych nieruchomo ci, niezb dnych wyburze , regulacji zieleni, 

uporz dkowania posesji, ekspozycji najcenniejszych obiektów (2012);

przywrócenia historycznego kszta tu za o eniu urbanistycznemu, w zgodzie  

z wytycznymi konserwatorskimi (2012); 

- w a ciwe oznaczenie i promocja Starego Miasta; podj cie dzia a  s u cych w czeniu 

czeladzkiej starówki w szlak turystyczno-krajobrazowy województwa l skiego (2010); 

- wprowadzenie nowych lub zatartych funkcji kreuj cych centrum miasta: obiektów i lokali 

decyduj cych o kulturalnym i gospodarczym charakterze i randze obszaru, dodaj cych

presti u miastu. Zmiana struktury podmiotów dzia aj cych na Starówce (termin 2010); 

- budowy nowych mieszka  komunalnych w obszarze 1 (budynek dawnego Szpitala 

Psychiatrycznego przy ul. Szpitalnej); 

- zwi kszenie g sto ci zaludnienia obszaru oraz wzrost udzia u mieszka ców Starówki  

w ogólnej liczbie mieszka ców do 4% w roku 2020. 
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4.1.7. Szanse i zagro enia realizacji celów rewitalizacji w obszarze 1 

Zagro enia realizacji celów i kierunków rewitalizacji – obszar 1:

- du a konkurencja mi dzy samorz dami w ubieganiu si  o wsparcie z EFRR,  

w szczególno ci na du e projekty dotycz ce rewitalizacji obszarów miejskich; 

- brak rodków bud etowych na inwestycje; negatywne oddzia ywanie tego czynnika mo e

by  dodatkowo wzmocnione czynnikiem 1;

- kadencyjno  – ryzyko zmiany kierunków rewitalizacji, cz ciowego jej zaniechania lub 

te  zmiany priorytetów procesu rewitalizacji;

- ma e zainteresowanie indywidualnych w a cicieli renowacj  zasobów, wynikaj ce

z niedoboru zach t (np. brak ulg budowlanych) oraz wysokich wymogów konserwatora; 

- niewielki udzia  mieszka ców i instytucji w procesie odnowy obszaru – realizacja 

zamierze  urbanistycznych, gospodarczych i rodowiskowych wobec braku pe nej

realizacji elementów spo ecznych procesu rewitalizacji.

Szanse realizacji celów i kierunków rewitalizacji – obszar 1:

- mo liwo  znacznego sfinansowania projektów rewitalizacji ze róde  zewn trznych – 

mo liwo  wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych 

rodków w finansowaniu poszczególnych komponentów procesu; 

- wprowadzenie funkcji ceremonialnych (nie tylko urz dowych) do wn trza obszaru 1: 

funkcji spo ecznych, kulturalnych i s u cych nap ywowi m odzie y oraz innych osób 

zainteresowanych rekreacj  i turystyk  „weekendow ”, odwiedzaniem ciekawych miejsc, 

do jakich zrewaloryzowana Starówka ma nale e ;

- stopniowa zmiana profilu dzia aj cych na Starówce podmiotów gospodarczych, 

wzmacniana i „pobudzana” ukierunkowan  promocj  gospodarcz  tego obszaru; 

- kontynuacja dialogu spo ecznego wokó  wizji Starówki – w czenie si  prywatnych 

inwestorów oraz firm w proces spo ecznej i gospodarczej przemiany obszaru 1;

- promocja obszaru 1 jako cennego dla dziedzictwa kulturowego regionu; wykorzystanie do 

promocji Starówki 750-lecia lokacji miasta przypadaj cej w roku 2012.

Silne strony obszaru 1 przewa aj  w znacznym stopniu nad jego s abo ciami. Spodziewane 

korzy ci spo eczne, ekologiczne oraz gospodarcze z rewitalizacji tworz  warunki do 

prze amania potencjalnych zagro e  oraz s abo ci. Atutem wyró niaj cym obszar 1 w ramach 
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PROM jest kompleksowo  kierunków jego rewitalizacji oraz oddzia ywania w celu 

dokonywania zmian spo ecznych, przestrzennych i gospodarczych.

Na wi kszo  czynników zagra aj cych realizacji celów rewitalizacji Gmina nie ma wp ywu.

Warunkiem ograniczenia ryzyka realizacyjnego jest w a ciwe i sprawne przygotowanie 

projektów od strony technicznej i prawnej oraz zabezpieczenie monta u finansowego 

poszczególnych inwestycji ze strony Gminy oraz partnerów. 

4.2. Tereny mieszkaniowe – obszary 2, 3 i 6  

Czelad  jest miastem zabudowanym nierównomiernie. 34% istniej cych zasobów 

mieszkaniowych pochodzi sprzed 1945 roku. Najwi cej z tej grupy budynków zosta o

wybudowanych w latach 1918-45. Najm odsze zasoby mieszkaniowe to mieszkania 

spó dzielcze, niemal wszystkie wybudowane po 1960 roku. 

Istniej c  zabudow  mieszkaniow  miasta mo na podzieli  na cztery rodzaje:  

zabudow  historyczn  Starego Miasta – stanowi  j  g ównie murowane budynki 

dwukondygnacyjne i parterowe oraz pojedyncze budynki trzykondygnacyjne, 

pochodz ce z prze omu XIX i XX wieku oraz z pierwszej po owy XX wieku, g ównie  

z lat 20-tych i 30-tych. Dawna drewniana zabudowa miasta jest w zaniku. Zabudowa 

Starego Miasta obj ta jest stref  „A” ochrony konserwatorskiej; 

zabudow  kolonii i osiedli robotniczych (dzielnice zwi zane z rozwojem XIX-XX 

wiecznym górnictwa w glowego), usytuowan  w wi kszo ci na po udniowy-wschód

i po udniowy-zachód od Starego Miasta. Nale  do nich:  

– zespó  mieszkaniowy „Piaski” usytuowany na po udniowy-wschód od centrum 

Czeladzi w bezpo rednim s siedztwie Kopalni Saturn (dawnej Kopalni Czelad ) – 

Szyb Piotr i Pawe , z pozosta o ci  starej zabudowy robotniczej w rejonie ulicy 

Piaskowej. Tworzy go kilka zespo ów mieszkaniowych zró nicowanych pod 

wzgl dem urbanistycznym oraz architektonicznym, powsta ych w ró nych okresach, 

pocz wszy od ko ca XIX wieku po lata 20-te XX wieku; 

– zespo y mieszkaniowe po o one na po udniowy-zachód od Starego Miasta, po 

zachodniej stronie Brynicy, w tym kolonie robotnicze przy ulicy Legionów, 

Dehnelów i 21 Listopada, zwi zane z zabudow  Kopalni Saturn – Szyb II wraz  
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z przyleg ymi terenami parkowymi. Koloni  robotnicz  przy ulicy Legionów, 

powsta  prawdopodobnie w latach 20-tych XX wieku, nazywan  „Now  Koloni

Saturn”, tworzy wolnostoj ca, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, usytuowana 

wzd u  dwóch równolegle biegn cych dróg. Koloni  robotnicz  przy ulicy 

Dehnelów tworzy zespó  czterech budynków wielorodzinnych wolnostoj cych oraz 

pozosta o ci zabudowa  gospodarczych. Kolonia robotnicza przy ulicy  

21 Listopada, po o ona wzd u  Brynicy w bezpo rednim s siedztwie parku, jest 

jedn  z najstarszych kolonii robotniczych na terenie miasta – pochodzi z pierwszych 

lat XX wieku. Jest to tak zwana „Stara Kolonia Saturn”. Tworz  j  robotnicze, 

wielorodzinne budynki mieszkalne, zabudowa gospodarcza, budynek szko y oraz 

budynki mieszkalne pierwotnie u ytkowane przez urz dników kopalni. Od strony 

pó nocnej, po zachodniej stronie ulicy, zlokalizowane s  obiekty o bardziej 

reprezentacyjnej formie. Dalej w kierunku po udniowym budynki mieszkalne to 

typowe przyk ady „familoków”  – wolnostoj ce, usytuowane równolegle do ulicy: 

– niewielki zespó  mieszkaniowy w s siedztwie Szybu III przy ulicy Szyb Jana; 

– niewielki zespó  dawnej zabudowy robotniczej, usytuowany na pó noc od 

Starego Miasta przy skrzy owaniu ulicy Wojkowickiej i Szpitalnej.  

Obszary dawnych kolonii robotniczych (Stare Piaski oraz kolonie 21 Listopada, Dehnelow  

i Legionów) obj te s  ochron  konserwatorsk .

zespo y wspó czesnej zabudowy (wielkoskalowe osiedla mieszkaniowe), usytuowane 

zarówno na pó noc (np. osiedle Miasta Auby - budownictwo p ytowe doby lat 70-tych, 

Osiedle Nowotki – budownictwo prze omu lat 50/60-tych XX wieku, z kameralnym 

wn trzem ulicy 17 Lipca i Wary skiego), jak i na po udnie od Starego Miasta (np. Osiedle 

Dziekana z lat 80-tych XX wieku); 

zespo y zabudowy jednorodzinnej (usytuowane w ró nych cz ciach miasta) wraz  

z koloni  domów fi skich, usytuowanych w rejonie ulic Dalekiej i 27-go Stycznia 

(po udniowo-wschodnia cz  miasta). 



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

70

4.2.1. Walory historyczne i kulturowe terenów mieszkaniowych – obszarów 2, 3 i 6 

Obszar 2: Kolonia SATURN (ul. 21 Listopada – powierzchnia 10,24 ha) 

historyczny, zachowany w ca o ci, z niewielkimi naruszeniami, jednorodny i spójny 

uk ad kolonii robotniczej prze omu XIX/XX wieku, zrealizowanej jako za o enie

zbli one do idei miasta-ogrodu. Zwarta zabudowa mieszkalna wraz z infrastruktur

spo eczn  (dom kultury, szko a, park, klub urz dniczy) tworzy typowo l ski (polski) 

kompleks modernistycznej zabudowy kopalnianej, o du ej warto ci historycznej. 

Atuty (mocne strony) obszaru 2 to: 

- dogodne warunki mieszkaniowe –po o enie poza cis ym centrum, w obszarze o wysokiej 

warto ci krajobrazu (strefa ochronna), blisko terenów zielonych o du ej powierzchni; 

- potencja  spo eczny obszaru – znaczna liczba mieszka ców obszaru mo e zosta

zaanga owana w prac  „u podstaw”, w odniesieniu do pracy spo ecznej;

- bliskie po o enie Katowic.

Obszar 3: Stare PIASKI (powierzchnia: 65,6 ha) 

zachowany niemal w ca o ci uk ad przestrzenny przykopalnianego osiedla robotniczego. 

Osiedle sk ada si  z 3 kompleksów, spo ród których wyró nia si  zabudowa ul. 3 

Kwietnia – najstarsza cz , z roku 1865 r. oraz w ul. Ko ciuszki – z lat 1903-1905; 

zabudowa mieszkaniowa zwi zana z zabudow  przemys ow  szybu „Julian”: przy ul. 

Poniatowskiego i Francuskiej; 

etap III: budynki powsta e przy ul. Nowopogo skiej, Warszawskiej, Krzywej, 

Betonowej, wraz z zielonymi ogródkami i skwerami; 

wille i pa acyki w a cicieli i zarz dców kopalni: ul. Sikorskiego 1, 3 i 5 oraz kamienice 

przy ul. Sikorskiego.

Zabudowa ta tworzy a spójny, klasycyzuj cy i modernistyczny uk ad przestrzenny, z bogatym 

programem socjalnym (ochronki, szko y, ogród jordanowski, ko ció , poczta, boiska, tereny 

zielone). 
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Atuty (mocne strony) obszaru 3 to: 

- po o enie obszaru 3 przy g ównej, wewn trznej osi komunikacyjnej miasta (ul. 

Nowopogo ska); dogodny dojazd z ka dego kierunku w mie cie i poza nim, dobre 

po czenia komunikacyjne komunikacj  miejsk  i wahad ow  (busy); 

- niedalekie po o enie Sosnowca i Katowic; 

- dobrze rozwini ta infrastruktura spo eczna (Centrum Edukacyjno-Spo eczne PIASKI);

- zabytkowy charakter cz ci zabudowy – potencja  turystyczny i promocyjny dla miasta; 

- zachodz ce pozytywne zmiany w strukturze przestrzennej dzielnicy.

Obszar 6 (Nowe Miasto – powierzchnia 52,48 ha) nie nale y do historycznych za o e ,

natomiast ciekawe jest za o enie-o  kompozycyjna tworzona przez kameralne zabudowania 

przy ulicy 17 Lipca. 

Atuty (mocne strony) obszaru 6 to: 

- centrotwórcza funkcja gospodarcza i spo eczna obszaru 6, przej ta od obszaru 1, liczne 

firmy zlokalizowane na terenie obszaru 6; 

- dobrze rozwini ta infrastruktura spo eczna, edukacyjna; 

- brak wyra nych objawów kryzysu w sferze gospodarczej i spo ecznej;

- spokój spo eczny, niewielkie (relatywnie) problemy spo eczne w obszarze 6; 

- po o enie obszaru w ci gu dróg powiatowych, dogodny dojazd do DK 94; 

- wolne tereny pod inwestycje, dzia alno  gospodarcz  itp. 

Stan techniczny cz ci zabytków jest niezadowalaj cy. Ponadto struktura w asno ci jest 

rozproszona. Wieloletnie u ytkowanie przez pa stwowe zak ady ukszta towa o w miar

jednolit  struktur  mieszka ców tych osiedli, którzy w dobie restrukturyzacji tych zak adów 

(w czasie, gdy nak ady na modernizacj  s  niewspó mierne do ich mo liwo ci nabywczych) 

nie s  w stanie samodzielnie zmodernizowa  mieszkania, a jako wspólnoty – budynków i ich 

otoczenia. Zmieni y si  tak e standardy mieszkaniowe i obecnie budynki (przed kapitalnym 

remontem) nie przedstawiaj  wysokiej warto ci u ytkowej. Ze wzgl du na szczegó owe

uregulowania odno nie odnowy zabytków, którymi jest znaczna cz  zabudowa

w obszarach 2 i 3, a tak e niech  czy brak rodków prywatnych inwestorów do odnawiania 

obiektów, ulegaj  one niszczeniu.  
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Ze wzgl du na znacz c  warto  historyczn  oraz charakter, jaki mog  odegra  te osiedla  

w kszta towaniu potencja u turystycznego miasta w zakresie dziedzictwa przemys owego

konieczna jest ich szybka inwentaryzacja, stopniowa waloryzacja, w tym adaptacja do 

wspó czesnych standardów mieszkaniowych.  

4.2.2. Granice ochrony konserwatorskiej 

Obszar 2 – ochrona konserwatorska typu „A” (wpis do ewidencji zabytków); obj to ni

budynki mieszkalne, z wy czeniem obiektu mieszkalnego nr 8. Ochrona krajobrazu („E”) 

Obszar 3 – ochrona konserwatorska dotyczy obiektów uk adu urbanistycznego i zabudowy 

osiedla robotniczego: 

a) budynki mieszkalne: 

ulica 3.Kwietnia 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,26; 

ulica Ko ciuszki 1,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22; 

ulica Sikorskiego 1,6,8,10,24,26; 

ulica Mickiewicza 8; 

b) budynki u yteczno ci publicznej: 

„Dom Katolicki” – ulica Ko ciuszki 3 

ko ció  parafialny pod wezwaniem Matki Bolesnej (ul. Francuska – Ko ciuszki) 

kapliczka na skrzy owaniu ulic Francuskiej i Ko ciuszki

dawny klub urz dniczy – ulica Sikorskiego 3; 

c) zespó  osiedlowy, który tworzy zabudowa ulic: 

Krzywej 1,2,3,4,5; 

Warszawskiej 1,2,3,4,5,6,7,8,10; 

Nowopogo skiej 210,1212,214,216,218,220;

Zwyci stwa 1; 

d) Budynki mieszkalne przy ulicy Francuskiej 5,7,9,11,13; 

e) Zabudowa mieszkaniowa przy ulicy: 

Betonowej 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34;

Nowopogo skiej 230,232,234,236,238,240,242. 
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4.2.3. Okre lenie granic obszaru rewitalizacji  

Obszary rewitalizacji pokrywaj  si  z przestrzennym zasi giem poszczególnych jednostek 

przestrzennych: dzielnic, osiedli lub kolonii, ale tak e z map  problemów spo ecznych, 

przygotowywan  corocznie przez jednostki miejskie zajmuj ce si  problematyk  spo eczn .

Granice obszaru okre lono tak e bior c pod uwag  z y stan infrastruktury, konieczno

poprawy stanu rodowiska, kwestie ochrony zabytków i z e warunki bytowo-mieszkaniowe. 

Wyznaczono 3 g ówne obszary rewitalizacji terenów mieszkaniowych, w których wyst puj

problemy spo eczne:

Kolonia SATURN – Obszar 2 (ul. 21 Listopada w granicach dzia ki drogi i za domami  

w kierunku wa ów Brynicy), 

Stare PIASKI – Obszar 3 (ul, eromskiego, Lwowska, Ko ciuszki, Mickiewicza, 

Sikorskiego, Graniczna, Betonowa, Stalowa, Konopnickiej, Spacerowa od 

Nowopogo skiej do M. Konopnickiej, Nowopogo ska od Orzeszkowej do Lwowskiej), 

Nowe Miasto - Obszar 6 (ul. Ogrodowa, Kombatantów, Grodziecka, Asfaltowa, Szpital). 

Wyznaczenie tak szerokiego zakresu przestrzennego rewitalizacji wynika w przypadku 

obszaru 3 ze skali potrzeb przestrzennych i rodowiskowych, a w przypadku wszystkich 3 

obszarów z dominacj  funkcji mieszkalnej – ze wzgl du na liczne problemy spo eczne w nich 

wyst puj ce lub wysokie prawdopodobie stwo ich wyst pienia (konieczno  prewencji). 

4.2.4. Diagnoza i kierunki rewitalizacji 

Opis objawów stanu kryzysowego w obszarach 2, 3 i 6– sfera przestrzenna i gospodarcza

Ka dy z wymienionych powy ej rodzajów zabudowy mieszkaniowej wymaga ró nego 

rodzaju dzia a  rewaloryzacyjnych, jednak e najwi cej objawów stanu kryzysowego 

wykazuj  stare osiedla i kolonie robotnicze. Ich zabudowa pierwotnie tworzy a jednolit

struktur  dzielnic robotniczych, usytuowanych wokó  kopalni. W ca o ci zamieszkiwane by y

przez pracowników przemys u, tworz c swego rodzaju autonomiczn  enklaw  spo eczn .

Zespo y te wyró nia y si  geometri  planu, sposobem zagospodarowania, kompozycj

urbanistyczn  oraz jako ci  detali architektonicznych. W chwili obecnej poszczególne 

zespo y zosta y sztucznie wydzielone poprzez niekorzystne zmiany urbanistyczne, przede 

wszystkim lokalizacj  nowych budynków, wyburzenia zabudowa  gospodarczych, a tak e

cz ci zabudowy mieszkaniowej. 



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

74

Do najostrzej zarysowanych objawów stanu kryzysowego nale :

- Z y stan techniczny zabudowy i infrastruktury. Sytuacj  trudnych warunków bytowych  

w najstarszych zasobach mieszkaniowych pogarsza niski standard ich wyposa enia

(szczególnie je li chodzi o sieci wod-kan; w z y sanitarne). Ponadto nie remontowane 

gruntownie przez d u szy czas budynki niszczej , a ich walory u ytkowe malej .

- Braki w zagospodarowaniu terenu. Braki te dotycz  g ównie wyposa enia w elementy 

ma ej architektury, takie jak awki, place zabaw czy o wietlenie, a tak e w ziele

towarzysz c  przestrzeniom wspólnym osiedli. 

- Nieuregulowane stosunki w asno ciowe. Nieuregulowana forma zarz du w cz ci

obszarów.

Objawy stanu kryzysowego równie  wykazuje teren Nowego Miasta w wi kszo ci

ukszta towany w latach 1952-1985. Jego kszta t urbanistyczny i model przestrzenny wynika  

z kierunków przyjmowanych w latach 50-tych oraz 70-tych.  

W granicach Nowego Miasta mamy do czynienia m.in. z architektur  wielkop ytow , która 

charakteryzuje si  m.in.: 

- zwartym, trwa ym zainwestowaniem o obni onym standardzie,  

- nisk  jako ci  architektury,  

- wyizolowaniem ze struktury miejskiej, 

- niedopasowaniem skali zabudowy do przylegaj cej tkanki miejskiej, 

-  „dehumanizacj ” zabudowy i negatywnymi procesami socjologicznymi, 

- nieproporcjonalnie du ym skupiskiem mieszka ców.

Okre lenie przyczyn stanu kryzysowego w obszarach 2, 3 i 6 – sfera przestrzenna 

i gospodarcza

Jedn  z g ównych przyczyn stanu kryzysowego starych osiedli i kolonii robotniczych jest 

utrata przez cz  ich mieszka ców róde  utrzymania. Przemiany polityczno-gospodarcze lat 

90-tych w Polsce spowodowa y gwa towne nat enie procesów zwi zanych z upadkiem 

dzia alno ci przemys owej, w tym z likwidacj  przemys u wydobywczego. Ich nast pstwem 

sta  si  problem terenów poprzemys owych oraz rosn ca liczba bezrobotnych, szczególnie 

widoczna w przypadku likwidacji jednego, lecz znacz cego dla gospodarki miejskiej zak adu.
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Ponadto wraz z up ywem czasu wzrastaj  wymagania spo eczne w zakresie standardu 

zamieszkania, który w przypadku osiedli i kolonii pozostaje na ni szym ni  wspó cze nie

poziomie. Przyczyny problemów przestrzennych osiedli wielkop ytowych wynikaj  m.in.  

z zastosowanych technologii, u ytych materia ów itp. Podobnie jak w przypadku osiedli  

i kolonii robotniczych, zmianie uleg y wymagania spo eczne. 

Za cznik nr 2 Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi zawiera dokumentacj

fotograficzn  obszarów 2, 3 i 6.

Inne s abo ci obszaru 2, 3 i 6

- niski standard obs ugi przez sie  infrastruktury g ównej (wod-kan) i drogowej (obszary 2  

i 3), jej niedostosowanie do wspó czesnych standardów (obszar 2 i 3);

- ma a dost pno  obszaru 2 (komunikacja, drogi cz ce obszar z drogami g ównymi); 

- niewykorzystany potencja  gospodarczy – wolne obiekty (np. na dzia alno  gospodarcz ,

inkubator przedsi biorczo ci) w obszarze 2; 

- niska sk onno  mieszka ców obszaru 3 do ponoszenia kosztów inwestycyjnych 

zwi zanych z modernizacj  obszaru; 

- kumulowanie si  problemów spo ecznych zwi zanych z utrat  pracy lub brakiem 

aktywno ci zawodowej, wy czenie grup z ycia spo ecznego, rodz ce si  dysfunkcje, a 

nawet patologie – obszar 2 i 3;

- degradacja starej zabudowy w obszarze 2 i 3 – brak gruntownych remontów; 

- utrwalanie si  w cz ci obszaru 2 i 3 monostruktury spo ecznej, w której mog  pojawia

si  dysfunkcje, a nawet zachowania patologiczne; 

- s aby wizerunek obszaru 3 jako miejsca cz ciej wyst puj cych problemów spo ecznych.

Okre lenie kierunków usuwania objawów i przyczyn stanu kryzysowego w obszarach 

2, 3 i 6 – sfera przestrzenno- rodowiskowa i gospodarcza – okre lenie potrzeb

Obszar 2 (kolonia SATURN): 

- modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego, warunkuj ca przebudow  pionów 

g ównych w budynkach, a poprzez to warunkuj cych modernizacj  lokali mieszkalnych; 

- renowacja terenu wokó  budynków pod k tem potrzeb osób starszych, dzieci i m odzie y;
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- regulacja zieleni, uporz dkowanie terenów opadaj cych ku rzece; wyburzenia komórek  

i dzikich obiektów; 

- odnowa istniej cych zabudowa , w tym termorenowacja dachów, wymiana stolarki, 

drzwi, renowacja elewacji; 

- pobudzania przedsi biorczo ci poprzez organizacj  warsztatów informacyjnych  

i szkoleniowych dla mieszka ców zainteresowanych prowadzeniem w asnej dzia alno ci; 

- przeprowadzenie analizy op acalno ci utworzenia w budynku komunalnym (ul. 21 

Listopada 23) inkubatora przedsi biorczo ci;

- likwidacja niskiej emisji jako czynnika obni aj cego atrakcyjno  osiedla;

- stopniowa zmiana wizerunku osiedla poprzez skoordynowanie dzia a  promocyjnych ze 

Spó dzielni  SATURN i Czeladzk  Spó dzielni  Mieszkaniow .

Obszar 3 (Stare PIASKI): 

- modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w ulicach 3 Kwietnia, Ko ciuszki, 

Sikorskiego, Mickiewicza, warunkuj ca popraw  stanu wód rzeki Brynicy oraz gleby; 

- renowacja terenu wokó  budynków pod k tem potrzeb osób starszych, dzieci i m odzie y;

regulacja zieleni oraz uporz dkowanie terenu; wyburzenia komórek i dzikich obiektów; 

- renowacja parku PROCHOWNIA jako naturalnego zaplecza i terenu zielonego obszaru 3,  

w którym mog  odbywa  si  imprezy masowe, plenerowe, weekendowe. Adaptacja Parku 

na miejsce spotka  mieszka ców ca ej dzielnicy; 

- odnowa istniej cych zabudowa , w tym termorenowacja dachów, wymiana stolarki, 

drzwi, renowacja elewacji przy u yciu rodków zapobiegaj cych ucieczce ciep a;

- organizacja warsztatów informacyjnych i szkoleniowych dla mieszka ców 

zainteresowanych prowadzeniem w asnej dzia alno ci gospodarczej; doradztwo 

zawodowe;

- remonty komunalnych i prywatnych lokali oraz obiektów gospodarczych w obszarze; 

- podj cie dzia a  na rzecz organizacji i wyodr bnienia centrum dzielnicowego przy zbiegu 

ul. Nowopogo skiej oraz Spacerowej oraz zwi zane z tym dzia ania rewaloryzacyjne;

- podj cie kompleksowych dzia a  zmierzaj cych do likwidacji niskiej emisji w zabudowie 

wielorodzinnej jako czynnika znacznie obni aj cego standardy rodowiskowe w okresie 

zimowym oraz obni aj cego atrakcyjno  mieszkaniow  ca ej dzielnicy.
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Obszar 6 (Nowe Miasto): 

- modernizacja infrastruktury technicznej, reorganizacja terenów przyleg ych oraz remonty 

budynków i lokali u ytkowych z my l  o rozwoju i powstawaniu nowych miejsc pracy  

w MSP oraz mikro-przedsi biorstwach lokalnych; 

- renowacja terenu wokó  budynków pod k tem potrzeb osób starszych, dzieci i m odzie y;

regulacja zieleni oraz uporz dkowanie terenu; 

- odnowa licznych obiektów u yteczno ci publicznej, kszta tuj cych w du ej mierze 

krajobraz semantyczny tej cz ci miasta, a tak e wp ywaj cych na sk onno  do 

inwestowania i remontów innych, osób prywatnych i podmiotów instytucjonalnych; 

- rozwój terenów przemys owych przy ul. Szpitalnej i Wojkowickiej, 

- remonty i termorenowacje budynków mieszkaniowych na osiedlu Nowotki;

- dzia ania na rzecz poprawy bezpiecze stwa ruchu pieszego (ul. Szpitalna, Wojkowicka);

- przebudowa uk adu drogowego Kombatantów-Szpitalna wobec DK 94 celem zwi kszenie

bezpiecze stwa i p ynno ci ruchu w mie cie oraz lepszej dost pno ci miast s siednich;

- przebudowa terenów handlowych w obszarze 6 – uporz dkowanie targowiska Auby;

- reorganizacja terenów zielonych, zwi kszenie ich g sto ci na terenie obszaru 6;

- podj cie kompleksowych dzia a  zmierzaj cych do likwidacji niskiej emisji jako 

czynnika rzutuj cego na stan powietrza atmosferycznego w mie cie.

Diagnoza spo eczna – obszary 2, 3 i 6.

Obszar 2 nale y do obszarów problemowych, je li chodzi o nasilenie zjawisk dysfunkcji 

ycia spo ecznego Wykazuje relatywnie (w porównaniu z innymi obszarami) wi ksz  ilo

zjawisk i procesów spo ecznych, w tym niepo danych i stwarzaj cych zagro enie dla 

stabilno ci ycia rodzinnego, kulturalnego i spo ecznego

Problemem spo ecznym obszaru jest jego cz ciowa izolacja z reszty miasta przez uk ad

drogowy, co mo e prowadzi  do stereotypowego odbioru tego obszaru jako enklawy biedy  

i problemów spo ecznych.  

Realnym problemem spo ecznym obszaru 2 (oraz 3) jest jego ubo enie, zwi zane

w wi kszo ci z utrat  bazy ekonomicznej rodzin go zamieszkuj cych (bezrobocie, ok. 30%), 

jak  by a zlikwidowana, po o ona niedaleko, KWK SATURN. Kopalnia odegra a wa na rol

w ukszta towaniu struktury spo ecznej obszaru, co mo e, chocia  nie musi, prowadzi  do 
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trudno ci w pokonywaniu barier ekonomicznych i spo ecznych w obszarze 2 (niska 

mobilno , obni one kwalifikacje itp.).  

Obszar ten jest stosunkowo niewielki, natomiast g sto zaludniony. Do ko ca 2004 obszar ten 

zamieszkiwa o 770 mieszka ców, w tym 626 to osoby powy ej osiemnastego roku ycia.  

W stosunku do ogólnej liczby ludno ci miasta Koloni  SATURN zamieszkuje 2,2 %.  

Mieszka cy tego obszaru zwracali si  w 2003 roku do MOPS poszukuj c pomocy przede 

wszystkim ze wzgl du na problemy wnikaj ce z pozostawania bez pracy. W dalszej 

kolejno ci odnotowano trudno ci w funkcjonowaniu spo ecznym wynikaj ce

z niepe nosprawno ci oraz bezradno ci opieku czo–wychowawczej i pozosta ych 

problemów yciowych, g ównie dotycz cych rodzin niepe nych i wielodzietnych.

Powy ej przedstawione problemy zg osi o 10,8 % wnioskodawców ca o ci pomocy z tego 

rejonu, a dotyczy y one w sposób bezpo redni i po redni 12,8 % ogó u mieszka ców obszaru. 

Odr bnym problemem spo ecznym s obni one warunki mieszkaniowe (stara zabudowa). 

Obszar 3: cz ciowo potwierdza stereotyp terenów pokopalnianych jako problemowych, je li

chodzi o nasilenie zjawisk dysfunkcji, a nawet patologizacji ycia spo ecznego. Obszar 

wykazuje do  wysok  ilo  negatywnych zjawisk spo ecznych (w tym niepo danych

i stwarzaj cych zagro enie), które mog  prowadzi  do zak ócenia równowagi spo ecznej  

w dzielnicy, wzrostu stopnia odczuwalnego zagro enia oraz spadku skuteczno ci kontroli 

spo ecznej (problemy alkoholowe, przemoc i zagro enie przest pczo ci ).

Teren obszaru 3 jest styczny do g ównej arterii wewn trznej dzielnicy – ul. Nowopogo skiej. 

Lokalizacja pomaga w zachowaniu funkcji gospodarczych, natomiast wn trze strefy, w tym 

zw aszcza stara zabudowa przy ul. 3 Kwietnia-Ko ciuszki oraz cz ciowo – Nowopogo skiej

– wykazuje wi ksz  od redniej w obszarze ilo  dysfunkcji spo eczno-ekonomicznych. 

W obszarze tym, do ko ca 2004 roku zamieszkiwa y 4.974 osoby, w tym 4.136 osób powy ej

18 roku ycia. Mieszka cy obszaru Stare Piaski stanowi  a 14,4 % ogó u czeladzian.  

Wnioskodawcy, którzy w 2003 roku ubiegali si  o pomoc z systemu pomocy spo ecznej

stanowili 5,1 % doros ych mieszka ców obszaru. Jednak e z pomocy bezpo rednio

i po rednio skorzysta o 7,8 % wnioskodawców i cz onków ich rodzin w odniesieniu do ogó u

zbiorowo ci mieszka ców Starych Piasków.

Dominuj cymi problemami spo ecznymi obszaru, jakie wyst powa y w minionych latach  

w obszarze pomocy spo ecznej by y problemy wynikaj ce z: pozostawania bez pracy, 

niepe nosprawno ci, d ugotrwa ych chorób, a tak e problemy yciowe rodzin niepe nych
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i wielodzietnych. Odr bnym problemem jest alkoholizm oraz spadek poczucia 

bezpiecze stwa, którego róde  mo na szuka  m.in. w ród m odzie y, która nie znajduje dla 

siebie alternatywnego sposobu sp dzania czasu wolnego. Obszar 3 o du ym zasi gu

przestrzennym charakteryzuje si  te wy szym wska nikiem odnotowanych incydentów  

i przest pstw.

Obszar 6: Nowe Miasto nie nale y do obszarów problemowych, je li chodzi o szczególne 

nasilenie czy koncentracj  zjawisk dysfunkcji i patologizacji ycia spo ecznego, niemniej ze 

wzgl du na liczebno  populacji jest jednym z obszarów zainteresowania s u b spo ecznych.

Realnym problemem rzutuj cym na walory i potencja  gospodarczy i spo eczny obszaru jest 

jego stopniowe starzenie si . Istnieje bezpo redni zwi zek mi dzy starzeniem si  populacji 

zamieszkuj cej obszar rewitalizowany oraz jego potencja em rozwojowym. Struktura 

spo eczna strefy rzutuje na struktur  firm w niej obecnych oraz mo liwo ci ich rozwoju. 

Lokalizacja obszaru pomaga w zachowaniu jego mocnej funkcji gospodarczej oraz roli  

w ca ym mie cie, natomiast wn trze osiedla Nowotki wykazuje – jako licznie zamieszkany 

teren – sporo przypadków i dysfunkcji zwi zanych z alkoholem i problemami rodzin 

niepe nych oraz wielodzietnych.

W obszarze 6 zamieszkuje 8.576 osób (24,9 % ogó u czeladzian), powy ej 18 roku ycia – 

7.302 osoby. Grupa dzieci i m odzie y jest wi c liczniejsza (1.274) ni  w innych cz ciach 

miasta, co powinno implikowa  okre lone dzia ania spo eczne. 

Zgodnie z diagnoz  zjawisk i problemów spo ecznych w pomocy spo ecznej, w obszarze tym 

kumuluj  si  miejsca zamieszkania osób, które w 2003 roku zwraca y si  do MOPS o pomoc 

ze wzgl du na skutki pozostawania bez pracy, problemy wynikaj ce z niepe nosprawno ci

oraz d ugotrwa ej choroby, a tak e szeroko rozumiane problemy yciowe rodzin (rodzin 

niepe nych, rodzin wielodzietnych, potrzeby ochrony macierzy stwa, bezradno  opieku czo 

– wychowawcza). W granicach obszaru Nowe Miasto odnotowano miejsca zamieszkania 

osób, które zwróci y si  do MOPS w poszukiwaniu wsparcia z powodu ubóstwa.

Odsetek 6,9 %  mieszka ców tego obszaru stanowi  osoby, które maj c powy ej 18 lat, 

zwróci y si  do MOPS w 2003 roku o pomoc i wsparcie. Dzia aniami pomocowymi cznie

by o obj tych dok adnie 8% wnioskodawców oraz cz onków ich rodzin z obszaru 6. 
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Okre lenie przyczyn stanu kryzysowego w obszarach 2, 3 i 6 – sfera spo eczna

Przyczyn stanu kryzysowego nale y upatrywa  przed wszystkim w zjawiskach i procesach 

zwi zanych z utrat  pracy i bazy ekonomicznej mieszka ców obszaru: 

- cz  osób d ugotrwale bezrobotnych traci kontakt z rynkiem pracy, przez co wymaga 

wi kszej pomocy ni  np. m odzie , która jest bardziej mobilna i atwiej dostosowuje si

do aktualnych potrzeb i sytuacji na rynku pracy (udzia  m odzie y w ród bezrobotnych spada); 

- wzrost zachowa  „uzale niaj cych” od pomocy spo ecznej, postaw roszczeniowych, 

g ównie w cz ci obszaru 3,

- niska aktywno  i mobilno  cz ci osób pozostaj cych bez pracy, 

- brak atrakcyjnych ofert sp dzania czasu wolnego dla m odzie y z rodzin zagro onych

wykluczeniem. Problem ten dotyka tak e osób w wieku rednim i starszych, które s

jeszcze aktywne yciowo (a np. na zasi kach, rentach lub pobieraj  inne wiadczenia), 

jednak nie anga uj  si  w ycie spo eczno ci. W a nie z my l  o takich grupach nale y

stworzy  mo liwo  zaanga owania si  w mikro-inicjatywy; 

- niewielki udzia  przestrzeni publicznych dost pnych dla dzieci, m odzie y oraz osób 

starszych o funkcji stricte rekreacyjnej, sportowej itp. 

Okre lenie kierunków usuwania objawów i przyczyn kryzysu w obszarach 2, 3 i 6 -

sfera spo eczna

- obj cie monitoringiem sytuacji spo ecznej w obszarze 2 i 3; 

- rozwój inicjatyw s u cych dostosowaniu do potrzeb i sytuacji na rynku pracy; 

organizacja Klubu Pracy, spó dzielni pracowniczej itp.; pomoc osobom bezrobotnym, 

które zadeklaruj  ch  czynnego udzia u w programie aktywizacji – szkolenia, sta e, 

warsztaty, pomoc psychologa oraz doradcy zawodowego; 

- rozszerzenie zakresu zaj rodowiskowych, zw aszcza dla dzieci z obszaru 2 i 3; 

- uruchomienie wietlicy rodowiskowej dla dzieci i osób starszych w obszarze 2; 

- organizacja przestrzeni pod k tem sp dzania wolnego czasu, w tym organizacja placów 

zabaw, terenu zielonego i bezpiecznego dla dzieci; rewaloryzacja terenów zielonych; 

rozbudowa zaplecza sportowego z my l  o edukacji poprzez sport, poprawie zdrowo-

tno ci m odzie y oraz jako alternatywa na sp dzanie czasu po zaj ciach szkolnych; 

- rozbudowa oferty spo ecznej i kulturalnej dla mieszka ców;
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- zapewnienie rodzinom wielodzietnym pomocy w zakresie szkolnym oraz – w miar

mo liwo ci – pomoc psychologów i pomoc materialna;

- remonty domów i uporz dkowanie posesji, co pozwoli zaanga owa  mieszka ców  

w realizacj  celów dotycz cych ich w asnego rodowiska ycia; 

- wy onienie liderów spo ecznych w obszarach. Organizowanie konkursów pomi dzy

obszarami i osiedlami na najlepsze mikro-inicjatywy.

4.2.5. Cele strategiczne rewitalizacji terenów mieszkaniowych – obszarów 2, 3 i 6 

- wzrost atrakcyjno ci biznesowej kolonii SATURN; 

- poprawa struktury przestrzennej i zmiany jako ciowe w zagospodarowaniu;

- poprawa warunków mieszkaniowych w starych zasobach;

- wymiana infrastruktury g ównej w obszarze 2 i 3 – poprawa stanu rodowiska;

- ograniczanie niskiej emisji w budownictwie wielorodzinnym –poprawa stanu rodowiska;

- wzrost aktywno ci i inicjatyw mieszka ców w oparciu o infrastruktur  spo eczn  oraz 

pracowników spo ecznych i wolontariuszy;

- podj cie dzia a  zwi kszaj cych mobilno  i dostosowawczych do sytuacji na rynku 

pracy; obj cie szczególn  trosk  m odzie y z rodzin dysfunkcyjnych;

- spadek liczby przest pstw i kolizji z prawem.

4.2.6. Cele szczegó owe rewitalizacji terenów mieszkaniowych – obszarów 2, 3 i 6 

- pe na adaptacja infrastruktury do wspó czesnych standardów: obszary 2 i 3  (do 2011) 

- rozbudowa oferty wietlic rodowiskowych oraz inicjatyw s u cych „wykorzystaniu” 

potencja u spo ecznikowskiego ludzi starszych oraz zagospodarowaniu czasu wolnego 

dzieciom i m odzie y, zw aszcza z rodzin niepe nych i zagro onych (2007); 

- poprawa stanu rodowiska przez ograniczenie niskiej emisji, zw aszcza w obszarze 3 i 6 

(termin 2015);  

- wzrost zachowa  prewencyjnych dla poprawy bezpiecze stwa: patrole obywatelskie, 

wi ksza liczba patroli policyjnych i Stra y Miejskiej, monitoring obszarów 3 i 6;  

- reorganizacja przestrzeni publicznych  pod k tem:  

wyodr bnienia centrum dzielnicowego w dzielnicy Piaski i organizacji imprez 

kulturalnych i masowych (2008);– obszar 3; 
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potrzeb osób starszych oraz niepe nosprawnych ruchowo (stopniowo); 

zapewnienia mo liwo ci sp dzania wolnego czasu, g ównie przez dzieci  

i m odzie : boiska, place zabaw (2009); 

- w a ciwe oznaczenie i podj cie dzia a  s u cych w czeniu zabytkowych osiedli w szlak 

turystyki przemys owej województwa l skiego (termin 2010); 

- wprowadzenie nowych lub zatartych funkcji kreuj cych wag  i rang  obszarów: obiektów 

i lokali decyduj cych o kulturalnym i gospodarczym charakterze, dodaj cych presti u

(termin 2010); 

- renowacja starych domów: obszar 2 i 3 (2020); 

- termorenowacja i uciep ownienie osiedla Nowotki – poprawa warunków mieszkaniowych 

oraz stanu rodowiska w mie cie (2025); 

- budowa nowych mieszka  socjalnych i komunalnych w obszarze 3 i 6. 

4.2.7. Szanse i zagro enia realizacji celów rewitalizacji w obszarach 2, 3 i 6 

Zagro enia realizacji celów i kierunków rewitalizacji – obszar 2, 3 i 6:

- du a konkurencja mi dzy samorz dami w ubieganiu si  o wsparcie z EFRR,  

w szczególno ci na du e projekty wymiany infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

(Dzia anie 3.1 oraz 1.2. – obszar 3) 

- zagro enie brakiem rodków w asnych na zapewnienie wymaganego wk adu w asnego – 

skala potrzeb jest niewspó mierna do mo liwo ci czasowego generowania takich kwot, 

jakie by yby wymagane wobec skali interwencji;  

- Brak wsparcia dla projektów dotycz cych rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej  

i pog bienie si  z ego stanu zabudowy – ZPORR de facto nie finansuje tego typu 

projektów, a w a ciciele – wobec ogromnej skali kosztów – nie s  w stanie podj  si

realizacji ca o ciowej rewaloryzacji starej substancji mieszkaniowej; 

- ryzyko zmiany politycznej – ryzyko cz ciowego zaniechania procesów odnowy 

obszarów podlegaj cych rewitalizacji;

- rosn ca apatia mieszka ców oraz inercja w obszarach 2 i 3, co mo e prowadzi  do 

utrwalenia ich wy czenia z ycia spo ecznego i w rezultacie – tak e gospodarczego; 

- utrwalenie si  negatywnego obrazu obszaru 3 w ród mieszka ców, co mo e sprzyja

utrzymaniu si  raczej niekorzystnego wizerunku i potocznej opinii o tym obszarze;
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- spadek poziomu przedsi biorczo ci w ród mieszka ców obszarów 2 i 3, co mo e

skutkowa  utrwaleniem wy czenia ekonomicznego najstarszej cz ci obszaru 3 oraz 

cz ciowo tak e marginalizacji gospodarczej obszaru 2;

- nie w czenie si  mieszka ców i instytucji w proces odnowy obszaru – realizacja 

zamierze  urbanistycznych, gospodarczych i rodowiskowych, brak realizacji 

spo ecznych elementów sk adowych procesu rewitalizacji;

- utrzymanie i nasilanie si  niekorzystnych procesów ludno ciowych (migracja, ujemne 

saldo migracji, ujemny przyrost naturalny).

Szanse realizacji celów i kierunków rewitalizacji – obszary 2, 3 i 6:

- mo liwo  znacznego sfinansowania projektów rewitalizacji oraz infrastrukturalnych ze 

róde  zewn trznych – mo liwo  wykorzystania funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej oraz innych rodków (NFO iGW, WFO iGW) w finansowaniu 

poszczególnych projektów infrastrukturalnych; 

- kontynuacja dialogu spo ecznego wokó  koncepcji zmiany wizerunku obszaru 2 i 3 oraz 

promowaniu Nowego Miasta jako terenu szczególnie atrakcyjnego do prowadzenia 

dzia alno ci gospodarczej;

- promocja inwestycyjna terenów w obszarach 3 i 6 (w obszarach tych znajduj  si  tereny 

przeznaczone pod dzia alno  gospodarcz , w tym przemys ow ) oraz podj cie dzia a

nakierowanych na pobudzenie (w tym promocja) mikro-przedsi biorczo ci jako szansa 

dla rozwoju spo ecznego i ekonomicznego obszaru 2; 

- wzbogacenie terenów w obszarze 2 i 3 o infrastruktur  spo eczn  oraz kulturaln

i edukacyjn  (np. biblioteki, domy kultury) jako istotny element kreowania wi zi i postaw 

spo ecznych; 

- stopniowa waloryzacja zabytkowych obiektów mieszkalnych ze znacz cym

wspó udzia em (finansowym) wspólnot mieszkaniowych, prywatnych w a cicieli; 

- oznaczenie szlaku turystycznego (kolonie robotnicze) i ich promocja – kreowanie g ównie 

nowego wizerunku i odbioru spo ecznego w ród mieszka ców, wzrost wiadomo ci

warto ci historycznej i kulturowej obszarów 2 i 3. Te dzia ania mog  sprzyja  kreowaniu 

nowego, opartego o dziedzictwo przemys owe, wizerunku ca ego miasta; 

- wykorzystanie instytucji dzia aj cych w mie cie do przeprowadzenia projektów 

aktywizacji zawodowej i spo ecznej w ród mieszka ców obszarów, zw aszcza obszaru 3. 
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4.3. Tereny przemys owe – obszar 4 

Do po owy lat 90-tych dominuj cym na terenie Czeladzi przemys em by o górnictwo w gla

kamiennego. W efekcie wyczerpywania z ó  oraz recesji gospodarczej istniej ca na terenie 

miasta KWK „Saturn” zosta a zlikwidowana w 1995 roku i w chwili obecnej w Czeladzi nie 

jest prowadzona eksploatacja górnicza. Tereny kopalniane w mie cie obejmowa y g ównie

rejony ul. Dehnelów (ruch I), Poniatowskiego (szyb Julian) oraz ul. Betonowej (ruch III). 

4.3.1. Walory historyczne i kulturowe obszaru 4 

Eksploatacja górnicza rozpocz a si  w mie cie w latach 70-tych XIX wieku. Powsta y

wówczas spó ki z kapita em polskim, niemieckim, francuskim, które realizowa y kompleksy 

zabudowy przemys owej oraz mieszkaniowej o wysokim standardzie. Dziedzictwem 

historycznym, dokumentuj cym przemys owe korzenie rozwoju miasta, s  kompleksy 

budynków KWK SATURN. Ulegaj  one jednak stopniowej degradacji i dewaluacji, st d

pilna potrzeba ich rewaloryzacji i nadania nowych, u ytkowych, funkcji. 

Do zabytkowych za o e  przemys u i techniki w mie cie nale :

KWK Saturn Ruch I, Czelad  ulica Dehnelów – kompleks o strukturze przestrzennej 

charakterystycznej dla zak adu wydobywczego z ko ca XIX i pocz tku XX wieku, 

usytuowany w otoczeniu zieleni komponowanej oraz kilku zespo ów osiedlowych  

o ca o ciowym za o eniu przestrzennym. Zabudow  kopalni stanowi  obiekty murowane 

zbudowane z ceg y, z elewacjami pozbawionymi tynku. Zabudowa ta zró nicowana jest 

pod wzgl dem wysoko ci (budynki jedno-, dwu- i trzykondygnacyjne). W strukturze 

przestrzennej zespo u wyró niaj  si  segmenty g ównych obiektów produkcyjnych oraz 

pierwszoplanowa grupa obiektów frontowych. Ca o  uzyska a historyzuj cy i w znacznej 

mierze ujednolicony wystrój. W kompleksie znajduj  si  budynki i budowle pochodz ce

z ró nych okresów czasu. Wyst puj  tu dobrze zachowane przyk ady cennych obiektów 

górnictwa, unikalne w skali regionu, a nawet kraju (obszar 4); 

KWK Saturn Ruch III, Czelad -Piaski ul. Ko ciuszki – na terenie zak adu znajduj  si

obiekty przebudowane, b d  postawione wspó cze nie. W latach 90-tych cz  obiektów 

rozebrano, pozostawiaj c jedynie fragment zabudowy administracyjnej, pomocniczej  

i oddzia ów produkcyjnych. Jedynie zabudowa w obr bie tzw. Starego Placu posiada 
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znaczenie historyczne i walory kulturowe. Dzia ania likwidacyjne zniszczy y jednak e

dawny uk ad przestrzenny (obszar 3); 

KWK Saturn Ruch III, Czelad -Piaski zespó  Szybu Julian, ul. Poniatowskiego – niewielki 

kompleks rozbudowany na pocz tku XX wieku przy szybie pomocniczym. Od lat 70-tych 

rozpocz a si  likwidacja zak adu, a przeprowadzone wyburzenia zak óci y ca kowicie

dawny uk ad zabudowy. Pozostawiono nieliczne obiekty architektoniczne (obszar 3); 

Zak ady P ytek i Wyrobów Sanitarnych „Józefów” ul. Katowicka 157 – zespó  ten tworzy 

redniej wielko ci kompleks produkcyjny, usytuowany w po udniowej cz ci miasta. Na 

zespó  sk ada si  ujednolicona zabudowa o uproszczonej architekturze. Tworz  j  obiekty 

z lat 20-tych XX wieku oraz postawione w okresie powojennym. Pierwotny uk ad zespo u

jest nieczytelny, jedynie trzy obiekty zachowa y wygl d zbli ony do pierwotnego. Zespó

nie posiada znacz cych walorów; 

Górno l skie Przedsi biorstwo Wodoci gowe, Stacja Pomp w Czeladzi, ul. Staszica 124 – 

jest to niewielkie za o enie o typowym dla tego typu zak adów uk adzie.  

Tereny dawnych za o e  przemys owych (Kopalnia Saturn – ul. Dehnelów, ul. Ko ciuszki, 

zabudowania Szybu Julian – ul. Poniatowskiego) obj te s  ochron  konserwatorsk .

Na terenie miasta Czeladzi oprócz zabytkowych za o e  przemys u i techniki, znajduj  si

tak e tereny przemys owe, na których prowadzona jest dzia alno  gospodarcza. Usytuowane 

s  one zarówno na pó noc, jak i po udnie od Starego Miasta. Wchodz ce w ich sk ad obiekty 

(poza nielicznymi wyj tkami) nie wymagaj  podj cia natychmiastowych dzia a

rewaloryzacyjnych. Problemy tych terenów maj  tak e natur  spo eczn , zwi zan  g ównie

z bezrobociem jako nast pstwem likwidacji przemys u wydobywczego w mie cie.

Atuty, walory i inne mocne strony obszaru 4 (terenów poprzemys owych) to:

- dogodne po o enie, blisko DK nr 94 oraz drogi wewn trznej cz ci zachodniej miasta – 

ul. Dehnelów; 

- du a warto  u ytkowa (gospodarcza – pomimo daleko posuni tej degradacji  

i dewastacji) terenów poprzemys owych oraz zabudowa  kopalnianych; 

- du a warto  architektury zespo u pokopalnianego, tworzonego cznie przez dwa pa ace, 

zabudowania kopalni (cz ciowo unikatowe na skal  europejsk ) oraz za o enia parkowe, 

w cz ci równie  uj te w ewidencji zabytków miasta Czelad ;
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- jasny i harmonijny uk ad za o enia urbanistycznego kopalni, umo liwiaj cy du

elastyczno  w adaptacji na wspó czesne funkcje; 

- du a powierzchnia terenów wolnych, które mog  zosta  przeznaczone na funkcje typowo 

gospodarcze;

- uzbrojenie terenu (ul. Dehnelów) w sieci g ówne infrastruktury (wod-kan, nN, N, ciep o, 

telefon, dojazd). 

4.3.2. Granice ochrony konserwatorskiej 

cis  ochron  konserwatorsk  nie obj te s  obecnie adne z powy szych kompleksów.  

W ewidencji zabytków (kat. „B”) umieszczone s  natomiast XIX wieczne zabudowania 

kopalniane (Ruch I) przy ul. Dehnelów, które wraz z siedzib  dyrekcji (Dehnelów 2), 

pa acykiem zarz dcy (Dehnelów 10 – oba w obszarze 5) oraz osiedlami przy ul. Legionów  

i 21 Listopada (wszystkie w ewidencji zabytków) oraz towarzysz c  im infrastruktur

spo eczn  i terenami zielonymi (Park Jordan, Park 21 Listopada, Park przy dyrekcji  

i siedzibie zarz dcy) tworzy y jednorodny kompleks przestrzenny. 

Zabytkami ci le chronionymi s maszyny górnicze i przemys owe, znajduj ce si  na terenie 

zabudowa  kopalni SATURN w granicach obszaru 4. 

Poni ej przedstawione zosta y zabytki (budynki) w obszarze 4: 

- zabudowa kopalni KWK SATURN: 

budynki dyrekcji, administracji i stra y po arnej;

kompleks wie y wyci gowej, budynku maszyny wyci gowej, kot owni,

warsztatów, szatni, pomieszcze  wentylatorów; 

a ni i cechowni; 

nadszybia szybów I i II oraz wie y nadszybowej szybu I; 

dawnych stajni (magazynu) i magazynu g ównego;

kompresorowni i budynku transformatora. 
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4.3.3. Okre lenie granic obszaru rewitalizacji 

W ramach terenów przemys owych obj tych ostrymi objawami stanu kryzysowego 

przeznaczono do rewitalizacji obszar i okolic  by ej KWK Saturn, przy ul. Dehnelów (od ul. 

Mi ej do ogródków dzia kowych obok Parku Alfred) – Obszar 4 (patrz mapa).

Granice obszaru okre lono analizuj c struktur  przestrzenn  obszaru (ukszta towan  przez 

przemys ) oraz bior c pod uwag  konieczno  znacz cej poprawy stanu rodowiska

i rewaloryzacji zabytkowej kopalni. Ponadto wzi to pod uwag  zasi g niekorzystnych 

zjawisk spo ecznych i gospodarczych opisanych poni ej.

4.3.4. Diagnoza i kierunki rewitalizacji 

Opis objawów stanu kryzysowego – sfera gospodarcza i przestrzenna

Po 1989 roku, wraz z rozpocz ciem procesu restrukturyzacji górnictwa, prowadz cym do 

likwidacji KWK SATURN, na terenie miasta zacz a nast powa  degradacja terenów  

i obiektów poprzemys owych. Bardzo cz sto na skutek zaniechania produkcji czy 

opuszczenia, zdewastowane, zdegradowane, niezagospodarowane czy zagospodarowane 

ekstensywnie tereny poprzemys owe sta y si  „ugorami przemys owymi”. Obecnie 

post puj cy stan kryzysowy tych obszarów przejawia si  mi dzy innymi: 

- Z ym stanem technicznym zabudowy i infrastruktury: Nie remontowane i nie 

zabezpieczone obiekty stopniowo niszczej c stwarzaj  zagro enie dla otoczenia. Ich stan 

techniczny jest niezadowalaj cy i budzi zastrze enia natury eksploatacyjnej  

i bezpiecze stwa. Degradacji ulega infrastruktura techniczna obiektów i ca ego terenu. 

- Post puj c  degradacj  przestrzenn : Wyburzenia pojedynczych obiektów 

poprzemys owych, a tak e nie kontrolowana sukcesja ro linno ci powoduj  chaos 

przestrzenny oraz zacieranie si  czytelnych niegdy  uk adów przestrzennych.

- Utrat  znaczenia i rangi: Likwidacja przemys u wydobywczego, tak istotnego niegdy  dla 

rozwoju i funkcjonowania miasta oraz jego mieszka ców spowodowa a spadek rangi tych 

terenów do rangi obszarów problemowych. Sta y si  one ród em problemów 

spo ecznych, gospodarczych i przestrzennych. 

- Negatywnym oddzia ywaniem na otoczenie: Przejawia si  ono w negatywnym odbiorze 

wizualnym i estetycznym tych terenów zarówno przez mieszka ców miasta, jak  

i przyjezdnych. W ich oczach tereny poprzemys owe nie przedstawiaj  równie adnej

wi kszej warto ci u ytecznej i estetycznej. 
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- Znacznym przekszta ceniem elementów rodowiska przyrodniczego: Eksploatacja 

bogactw naturalnych jest jedn  z g ównych form antropopresji, oddzia uj cych w istotny 

sposób na rodowisko przyrodnicze oraz struktur  przestrzenno-krajobrazow  regionu.  

W wyniku dzia alno ci przemys owej zarówno tereny poprzemys owe, jak i te do nich 

przylegaj ce, zosta y w znacznym stopniu przekszta cone. Zmianie uleg y mi dzy innymi 

stosunki wodne, stan gleb, ukszta towanie terenu itp. 

W za czniku 2 PROM znajduj  si  fotografie dokumentuj ce post puj c  degradacj

terenów poprzemys owych na terenie miasta.

Okre lenie przyczyn stanu kryzysowego – sfera gospodarcza i przestrzenna

Opisuj c objawy stanu kryzysowego terenów przemys owych mo na zauwa y  wyró niaj ce

si  jego przyczyny, które stanowi  tak e s abo ci obszaru 4:

- opuszczenie kompleksu i pozostawienie go poza u ytkowaniem,

- brak spójnej wizji wykorzystania terenów pokopalnianych,

- dotychczasowy brak spo ecznej debaty w mie cie nt. wykorzystania kompleksu na cele 

gospodarcze i – przede wszystkim – spo eczno-edukacyjne i kulturalne, 

- wysokie koszty adaptacji i rewaloryzacji terenów pokopalnianych do wspólczesnych 

standardów u ytkowych,

- nieuregulowane stany prawne cz ci obiektów, 

- istniej ce szczegó owe uregulowania odno nie odnowy zabytków przemys owych oraz 

wynikaj ca z nich niech  prywatnych inwestorów do odnawiania obiektów. 

Okre lenie kierunków usuwania objawów i przyczyn stanu kryzysowego – sfera 

gospodarcza i przestrzenna – okre lenie potrzeb

- powo anie jednostki zarz dzaj cej mieniem poprzemys owym i za nie odpowiadaj cej;

- zabezpieczenie szczególnie cennych i unikatowych obiektów przed dalsz  degradacj ;

- okre lenie kierunków zmian – opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów 

pokopalnianych, okre lenie funkcji obiektów, w tym etapowania prac; 

- mo liwo  wykorzystania wcze niejszych koncepcji zagospodarowania cz ci obiektów 

na potrzeby spo eczne i edukacyjne (np. filia uczelni wy szej, szko a rednia) oraz 

gospodarcze (np. park przemys owo-technologiczny, inkubator nowych mikro-firm itp.);

- rewaloryzacja obiektów zabytkowych oraz zabytków kultury przemys owej (maszyn);
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- wyburzenia obiektów niepotrzebnych, koliduj cych z projektem zagospodarowania terenu 

lub te  pozostaj cych w szczególnie z ym stanie technicznym;

- usuni cie „dzikiej zieleni”, rekultywacja terenów przylegaj cych do zabudowa  oraz 

uzupe nienie zieleni komponowanej; 

- wyposa enie w niezb dna infrastruktur  wodno-kanalizacyjn , drogow , teletechniczn

i inne media terenów celem ich zagospodarowania na cele gospodarcze oraz inne; 

- promocja gospodarcza i inwestycyjna terenu; 

- wprowadzani na teren kopalniany nowych firm przez podmiot zarz dzaj cy terenem. 

Diagnoza spo eczna

Obszar 4 nale y do obszarów powolnego nasilania si  zjawisk dysfunkcji ycia spo ecznego. 

Podstawowe dysfunkcje zwi zane s  z ubo eniem spo eczno ci obszaru – utrat ród a

utrzymania: zatrudnienia w zak adach przemys owych (KWK SATURN). Problematyczny 

jest zamieszka y rejon przy ul. W glowej. Tereny kopalni (ponad 33 ha) s  niezamieszkane. 

Obszar 4 znajduje si  na uboczu, st d te  jego wyizolowanie z reszty miasta przez brak dróg  

i ogólne po o enie mo e sprzyja  zjawiskom tworzenia swoistej enklawy ubóstwa i innych 

problemów spo ecznych. Obszar 4 otoczony jest terenami poddawanymi rekultywacji, co 

mo e niekorzystnie wp ywa  na jego odbiór spo eczny i wizerunek tej cz ci miasta,  

a obecnie rzutuje na pogorszenie si  warunków mieszkaniowych. Utrwalona monostruktura 

spo eczna obszaru 4 mo e tak e zagrozi  trwa o ci po danych zmian spo ecznych. 

W obszarze 4 zamieszkuje 727 mieszka ców miasta. Stanowi  oni 2,1 % ogó u czeladzian.  

Z kolei liczba mieszka ców powy ej 18 roku ycia zamieszkuj cych ten obszar wynosi 621 

osób. Wnioskodawcy, którzy w 2003 roku otrzymali pomoc z systemu pomocy spo ecznej

stanowili 7,6 % doros ych mieszka ców tego obszaru. cznie za  z cz onkami swych rodzin 

stanowili 11,5 % ogó u zbiorowo ci zamieszkuj cej obszar 4. 

W obszarze tym dominowa y takie zjawiska spo eczne jak: problemy wynikaj ce

z pozostawania bez pracy (ok. 25%), alkoholizmu oraz niepe nosprawno ci.

Okre lenie przyczyn stanu kryzysowego w obszarze 4 – sfera spo eczna

Wa n  przyczyn  problemów spo ecznych jest izolacja terenu (wra enie „pozostawienia go 

samemu sobie”). Przyczyn kryzysu nale y upatrywa  jednak przed wszystkim w zjawiskach  

i procesach zwi zanych z utrat  pracy i bazy ekonomicznej mieszka ców obszaru: 
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- cz  osób d ugotrwale bezrobotnych traci kontakt z rynkiem pracy, przez co wymaga 

wi kszej pomocy; niska aktywno  i mobilno  cz ci osób pozostaj cych bez pracy, 

- wzrost zachowa  „uzale niaj cych” od pomocy spo ecznej oraz postaw roszczeniowych. 

Wa n  przyczyn  spo eczn  pog biania si  aktualnego stanu rzeczy, wp ywaj c

bezpo rednio na stan przestrzeni w obszarze 4 oraz perspektywy rozwojowe i odbiór obszaru 

4, jest brak w wiadomo ci spo ecznej potrzeby szybkiego rozwi zania problemów tego 

obszaru. W zwi zku z tym zauwa alny jest brak rzetelnej debaty spo ecznej na temat 

przeznaczenia i przysz o ci tego obszaru w mie cie. Tymczasem jest on jednym  

z najwa niejszych czynników decyduj cych o sukcesie rewitalizacji tego typu terenów

Okre lenie kierunków usuwania objawów i przyczyn stanu kryzysowego w obszarze 4 –

sfera spo eczna

- obj cie monitoringiem sytuacji spo ecznej rejonu ul. W glowej;

- rozwój inicjatyw s u cych dostosowaniu do potrzeb i sytuacji na rynku pracy 

mieszka ców obszaru 4: organizacja Klubu Pracy, pomoc osobom bezrobotnym, które 

zadeklaruj  ch  czynnego udzia u w programie aktywizacji: szkolenia, sta e, warsztaty; 

- rozszerzenie zakresu zaj rodowiskowych, zw aszcza dla dzieci z obszaru 4; 

- rewaloryzacja terenów zielonych; rozbudowa zaplecza sportowego z my l  o edukacji 

poprzez sport, poprawie zdrowotno ci dzieci i m odzie y oraz jako alternatywa na 

sp dzanie czasu po zaj ciach szkolnych; 

- zapewnienie rodzinom wielodzietnym pomocy w zakresie szkolnym oraz – w miar

mo liwo ci – pomoc psychologów i pomoc materialna; 

- pilota owy projekt spo eczny: wy onienie lidera spo ecznego w obszarze 4. Organizacja 

mikroinicjatyw w obszarze 4. 

4.3.5. Cele strategiczne rewitalizacji obszaru 4 

- przeprowadzenie debaty publicznej dot. funkcji obszaru 4 – okre lenie modelu 

przekszta ce  oraz przysz ej funkcji u ytkowej;

- pe na inwentaryzacja obiektów i terenów pokopalnianych, sporz dzenie koncepcji  

i dokumentacji technicznej projektów przebudowy; 

- przyst pienie do pozyskiwania partnerów gospodarczo-spo ecznych i szukania róde

finansowania projektów dotycz cych adaptacji budynków do nowych funkcji; 
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- poprawa struktury przestrzennej i zmiany jako ciowe w zagospodarowaniu;

- wymiana infrastruktury g ównej w obszarze 4, rozbudowa sieci g ównej na obszarach 

niezabudowanych oraz rekultywacja terenu – poprawa stanu rodowiska;

- wprowadzenie nowych firm przez podmiot zarz dzaj cy ca ym kompleksem; 

- nawi zanie wspó pracy z szko ami wy szymi i instytucjami regionalnymi, które mog

odegra  pomocnicz  rol  w wykorzystaniu potencja u terenów w obszarze 4; 

- wprowadzenie zieleni urz dzonej – usuni cie „dzikiej”, ekspansywnej zieleni;

- organizacja muzeum techniki na terenie cz ci obiektów – wykorzystanie zabytkowych 

maszyn kopalnianych i ich udost pnienie zwiedzaj cym; 

- wzrost aktywno ci i inicjatyw mieszka ców w oparciu o infrastruktur  spo eczn  oraz 

pracowników spo ecznych i wolontariuszy;

- podj cie dzia a  zwi kszaj cych mobilno  i dostosowawczych do sytuacji na rynku 

pracy; obj cie szczególn  trosk  m odzie y z rodzin dysfunkcyjnych.

4.3.6. Cele szczegó owe rewitalizacji obszaru 4 

- pe na rekultywacja terenów pokopalnianych oraz wn trza kopalni (do 2015); 

- pe na adaptacja infrastruktury do wspó czesnych standardów: (do 2011); 

- zagospodarowanie na cele gospodarcze terenów niezabudowanych: budowa infrastruktury 

g ównej (dróg, wodoci gu, kanalizacji, sieci energetycznej, teletechnicznej itp.) na 

potrzeby realizacji strefy aktywno ci gospodarczej; budowa sieci wewn trznej (2011); 

- przebudowa i adaptacja zabytkowych obiektów na cele spo eczne: kulturalno-o wiatowe,

edukacyjne (do ko ca 2015); 

- rozbudowa oferty wietlic rodowiskowych oraz inicjatyw s u cych „wykorzystaniu” 

potencja u ludzi starszych oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i m odzie y,

zw aszcza z rodzin niepe nych i zagro onych dysfunkcjami (2007); 

- reorganizacja przestrzeni publicznych pod k tem przewidzianych funkcji oraz

organizacji imprez kulturalnych i masowych (2012); 

wprowadzenia funkcji edukacyjnej z my l  o m odzie y i integracji spo ecznej;

potrzeb osób starszych oraz niepe nosprawnych ruchowo (stopniowo); 

- w a ciwe oznaczenie i podj cie dzia a  s u cych w czeniu zabytków w szlak turystyki 

przemys owej województwa l skiego (termin 2012); 



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

92

- wprowadzenie nowych lub zatartych funkcji kreuj cych obszaru: obiektów, funkcji oraz 

lokali decyduj cych o kulturalnym i gospodarczym charakterze, dodaj cych presti u

lokalizacyjnego itp. (termin 2015). 

Szczegó owo cele rozpisane s  na zadania w dalszej cz ci opracowania. 

4.3.7. Szanse i zagro enia realizacji celów rewitalizacji obszaru 4 

Zagro enia realizacji celów i kierunków rewitalizacji obszaru 4

- wysokie koszty przygotowania projektów rewaloryzacji i regeneracji terenów 

pokopalnianych, które mog  prowadzi  do wyodr bniania mniejszych, a co za tym idzie – 

mniej spektakularnych (oczekiwanych spo ecznie) etapów realizacyjnych; zagro enie 

braku rodków w asnych na zapewnienie wymaganego wk adu w asnego oraz 

finansowanie ca o ci fazy przygotowawczej – skala potrzeb jest niewspó mierna do 

mo liwo ci redniookresowego generowania przez bud et miasta Czelad  takich kwot; 

- ryzyko braku partnera/ -ów u ytkuj cych kompleks. Adaptacja na potrzeby u ytkowe

(zarówno gospodarcze, jak i spo eczne) wymaga, aby obiekty rewaloryzowane (budynki 

zabytkowe) mia y okre lon  nie tylko funkcj , ale i aby w fazie projektowania 

szczegó owego wskazany by  ju  ich u ytkownik/ u ytkownicy. W przypadku nie 

pozyskania przez miasto instytucji (np. szko y, placówki lub du ej firmy) zainteresowanej 

lokalizacj  w tego typu obiektach ich rewaloryzacja traci swój sens ekonomiczny; 

- kadencyjno  – ryzyko ryzyko cz ciowego zaniechania procesów odnowy obszarów 

podlegaj cych rewitalizacji;

- brak promocji inwestycyjnej obszarów pokopalnianych – ryzyko utrwalenia obecnego 

stanu rzeczy; 

- brak realizacji elementów spo ecznych procesu rewitalizacji tych terenów; brak ich 

odpowiedniej promocji turystycznej i ekonomicznej jako unikatowego kompleksu 

zabudowy przemys owej regionu górno l skiego;

- rzutuj ce na odbiór i perspektywy o ywienia obszaru zdewastowane obiekty i dziko 

poro ni te tereny otwarte; 

- spore koszty dostosowania do wspó czesnych wymogów i standardów, zgodnie  

z wytycznymi konserwatora zabytków.
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Szanse realizacji celów i kierunków rewitalizacji obszaru 4:

- mo liwo  znacznego sfinansowania projektów rewitalizacji oraz infrastrukturalnych ze 

róde  zewn trznych – mo liwo  wykorzystania funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej oraz innych rodków (NFO iGW, WFO iGW) w finansowaniu 

poszczególnych projektów infrastrukturalnych oraz rekultywacji; 

- wykorzystanie dialogu spo ecznego i spo eczno-instytucjonalnej debaty nt. przeznaczenia 

terenu po KWK SATURN do promowaniu tego obszaru na zewn trz jako terenu 

szczególnie atrakcyjnego do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (w tym 

przemys owej), przyci gania inwestorów i instytucji mog cych zlokalizowa  si  w tego 

typu obiektach;

- promocja inwestycyjna terenów) oraz podj cie dzia a  nakierowanych na pobudzenie  

(w tym promocja) mikroprzedsi biorczo ci jako szansa dla rozwoju spo ecznego

i ekonomicznego obszaru 4; 

- stopniowa waloryzacja zabytkowych obiektów

- oznaczenie szlaku turystycznego na terenie obszaru 4 i jego promocja – kreowanie 

g ównie nowego wizerunku i poprawa odbioru spo ecznego obszaru 4 w ród

mieszka ców; wzrost wiadomo ci warto ci historycznej i kulturowej obszarów 2, 3, 4  

i 5. Te dzia ania mog  sprzyja  kreowaniu nowego, opartego o dziedzictwo przemys owe,

wizerunku ca ego miasta; 

- w czenie terenu po KWK SATURN do szlaku turystyki przemys owej województwa 

l skiego – cele promocyjne, wzajemna wspó praca z Urz dem Marsza kowskim nad 

projektem promocji obszarów; 

- budowa obwodnicy zachodniej miasta i skomunikowanie obszaru 4 w sposób bezpo redni 

z obszarami inwestycyjnymi w gminie oraz g ównymi drogami Aglomeracji. 

4.4. Tereny zieleni – obszar 5 

Czelad  jest jednym z najstarszych miast w regionie, „ ci ni tym” przez miasta z ni

s siaduj ce. W zwi zku z tym nie posiada typowej dla przeci tnego miasta strefy 

podmiejskiej z obszarami le nymi, kami i polami uprawnymi. Pierwotnie na terenie miasta 

Czeladzi wyst powa a ro linno  le na (lasy li ciaste, bory mieszane, buczyny). Od XIX 

wieku, po przekszta ceniu miasta w o rodek przemys owy, naturalny krajobraz zosta  silnie 

przekszta cony. Flora i fauna ma charakter typowy dla miast w wielkoprzemys owym 
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regionie. W granicach miasta nie wyst puj  wi ksze kompleksy le ne. Szat  ro linn  wokó

terenów przemys owych tworzy ro linno  antropogeniczna, (nasadzenia, pasy zieleni, 

zadrzewienia). Fragmentarycznie, na obszarach pozostawionych przez d u szy czas 

spontanicznej sukcesji, ro linno  nabiera cech pó naturalnych. Istniej ce tereny zielone oraz 

obszary otwarte stanowi  szwy ekologiczne, które cz  poszczególne jednostki strukturalne 

miasta i pozwalaj  zachowa  ziarnisto  osiedli oraz utrzyma  ci g o  systemu 

ekologicznego (ruszt ekologiczny). W krajobrazie dominuj  tereny zieleni urz dzonej: parki, 

skwery, ziele  osiedlowa i przyuliczna oraz rozleg e tereny nieu ytków porolnych. Tereny 

zieleni miejskiej, urozmaicone pod wzgl dem florystycznym i faunistycznym, maj  walory 

przyrodnicze, dydaktyczne, kulturowe i historyczne, s  miejscem wypoczynku i rekreacji,  

a tak e podnosz  walory krajobrazowe i klimatyczne miasta. 

4.4.1. Walory kulturowe i przyrodnicze obszaru 5 

Czelad  po o ona jest w rodkowym biegu rzeki Brynicy. W Systemie Obszarów 

Chronionych Województwa dolina Brynicy klasyfikowana jest jako korytarz ekologiczny 

cz cy regionalne elementy ESOCh na pó nocy i na po udniu Województwa przez tereny 

naj ci lejszego zainwestowania GOP. Rzeka jest obecnie uregulowana o wyprostowanym  

i obudowanym korycie. Prowadzi ona zanieczyszczone (pozaklasowe) wody.

Na terenie miasta znajduje si  ponadto kilka niewielkich, sztucznych zbiorników wodnych, 

powsta ych w dawnych wyrobiskach piasku i lokalnych zag bieniach terenu. 

Wzd u  biegu Brynicy usytuowane zosta y parki miejskie, w ród których mo na wymieni :

Park im. H. Jordana (o powierzchni 7ha), zlokalizowany po wschodniej stronie Brynicy 

wzd u  ulicy Katowickiej (w ewidencji zabytków); 

park przy budynku Dyrekcji Kopalni Saturn – za o ony w okresie mi dzywojennym po 

zachodniej stronie Brynicy; 

Ogród Morwowy (o powierzchni 3,4ha) – za o ony w 1931 roku w dolinie Brynicy, przy 

dawnej Kopalni Saturn (w ewidencji zabytków); 

Park 21 Listopada (o powierzchni 3ha)– za o ony w roku 1902, nie przylegaj cy do 

koryta rzeki Brynicy, po o ony jest w niedalekiej od niej odleg o ci przy ulicy 21 

Listopada, na zachód od zabudowa  dawnej kolonii robotniczej (w ewidencji zabytków); 
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Park im. T. Ko ciuszki przy ulicy Katowickiej (o powierzchni 2,4ha)– po o ony na 

wschodnim brzegu Brynicy, wzd u  ulicy Katowickiej i 1-go Maja. Za o ony zosta

w 1905 roku (w ewidencji zabytków). 

Zabytkowe za o enia zielone parków i cmentarzy (cmentarz przy ul. Szybikowej, cmentarz 

ydowski przy ul. 3 Szyb oraz cmentarz przy ul. Nowopogo skiej) obj te s  strefami ochrony 

krajobrazu „K”.

Inne atuty obszaru 5:

- du a powierzchnia urz dzonych terenów zielonych;

- spójna i otwarta na adaptacje oraz wzbogacenie funkcji rekreacyjnych i sportowych 

struktura przestrzenna parków; 

- po o enie w pobli u Parku Pszczelnik w Siemianowicach l skich, dogodne po o enie

wzd u  ul. Katowickiej, dojazd od strony DK nr 94; 

- rozci gni cie obszaru 5 na osi pó noc-po udnie przez ca e miasto – u atwienie 

przekszta ce  struktury miasta – czenie innych terenów z obszarem 5; 

- ró norodno  faunistyczna i florystyczna obszaru 4 – ekologiczny szew miasta, powiatu 

oraz regionu (ESOCh);

- kompleks sportowo – rekreacyjny MOSiR tworz cy „naturalne” zaplecze dla organizacji 

imprez sportowych i zawodów. 

Wzd u  rzeki ci gn  si  wa y nadrzeczne, przy których znajduj  si cie ki. Mog  one 

tworzy  element regionalnego uk adu turystyki aktywnej ( cie ki rowerowe). Rekreacyjny 

potencja  doliny Brynicy oraz miasta wspó tworzy bowiem kompleks MOSiR przy ul. 

Sportowej, ok. 200 m od rzeki. Na kompleks sk adaj  si  hala widowiskowa oraz stadion 

sportowy. Uzupe nione o kompleks p ywalni oraz cie ki rowerowe i turystyczno-

krajoznawcze (m.in. przyrodniczo-edukacyjne) mog yby stanowi  atut miasta w Aglomeracji. 

Dodatkow  atrakcj  mo e by  naturalny punkt widokowy oraz stok sportowy na wzgórzu 

Borzecha, posiadaj cy odpowiedni spadek i ukszta towanie.

4.4.2. Granice ochrony konserwatorskiej 

Ochron  konserwatora zabytków obj te s  w ramach obszaru 4 m.in. tereny zielone: 

Park im. H. Jordana (o powierzchni 7 ha), 
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Ogród Morwowy (o powierzchni 3,4 ha), 

Park 21 Listopada (o powierzchni 3 ha), 

Park im. T. Ko ciuszki przy ulicy Katowickiej (o powierzchni 2,4 ha), 

wapienniki na Wzgórzu Bo echa,

a ponadto: 

budynek Szko y przy ul. Katowickiej 42, 

Pa ac „Pod Filarami” przy ul. Dehnelów 10, wraz z zabudowaniami towarzysz cymi 

(Dehnelów 12), 

kamienice bli niacze przy ul. Dehnelów 26-28 i 24-30, 

budynek dawnego kina „UCIECHA” przy Placu Konstytucji / ul. 1 Maja, 

kamienice przy ul. Katowickiej nr 81, 83, 111, 121, 123. 

4.4.3. Okre lenie granic obszaru rewitalizacji 

W ramach terenów zieleni i terenów otwartych obj tych objawami stanu kryzysowego 

przeznaczono do rewitalizacji teren doliny rzeki Brynicy – Obszar 5 – od mostu na ul. 

Staszica po ul. Katowick  w cznie, ograniczony od zachodu ul. Sportow  i cz ciowo

Legionów wraz z kompleksem MOSIR, a od zachodu zabudowaniami nieparzystymi ul. 

Katowickiej, terenem mi dzy ul. Zacisze, Nieca a i Now  oraz wzgórzem Bo echa. W jego 

granicach znajduj  si  Park Ko ciuszki, Park Grabek, Park Jordana, Park 21 Listopada, Pa ac

Pod Filarami przy ul. Dehnelów wraz z otoczeniem, Ogród Morwowy i ww. kamienice. 

Teren ten niew tpliwie podlega niekorzystnym zjawiskom degradacji, ale tak e – zgodnie  

z przeprowadzon  analiz  SWOT – posiada du y potencja  rozwojowy, st d jego 

umieszczenie w Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi.

4.4.4. Diagnoza i kierunki rewitalizacji 

Opis objawów stanu kryzysowego w obszarze 5 – sfera przestrzenna i rodowiskowa

Spo ród terenów zieleni i terenów otwartych najbardziej wymagaj c  dzia a

rewitalizacyjnych wydaje si  by  dolina rzeki Brynicy. W ród charakterystycznych dla niej 

objawów stanu kryzysowego mo na wyró ni :
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- Z y stan jako ci wód (zanieczyszczenie).  Rzeka Brynica nie powinna prowadzi  wód 

pozaklasowych. Wody tej rzeki s  zanieczyszczone w du ej mierze ciekami 

dop ywaj cymi do niej z kanalizacji (dzikie zrzuty cieków).

- Niewystarczaj ce powi zania funkcjonalne, przestrzenno-krajobrazowe i komunikacyjne 

rzeki z terenami miejskimi do niej przyleg ymi. Tereny miejskie przyleg e do rzeki nie 

wykorzystuj  potencja u wynikaj cego z ich po o enia. Przejawia si  to brakiem 

powi za  kompozycyjnych (punkty widokowe, osie widokowe, osie kompozycyjne), 

brakiem dost pno ci do rzeki (ci gi piesze i rowerowe), brakiem obiektów cechuj cych

si  wysok  jako ci  rozwi za  urbanistycznych podkre laj cych to samo  miejsca. 

- Negatywne oddzia ywanie na otoczenie. Zarówno zanieczyszczenie rzeki, jak  

i niew a ciwe jej uregulowanie (wybetonowane i wyprostowane koryto) powoduje 

negatywny odbiór wizualny i estetyczny. 

- Brak wizualnego kontaktu z rzek . Obramowanie koryta rzeki wysokimi wa ami 

uniemo liwia bezpo redni kontakt cz owieka z wod .

- Brak po cze  przyrodniczych doliny Brynicy w granicach miasta z terenami 

s siaduj cymi. Rzeka nie zna granic administracyjnych, dlatego te  powinna by

traktowana jako korytarz ekologiczny umo liwiaj cy po czenie z obszarami po o onymi 

na pó noc i po udnie od miasta. Jako element uk adu ci g ego terenów otwartych, 

przenika ona ca  tkank  miejsk  i czy j  z otwartym krajobrazem podmiejskim. 

- Brak zaplecza umo liwiaj cego dost p do rzeki (parkingi, dojazd do terenów nad rzek ).

- Niewykorzystany potencja  rekreacyjno-wypoczynkowy terenów nadrzecznych. Tereny 

nadrzeczne nie wychodz  naprzeciw oczekiwaniom spo ecznym, zwi zanym z rozwojem 

turystyki aktywnej i biernej wi cej si  z ró nymi mo liwo ciami sp dzania wolnego 

czasu. W ocenie walorów estetycznych krajobrazu nadrzecznego oraz jego 

poszczególnych walorów widokowych, uwzgl dniaj c przy tym mo liwo  uprawiania 

sportu, w drówek pieszych oraz w dkarstwa, nale y wzi  pod uwag  warto ci

poznawcze, dydaktyczne i estetyczne oraz stosunek emocjonalny cz owieka do miejsca. 

- Zaniedbanie parków miejskich przylegaj cych do rzeki. W wi kszo ci parków zatarty 

zosta  pierwotny uk ad kompozycyjny, widoczne s  braki w infrastrukturze (o wietlenie) 

oraz elementach ma ej architektury ( awki, wyposa enie placów zabaw, itp.), a tak e

miejscowe zaniedbania piel gnacyjne zieleni. 
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W za czniku 2 do niniejszego opracowania znajduje si  dokumentacja fotograficzna dla 

cz ci terenów zielonych, wymagaj cych wsparcia. 

Okre lenie przyczyn stanu kryzysowego w obszarze 5 – sfera przestrzenna i rodowiskowa

– s abe strony obszaru

Objawy stanu kryzysowego doliny rzeki Brynicy maj  nast puj ce przyczyny: 

- nieuregulowana gospodarka wodno-kanalizacyjna w mie cie i poza nim,  

- uregulowanie rzeki (uj cie w wysokie wa y) i wyprostowanie koryta rzeki,  

- niewystarczaj ca ilo  bie cych prac piel gnacyjnych.

Okre lenie kierunków usuwania objawów i przyczyn stanu kryzysowego w obszarze 5 –

sfera przestrzenna i rodowiskowa

- regulacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mie cie i poza nim, wspó praca pomi dzy

gminami po o onymi w zlewni Brynicy; 

- wykorzystanie terenów przyleg ych do przep ywaj cej rzeki na cele rekreacji; 

- zwi kszenie nak adów na bie ce prace piel gnacyjne;

- odnowa drzewostanu, uzupe nienie ma ej architektury, remont alejek, o wietlenie; 

- organizacja imprez masowych w Parku Ko ciuszki i Grabek 

- renowacja zabytkowego Pa acu Pod Filarami wraz z otoczeniem – atrakcja ponadlokalna,

- wytyczenie cie ek i szlaków edukacyjnych, przyrodniczych oraz sportowo-

rekreacyjnych, po czenie ich ze szlakami w miastach Sosnowiec, Siemianowice l skie,

B dzin i Katowice; w a ciwe oznaczenie szlaków i ich promocja;

- budowa cie ek rowerowych

Diagnoza spo eczna

Obszar 5 do ko ca 2004 roku zamieszkiwany by cznie przez 917 osób, w tym 743 powy ej

osiemnastego roku ycia. Zasiedlaj cy obszar mieszka cy stanowi  2,8% ogó u czeladzian.

Problemy spo eczne tego obszaru to: alkoholizm, dewastacje, bezradno  opieku cza

i wychowawcza. Osoby ubiegaj ce si  o pomoc lub wsparcie z MOPS w 2003 roku, a wi c

wnioskodawcy stanowili 8,8 % doros ych mieszka ców obszaru. Uwzgl dniaj c

w dystrybucji wszelkich dzia a  pomocowych cz onków rodzin wnioskodawców okazuje si ,

e wsparcie z systemu pomocy spo ecznej dotar o cznie do 14,6 % mieszka ców 

zamieszkuj cych ten obszar. 
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Dominuj ce kwestie spo eczne, jakie wyst powa y w 2003 i 2004 roku w obszarze pomocy 

spo ecznej to problemy wynikaj ce z pozostawania bez pracy, niepe nosprawno ci,

d ugotrwa ych chorób, a tak e problemy yciowe rodzin niepe nych i wielodzietnych.

Odbiór spo eczny terenów zielonych jest niejednoznaczny – panuje opinia o braku 

niewykorzystani ich potencja u. Ponadto spora cz  rodzin zagro onych niedostosowaniem 

mieszka w a nie przy ul. Katowickiej, co rzutuje na odbiór tej ulicy i obszaru w mie cie.

Okre lenie przyczyn stanu kryzysowego w obszarze 5 – sfera spo eczna

Przyczyn stanu kryzysowego nale y upatrywa  przed wszystkim w zjawiskach i procesach 

zwi zanych z utrat  pracy i bazy ekonomicznej mieszka ców obszaru: 

- cz  osób d ugotrwale bezrobotnych traci kontakt z rynkiem pracy, przez co wymaga 

wi kszej pomocy; problemem staje si  alkoholizm; 

- niska aktywno  i mobilno  cz ci osób pozostaj cych bez pracy, 

- wzrost zachowa  „uzale niaj cych” od pomocy spo ecznej, ale tak e postaw 

roszczeniowych. 

Okre lenie kierunków usuwania objawów i przyczyn kryzysu w obszarze 5 – sfera 

spo eczna

- obj cie monitoringiem sytuacji spo ecznej ul. Katowickiej; 

- rozwój inicjatyw s u cych dostosowaniu do potrzeb i sytuacji na rynku pracy 

mieszka ców obszaru 5: organizacja Klubu Pracy, pomoc osobom bezrobotnym, które 

zadeklaruj  ch  czynnego udzia u w programie aktywizacji: szkolenia, sta e, warsztaty; 

- rozszerzenie zakresu zaj rodowiskowych, zw aszcza dla dzieci w oparciu o MBP przy 

ul. 1 Maja i Gimnazjum nr 2. Mo liwa tak e adaptacja budynku: ul. Katowicka nr 117; 

- stworzenie atrakcyjnej oferty sp dzania czasu wolnego na imprezach masowych; 

- wprowadzenie dodatkowych form terapii zaj ciowej i / lub sp dzania czasu wolnego dla 

osób starszych, bezradnych yciowo;

- rewaloryzacja terenów zielonych; rozbudowa zaplecza sportowego z my l  o edukacji 

poprzez sport, poprawie zdrowotno ci dzieci i m odzie y oraz jako alternatywa na 

sp dzanie czasu po zaj ciach szkolnych; 

- zapewnienie rodzinom wielodzietnym pomocy w zakresie szkolnym oraz – w miar

mo liwo ci – pomoc psychologów i pomoc materialna.
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- wy onienie lidera spo ecznego w obszarze 4. Organizacja mikro-inicjatyw oraz 

konkursów mi dzy osiedlami i obszarami. 

4.4.5. Cele strategiczne rewitalizacji obszaru 5 

- uporz dkowanie starych parków, przeprowadzenie ich inwentaryzacji i konserwacji; 

- budowa infrastruktury towarzysz cej parkom lub / i ich modernizacja lub naprawa 

(uzupe nienie), w tym zw aszcza placów zabaw i alejek z o wietleniem; 

- zako czenie regulacji lewobrze nej gospodarki wodno-kanalizacyjnej; 

- renowacja zabytkowego Pa acu Pod Filarami wraz z otoczeniem – razem z zabytkowym 

kompleksem kopalni i parkami wzd u  rzeki ma to by  atrakcja na skal  regionu;

- wytyczenie cie ek i szlaków edukacyjnych, przyrodniczych oraz rekreacyjnych, budowa 

cie ek rowerowych i ich po czenie ze szlakami w miastach Sosnowiec, Siemianowice 

l skie, B dzin i Katowice; w a ciwe oznaczenie szlaków i ich promocja; 

- wzrost aktywno ci i inicjatyw mieszka ców w oparciu o infrastruktur  spo eczn  oraz 

pracowników spo ecznych i wolontariuszy;

- podj cie dzia a  zwi kszaj cych mobilno  i dostosowawczych do sytuacji na rynku 

pracy; obj cie szczególn  trosk  m odzie y z rodzin dysfunkcyjnych. 

4.4.6. Cele szczegó owe rewitalizacji obszaru 5 

- wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (2012) 

- modernizacja kompleksu MOSiR (2009), rozbudowa kompleksu w uk adzie PPP (2012); 

- aran acja przestrzeni miejskiej pod k tem „przywi zania” do rzeki – budowa cie ek 

rowerowych, wytyczenie szlaków, modernizacja parków miejskich i placów le cych w 

obszarze 5 (przystanek A – ul. Dehnelów, Plac Konstytucji) – 2012;

- renowacja Pa acu Pod Filarami z otoczeniem; utworzenie muzeum miejskiego (2010); 

- podj cie ww. dzia a  spo ecznych i na rzecz rynku pracy dla mieszka ców obszaru–2007. 
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4.4.7. Szanse i zagro enia realizacji celów rewitalizacji obszaru 5 

Szanse:

- pozyskanie na rewaloryzacj  obszaru rodków zewn trznych i pozabud etowych

(WFO iGW, EkoFundusz, EFRR, rodki Urz du Marsza kowskiego i inne); 

- w czenie obszaru w szlak turystyki przemys owej, aktywnej i jego aktywna promocja; 

- wzbogacenie programu funkcjonalnego i budowa powi za  obszaru 5 z innymi terenami 

w mie cie i regionie ( cie ki rowerowe, szlaki turystyczne, oznaczenie, folder, mapy itp.); 

- pozyskanie inwestora prywatnego, który w uk adzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

wybuduje kompleks p ywalni (dobudowa) przy kompleksie MOSiR; 

- du e zainteresowanie sportem i krzewieniem kultury fizycznej w mie cie jako istotny 

element lokalnej tradycji spo ecznej. 

- wspó dzia anie w sprawach rozwoju terenów zielonych oraz doliny rzeki Brynicy  

z s siednimi miastami oraz Urz dem Marsza kowskim; 

- stopniowa poprawa jako ci wód rzeki Brynicy wskutek dzia a  naprawczych (gospodarka 

wodno- ciekowa), a tak e na skutek naturalnych procesów samooczyszczania. 

Zagro enia:

- brak wystarczaj cych rodków na inwestycje – do tej pory wydatkowano na obszar 5 

stosunkowo niewielkie kwoty (bie ce, niezb dne prace piel gnacyjne). Zagro enie

wynika g ownie z utrzymania si  prze wiadczenia, e inwestycje w tereny zieleni s  mniej 

priorytetowe ni  porz dkowanie spraw infrastrukturalnych w mie cie;

- Konkurencja w ubieganiu si  o rodki pomocowe (g ównie EFRR) i inne; uk ad kryteriów 

oceny projektów promuj cy projekty du e, urbanistyczne. 
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4.5. Dzia ania podj te i zrealizowane w ramach obszarów rewitalizowanych przed 

i w trakcie opracowywania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 

Urz d Miasta w Czeladzi rozpocz  prac  nad Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

Czeladzi w roku 2003. Zacz tkiem prac nad PROM by y konsultacje spo eczne projektów 

rewitalizacji strefy staromiejskiej (od 2003 roku) oraz osiedli mieszkaniowych 21 Listopada 

oraz 3 Kwietnia (2004).

W maju 2004 r. powo ano Zespó  ds. Rewitalizacji Starego Miasta, a we wrze niu 2004 r. 

powo ano Zespól Zadaniowy ds. Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Czelad

oraz Pe nomocnika ds. Rewitalizacji. Wraz z powo aniem ww. Zespo u Urz d Miasta Czelad

zwróci  si  do obecnych w mie cie instytucji i organizacji pozarz dowych z pro b

o wspó udzia  w tworzeniu Programu Rewitalizacji i wypracowanie propozycji jej zakresu.

Podejmowane w latach wcze niejszych dzia ania inwestycyjne maj cis y zwi zek  

z planem dzia a  zawartym w Programie Rewitalizacji. Dzia ania podejmowane wcze niej

stanowi y punkt wyj ciowy dla dzia a  planowanych w ramach Programu Rewitalizacji.
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L.p.
Dzia ania przestrzenne, gospodarcze i infrastrukturalne (PGI) 

podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 1: 
Termin UWAGI

1.PGI.A.

Opracowanie „Studium rewaloryzacji strefy staromiejskiej”, 
inwentaryzacja urbanistyczna i opracowanie diagnozy stanu 
obecnego; okre lenie kierunków przekszta ce ; uzyskanie akceptacji 
kierunków rewitalizacji przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (WKZ).

2003 – 2004 
2005

Obowi zkowe dla stref cis ej ochrony konserwatorskiej 
oraz w celu opracowania za o e  nowego planu 
miejscowego dla strefy.

1.PGI.B.

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (projektowej) 
oraz uzyskanie pozwolenia na budow  wraz z kompletem uzgodnie
dotycz cych przebudowy infrastruktury technicznej w rejonie 
czeladzkiej Starówki, w tym projekty budowlane dla uk adu
drogowego oraz sieci infrastruktury technicznej. 

2003 – 2004 
Zgodnie z Prawem budowlanym konieczne do realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych i celu publicznego. 

1.PGI.C.
Opracowanie „Raportu oddzia ywania na rodowisko” inwestycji 
infrastrukturalnych w obszarze Starego Miasta. 

2003 –2004 

Niezb dny element wniosku o dofinansowanie w ramach 
dzia ania 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich 
i uzyskania dotacji z Europejskiego Funduszy Rozwoju 
Regionalnego.

1.PGI.D.
Opracowanie studiów wykonalno ci dla projektów infrastruktury 
technicznej i drogowej dotycz cych strefy staromiejskiej. 

2003 – 2004 

Niezb dny element wniosku o dofinansowanie w ramach 
dzia ania 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich 
i uzyskania dotacji z Europejskiego Funduszy Rozwoju 
Regionalnego.

1.PGI.E. Zagospodarowanie otoczenia Urz du Miasta przy ul. Katowickiej 45. 2000 Zagospodarowanie skarp i remont schodów g ównych.

1.PGI.F. Termomodernizacja obiektu biurowego przy ul. 1-go Maja 25. 2003 – 2004 

Zmiana estetyki budynku, w du ej mierze pozytywnie 
wp ywaj ca na otoczenie. Instytucje oraz firmy 
zlokalizowane w tej cz ci miasta zyska y estetyczne 
zaplecze prowadzenia w asnej dzia alno ci.
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L.p.
Dzia ania spo eczne (S) podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 1: Termin UWAGI

1.S.A. Budowa Domu Seniora przy ul. Szpitalnej. 1997 – 1999 
Celem inwestycji by o wzmocnienie potencja u w zakresie 
opieki spo ecznej w mie cie.

1.S.B.
Reorganizacja us ug bibliotecznych oraz cz ciowa przebudowa 
obiektu Miejskiej Biblitoeki Publicznej przy ul. 1 Maja 27 na cele 
edukacyjne i kulturalne 

1997
Celem inwestycji by o dostosowanie obiektu do potrzeb 
osób starszych oraz adaptacja pomieszcze  na sal  wystaw 

1.S.C.

Komunikacja spo eczna:

W czenie w proces rewitalizacji mieszka ców miasta, zw aszcza
Starówki oraz osiedla 21 Listopada i tzw. Starych Piasków; 
przeprowadzane konsultacje spo eczne i prezentacje za o e
rewitalizacji. 

2003 – 2004 
Konsultacje spo eczne sta y si  elementem budowania 
spójnej i wspólnej dla ca ego miasta wizji rewaloryzacji 
Starego Miasta. 

1.S.D.

Komunikacja z partnerami gospodarczymi procesu rewitalizacji: 

W czenie w proces rewitalizacji Starego Miasta B dzi skiego
Zak adu Elektroenergetycznego (obecnie ENION S.A. O/ B dzin) 
oraz Górno l skiej Spó ki Gazownictwa Sp. Z o.o. w Zabrzu. 

Zawarto porozumienie z BZE S.A. (ob. ENION S.A. O/ B dzin)
odno nie przygotowania fazy technicznej projektu. 

2003 – 2004 

BZE S.A. i GSG Sp. z o.o. Zabrze realizowa  b d
inwestycje dotycz ce w asnych sieci, które maja przyczyni
si  do wyra nej poprawy warunków zamieszkiwania 
i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na Starym Mie cie
w Czeladzi. Spó ki s  partnerami w procesie rewitalizacji, 
a ich inwestycje b d  prowadzone równolegle 
z inwestycjami komunalnymi. 

1.S.E.
Promocja Starego Miasta jako obszaru kulturowo cennego dla ca ego
regionu; promocja idei rewitalizacji Starego miasta w ród
mieszka ców oraz przy u yciu rodków masowego przekazu 

Od 1999 
Jest to jeden z istotnych elementów warunkuj cych
powodzenie procesu rewitalizacji, który warunkuje te
zmian  wizerunku ca ego miasta w Aglomeracji. 
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L.p.
Dzia ania przestrzenne, gospodarcze i infrastrukturalne (PGI) 

podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 2: 
Termin UWAGI 

2.PGI.A.

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (projektowej) 
wraz z operatem wodno-prawnym oraz uzyskanie pozwolenia na 
budow  wraz z kompletem uzgodnie  dotycz cych przebudowy 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. 21 Listopada.

2003 – 2004
Zgodnie z Prawem budowlanym konieczne do realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych i celu publicznego.

2.PGI.B.
Opracowanie studium wykonalno ci dla projektu dotycz cego budowy 
kanalizacji wraz z modernizacja wodoci gu i renowacj  nawierzchni 
i wzmocnienia w ten sposób funkcji gospodarczej terenu w obszarze 2. 

2004 Niezb dny element wniosku o dofinansowanie ze ZPORR. 

2.PGI.C. Rozpocz cie przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodoci gowej. 2004-2005 W roku 2005 kontynuacja inwestycji.  

2.PGI.D.
Rekultywacja terenu i powi kszenie terenów zieleni urz dzonej
(w Parku Alfred) w otoczeniu kolonii Saturn oraz osiedla Musia a.

od 2000 – 
etap I 

Etap II planowany jest na rok 2005. Wykonawca 
i odpowiedzialny: Spó ka Restrukturyzacji Kopal

2.PGI.E.
Cz ciowa przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. 21 Listopada 
– Marii Sk odowskiej – Curie oraz Powsta ców l skich – KS VI. 

2002
Realizacja cz ci sieci rozdzielczej dla zlewni 
wymienionych ulic – rozdzielenie cieków i skierowanie KS 
do KSL. 

2.PGI.F.

Komunikacja spo eczna i dialog z partnerami rewitalizacji: 

W czenie w proces rewitalizacji Spó dzielni Mieszkaniowej SATURN 
oraz Czeladzkiej Spó dzielni Mieszkaniowej jako administratorów 
budynków przy ul. 21 Listopada. 

2004
Umo liwienie koordynacji wspólnych dzia a  z zakresu 
rewitalizacji spo ecznej i przestrzennej rejonu osiedla 
21 Listopada. 
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L.p.
Dzia ania spo eczne (S) podj te i zrealizowane  

W ramach Obszaru 2: Termin UWAGI 

2.S.A.

Obj cie obszaru 2 monitoringiem sytuacji spo ecznej; sporz dzenie
mapy obszarów zagro onych patologi ;
Obj cie przez s u by Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej
monitoringiem obszaru. 

W toku 

Obszar 2 spo ród wszystkich 6 obszarów podlegaj cych 
rewitalizacji jest zagro ony patologi , a tak e wyst puje
tutaj szczególnie wysoki odsetek bezrobotnych, osób 
zagro onych wykluczeniem ekonomicznym i spo ecznym 
niedostosowaniem. 

2.S.B.
Przej cie od Starostwa Powiatowego budynków przy ul. 21 Listopada 
10 i 23 – mo liwa adaptacja na funkcje i cele spo eczne – np. Dom 
Kultury.

2004-2005

Budynek przy ul. 21 Listopada 10 pe ni  dawniej funkcj
Domu Kultury (kopalnianego). Mo liwe i po dane jest 
przywrócenie tej funkcji – placówka obj aby swoim 
dzia aniem obszary 2 i 4, czyli obszary problemów 
spo ecznych. 



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

107

L.p.
Dzia ania przestrzenne, gospodarcze i infrastrukturalne (PGI) 

podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 3: 
Termin UWAGI

3.PGI.A.
Renowacja wodoci gu w ul. Sikorskiego (251 mb), Bema (132 mb) 
Przebudowa wodoci gu w ulicach: Bema, Krzywej, P ockiej (900 mb). 

1999 - 2001
Wymiana cz ci sieci wodoci gowej wymagaj cej
wymiany. 

3.PGI.B.
Inwentaryzacja budowlana obiektów zabytkowego osiedla przy ul. 
3 Kwietnia – Ko ciuszki. 

2004 Konieczne w celu sporz dzenie projektów budowlanych. 

3.PGI.C.
Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w Szkole 
Podstawowej Nr 7 (ul. Spacerowa 2). 

2004 Uzyskano rodki WFO iGW. 

3.PGI.D.
Remont budynku Centrum Edukacyjno-Spo ecznego PIASKI, siedziby 
stowarzysze  i organizacji pozarz dowych (ul. Zwyci stwa 6).  

2004
Wzmocnienie funkcji edukacyjnych i spo ecznych oraz 
wsparcie dzia aj cych NGO w tej cz ci miasta. 
Dzia anie 3.5. jest kontynuacj  niniejszego dzia ania.

3.PGI.E.
Uporz dkowanie terenu przy zbiegu ul. Spacerowej – Nowopogo skiej 
po zrealizowaniu pawilonu handlowego LIDL i termorenowacji 
Szko y Podstawowej Nr 7. 

2004

Przekszta cenie tego terenu jest do  spektakularna 
z przestrzennego punktu widzenia. Przed realizacj  teren 
w tym rejonie by  nieu ytkiem, zaro ni ty. Po budowie 
sklepu pojawi  si  nowy, du y plac z adna nawierzchni
i o wietleniem, który wraz ze zmodernizowanym 
budynkiem SP Nr 7 (nowe elewacje, stolarka) mo e sta  si
zacz tkiem budowania centrum dzielnicowego 
i ogniskowa ycie kulturalne (miejsce imprez). 

3.PGI.F.

Opracowanie koncepcji przebudowy i studium wykonalno ci wraz 
z raportem oddzia ywania na rodowisko dla projektu pt. „Przebudowa

kanalizacji i wodoci gów zabytkowego osiedla pogórniczego 

w dzielnicy Czeladzi – Piaski”.

2004 Niezb dny element wniosku o dofinansowanie ze ZPORR 

3.PGI.G. Realizacja o wietlenia zabytkowego osiedla przy ul. Betonowej. 2003 Poprawa bezpiecze stwa i warunków zamieszkiwania. 
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L.p.
Dzia ania spo eczne (S) podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 3: Termin UWAGI

3.S.A.1.
Utworzenie Centrum Edukacyjno-Spo ecznego PIASKI przy ul. 
Zwyci stwa jako dzielnicowego centrum kultury, siedziby organizacji 
pozarz dowych oraz o rodka informacji europejskiej.

2003

3.S.A.2
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Centrum Edukacyjno-
Spo ecznego PIASKI przy ul. Zwyci stwa.

2004

Wzmocnienie funkcji edukacyjnych i spo ecznych oraz 
wsparcie dzia aj cych NGO w tej cz ci miasta. 
Dzia anie 3.5. jest kontynuacj  niniejszego dzia ania.

3.S.B.

Rozszerzenie zasi gu imprez ogólnomiejskich na dzielnic  Piaski –
organizacja imprez w sezonie wiosenno-letnim i jesiennym w Parku 
Prochownia.
Stworzenie miejsca pod imprezy masowe dla dzielnicy obok pawilonu 
Lidl na skrzy owaniu ul. Nowopogo skiej i Spacerowej. 

2004

Jest to niezb dny element organizacji ycia kulturalnego 
i spo ecznego w dzielnicy. W miejscach tych mo na
bezpiecznie i stosunkowo tanim kosztem organizowa
monitorowane imprezy dla mieszka ców i przyjezdnych. 

3.S.C.
Otwarcie wietlicy rodowiskowej „Klub SZERSZENIE” w dzielnicy 
Piaski w Szkole Podstawowej Nr 7 –projekt jest rozszerzany. 

2002
Obj cie w 1 etapie programu dzieci najbardziej 
zagro onych patologi  i spo ecznym niedostosowaniem. 

3.S.D.
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej – rozbudowa 
i przebudowa Szko y Podstawowej Nr 7 przy ul. Spacerowej 2. 

1999-2004
Poprawa warunków prowadzenia zaj  edukacyjnych 
i sportowych dla dzieci 6-13 lat. 

3.S.E.

Poprawa bezpiecze stwa w obszarze i dzielnicy 
a) Lobbing mieszka ców i w adz, otwarcie komisariatu policji; zwi k-

szenie liczby patroli policyjnych i stra y miejskiej w dzielnicy. 
b) Wymiana o wietlenia ulicznego i jego rozbudowa. 

2002-2004

Jest to jeden z elementów sk adaj cych si  na zapewnienie 
bezpiecze stwa w mie cie.
W roku 2003 miasto Czelad  otrzyma o wyró nienie
w ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Gmina. 

3.S.G. Organizacja us ug bibliotecznych przy ul. Nowopogo skiej 227 E 1996 Uniwersalna placówka biblioteczna na potrzeby obszaru 3 
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L.p.
Dzia ania podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 4: Termin UWAGI

4.A. Inwentaryzacja budowlana obiektów KWK SATURN. 2003 – 2004
Wst pna ocena stanu technicznego oraz inwentaryzacja 
obiektów KWK SATURN. 

4.B.

Opracowanie studium wykonalno ci, biznes planu oraz raportu 
oddzia ywania na rodowisko dla projektu dotycz cego
zagospodarowania terenów KWK SATURN na potrzeby realizacji 
Parku Przemys owo-Technologicznego.

2004

Gmina uzyska a dotacje z PARP w wys. 100% warto ci
prac. Ww. opracowania mog  by  materia em wyj ciowym
i pos u y  przygotowaniu koncepcji zagospodarowania 
terenów pokopalnianych (bior c pod uwag  czynnik 
wspó finansowania zewn trznego – mog  przede wszystkim 
pomóc w sporz dzeniu wniosków o dotacje w ramach 
ZPORR i uzyskania przez gmin rodków na realizacje 
przedsi wzi  dotycz cych terenów pokopalnianych). 

4.C.
Rekultywacja techniczna i biologiczna oraz przestrzenna terenów 
pogórniczych w rejonie ul. W glowej oraz innych. 

2002 – 2004 Projekt finansowany przez Spó k  Restrukturyzacji Kopal .

4.D.
Opracowanie: „Studium urbanistyczno-architektonicznego adaptacji 

budynku sali zbornej i lampowni na terenie KWK „Saturn” w Czeladzi 

na potrzeby filii uniwersytetu”. 

1998-1999

4.E.
„Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna przekszta cenia terenów 

i obiektów by ej kopalni w gla kamiennego „Saturn” w Czeladzi”. 
2000

Zrealizowano w ramach projektu UNDP -HABITAT 
„Zarz dzanie zrównowa onym rozwojem Aglomeracji 
Katowickiej”.

4.F. Promocja terenów pokopalnianych na cele inwestycyjne. Od 2004 
Po przej ciu od Spó ki Restrukturyzacji Kopal  tytu u
prawnego do nieruchomo ci.

L.p.
Dzia ania spo eczne (S) podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 4: Termin UWAGI

4.S.A. Obj cie monitoringiem spo ecznym terenu przy ul. W glowej. 2002 

Obszar ten jest „problematyczny”, je li chodzi o sytuacj
spo eczn . Du a cz  spo eczno ci wykazuje objawy 
niedostosowania ekonomicznego wskutek utraty pracy i 
trudno ciami ze znalezieniem nowego zatrudnienia. 
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L.p.
Dzia ania przestrzenne, gospodarcze i infrastrukturalne (PGI) , w tym 

rodowiskowe, podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 5: 
Termin

UWAGI 
Dzia ania w tym obszarze wi  si ci le z gospodark ciekow
miasta, ale poni ej umieszczono dzia ania powi zane bezpo rednio
z ograniczaniem zrzutów cieków do rzeki). 

5.PGI.A. Porz dkowanie gospodarki ciekowej: kolektor KSL. 1988 – 1996

Jedno z najwa niejszych dzia a  inwestycyjnych 
zrealizowanych w mie cie do tej pory w ramach programu 
dotycz cego sieci wodno-kanalizacyjnej. Realizacja KSL 
umo liwi a w czenie istniej cej i budowanej kanalizacji w 
mie cie i transport cieków kolektorem KSL do oczyszczalni 
Siemianowice-Centrum. 

5.PGI.B. Kanalizacja ul. Staszica. 2001 – 2004
Przebudowa kanalizacji w DK 94 – etap 1 – ograniczenie 
zrzutów cieków bezpo rednio do rzeki. 

5.PGI.C. Kolektor prawobrze ny KS VI. 1999 – 2002 Ograniczenie zrzutów cieków bezpo rednio do rzeki. 

5.PGI.D.
Modernizacja i rozbudowa budynku Ochotniczej Stra y Po arnej przy 
ul. 1-go Maja – Placu Konstytucji.

2000

5.PGI.E.
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Katowickiej. 
(dzia anie to zalicza si  takz  do sfery spo ecznej). 

2002
Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej – rewaloryzacja 
przestrzenna terenu przy drogach ponadlokalnych: 
Katowickiej i Nowopogo skiej.

5.PGI.F.
Remont Pa acu Pod Filarami (ul. Dehnelów) – etap 1 i 2. 
(dzia anie to zalicza si  tak e do sfery spo ecznej). 

2003-2004
Remont piwnic, dachu, parteru budynku, instalacji 
wewn trznych; realizacja przy cza kanalizacyjnego.  
W Pa acu planowana siedziba muzeum miejskiego. 

5.PGI.G. O wietlenie ul. Katowickiej i 1-go Maja. 1999 
Wymiana o wietlenia od ul. Staszica do ul. Dehnelów – 
poprawa bezpiecze stwa pieszych i kierowców.  

5.PGI.H.
Remont amfiteatru w Parku Grabek, budowa placów zabaw w Parku 
Ko ciuszki, Grabek, zagospodarowanie terenu parków. 
(dzia anie to zalicza si  tak e do sfery spo ecznej). 

1990-1997 Wyposa enie terenu w infrastruktur  rekreacyjn .



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

111

L.p.
Dzia ania spo eczne (S) podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 5: Termin UWAGI 

5.S.A. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Katowickiej. 2002 
Oprócz rewaloryzacji przestrzennej dzia anie to przede 
wszystkim pos u y o znacz cej poprawie warunków 
prowadzenia zaj  w placówce edukacyjnej. 

5.S.B. Remont Pa acu Pod Filarami (ul. Dehnelów) – etap 1 i 2. 2003-2004 

Pa ac stanowi jedn  z atrakcji turystycznych Czeladzi jako 
obiekt wzniesiony wraz z kopalni  SATURN. Jest to ciekawa 
historycznie budowla z ko ca XIX wieku, z zachowanymi 
wn trzami epoki przemys owej. W Pa acu mie cie si  Pa ac

lubów, a w najbli szej przysz o ci planowana jest siedziba 
muzeum miejskiego wraz z galeria artystyczn .

5.S.C. O wietlenie ul. Katowickiej i 1-go Maja. 1999 
Poprawa bezpiecze stwa pieszych i mieszka ców oraz 
rowerzystów je d cych wzd u  rzeki Brynicy.

5.S.D.
Remont amfiteatru w Parku Grabek, budowa placów zabaw w Parku 
Ko ciuszki, Grabek, zagospodarowanie terenu parków. 

1990-1997

Wyposa enie terenu w infrastruktur  rekreacyjn ;
zapewnienie dzieciom miejsca zabaw i rozwoju ruchowego. 
Poprawa jako ci zagospodarowania terenów zielonych, 
s u cych ca ej spo eczno ci miasta jako miejsce odpoczynku 
i relaksu, a tak e miejsce spotka  i imprez ogólnomiejskich.  

5.S.E.

Organizacja w Parku Grabek, Parku im. T. Ko ciuszki oraz 
w obiektach MOSiR-u (stadion i hala sportowa) imprez kulturalnych, 
sportowych i hobbystycznych o zasi gu miejskim, subregionalnym, 
wojewódzkim i ogólnokrajowym. 

Od 1991 

Zaplecze Doliny Brynicy wraz z parkami oraz kompleksem 
MOSIR przy ul. Sportowej 2 stanowi najwa niejszy element 
infrastruktury spo ecznej (rekreacyjnej, sportowej i w zakresie 
imprez masowych) w mie cie. 

5.S.F.
Rozszerzenie oferty kulturalnej w obszarze – organizacja miejskich 
imprez kulturalnych w Pa acu Pod Filarami. 

Od 2004 
Od roku 2004 organizowane s  w Pa acu m.in.: Nordalia, 
wystawy plastyczne, cykliczne koncerty muzyki kameralnej. 

5.S.G.
Uruchomienie przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieci tka 
Jezus wietlicy opieku czo-wychowawczej dla dzieci z rodzin 
patologicznych  (ul. Reymonta). 

2002
Zorganizowana opieka edukacyjna, materialna i 
profilaktyczna dla dzieci zagro onych patologiami. 
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L.p.
Dzia ania przestrzenne, gospodarcze oraz infrastrukturalne (PGI) 

podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 6: 
Termin UWAGI

6.PGI.A.
Termorenowacja i przebudowa kompleksu budynków Zespo u Szkó
przy ul. Szkolnej 6 (Szko a Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 1). 

2004

Rewaloryzacja przestrzenna znacznej cz ci obszaru; 
poprawa warunków kszta cenia dzieci (zakres: zmiana 
ogrzewania, c.o., wymiana stolarki, termomodernizacja, 
nowe elewacje) i ich szans edukacyjnych. 

6.PGI.B. Remont kapitalny ulicy Wary skiego (nawierzchnie, chodniki). 2001 Poprawa bezpiecze stwa kieruj cych i pieszych. 

6.PGI.C. Remont kapitalny ulicy Szkolnej (nawierzchnie, chodniki). 2000 Poprawa bezpiecze stwa kieruj cych i pieszych. 

6.PGI.D. Remont kapitalny ul. 17 Lipca wraz z wymian  o wietlenia ulicznego. 1997 i 1999 Poprawa bezpiecze stwa kieruj cych i pieszych. 

6.PGI.E. Remont chodników, budowa sygnalizacji wietlnej na ul. Szpitalnej. 1998 Poprawa bezpiecze stwa kieruj cych i pieszych. 

6.PGI.F. Remont w budynku MOPS (ul. 17 Lipca). 1998 Poprawa infrastruktury spo ecznej.

6.PGI.G.
Remont generalny budynków komunalnych w ul. Grodzieckiej 41-43 
oraz 45-47. 

1998, 1999 

Nadbudowa budynków, remont kapitalny, zmiana ród a
ciep a, wymiana sieci wod-kan oraz c.o., wymiana stolarki, 
wymiana pokrycia dachowego, termorenowacja cian 
zewn trznych - poprawa warunków mieszkaniowych. 

6.PGI.H. Remont budynków komunalnych w ul. 17 Lipca 1 – 31 oraz 2 – 24. 1996 – 1998
Nadbudowa budynków, wymiana stolarki, wymiana 
pokrycia dachowego, termorenowacja cian zewn trznych. 

6.PGI.I.
Remont budynków komunalnych w ul. Wary skiego 13 – 15 – 17, 
10 – 12, 18 – 20 oraz 21 – 23. 

1995 – 1998
Wymiana pokrycia dachowego budynków - poprawa 
warunków mieszkaniowych. 

6.PGI.J.
Remont budynków komunalnych w ul. Armii Krajowej 10 – 12, 
11 Listopada 7 – 9 – 11 oraz Tuwima 16 – 18 – 20 i 22 – 24. 

1996 - 2000 
Wymiana pokrycia dachowego budynków - poprawa 
warunków mieszkaniowych. 
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L.p.
Dzia ania spo eczne (S) podj te i zrealizowane  

w ramach Obszaru 6: Termin UWAGI

6.S.A.
Termorenowacja i przebudowa kompleksu budynków Zespo u Szkó
przy ul. Szkolnej 6 (Szko a Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 1). 

2004

Poprawa warunków kszta cenia dzieci i ich szans 
edukacyjnych.
Na rok 2005 zaplanowano przebudow  zaplecza sportowego 
Zespo u Szkó .

6.S.B. Remont w budynku MOPS (ul. 17 Lipca). 1998 Poprawa infrastruktury spo ecznej.

6.S.C.

Remont generalny budynków komunalnych w ul. 17 Lipca 1 – 31 oraz 2 
– 24,Grodzieckiej 41-43 oraz 45-47, Wary skiego 13 – 15 – 17, 10 – 12, 
18 – 20 oraz 21 – 23. Armii Krajowej 10 – 12, 11 Listopada 7 – 9 – 11 
oraz Tuwima 16 – 18 – 20 i 22 – 24. 

1996-2000

Poprawa warunków zamieszkiwania w starych zasobach 
mieszkaniowych gminy; dzia ania s u ce zwi kszeniu 
liczby mieszka ców w tej cz ci miasta i zapobieganie 
migracji populacji obszaru z obszaru miasta. 

6.S.D. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Nowotki. 1996-1999 
Zapewnienie dzieciom miejsca rozwoju ruchowego 
i sp dzania wolnego czasu. 

6.S.E.
Obj cie przez MOPS monitoringiem sytuacji spo ecznej obszaru 6; 
sporz dzenie map grup ryzyka. 

W toku 
Obszar 6, w szczególno ci ul. 17 Lipca zagro ona jest 
problemem alkoholowym, st d szczególne zainteresowanie 
MOPS.

6.S.F. Organizacja us ug bibliotecznych w budynku przy ul. 11 Listopada 1997 
Otwarcie Filii MBP – rozszerzenie mo liwo ci kszta cenia
oraz rozwój funkcji kultury w obszarze 6. 

6.S.G.
Wzmocnienie instytucjonalne – organizacje i kluby spo eczne dzia aj ce
w obszarze 6

Lata 90-te 
Lokalizacja – ul. 11 Listopada 8 (w tym o rodek pomocy 
dzieciom, Filia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Klub Abstynenta METAMORFOZA). 
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V. Planowane dzia ania rewitalizacyjne w latach 2004–2008 i nast pnych

W niniejszym rozdziale przedstawiona zosta a lista szeroko rozumianych dzia a

rewitalizacyjnych, jakie zamierza realizowa  miasto w okresie 2004 – 2006 i w latach 

nast pnych, na obszarach rewitalizowanych.  

Dzia ania te zosta y przedstawione w uk adzie tabelarycznym, wskazuj c wska nik efektu, 

termin realizacji, szacowany koszt inwestycji, odpowiedzialno  oraz mo liwe ród a

dofinansowania poszczególnych dzia a . Analiza mo liwo ci finansowania tych projektów 

przez miasto zosta a zawarta w rozdziale VI „Plan finansowy na lata 2004 -2006”. 

Dzia ania planowane spójne s  z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Czelad  na lata 

2005 – 2011, który to dokument jest dokumentem nadrz dnym wobec PROM z zakresie 

zada  inwestycyjnych i kierunków inwestowania. 

Dzia ania spo eczne z kolei s  spójne i zwi zane bezpo rednio z realizacj  programów 

spo ecznych, wpisanych w Strategi  rozwoju miasta Czelad  na lata 2005 – 2015 oraz 

Miejski Program Pomocy Spo ecznej.
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5.1. Planowane dzia ania w latach 2004 – 2008 i nast pnych 

Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane 

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 1: Stare Miasto – powierzchnia ok. 50,4 ha, zamieszkanie 1.332 osób, 178 MSP 
(ul. Staszica do CPN, Bytomska, Szpitalna, Kombatantów, Grodziecka, Cmentarna, Nowopogo ska, 1 Maja i Katowicka do Nowopogo skiej)
Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP (PGI) w obszarze 1:
Etap 1.  Modernizacja infrastruktury technicznej i uk adu komunikacyjnego (etap 2) Starego Miasta 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
wytyczne konserwatorskie, Koncepcja Zagospodarowania Starego Miasta w Czeladzi, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad
na lata 2005 - 2011, Strategia Rozwoju Zrównowa onego, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Wieloletni 
Plan Rozwoju i Modernizacji Urz dze  Wodoci gowych i Kanalizacyjnych na lata 2004-2007, Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne 
Uzasadnienie realizacji:
Przywrócenie atrakcyjno ci gospodarczej i mieszkaniowej Starego Miasta (obszar nr 1), rewaloryzacja gospodarczo-przestrzenna zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, 
poprawa warunków zamieszkania, w tym bezpiecze stwa, poprawa wizerunku gospodarczego oraz ogólnego miasta, przyci gni cie turystów i nowych podmiotów gospodarczych, 
zmiana struktury podmiotów us ugowo-handlowych dzia aj cych na Starym Mie cie – zmiany jako ciowe.
Dezintegracja przestrzeni spowodowana uk adem komunikacyjnym, przeniesienie ruchu z Rynku na ul. Szpitaln  i Kombatantów, poprawa warunków zamieszkania, promocja i 
poprawa wizerunku miasta, przyci gni cie turystów i nowych inwestorów.

1.PGI.1. 

Kanalizacja i modernizacja wodoci gów wraz z 
wymian  i budow  infrastruktury towarzysz cej: 
wymiana wodoci gów, przebudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej oraz 
skablowanie sieci nN, budowa stacji trafo w 
ul.Ko cielnej, renowacja nawierzchni. 

KS 2.800 m 
KD 3.200 m 

wodoci g 2.600 m 
nN 3.425 m,

 stacja trafo – 1 szt. 
Sie  teletech. 1.692 m 

2005-2008 

etap 1:  2005-2007 
etap 2:  2007-2008

26.850.000 

etap 1:  21.110.000 PLN 
etap 2:    5.740.000 PLN

ZIK
WRM

EFRR – Pd 3.3.1 
Bud et Miasta 

rodki ZIK 
WFO iGW

1.PGI.2. 

Skrzy owanie ulic Szpitalnej i Kombatantów -  rondo 
Przebudowa ci gu ulicy Szpitalnej od ronda do 
ul. Bytomskiej: wraz z renowacj  infrastruktury wod-kan 
i niezb dnymi przek adkami sieci. 
Przebudowa ul. Kombatantów do wysoko ci zatok A.

Ok. 5.683 m2

przebudowanej infrast. 
drogowej 

1 zintegrowany 
przystanek A-T

1.PGI.3. 
Przebudowa skrzy owania ulic 1-go Maja - 
Bytomskiej do Szpitalnej, wykonanie nawierzchni 
i chodników. Korekta przebiegu ulicy 1-go Maja. 

7.574 m2

powierzchnia infrast. 
drogowej

2006-2007 11.800.000 ZIK, WRM 
EFRR –3.3.1 / 1.1. 

Bud et Miasta 
rodki ZIK 



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

116

* Rozszerzenie akcji odnowy kamienic na Starym Mie cie o kolejne ulice, g ównie Ko cielna i Rynkowa oraz Ciasna i Pie kowskiego powinno nast pi
z inicjatywy w adz w latach nast pnych. Jednak koszty ponosi  b d  w a ciciele nieruchomo ci.

** Z zakresu rewitalizacji pojmowanej przede wszystkim jako proces stymulowania przemian spo ecznych miasto planuje na Starówce zabudow  pierzei przy 
ul. Bytomskiej od placu Rynek do placu ko cielnego i realizacj  budynku jedno- lub dwukondygnacyjnego, w którym mie ci by si  tzw. Dom M odzie y – 
wietlica, sala wystaw, kawiarenka internetowa, telecentrum, e-kiosk itp. funkcje zorientowane na m odzie . Ze wzgl du na nie zako czon  procedur

komunalizacji cz ci terenu pod Dom M odzie y projekt nie zosta  uj ty w niniejszym Programie Rewitalizacji.

Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP i turystycznej (PGI) w obszarze 1:
Etap 3. Rewaloryzacja pierzei Rynku   

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
wytyczne konserwatorskie, Koncepcja Zagospodarowania Starego Miasta w Czeladzi, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Zrównowa onego, Strategia 
Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015 

Uzasadnienie realizacji:
Przywrócenie atrakcyjno ci wizualnej i architektonicznej Starego Miasta, poprawa warunków zamieszkania, promocja obszaru staromiejskiego i poprawa wizerunku miasta, 
przyci gni cie turystów z regionu i kraju oraz  nowych podmiotów, prowadz cych „presti owe” typy dzia alno ci lub / i dokonuj ce zmian w lokalach gospodarczych. Stymulowanie 
w a cicieli do kompleksowej odnowy substancji budowlanej. Zapobie enie dalszemu wyludnianiu si  strefy poprzez  wzrost atrakcyjno ci jej przestrzeni.  

1.PGI.4.

Remont elewacji, dachów oraz infrastruktury 
i lokali w kamienicach okalaj cych Rynek – 
dzia anie podj te z w a cicielami nieruchomo ci.
Remont lokali u ytkowych w przyziemiach na 
potrzeby MSP / dzia alno ci gospodarczej. 

17 budynków 
poddanych renowacji 

– etap 1* 
2005-2012 

Koszty ponoszone 
przez w a cicieli 
nieruchomo ci

BM,
WUiGN;

WRM

Koszty 
ponoszone przez 

w a cicieli 
nieruchomo ci

1.PGI.5.
Uzupe nienie (plomba) w pierzei zachodniej 
(posesja: Ko cielna 2) na cele u yteczno ci
publicznej**. 

ilo  budynków  
(1 szt.)–Ko cielna 2**

o pow. ok. 100 m2
ok. 2010 900.000 BM, WUiGN, ZBK Bud et Miasta 
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Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z Odpowiedzialno
ród a

finansowania*

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP i turystycznej (PGI) w obszarze 1 oraz dzia ania
przestrzenne zmierzaj ce do poprawy bezpiecze stwa obszaru 1: (Etap 1B) Przebudowa p yty Rynku i uliczek wokó  p yty Rynku – ul. Rynek, Rynkowa, 
Bytomska, Katowicka, Ko cielna, Kacza, Ciasna, Walna,     Podwalna, 1-go Maja, Grodziecka – stara 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
wytyczne konserwatorskie, Koncepcja Zagospodarowania Starego Miasta w Czeladzi, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na 
lata 2005 - 2011, Strategia Rozwoju Zrównowa onego, Strategia Rozwoju Zag bia D browskiego, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa 

l skiego na lata 2000-2015, Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne.

Uzasadnienie realizacji:
Przywrócenie atrakcyjno ci wizualnej i architektonicznej Starego Miasta, poprawa warunków zamieszkania, promocja i poprawa wizerunku miasta, przyci gni cie turystów  
i nowych inwestorów. Uporz dkowanie nawierzchni na Starym Mie cie zgodnie z  wytycznymi konserwatorskimi. 
Poprawa bezpiecze stwa, zapobieganie dewastacjom; sprzyjanie o ywieniu spo ecznemu i kulturalnemu Starówki. Wspomaganie organizacji imprez masowych. 

1.PGI.6. 

Wykonanie nowej nawierzchni uliczek i p yty 
Rynku wraz z realizacj  obiektów ma ej 
architektury.

O wietlenie (stylizowane) p yty Rynku oraz 
iluminacja niektórych obiektów. 

Dostosowanie istniej cej zieleni do przysz ego
u ytkowania p yty Rynku (regulacja zadrzewienia 
i rozmieszczenia trawników). 

233 punkty 
o wietleniowe;
 3.800 mb sieci 
o wietleniowej

powierzchnia
wykonanej 
nawierzchni

- ok. 16,5  tys. m2

2005-2008 
koszt przypisany do 

projektu nr 1.1. 
ZIK

WUiGN

rodki ZIK 
EFRR – ZPORR: 

Bud et Miasta 

1.PGI.7. 
Monitoring wizyjny Starego Miasta. 
Zwi kszenie cz stotliwo ci patroli pieszych 
w rejonie Starówki. 

1 system monitoringu 2008 
200.000 

realizacja przypisana 
do projektu 1.1. 

SM, ZIK 
Bud et Miasta 

EFRR – ZPORR: 
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Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej i turystycznej obszaru 1: dzia ania zmierzaj ce do poprawy
warunków zamieszkiwania, zapobiegania wyludnianiu, zmiany struktury wiekowej i dochodowej mieszka ców oraz zwi kszania g sto ci zaludnienia 
w obszarze 1 (PGI): Etap 3: Otulina Starego Miasta  

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
wytyczne konserwatorskie, Koncepcja Zagospodarowania Starego Miasta w Czeladzi, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na 
lata 2005 - 2011, Strategia Rozwoju Zrównowa onego, Strategia Rozwoju Zag bia D browskiego, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa 

l skiego na lata 2000-2015, Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne

Uzasadnienie realizacji:
Zacieranie czytelno ci istniej cego uk adu urbanistycznego, dezintegracja przestrzeni spowodowana uk adem komunikacyjnym, brak wizualnego kontaktu ze Starym Miastem, 
przywrócenie atrakcyjno ci wizualnej i architektonicznej Starego Miasta, poprawa warunków zamieszkania, promocja i poprawa wizerunku miasta, przyci gni cie turystów  
i nowych inwestorów. Zmian profilu przestrzennego ma wspó gra  i by  wyra nym sygna em, e zmieniaj  si  tak e funkcje tej cz ci miasta.

1.PGI.8. 

Regulacja zieleni w obr bie otuliny Starego Miasta 
wraz z terenem przy ulicy Kombatantów: 
– usuni cie drzew utrudniaj cych ekspozycj

zabytków, 
– nasadzenie drzew o kulistych koronach (np.klony, 

wi zy) w szpalery cz ce Nowe i Stare Miasto, 
– zagospodarowanie skarp i trawników okalaj cych 

Stare Miasto, ma a architektura. 

powierzchnia obszaru 
poddanego rehabilitacji 

–
ok. 8,2 ha 

2006-2009 

250.000 

dzia anie realizowane 
w ramach programu 

ADNE MIASTO 

ZIK
WRM

WUiGN

Bud et miasta 
EFRR – ZPORR:

1.PGI.9. 

Remont, przebudowa i termorenowacja budynków 
u yteczno ci publicznej w granicach obszaru 1: 
Urz du Miasta (Katowicka 45), Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Marii Nogajowej (ul. 1 Maja 27). 

pow. u ytkowa  
obiektów

2.045,8m2,
990,8 m2

2006-2007 1.280.000 
ZBK, ZIK 

WRM
WAG, MBP 

Bud et Miasta.  

Bud et Miasta, 
EFRR – ZPORR 

1.PGI.10. 
Budowa nowych mieszka  na Starym Mie cie: 
adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym. 

pow.  u ytkowa  
obiektu 1.548 m2 2005-2006 2.065.000 ZBK, ZIK 

Bud et Miasta, 
inne

1.PGI.11. 
Przebudowa terenów handlowych w centrum miasta –
targowisko Grodziecka: modernizacja targowiska 

Lb miejsc pracy – 100 
Pow. terenu ok. 0,54 ha

2007-2008 600.000 
WRM, BM, ZBK, 

WUiGN
Bud et miasta, 

PPP, EFRR, inne 
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* z zastrze eniem (**) na str. 95 oraz w miar  mo liwo ci bud etu (nast pi wówczas aktualizacja WPI i mo liwe b dzie wprowadzenie zadania do Planu). 

Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane 

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Stare Miasto – dzia ania zmierzaj ce do poprawy sytuacji spo ecznej oraz tzw. „mi kkie” instrumenty i dzia ania kreuj ce zmiany spo eczne (S):

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Zrównowa onego (1999), Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, „Miejski program pomocy 
spo ecznej”;  „Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w zakresie zada  publicznych”, „Miejski Program 
Edukacyjny”, „Program polityki prorodzinnej miasta Czelad ”, programy MOPS 

Uzasadnienie realizacji:
Obj cie Starego Miasta rewitalizacj  rozumian  jako proces przemian spo eczno-gospodarczych wymaga stymulowania nap ywu nowych mieszka ców, znacznego wzmocnienia funkcji 
spo ecznych i rozbudowy infrastruktury spo ecznej na potrzeby mieszka ców oraz ci gni cia do obszaru staromiejskiego przyjezdnych oraz osób m odych, których obecno  nada sens 
rewitalizacji gospodarczej i przestrzennej.

1.S.1. 
Utworzenie na Starym Mie cie punktu informacji 
o mie cie wraz z nowoczesnym systemem komunikacji 
elektronicznej i informacji o mie cie i regionie (e-kiosk) 

Pow.  zabudowy  
(122 m2); liczba miejsc 

pracy (3 szt.)  
2009* 200.000 BRM 

Bud et Miasta, 
EFRR, inne 

1.S.2. 
Utworzenie Centrum M odzie y: miejsca przyci gaj cego 
m odych ludzi, a b d cego jednocze nie zapleczem imprez 
kulturalnych odbywaj cych si  na Rynku 

1 obiekt / 6 imprez dla 
m odzie y / rok 

pow.u ytkowa–ok. 600 m2
2009* 1.400.000 

WPS, WRM, BM, 
ZBK

Bud et Miasta, 
EFRR, inne

1.S.3. 

Lokalizacja miejskich funkcji centrotwórczych w obszarze 
Starego Miasta Przeniesienie na Rynek obchodów Dni Czeladzi 
oraz cz ci imprez o zasi gu ogólnomiejskim. Wprowadzenie 
do kalendarza imprez wydarze  zwi zanych z lokowaniem 
miasta, jego histori  oraz kultur , folklorem i specyfik .
Odnowa tradycji jarmarków czeladzkich. 

liczba imprez  
i wydarze  6 / rok

ok. 2007 
Wydatki bie ce

UM
WPS, WPInf, BM Bud et, sponsorzy 

1.S.4. 
Oznaczenie cie ek dydaktyczno-przyrodniczych i w czenie w 
nie obszaru Starówki. 

1 projekt ( cie ki 5-8 km) 
1 podstrona WWW 

1 publikacja 
2006

50.000 
20.000 
15.000 

WRM Bud et Miasta 

1.S.5.
Budowa nowych / stymulowanie powstania nowych mieszka  i 
stopniowy wzrost ilo ci mieszka ców Starego Miasta 

- 2005-2015 - BM, WUiGN, WRM
Bud et Miasta, 

inne
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Symbol Nazwa dzia ania
Wska niki
rezultatu 

Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 2: Kolonia SATURN– powierzchnia ok. 10,24 ha, zamieszkanie 770 osób, 17 MSP 
(ul. 21 Listopada w granicach drogi i za domami w kierunku wschodnim do wa ów Brynicy)
Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP oraz zamieszkania (PGI) w obszarze 2 -
Infrastruktura – rozbudowa i modernizacja.  

Zgodno  dzia ania z dokumentami strategicznymi:  
wytyczne konserwatorskie, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 - 2011, Strategia Rozwoju Zrównowa onego, 
Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne,  
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urz dze  Wodoci gowych i Kanalizacyjnych na lata 2004-2007 
Uzasadnienie realizacji:
Z y stan techniczny infrastruktury, poprawa warunków zamieszkiwania oraz prowadzenia i rozwijania dzia alno ci gospodarczej.  
Wzrost potencja u inwestycyjnego i gospodarczego rejonu ul. 21 Listopada. 

2.PGI.1.
Realizacja uzbrojenia – kanalizacja i wymiana 
wodoci gu cznie z przy czami do budynków oraz 
zagospodarowanie terenu wzd u  ulicy. 

742 mb wodoci gu
1076 mb KS 

1.675,5 mb KD 
ok. 700 mb kan. 
teletechnicznej  

2004-2005 4.442.087 
ZIK (realizacja),  

WRM

Bud et Miasta 
WFO iGW

EFRR – ZPORR: 
Dzia anie 3.2 

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP oraz zamieszkania (PGI) w obszarze 2: 
Modernizacja pogórniczych zasobów mieszkaniowych.

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
wytyczne konserwatorskie, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Rozwoju Lokalnego Miasta 
Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne
Uzasadnienie realizacji:  
Z y stan techniczny zasobów mieszkaniowych, poprawa warunków zamieszkania. Wzrost atrakcyjno ci obszaru 2.

2.PGI.2.
Renowacja budynków mieszkalnych i gospodarczych 
(u ytkowych)  w ul. 21 Listopada 1-21. 

ilo
zmodernizowanych 

budynków - 19 
po 2006  9.200.000 SATURN, CZSM 

EFRR
rodki w asne,

inne
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* z zastrze eniem: w miar  mo liwo ci bud etu miasta (nast pi wówczas aktualizacja WPI i mo liwe b dzie wprowadzenie zadania do Planu). 

Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP oraz zamieszkania (PGI) w obszarze 2 - 
Zagospodarowanie terenu – zaplecza osiedla od strony rzeki Brynicy. 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Wytyczne konserwatorskie, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

l skiego, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 
2004–2006 i nast pne, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 - 2011 
Uzasadnienie realizacji:  
Poprawa warunków zamieszkiwania, wzrost atrakcyjno ci terenu, stymulowanie odnowy obszaru osiedla, wsparcie dzia a  na rzecz zwalczania dysfunkcji spo ecznych. Tworzenie 
atrakcyjnego miejsca sp dzania czasu wolnego oraz zamieszkiwania. 

2.PGI.3. Regulacja zieleni i realizacja ma ej architektury. 
3,2 ha terenów 

poddanych 
rewaloryzacji 

po 2005 100.000 
W adaj cy terenem 
– SATURN, ZIK 

rodki w asne

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP oraz zamieszkania (PGI) w obszarze 2: 
Modernizacja budynków komunalnych przy ul. 21 Listopada 10 i 23. 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Wytyczne konserwatorskie, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Województwa 

l skiego na lata 2000-2015, Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Uzasadnienie realizacji:  
Z y stan techniczny zabytkowej zabudowy; konieczno  dostosowania do wspó czesnych wymogów; zapobieganie patologiom spo ecznym w ród m odzie y.

2.PGI.4.
Remont i przebudowa budynków przy ul. 21 
Listopada 10 i 23. Adaptacja do nowych potrzeb. 

3.100 m2 pow. 
u ytkowej budynków 

po 2006* 1.000.000 ZBK, WUiGN 
Bud et Miasta, 

EFRR
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*  Z zastrze eniem: w miar  mo liwo ci bud etu miasta (nast pi wówczas aktualizacja WPI i wprowadzenie zadania do Planu). 

**** wietlica i MDK obs ugiwa yby nie tylko obszar 2, ale równie problematyczny i kryzysowy – obszar 4. 

 W sali gimnastycznej po dana jest organizacja zaj  ruchowych dla osób starszych. 

*****  Dla obszarów 2-6, we wspó pracy z Powiatowym Urz dem Pracy. 

Symbol Nazwa dzia ania
Wska niki
rezultatu 

Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 2 – dzia ania zmierzaj ce do poprawy sytuacji spo ecznej oraz tzw. „mi kkie” instrumenty i dzia ania kreuj ce zmiany spo eczne (S)

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Zrównowa onego (1999), Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego Strategia Rozwoju Województwa l skiego na 
lata 2000-2015, „Miejski program pomocy spo ecznej”;  „Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w 
zakresie zada  publicznych”, „Miejski Program Edukacyjny”, „Program polityki prorodzinnej miasta Czelad ”, programy MOPS. 

Uzasadnienie realizacji:
Obj cie obszaru 2 rewitalizacj  rozumian  jako proces przemian spo eczno-gospodarczych wymaga stymulowania nap ywu nowych mieszka ców, znacznego wzmocnienia funkcji 
spo ecznych i rozbudowy infrastruktury spo ecznej na potrzeby mieszka ców oraz ci gni cia do obszaru staromiejskiego przyjezdnych oraz osób m odych, których obecno  nada 
sens rewitalizacji gospodarczej i przestrzennej. 

2.S.1.
Przebudowa budynku 21 Listopada 10 na Miejski 
(Osiedlowy) Dom Kultury z sal  gimnastyczn
(przywrócenie dawnej funkcji budynku)**** 

Pow. u ytkowa 
MDK 1.038,50 m2 2009* 1.700.000 

ZBK, SATURN, 
WPS

Bud et miasta, 
kredyt, EFRR 

2.S.2.
Uruchomienie w budynku MDK wietlicy 
opieku czo-wychowawczej dla dzieci i m odzie y

Ilo  osób korzysta–
j cych z pomocy 
wietlicy: ok. 100 

2009* 100.000 WPS, MOPS Bud et miasta 

2.S.3.

Organizacja warsztatów praktycznych oraz zaj  z 
doradc  zawodowym dla osób bezrobotnych.  
Kursy przekwalifikowuj ce i adaptacyjne.  
Organizacja Klubu Pracy. ***** 

Ilo  osób obj tych 
programem 200 os. 

2007
Cz  w ramach 

wydatków bie cych. 
50.000 

MOPS,. WPS, PUP 
Bud et miasta, 

Starostwo
Powiatowe (PUP) 
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Symbol Nazwa dzia ania
Wska niki
rezultatu 

Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 3: Stare PIASKI – powierzchnia ok. 65,6 ha, zamieszkanie 4.974 osób, 157 MSP
(ul. eromskiego, Lwowska, Ko ciuszki, Mickiewicza, Sikorskiego, Graniczna, Betonowa, Stalowa, Konopnickiej, Spacerowa od Nowopogo skiej do Konopnickiej, 
Nowopogo ska od Orzeszkowej do Lwowskiej – zgodnie z map  obszarów rewitalizacji) 

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP oraz zamieszkania (PGI) w obszarze 3 - 
Modernizacja istniej cych zasobów mieszkaniowych i u ytkowych, w tym budynków u yteczno ci publicznej oraz otoczenia w obszarze 3 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Wytyczne konserwatorskie, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011, Studium Uwarunkowa  i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, 
Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Program Ochrony rodowiska dla Gminy Czelad .

Uzasadnienie realizacji:  
Konieczno  przestrzennego wyodr bnienia centrum dzielnicowego w rejonie ul. Spacerowej i Nowopogo skiej.
Z y stan techniczny zasobów mieszkaniowych,  poprawa warunków zamieszkania. chaos i dezintegracja przestrzeni; konieczno  modernizacji placówek publicznych. 

3.PGI.1.
Modernizacja budynków przy ul. Ko ciuszki –3 Kwietnia. 
Etap I – Pilota owa renowacja budynku: ul. Ko ciuszki 18 

Ca o : renowacja kolejnych 34 budynków 

391  m3 pow. u .
12.950 m3 pow. u .

2006
od 2007 

1.000.000 
29.000.000 

WUiGN
ZBK, SATURN 

Bud et Miasta, 
EFRR, kredyt, 

rodki w asne

3.PGI.2.

Modernizacja zasobów mieszkaniowych i u ytkowych przy ulicach:  
- w rejestrze: ul. Nowopogo ska 208 – 240; Krzywa 1 – 5; Sikorskiego 1-11;  
                          ul. Betonowa 1-34; Warszawska 1 – 10 oraz Francuska 5 – 13; 
- obj tych cz ciowo ochron : ul. Mickiewicza 1 – 31 Zwyci stwa 1 – 32,  
- innych przy ul. Krakowska 1- 6; Mickiewicza 1 – 31; Trznadla 1 – 12. 

W zale no ci 
od mo liwo ci

w a cicieli 
Ok. 50.000.000 SATURN 

rodki w asne,
EFRR – Pd.3.3.1, 

inne

3.PGI.3.
Renowacja zieleni, ma ej architektury, placów zabaw 
oraz wykonanie parkingów w obszarze 3.

4 ha terenu podda-
nego rehabilitacji 

cznie z dzia .
3.1.

800.000; koszty 
uwzgl dnia zad.3.1.

ZBK, ZIK 
Bud et Miasta, 

EFRR – Pd.3.3.1, 
inne

3.PGI.4.
Wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 
ul. 3 Kwietnia, Ko ciuszki, Sikorskiego, Mickiewicza ok. 7100  mb sieci  2006 – 2008 ok. 5.200.000 ZIK

Bud et Miasta, 
WFO iGW,

EFRR – Pd.3.3.1 
i 3.2 inne 
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Symbol Nazwa dzia ania
Wska niki
rezultatu 

Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 3: Stare PIASKI – powierzchnia ok. 65,6 ha, zamieszkanie 4.974 osób, 157 MSP
(ul. eromskiego, Lwowska, Ko ciuszki, Mickiewicza, Sikorskiego, Graniczna, Betonowa, Stalowa, Konopnickiej, Spacerowa od Nowopogo skiej do M. 
Konopnickiej, Nowopogo ska od Orzeszkowej do Lwowskiej) 

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP oraz zamieszkania (PGI) w obszarze 3: 
Modernizacja istniej cych zasobów mieszkaniowych i u ytkowych, w tym budynków u yteczno ci publicznej oraz otoczenia w obszarze 3 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:   
Wytyczne konserwatorskie, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011, Studium Uwarunkowa  i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, 
Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Program Ochrony rodowiska dla Gminy Czelad , „Miejski Program Edukacyjny”. 

Uzasadnienie realizacji:  
Konieczno  przestrzennego wyodr bnienia centrum dzielnicowego w rejonie ul. Spacerowej.
Z y stan techniczny zasobów mieszkaniowych,  poprawa warunków zamieszkania. chaos i dezintegracja przestrzeni; konieczno  modernizacji placówek publicznych. 

3.PGI.5.

Remonty budynków  
* u yteczno ci publicznej wraz z otoczeniem:
- termorenowacja Gimnazjum Nr 3 (Lwowska 2), 
- termorenowacja Przedszkola Nr 10 ( eromskiego 19) 

wraz ze zmian  ogrzewania; zagospodarowanie terenu, 
- zagospodarowanie terenu SP Nr 7 (ul. Spacerowa), 
- remont budynku Biblioteki (Nowopogo ska 227e), 
* gospodarczych: Nowopogo ska 26, Sikorskiego 7A. 

Pow. terenów w 
rehabilitacji 2 ha 

- 4404 m3 pow. u .
- 940 m3 pow. u .

- 0,9 ha pow. terenu 
- 240 m3 pow. u yt 
-  420 m3 pow. u yt 

po roku 2008* 
2005

2005-2007 
po roku 2008* 

po 2009* 

1.600.000  
1.000.000 

500.000 
300.000 
50.000 

ZBK

Bud et Miasta, 
WFO iGW,

EFRR – ZPORR: 
Poddzia anie 3.3.1 

* z zastrze eniem: w miar  mo liwo ci bud etu miasta (nast pi wówczas aktualizacja WPI i mo liwe b dzie wprowadzenie zadania do Planu). 
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Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 3 – Stare PIASKI: dzia ania zmierzaj ce do poprawy sytuacji spo ecznej oraz tzw. „mi kkie” instrumenty i dzia ania kreuj ce zmiany spo eczne (S) 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, „Miejski program 
pomocy spo ecznej”;  „Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w zakresie zada  publicznych”, 
„Miejski Program Edukacyjny”, „Program polityki prorodzinnej miasta Czelad ”, programy MOPS 

Uzasadnienie realizacji:
Zapobieganie dysfunkcjom spo ecznym, zwalczanie skutków wyst puj cych problemów spo ecznych, obj cie ochron  dzieci i m odzie , wzrost udzia u mieszka ców dzielnicy  
w jej yciu kulturalnym i spo ecznym, wzrost inicjatyw w ród mieszka ców. Wzrost atrakcyjno ci obszaru jako obszaru mieszkaniowego. 

3.S.1.

Remont budynku (kontynuacja) u yteczno ci 
publicznej (Centrum Edukacyjno-Spo eczne PIASKI, 
siedziby stowarzysze  i org. pozarz dowych), ul. 
Zwyci stwa 6.

452 m2  pow. u yt. 
budynku 

2007 100.000 ZBK
Bud et miasta, 
ERDF – 3.3.1. 

3.S.2.

Organizacja warsztatów praktycznych oraz zaj
z doradc  zawodowym dla osób bezrobotnych.  
Kursy przekwalifikowuj ce i adaptacyjne.  
Organizacja Klubu Pracy. ***** 

Ilo  osób obj tych 
programem 200 os. 

2007

Cz  w ramach 
wydatków 
bie cych. 

50.000 

MOPS,. WPS, PUP 
Bud et miasta, 

Starostwo
Powiatowe (PUP) 

3.S.3.

Organizacja terenów rekreacji, sportu i miejsca imprez 
masowych – odnowa Parku Prochownia. 

Przebudowa placów zabaw i ziemnych boisk 
sportowych w dzielnicy. 

Pow. terenu poddanego 
rehabilitacji: 4,4 ha 

2007-2008 
W ramach programu 

ADNE MIASTO 
100.000 

ZIK Bud et miasta 
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Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane 

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 4 – Tereny poprzemys owe –powierzchnia ok. 50,2 ha, zamieszkanie 727 osób, 97 MSP
(obszar by ej KWK Saturn, przy ul. Dehnelów – od ul. Mi ej, zgodnie ze Studium Uwarunkowa  (...) do ogródków dzia kowych obok Parku Alfred ) 
Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP (PGI) w obszarze 4: Zabezpieczenie i uporz dkowanie
terenów i obiektów; dialog i komunikacja spo eczna 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi: 
Wytyczne konserwatorskie, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011, Program Rozwoju Lokalnego Miasta 
Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Ochrony rodowiska dla Gminy Czelad , Starategia Rozwoju Zagl bia 
D browskiego, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego
Uzasadnienie realizacji:  
Przygotowanie do dzia a  rewaloryzacyjnych, tworzenie nowego wizerunku tego rejonu miasta; przygotowanie terenu pod inwestycje i dzia alno  gospodarcz .

4.PGI.1.

Zainicjowanie i przeprowadzenie spo ecznej debaty nt. 
funkcji obiektów i terenów pokopalnianych z udzia em 
instytucji naukowych oraz spo ecznych obecnych 
w mie cie i regionie; okre lenie modelu przekszta ce .

Spójna wizja-koncepcja 
zagospodarowania 

terenów KWK SATURN 
2005-2006 

Koszt
organizacji

warsztatów – ok. 
20.000 PLN 

BM, WRM, 
WUiGN,WPInf

Bud et Miasta 
(UM)

4.PGI.2.
Wykonanie niezb dnych wyburze  obiektów, usuni cie 
zagro e  katastrof  budowlan , niwelacja terenu. 

4.000 m2 pow.wyburze ;
4 ha terenów obj tych 

rewaloryzacj

2006 -projekt 
realizacja 2007

4.000.000 
ZBK, WUiGN,  

WRM
Bud et Miasta, inne 
EFRR – Pd. 3.3.2.  

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP (PGI) w obszarze 4: Uzbrojenie terenu i przygotowanie 
pod inwestycje oraz dzia alno  gospodarcz , w tym tak e prowadzona przez osoby fizyczne 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi: j.w.
Uzasadnienie realizacji:  Rewaloryzacja gospodarcza i przestrzenna  terenu; wzrost atrakcyjno ci inwestycyjnej terenów pokopalnianych, adaptacja kompleksu na nowe funkcje, 
tworzenie nowego wizerunku tej cz ci miasta, co  wzmocni nowy, pozytywny wizerunek miasta na zewn trz.

4.PGI.3.
Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów 
dawnej kopalni SATURN.

13 tys. m2 zaadapto-
wanych obiektów 

Od 2008 17.120.000 

4.PGI.4.
Zagospodarowanie terenów zielonych, rekreacyjnych, 
parku otaczaj cego kompleks z placami zabaw 

12 ha pow. terenów 
poddanych rehabilitacji 

2008-2015 2.000.000 

ZBK, BM, WUiGN 
WRM

Bud et Miasta,  
EFRR,

inne, PPP 

4.PGI.5.
Remont budynków mieszkalnych (ul. Dehnelów 23-35) 
Remonty  obiektów u ytkowych (Dehnelów 35).  

Ilo  zmodernizowanych 
budynków – 7 szt.

od 2005 6.100.000 
CZSM, SATURN 

 CZSM
rodki w asne,

WFO iGW, EFRR 
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***** Dla obszarów 2-6, we wspó pracy z Powiatowym Urz dem Pracy. 

Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 4 – tereny poprzemys owe: dzia ania zmierzaj ce do poprawy sytuacji spo ecznej oraz tzw. „mi kkie” instrumenty i dzia ania kreuj ce zmiany
spo eczne (S) 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, „Miejski program pomocy 
spo ecznej”;  „Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w zakresie zada  publicznych”, „Miejski 
Program Edukacyjny”, „Program polityki prorodzinnej miasta Czelad ”, programy MOPS 

Uzasadnienie realizacji:
Zapobieganie dysfunkcjom spo ecznym, wywo anym g ównie wzrostem bezrobocia po likwidacji KWK SATURN, zwalczanie skutków wyst puj cych problemów spo ecznych, 
obj cie ochron  dzieci i m odzie y, wzrost aktywno ci oraz udzia u mieszka ców w yciu spo ecznym, wzrost inicjatyw w ród mieszka ców. Wzrost atrakcyjno ci obszaru jako 
obszaru mieszkaniowego. 

4.S.1.

Organizacja warsztatów praktycznych oraz zaj
z doradc  zawodowym dla osób bezrobotnych.  
Kursy przekwalifikowuj ce i adaptacyjne.  
Organizacja Klubu Pracy. ***** 

Ilo  osób obj tych 
programem 200 os. 

2007

Cz  w ramach 
wydatków 
bie cych. 

50.000 

MOPS,. WPS, PUP 
Bud et miasta, 

PUP

4.S.2.
Utworzenie Miejskiego Domu Kultury z sal
gimnastyczn  (dla obszarów 2 i 4) 

Pow. u ytkowa budynku 
1.038,50 m2 2009* 1.700.000 

ZBK, SATURN, 
WPS

Bud et miasta, 
kredyt, EFRR 

4.S.3.
Uruchomienie dla obszaru 4 wietlicy opieku czo-
wychowawczej dla dzieci i m odzie y

Ilo  osób korzysta–
j cych z pomocy 
wietlicy: ok. 100 

2009* 100.000 WPS, MOPS Bud et miasta 
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*** Tereny zielone w obszarze 5: 1) Park Ko ciuszki: 2,15 ha, 2) Park Grabek: 12,64 ha, 3) Park Jordan: 8,54 ha, 4) Borzecha: ok. 2,7 ha.              Park Alfred – 8,6 ha.

* z zastrze eniem: w miar  mo liwo ci bud etu miasta (nast pi wówczas aktualizacja WPI i mo liwe b dzie wprowadzenie zadania do Planu). 

Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 5 – Dolina Brynicy Pow. ok. 34,63 ha, w tym ok. 23,33 ha parków, zamieszkanie 917 osób, 84 MSP 
(w granicach wa ów rzecznych od mostu na ul. Staszica po ul. Katowick  w cznie, ul. Sportowa, kompleks MOSIR, Park Ko ciuszki, Park Grabek, Park 
Jordana, Pa ac Pod Filarami przy ul. Dehnelów wraz z otoczeniem, wzgórze Borzecha, teren mi dzy ul. Zacisze, Nieca a i Now )

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej oraz turystyczno-rekreacyjnej (PGI) w obszarze 5 -
Rewitalizacja rzeki Brynicy i zagospodarowanie jej doliny na cele rekreacyjno-sportowe 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Wytyczne konserwatorskie, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011, Program Rozwoju Lokalnego Miasta 
Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Ochrony rodowiska dla Gminy Czelad , Starategia Rozwoju Zagl bia 
D browskiego, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Zrównowa onego Rozwoju (1999) 
Uzasadnienie realizacji:   
Potrzeba zagospodarowania doliny Brynicy, wyj cie naprzeciw oczekiwaniom spo ecznym, rozwój turystyki aktywnej i form sp dzania wolnego czasu w gminie, podniesienie 
atrakcyjno ci przestrzennej miasta wobec miast o ciennych.

5.PGI.1.
Modernizacja zaplecza i hali MOSiR ze stadionem. 
Ewentualna realizacja kompleksu p ywalni  

Ilo  korzystaj cych 
osób – 5.000 os/. rok 

2005-2008 
310.000 

+ 10.000.000 PPP 
MOSiR

Bud et Miasta,  
inne, PPP 

5.PGI.2. Renowacja Pa acu Pod Filarami wraz z otoczeniem 
(budynek pe ni funkcje kulturowe oraz gospodarcze). 

Pow. terenu – 1,2 ha 
pow. budynku – 800 m2 2010 600.000 ZBK, WRM 

Bud et Miasta, 
EFRR 3.2. / 3.3.1. 

5.PGI.3.

Odnowa parków w dolinie Brynicy, modernizacja 
o wietlenia parkowego, budowa i remont alejek, place 
zabaw i ma a architektura (plac ko o mostu na rzece - 
ul. Dehnelów; wiaty autobusowe, Plac Konstytucji) 
Uzbrojenie terenu Wzgórza Borzecha pod dzia alno
sportowo-rekreacyjn  – stok sportowy. 
Budowa w dolinie rzeki systemu cie ek rowerowych. 

30 ha*** terenów 
zielonych poddanych 

rewaloryzacji  

pe ne uzbrojenie terenu 
 d . cie ek - ok. 9 km 

Od 2006 

(cz ciowo *) 

3.000.000 
(cz ciowo w 

ramach programu 
ADNE

MIASTO)

ZIK, WPS 
WPS,MOSiR,

WUiGN, WRM 

Bud et Miasta, 
EFRR, rodki ZIK  
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Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin 
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 5 – Dolina Brynicy – powierzchnia ok. 34,63 ha, zamieszkanie 917 osób, 84 MSP 
(w granicach wa ów rzecznych od mostu na ul. Staszica po ul. Katowick  w cznie, ul. Sportowa, kompleks MOSIR, Park Ko ciuszki, Park Grabek, Park 
Jordana, Pa ac Pod Filarami przy ul. Dehnelów wraz z otoczeniem, wzgórze Borzecha, teren mi dzy ul. Zacisze, Nieca a i Now )
Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej oraz turystyczno-rekreacyjnej (PGI) w obszarze 5: 
Rewitalizacja rzeki Brynicy i zagospodarowanie jej doliny na cele rekreacyjno-sportowe. 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Wytyczne konserwatorskie, Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Zrównowa onego (1999), Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 
– 2011, Program Rozwoju Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Ochrony rodowiska dla Gminy Czelad ,
Strategia Rozwoju Zag bia D browskiego, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Miejski Program Edukacyjny 

Uzasadnienie realizacji:  
Potrzeba zagospodarowania doliny Brynicy, wyj cie naprzeciw oczekiwaniom spo ecznym, rozwój turystyki aktywnej i form sp dzania wolnego czasu w mie cie, podniesienie 
atrakcyjno ci przestrzennej i rekreacyjnej miasta wobec miast o ciennych. Konieczno  modernizacji placówek o wiatowych oraz obiektów sportowych. 

5.PGI.4.
Remonty  budynków u yteczno ci publicznej: 
- ul. Katowicka (Gimnazjum Nr 2: otoczenie)  
- ul. Reymonta (SP Nr 1: termorenowacja) 

2.500 m2 terenu
3.195  m2 pow. u ytk. 

po 2008* 
2005-2006 

200.000 
1.100.000 

ZBK
Bud et Miasta, 

WFO iGW,
EFRR

5.PGI.5.
Budowa kanalizacji w ul. Katowickiej (dwa odcinki) 
oraz ul. Zacisze, Nieca a , Nowa, cz. Reymonta 

KS 740 m, KD 690 m 
KS 500 m, KD 500 m 

2007-2009 3.000.000 ZIK 

Bud et Miasta, 
EFRR – ZPORR: 

1.1., 3.2. lub 3.3.1. 
WFO iGW

5.PGI.6.
Modernizacja lokali i budynków u ytkowych, w tym 
na cele gospodarcze ul. Sportowa 6A i 6B 
oraz mieszkalnych (Dehnelów 4-8, Katowicka 121) 

Pow.  u ytkowa 300 m2

Pow. u ytk. ok. 400 m2
2009* 
2007

200.000 
1.400.000 

ZBK,

CZSM, SATURN 

Bud et Miasta, 
EFRR

r. w asne

* z zastrze eniem: w miar  mo liwo ci bud etu miasta (nast pi wówczas aktualizacja WPI i mo liwe b dzie wprowadzenie zadania do Planu). 
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Symbol Nazwa dzia ania
Wska niki
rezultatu 

Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 5 – Dolina Brynicy: dzia ania zmierzaj ce do poprawy sytuacji spo ecznej oraz tzw. „mi kkie” instrumenty i dzia ania kreuj ce zmiany
spo eczne (S)    

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, „Miejski program pomocy 
spo ecznej”;  „Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w zakresie zada  publicznych”, „Miejski 
Program Edukacyjny”, „Program polityki prorodzinnej miasta Czelad ”, programy MOPS 

Uzasadnienie realizacji:
Zapobieganie dysfunkcjom spo ecznym poprzez obj cie mieszka ców obszaru niniejszymi dzia aniami, zapewnienie mieszka com obszaru i ca ego miasta warunków do czynnego 
uprawiania sportu, rekreacji i sp dzania czasu wolnego; adaptacja przestrzeni miejskiej (terenów zielonych) pod k tem organizacji ycia spo ecznego (kulturalnego, sportowego itp.) 
wzrost aktywno ci oraz udzia u mieszka ców w yciu spo ecznym, wzrost inicjatyw w ród mieszka ców. Wzrost atrakcyjno ci obszaru jako terenu mieszkaniowego. 

5.S.1.

Organizacja warsztatów praktycznych oraz zaj
z doradc  zawodowym dla osób bezrobotnych.  
Kursy przekwalifikowuj ce i adaptacyjne.  
Organizacja Klubu Pracy. ***** 

Ilo  osób obj tych 
programem 200 os. 

2007
Cz  w ramach 

wydatków bie cych. 
50.000 

MOPS,. WPS, PUP 
Bud et miasta, 

PUP

5.S.2.
Wytyczenie, oznakowanie i promocja szlaku 
przyrodniczego w parkach obszaru 5, po czonego z 
terenami rozlewisk brynicznych przy ul. Staszica 

D ugo  szlaku: ok. 
3,4 km 

2005-2006  ZIK, WE 
Bud et miasta, 

WFO iGW

5.S.3.
Organizacja Festynów Zdrowia –badania profilaktyczne 
dla mieszka ców obszaru i miasta w budynku MOSiR 

Ok. 1.500 
przeprowadzonych 

bada  w ci gu 1 
Festynu 

corocznie
15.000 (reszta kwot 

pokrywana przez 
sponsorów)

WPS Bud et miasta 
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Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 6 – Nowe Miasto – powierzchnia ok. 52,48 ha, zamieszkanie 8576 osób (24,8% ludno ci miasta), 461 MSP 
(obszar: ul. Ogrodowa, Kombatantów, Grodziecka, Asfaltowa, teren Szpitala Miejskiego) 

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP oraz mieszkaniowej (PGI) w obszarze 5: 
Rewaloryzacja urbanistyczna Nowego Miasta i uporz dkowanie jego przestrzeni. 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rowoju Zrównowa onego (1999), Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011, Program Rozwoju 
Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Ochrony rodowiska Gminy Czelad , Miejski Program Edukacyjny 
Uzasadnienie realizacji:  
Potrzeba zagospodarowania i uporz dkowania przestrzeni terenu tzw. Nowego Miasta, którego architektura i zagospodarowanie datuje si  g ównie na okresu lat 50-tych-80-tych, 
znacz cego obszaru gospodarczego i charakteryzuj cego si  du ym skupieniem zamieszkuj cej ludno ci. Wyst puje nasilona potrzeba uporz dkowania architektury, modernizacji 
zasobów ulegaj cych degradacji oraz rewaloryzacji przestrzeni publicznych (placów zabaw, ziele ców) i / lub b d cych zapleczem gospodarczym. 
Ponadto w ramach podj tych dzia a  potrzebna jest zw aszcza modernizacja budynków przeznaczonych pod dzia alno  gospodarcz .

6.PGI.1.
Termorenowacja zasobów mieszkaniowych na osiedlu 
Nowotki oraz w jego rejonie (ul. Szpitalna) – 
kontynuacja programu renowacji osiedla 

Ilo  budynków - 78 
2005-2015  

i dalej 
Od 240.000 do . 

340.000 / budynek 
ZBK, CZSM 

Bud et Miasta, 
WFO iGW,

 CZSM 

6.PGI.2.

Zagospodarowanie otoczenia Nowego Miasta poprzez 
odnow  zieleni, uzupe nianie ma ej architektury, 
przebudow  parkingów, placów zabaw (Auby, 17 
Lipca), alejek, cie ek, boisk sportowych, otoczenia 
obiektów u yteczno ci publicznej itp. 

Pow.  terenów 
rewaloryzowanych – 

ok. 17,8 ha 
2005-2015 

Ok. 1.000.000 
Cz ciowo w 

ramach programu 
ADNE MIASTO 

ZBK, ZIK, CZSM 
Bud et Miasta  

 EFRR – ZPORR: 
CZSM, inne 

6.PGI.3.
Remont i termorenowacja budynków przeznaczonych 
na cele gospodarcze (dzia . gospodarcza) i u ytkowe: 
Szpitalna 8, 9 i 9A, Ogrodowa 24, Kombatantów 4 

Ilo  budynków - 5
Pow. u ytk–4.290 m2

Pow.u ytk.:8.158  m2
2006-2015 9.500.000 CZSM 

rodki CZSM, 
WFO iGW, inne 
EFRR – ZPORR: 

6.PGI.4.
Przebudowa terenów handlowych: targowisko Auby: 
infrastruktura, zagospodarowanie terenu obok targu 

Ilo  miejsc pracy: 60 
Pow. terenu:1,62 ha  

2007-2009 600.000 – etap 1 
WRM, BM, WUiGN, 

ZBK, CZSM,
CZSM, bud et

miasta, EFRR, PPP 
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Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Obszar 6 – Nowe Miasto - powierzchnia ok. 52,48 ha, zamieszkanie 8.576 osób (24,8% ludno ci miasta), 461 MSP 
(obszar: ul. Ogrodowa, Kombatantów, Grodziecka, Asfaltowa, teren Szpitala Miejskiego)

Dzia ania przestrzenno-gospodarcze oraz zwi zane ze wzrostem atrakcyjno ci inwestycyjnej dla MSP oraz mieszkaniowej (PGI) w obszarze 5:
Rewaloryzacja urbanistyczna Nowego Miasta i uporz dkowanie jego przestrzeni

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rowoju Zrównowa onego (1999), Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011, Program Rozwoju 
Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Ochrony rodowiska Gminy Czelad , Miejski Program Edukacyjny 

Uzasadnienie realizacji:  
Potrzeba zagospodarowania i uporz dkowania przestrzeni terenu tzw. Nowego Miasta, którego architektura i zagospodarowanie datuje si  g ównie na okresu lat 50-tych-80-tych, 
znacz cego obszaru gospodarczego i charakteryzuj cego si  du ym skupieniem zamieszkuj cej ludno ci. Wyst puje nasilona potrzeba uporz dkowania architektury, modernizacji 
zasobów ulegaj cych degradacji oraz rewaloryzacji przestrzeni publicznych (placów zabaw, ziele ców) i / lub b d cych zapleczem gospodarczym. 
Stymulatorem zmian powinna by  renowacja zasobów komunalnych oraz spó dzielczych (Czeladzka SM), które stanowi  zdecydowan  wi kszo  budownictwa Nowego Miasta. 

6.PGI.5.

Remont i termorenowacja budynków u yteczno ci
publicznej oraz placówek kultury i o wiaty 

1. MOPS, siedziba stowarzysze  (11 Listopada 8 i 8G) 
2. biblioteka (11 Listopada 8D i E) 
3. Przedszkole Nr 11 (Kombatantów 2) 
4. Przedszkole Nr 4 (Miasta Auby 14) 
5. Przedszkole Nr 7 (Wary skiego 19) 

Zagospodarowanie otoczenia obiektów publicznych: 
6. Zespó  SP Nr 2 i Gimnazjum  Nr 1 (Szkolna 6) 

Ilo  budynków: 4 
Ilo  projektów 

zagospodarowania: 1 

618  m3 pow. u yt 
(pozycje 1 i 2) 

1.037 m3 pow. u yt 
1.037 m3 pow. u yt 
638 m3 pow. u yt 

Ok. 4 tys. m3 pow. 
terenu w rehabilitacji 

2007

2007
2007

2006-2007 

2006

900.000 (koszt 1 i 2)

120.000 
120.000 

1.260.000 

1.300.000 

ZBK

Bud et Miasta,  
kredyt, 

EFRR – ZPORR: 
WFO iGW
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Symbol Nazwa dzia ania
Wska niki
rezultatu 

Termin
Przewidywane  

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Nowe Miasto – dzia ania zmierzaj ce do poprawy sytuacji spo ecznej oraz tzw. „mi kkie” instrumenty i dzia ania kreuj ce zmiany spo eczne (S) 

Zgodno  z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Powiatu B dzi skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, „Miejski program pomocy 
spo ecznej”;  „Program wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w zakresie zada  publicznych”, „Miejski 
Program Edukacyjny”, „Program polityki prorodzinnej miasta Czelad ”, programy MOPS 

Uzasadnienie realizacji:
Zapobieganie dysfunkcjom spo ecznym i zwalczanie skutków ich wyst powania, ograniczenie skali wyst powania dysfunkcji; praca z grupami wymagaj cymi szczególnej troski oraz 
szczególnie zagro onymi spo ecznym i ekonomicznym niedostosowaniem. Wzrost aktywno ci oraz udzia u mieszka ców w yciu spo ecznym, wzrost inicjatyw w ród mieszka ców. 
Wzrost atrakcyjno ci obszaru jako terenu mieszkaniowego.

6.S.1.

Kontynuacja wspó pracy kulturalnej ze Spó dzielczym 
Domem Kultury ODEON: spektakle, konferencje itp. 
Kontynuacja dzia alno ci sportowej, rekreacyjnej, 
kulturalnej, plastycznej, muzycznej oraz wietlicy 
profilaktycznej dla dzieci i zaj  osób starszych. 

Ilo  wydarze  10 corocznie 
w ramach wydatków 
bie cych bud etu

miasta 
WPS, CZSM Bud et miasta 

6.S.2.
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
z wykorzystaniem kompleksu boisk sportowych przy 
Zespole Szkó  przy ul. Sportowej. 

Ilo  zawodów – ok. 
10 imprez / rok 

Od 2007 
(po realizacji kompleksu) 

10.000 WPS, WE Bud et miasta 

6.S.3.
Festyny Zdrowia – badania profilaktyczne dla 
mieszka ców miasta w hali MOSiR. 

Ok. 1.500 bada  w 
ci gu 1 Festynu 

corocznie
15.000 

(reszta od sponsorów)
WPS Bud et miasta 

6.S.4.
Promocja zdrowego trybu ycia – organizacja imprez 
sportowych np. tzw. Si y Rowerowej w mie cie (ul. 
Grodziecka, Kombatantów). 

Ilo  wydarze  i 
imprez- 6 / rok 

corocznie, od 2006 
1.000 

w ramach wydatków 
bie cych 

WPS, WE, WPInf Bud et miasta 

6.S.5.

Organizacja warsztatów praktycznych oraz zaj
z doradc  zawodowym dla osób bezrobotnych.  
Kursy przekwalifikowuj ce i adaptacyjne.  
Organizacja Klubu Pracy. ***** 

Ilo  osób obj tych 
programem 200 os. 

2007
Cz  w ramach 

wydatków bie cych. 
50.000 

MOPS, WPS, PUP 
Bud et miasta, 

PUP
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5.2. Plan dzia a  gospodarczych w latach 2004 – 2008 i nast pnych

* z zastrze eniem: w miar  mo liwo ci bud etu miasta (nast pi wówczas aktualizacja WPI i mo liwe b dzie wprowadzenie zadania do Planu). 

** realizacja projektu uwarunkowana jest przeprowadzeniem konsultacji z przedsi biorcami i instytucjami rynku pracy oraz powinna by  poparta wynikami 

analizy wykonalno ci projektu.

Symbol Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin koszty  
w z Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Zgodno  dzia a  w sferze gospodarczej z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Zrównowa onego (1999), Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011, Program Rozwoju 
Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Ochrony rodowiska Gminy Czelad , Miejski Program Edukacyjny.
Uzasadnienie realizacji: Pozyskiwanie nowych firm oraz dalsze modelowanie gospodarki w mie cie, wzmocnienie atrakcyjno ci inwestycyjnej, poprawa warunków 
prowadzenia biznesu, promocja i poprawa wizerunku miasta, przyci gni cie turystów i nowych inwestorów.

G.1.
Stworzenie bazy wspólnych (prywatnych i komunalnych) 
ofert wolnych terenów i obiektów pod dzia alno
gospodarcz  i inwestycje. 

Elektroniczny system ofert inwestycyjnych 
obejmuj cy tak e prywatnych w a cicieli
nieruchomo ci gospodarczych 
Po czenie systemu z systemami regionu i 
krajowymi (PAIZ) 
Ilo  artyku ów promuj cych tereny: 4 /rok 

do 2007 200.000 BM, WUiGN 
Bud et Miasta 

EFRR -
Dzia anie 1.5 

G.2. Opracowanie systemu zach t dla inwestorów. Pow. sprzedanych/dzier awionych terenów 2005 - BM, WRM, WUiGN, 
WBF Bud et Miasta 

G3.

Promocja turystyczna miasta i obszarów rewitalizo-
wanych: turystyka rekreacyjna, przemys owa itp.
- utworzenie podstrony na stronie internetowej miasta; 
- folder promuj cy walory przyrodniczo-krajobrazowe 

oraz przestrzenno-architektoniczne gminy Czelad .

4 artyku y promuj ce miasto / rok 
1 publikacja ksi kowa 
1 podstrona www 

2005 100.000 WPInf, SM 
rodki w asne,
sponsorzy,  

WFO iGW

G4. Utworzenie inkubatora przedsi biorczo ci** liczba utworzonych miejsc pracy: 50   po 2006* - WRM, BM -  

G5. Otworzenie punktu doradczego dla firm w mie cie liczba konsultacji: 600 godzin / rok 2006 40.000 WRM, BM Wydatki bie ce

G6.
Remont lokali u ytkowych w mie cie: 35-lecia 1A i 14, 
Norwida 11, 35 Lecia 6, Sk adkowskiego 9.

Ok. 1,5 tys m2 pow. u ytkowej 
adaptowanych i remontowanych lokali 

Po 2007* 500.000 
ZBK, SATURN, 

CZSM
r.w asne,EFRR 

Bud et Miasta,  

G7.
Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów 
handlowych w mie cie (targowiska Auby i Grodziecka) 

Ok. 17. ha zagospodarowanej powierzchni 
Ok. 3 tys m2 pow. u ytk; 100 msc pracy 

2007-2009 1.200.000 
BM, WRM,

ZBK, WUiGN 
Bud et miasta, 

PPP, EFRR, inne 
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5.3. Plan dzia a  spo ecznych w latach 2004 – 2008 i nast pnych 

300.� z zastrze eniem: w miar  mo liwo ci bud etu miasta (nast pi wówczas aktualizacja WPI i wprowadzenie zadania do Planu).

Lp. Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane 

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Zgodno  dzia a  w sferze spo ecznej z dokumentami strategicznymi:  
Strategia Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2015, Strategia Rozwoju Zrównowa onego (1999), Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005 – 2011, Program Rozwoju 
Lokalnego Miasta Czelad  na lata 2004–2006 i nast pne, Studium Uwarunkowa  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czelad , Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa l skiego, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015, Program Ochrony rodowiska Gminy Czelad , Miejski Program Edukacyjny.
Uzasadnienie realizacji:  
Stymulowanie spo ecznej odnowy obszarów podlegaj cych rewitalizacji, przyci ganie nowych mieszka ców, zapobieganie dysfunkcjom spo ecznym. Wzrost atrakcyjno ci
mieszkaniowej obszarów rewitalizowanych oraz stopnia identyfikacji mieszka ców z gmin . Promocja i ochrona dziedzictwa historycznego. 

S.1.

Lokalizacja miejskich funkcji centrotwórczych 
w obszarze Starego Miasta Przeniesienie na Rynek 
obchodów cz ci imprez o zasi gu ogólnomiejskim. 
Wprowadzenie do kalendarza imprez wydarze
zwi zanych z lokowaniem miasta, histori  kultur
i folklorem. Odnowa tradycji jarmarków czeladzkich. 

liczba imprez  
i wydarze  6 / rok

ok. 2008* 
Wydatki bie ce

UM
WPS, WPInf, BM Bud et, sponsorzy 

S.2.
Utworzenie na Starym Mie cie punktu informacji 
 z nowoczesnym systemem komunikacji elektronicznej 
i informacji o mie cie i regionie (e-kiosk) 

Pow.  zabudowy  (122 m2);
liczba miejsc pracy (2 szt.)  

Po 2010* 200.000 WPInf 
Bud et Miasta, 

EFRR, inne 

S.3.
Utworzenie na Starówce Centrum M odzie y – domu 
kultury i zaplecza imprez oraz miejsca spotka ,
wystaw. 

1 obiekt / 6 imprez / rok 
pow. u ytkowa– ok. 600 m2 Po 2010* 1.400.000 BM, WPS, ZBK 

Bud et Miasta, 
EFRR, inne

S.4.
Opracowanie projektu cie ek edukacyjnych w obr bie
obszarów rewitalizowanych. ( cie ka historyczna 
i przyrodnicza) i ich promowanie (WWW, folder). 

1 projekt (dla cie ek 5 km) 
1 podstrona WWW 

1 publikacja 
2006

50.000 
20.000 
15.000 

WE, WRM, WPInf Bud et Miasta 

S.5.

Zwi kszenie wi zi spo ecznych oraz stopnia 
identyfikacji z miastem poprzez organizacje imprez 
kulturalnych, sportowych, rekreacji masowej i poprzez 
te imprezy uaktywnienie promocji miasta. 

Program opracowany przez 
Urz d Miasta 

2006
Wydatki bie ce

UM

WPS, WE, WPInf, 
BM, partnerzy 

spo eczni
bud et
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Lp. Nazwa dzia ania Wska niki rezultatu Termin
Przewidywane 

koszty w z
Odpowiedzialno

ród a
finansowania*

Zgodno  dzia a  w sferze spo ecznej z dokumentami strategicznymi:  
Koncepcja Zagospodarowania Starego Miasta, Strategia Zrównowa onego Rozwoju, Strategia Powiatu, Strategia Rozwoju Województwa l skiego na lata 2000-2015,wytyczne 
konserwatorskie, Program Rozwoju Lokalnego. 
Uzasadnienie realizacji:  
Stymulowanie spo ecznych funkcji obszarów podlegaj cych rewitalizacji, przyci ganie nowych mieszka ców, zapobieganie patologiom spo ecznym.

S.6.
Opracowanie programu edukacyjnego adresowanego 
do uczniów szkó  podstawowych i gimnazjalnych 
dotycz cego obszarów rewitalizacji. 

1 sztuka 2006 25.000 WE, WPS, WPInf Bud et Miasta 

S.7.
Opracowanie i promocja markowego produktu 
lokalnego (turystycznego).  

1 produkt Do 2006 100.000 BM 
Bud et Miasta, 

sponsorzy lokalni 

S.8.
Budowa nowych / stymulowanie powstania nowych 
mieszka  i stopniowy wzrost ilo ci mieszka ców 
w obszarach rewitalizowanych, zw aszcza 1 i cz ci 3. 

- 2005-2015 - 
BM, WUiGN, 

WRM
Bud et Miasta, inne 

S.9.
Wspó praca z gminami w zlewni rzeki Brynicy w/s 
poprawy klasowo ci wód i zagospodarowania jej 
doliny na cele rekreacyjno-sportowe. 

- 2005-2015 -
(wydatki bie ce)

BM, WRM Bud et Miasta 

S.10.

Organizacja warsztatów praktycznych oraz zaj
z doradc  zawodowym dla osób bezrobotnych.  
Kursy przekwalifikowuj ce i adaptacyjne.  
Organizacja Klubu Pracy.  

Ilo  osób obj tych 
programem 200 os. 

2007 50.000 MOPS,. WPS, PUP Bud et Miasta, PUP 

S.11.

Profilaktyka zdrowia:  
Organizacja Festynów Zdrowia,  
Promocja zdrowego stylu ycia. Organizacja 
miejskich imprez i rajdów z aktywnym udzia em 
w adz miejskich (np. Si a Rowerowa, turnieje itp.), 
Zakup specjalistycznego sprz tu dla Szpitala.

Ok. 3000 bada  / rok, 
Ilo  festynów: 2 / rok 

Ilo  imprez sportowych: 10 
Uczestnictwo: ok. 5000 os. 

Od 2006 

2005

32.000 / rok 

300.000 

WPS, MOSiR, WE, 
BM

Bud et Miasta 
Sponsorzy 

S.12.
Wprowadzenie funkcji spo eczno-kulturalnych 
w obszar 4 w oparciu o zrewaloryzowane zabytkowe 
budynki by ej KWK Saturn, w tym organizacja imprez. 

liczba imprez  
i wydarze  3 / rok 

2006

Koszty  organizacji imprez 
– wydatki bie ce..

Koszty inwestycyjne uj te
w dzia aniach 

przestrzennych

WPS, WE, WPInf 
Bud et Miasta, 
ród a jak w zad. 

4.PGI.2 – 4.PGI.4. 
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OBJA NIENIA: 

ZBK   Zak ad Budynków Komunalnych, administrator gminnych nieruchomo ci
ZIK   Zak ad In ynierii Komunalnej, administrator sieci wod-kan, o wietlenia, dróg oraz jednostka utrzymuj ca ziele  miejsk
MOSiR  Miejski O rodek Sportu i Rekreacji  
MBP  Miejska Biblioteka Publiczna 

WUiGN  Wydzia  Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomo ciami,   Urz d Miasta Czelad
WRM   Wydzia  Rozwoju Miasta,       Urz d Miasta Czelad
WPS   Wydzia  Polityki Spo ecznej,      Urz d Miasta Czelad
WAG Wydzia  Administracyjno-Gospodarczy,  Urz d Miasta Czelad
WBF  Wydzia  Finansowy-Bud etowy     Urz d Miasta Czelad
WE  Wydzia  Edukacji       Urz d Miasta Czelad
WPInf  Wydzia  Polityki Informacyjnej `    Urz d Miasta Czelad

BM   Burmistrz Miasta  
SM  Sekretarz Miasta 

CZSM  Czeladzka Spó dzielnia Mieszkaniowa 
SATURN Spó dzielnia Mieszkaniowa SATURN  

PUP  Powiatowy Urz d Pracy / Starostwo Powiatowe 

PPP  model partnerstwa publiczno-prywatnego 

* Szczegó owy opis róde  finansowania znajduje si  w podrozdziale 6.2. Analiza zewn trznych róde  finansowania Programu Rewitalizacji. 
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5.4. Priorytety Programu Rewitalizacji 

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi jest wieloletnim planem zadaniowym, tj. 

wyznacza wszystkie te zadania, które s  niezb dne dla poprawy jako ci ycia w mie cie.

S  to: 

- poprawa warunków mieszkaniowych w starej zabudowie; 

- uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej, zw aszcza w obszarze 1, 2 i 3 oraz 5; 

- porz dkowanie przestrzeni publicznych pod k tem dostosowania do wspó czesnych 

wymaga  oraz poprawy ich struktury (uczytelniania); 

- odnowa i ochrona dziedzictwa przemys owego, kulturowego i przyrodniczego; 

- poprawa warunków prowadzenia i funkcjonowania firm, w szczególno ci MSP  

i mikroprzedsi biorstw;

- realizacja przedsi wzi  i projektów dotycz cych przeciwdzia aniu wykluczeniu 

spo ecznemu, zapobiegania patologiom i dysfunkcjom spo ecznym, poprawie sytuacji na 

rynku pracy osobom bezrobotnym, aktywizacji spo eczno ci lokalnej, w tym przy 

wykorzystaniu organizacji spo ecznych dzia aj cych w mie cie.

W trakcie prac nad Programem Rewitalizacji (...) opracowywane by y Wieloletni Plan 

Inwestycyjny Miasta Czelad  na lata 2005-2011 (WPI) oraz Strategia Rozwoju Miasta 

Czelad  na lata 2005 – 2015. Podczas warsztatów po wi conych ww. dokumentom,  

z udzia em rodowisk lokalnych, okre lono kierunki dalszego rozwoju miasta. Propozycje 

konkretnych dzia a  inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach WPI (sfera 

przestrzenna, gospodarcza i rodowiskowa) poddane zosta y wielokryterialnej ocenie. 

Wynikiem oceny by o wskazanie priorytetów inwestycyjnych, które zosta y umieszczone  

w Programie Rewitalizacji.

Tym samym wszystkie 3 dokumenty s  spójne i powi zane ze sob .
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Kryteria oceny i doboru zada  inwestycyjnych do „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

dla Miasta Czelad ”, s u ce wyodr bnieniu priorytetów Programu Rewitalizacji

1. Ocena inwestycji w kategoriach obszarowego zasi gu oddzia ywania:

3 – zasi g ponadlokalny, 

2 – zasi g ogólnomiejski, 

1 – zasi g dzielnicowy, 

0 – zasi g osiedlowy lub jednostkowy. 

2. Ocena inwestycji w kategoriach zasi gu ludno ciowego:

3 – spo eczno  ponadlokalna,

2 – spo eczno  ca ego Miasta, 

1 – spo eczno  dzielnicy, 

0 – spo eczno  osiedla. 

3. Zadanie wynikaj ce z czynników niezale nych od gminy (np. obowi zek ustawowy), 

kontynuacja zadania inwestycyjnego:

3 – zadanie wynika z obowi zku i/lub jest kontynuacj  wprost zrealizowanych do tej pory 

  inwestycji,

2 – jest pozwolenie na budow  z lat poprzednich, 

1 – przewidywane jest wydanie decyzji lub/i zaistnienie takiego czynnika zewn trznego lub/i 

 istnieje cz ciowa dokumentacja zadania, 

0 – brak czynnika zewn trznego wp ywaj cego na projekt. 

4. Wp yw na rozwój gospodarczy i dalszy potencja  rozwoju:

3 – projekt otwiera nowe mo liwo ci inwestowania w Mie cie,

2 – inwestycja przyczynia si  do powstania nowych miejsc pracy, 

1 – projekt podwy sza atrakcyjno  inwestycyjn  Miasta, 

0 – projekt nie ma wp ywu na atrakcyjno  inwestycyjn  Miasta. 

5. Wp yw projektu na rodowisko:

3 – znaczny, pozytywny wp yw na rodowisko w skali ponadlokalnej,

2 – pozytywny wp yw na rodowisko w skali dzielnicy/ Miasta lub/i projekt zawiera si  w Gminnym

 Programie Ochrony rodowiska,

1 – niewielki pozytywny wp yw na rodowisko, 

0 – nie ma wp ywu (neutralny). 
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6. Wp yw projektu na rozwój spo eczny i zapewnienie bezpiecze stwa socjalnego (w tym 

budownictwo komunalne i socjalne, o wiata, sport i rekreacja, opieka spo eczna, 

bezpiecze stwo, opieka zdrowotna, spo ecze stwo informacyjne): 

3 – inwestycja wnosi now  jako  w rozwój spo eczny Miasta,

2 – inwestycja poprawiam mo liwo ci rozwoju spo eczno ci lokalnej – oddzia ywanie na wi cej  

ni  jedn  dziedzin ycia spo ecznego, 

1 – projekt poprawia warunki ycia w jednej z dziedzin ycia spo ecznego, 

0 – projekt nie ma wp ywu na rozwój spo eczny. 

7. Wp yw na bud et i gospodark  finansow  Miasta:

3 – generuje znacz ce przychody lub/i wprost sprzyja ich powstaniu,

2 – generuje niewielkie przychody lub oszcz dno ci w przysz o ci,

1 – pokrywa koszty eksploatacji i/lub jest zbilansowana, 

0 – przynosi istotny wzrost sta ych wydatków bud etu. 

8. Mo liwo  finansowania inwestycji ze róde  zewn trznych:

10 – dofinansowanie bezzwrotne w wysoko ci powy ej 75% warto ci brutto inwestycji,

7 – dofinansowanie bezzwrotne od 50 – 75 % warto ci projektu, 

5 – dofinansowanie bezzwrotne od 20 – 50 % warto ci projektu, 

2 – kredyt preferencyjny lub dotacja do 20% warto ci projektu, 

0 – brak mo liwo ci dofinansowania lub kredyt komercyjny. 

Poszczególne zadania zosta y ocenione, a nast pnie rangowane. Punktacja zada

inwestycyjnych, a tak e zakresem problemów i po danych zmian spo ecznych mia y

decyduj c  rol  w okre laniu obszarów priorytetowych oraz priorytetów w ramach 

poszczególnych obszarów. 

Wynikiem oceny jest wskazanie na 2 obszary rewitalizacji jako najwa niejsze z punktu 

widzenia rangi i ich znaczenia dla miasta. S  to: 

- obszar 1 – Stare Miasto; 

- obszar 4 – tereny poprzemys owe (po KWK SATURN). 
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5.4.1. Obszar priorytetowy 1 – Stare Miasto (obszar 1) 

Ze wzgl du na swój historyczny charakter oraz lokalizacj , obszar Starego Miasta najbardziej 

odpowiada za ogólny odbiór miasta. Wp yw na to ma obraz Starówki, zaniedbanych i pustych 

przestrzeni miejskich oraz budynków, zlokalizowanych od strony ul. Staszica. Podejmowane 

dzia ania rewitalizacyjne, w pierwszej kolejno ci, powinny wp yn  na podniesienie jako ci 

tej w a nie przestrzeni miejskiej oraz o ywienie gospodarcze i spo eczne Starówki. 

Najwi kszy wp yw na rewitalizacj  tego obszaru b d  mia y nast puj ce dzia ania: 

1 reorganizacja przestrzeni Starego Miasta, zw aszcza wokó  Rynku - tj.:  

o redukcja ruchu ko owego oraz przeniesienie ruchu autobusowego poza Rynek –

przeniesienie przystanków autobusowych na ul. Szpitaln  i Kombatantów; 

o waloryzacja p yty Rynku zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, zbie nymi  

z oczekiwaniami w zakresie organizacji przestrzeni publicznej dla celów 

organizacji imprez masowych i przywrócenia strefie funkcji centrotwórczych, 

o realizacja parkingów dla osób odwiedzaj cych Stare Miasto. 

2  zintegrowanie obszaru z pozosta ymi cz ciami miasta - tj.: 

o wytyczenie szlaków turystycznych i edukacyjno-historycznych; 

o realizacja oznaczonych ci gów pieszych / szpalerów w kierunku Nowego Miasta. 

3   o ywienie obszaru - tj.: lokalizacja funkcji centrotwórczych, kulturalnych  

i gospodarczych  na Rynku i w jego obszarze, w tym sprowadzenie m odzie y

i turystów z regionu do odnowionej Starówki. 

4  promocja Starówki, tj. staranne oznaczenie, nawi zanie do lokacji miasta 

redniowiecznego, do licznych przekazów i legend. 

Stare Miasto – 1 obszar priorytetowy:

Powierzchnia: 50,4 ha, wn trze strefy: ok. 10 ha 

Zamieszkanie: 1.332 os. 

G ówne problemy: naruszenie kompozycji, dezintegracja 

przestrzenna, zaniedbanie, braki infrastrukturalne, utrata 

funkcji centralnej 

G ówne potrzeby: wymiana infrastruktury, renowacja 

i uczytelnienie uk adu urbanistycznego; o ywienie

gospodarcze i spo eczne, przywrócenie funkcji centralnej 
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Priorytety w 1 obszarze priorytetowym – zgodnie z pkt 5.1.: 

zadania 1.PGI.1.(infrastruktura techniczna – ochrona rodowiska, w tym sieci wod-kan),  

zadania 1.PGI.2. i 1.PGI.3. (komunikacja i drogi – obwodowy uk ad drogowy),

zadania 1.PGI.6. i 1.PGI.8. (odnowa przestrzeni i uczytelnienie uk adu urbanistycznego) 

zadanie 1.PGI.4. (odnowa budynków i posesji – zadanie w a cicieli nieruchomo ci)

zadania 1.S.3. i 1.S.4. (rozwój spo eczny i kulturalny) 

Pozosta e dzia ania s  komplementarne w stosunku do dzia a  priorytetowych. 

Obszar 1.  Priorytetowe dzia ania dotycz  rewaloryzacji pierzei Rynku, przebudowy p yty

i uporz dkowania przestrzennego Starówki i jej w czenie (integracji) z innymi 

obszarami miasta, a tak e o ywienia jej klimatu spo ecznego i gospodarczego.  

Efektem dzia a  priorytetowych wspartych promocj  obszaru ma by  istotna 

poprawa warunków mieszkaniowych oraz prowadzenia dzia alno ci 

gospodarczej na Starym Mie cie. 

5.4.2. Obszar priorytetowy 2 – Tereny poprzemys owe (obszar 4) 

Obszar ten zosta  uznany za priorytetowy w trakcie prac nad WPI ze wzgl du na historyczny 

charakter przemys owej zabudowy (zabytki przemys u dokumentuj ce histori  gospodarczego 

rozwoju miasta), a tak e potencja  gospodarczy. 

Tereny poprzemys owe – 2 obszar priorytetowy: 

Powierzchnia: 50,2 ha, w tym KWK Saturn: 36,7 ha 

Zamieszkanie:727 os. 

G ówne problemy: degradacja obszaru, opuszczenie 

obiektów i utrata przez nie funkcji u ytkowych, 

niszczej ce obiekty zabytkowe 

Potrzeby: adaptacja obiektów i terenu na nowe 

funkcje spo eczno-kulturalne i gospodarcze, 

powstanie nowych miejsc pracy, renowacja 

zabytkowych budynków oraz maszyn 
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Obszar ten nale y do najbardziej zdegradowanych spo ród wszystkich 6 obszarów poddanych 

procesowi rewitalizacji. Równocze nie – po likwidacji kopalni SATURN i opuszczeniu 

kompleksu nie przes dzono o jego przysz ych funkcjach, co stwarza dodatkowe szanse  

w procesie adaptacji i rewaloryzacji – elastyczno  rozwi za .

Podejmowane dzia ania rewitalizacyjne, w pierwszej kolejno ci, powinny dotyczy

zabezpieczenia zabytkowej cz ci kopalnianych budynków i maszyn, a nast pnie by

skierowane na podniesienie jako ci tej w a nie cz ci obszaru 4. 

Priorytety w obszarze 4 – zgodnie z pkt 5.1.: 

zadanie 4.PGI.1. (komunikacja spo eczna, okre lenie nowych funkcji) 

zadanie 4.PGI.2. i 4.PGI.3. (adaptacja obiektów na nowe cele i funkcje) 

Dzia anie 4.PGI.4.(tereny zielone) dope nia ww. dzia ania priorytetowe. 

Priorytetowe dzia ania dotycz  zabezpieczenia terenu kompleksu przed dalsz  degradacj

i dewastacj  oraz maj  sprzyja  stopniowej zmianie jego funkcji: gospodarczych  

i spo ecznych zgodnie z wytycznymi konserwatora i wspó czesnymi tendencjami. 

5.4.3. Priorytety w ramach pozosta ych obszarów 

Obszar 2 – Kolonia SATURN

Obszar 2 to kolonia znajduj cych si  pod ochron  konserwatora budynków mieszkaniowych, 

która wymaga przede wszystkim wymiany infrastruktury oraz odnowy samych budynków. 

Priorytety w obszarze 2 – zgodnie z pkt 5.1.: 

zadanie 2.PGI.1. (infrastruktura techniczna – ochrona rodowiska) 

zadanie 2.PGI.2. (odnowa i remonty zabytkowych budynków mieszkalnych) 

Pozosta e dzia ania nale y uzna  za komplementarne do powy szych, bior c pod uwag  cele 

rewitalizacji w tym obszarze. 

Obszar 3 – Stare PIASKI

Na obszar 3 sk adaj  si  cenne architektonicznie kompleksy starych osiedli mieszkaniowych. 

Znajduj  si  one pod ochron  konserwatora i wymagaj  gruntownej modernizacji.  
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Ponadto w obszarze 3 konieczne s  dzia ania aran uj ce przestrze . Rejon ul. 3 Maja- 

Sikorskiego- Mickiewicza- Ko ciuszki wymaga pilnej wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Priorytety w obszarze 3 – zgodnie z pkt 5.1.:

zadanie 3.PGI.4. (infrastruktura techniczna – ochrona rodowiska) 

zadanie 3.PGI.6. (rozwój spo eczny – zaplecze kultury, edukacji i opieki spo ecznej)

zadanie 3.PGI.1. (remonty i renowacja zabytkowej kolonii osiedla mieszkalnego) 

PILOTA EM obj to odnow  budynku przy ul. Ko ciuszki 18 (kryterium dost pno ci).

Realizacja tego projektu renowacji i odbudowy budynku starej kolonii przy ul. Ko ciuszki 18 

ma by  przyk adem dla rewaloryzacji tego typu zabytkowych budynków w mie cie i regionie.

Inne dzia ania maj  s u y  reorganizacji i odnowie przestrzeni dzielnicy Piaski i prowadzi  do 

wytworzenia jej centrum dzielnicowego w rejonie ul. Spacerowej-Nowopogo skiej, a tak e

maj  pomaga  w zapobieganiu problemom spo ecznym. 

Obszar 5 – Dolina Brynicy

Obszar 5 jest niezwykle wa ny dla dalszego rozwoju miasta, bior c pod uwag  walory 

przyrodnicze, ekologiczne i krajobrazowe miasta. Tworz  go parki w biegu rzeki Brynicy.  

W Systemie Obszarów Chronionych Województwa obszar tworzy korytarz ekologiczny 

cz cy jego regionalne elementy. Obejmuje on w Czeladzi ok. 35 ha obszarów zielonych, 

które ze wzgl du na swoje funkcje ekologiczne i rekreacyjne powinny by  rewaloryzowane. 

Priorytety w obszarze 5 – zgodnie z pkt 5.1.:

Zadanie 5.PGI.1. (rozwój spo eczny: sport i rekreacja) 

Zadanie 5.PGI.3. (rekreacja i sport; porz dkowanie przestrzenne terenów zielonych) 

Zadanie 5.PGI.5. (infrastruktura techniczna – ochrona rodowiska) 

W wyniku realizacji zadania 5.PGI.2. b dzie mo liwe stworzenie kompleksowego szlaku 

turystyki przemys owej i aktywnej, obejmuj cej obszary 1, 2, 4 i 5.  

Dzi ki realizacji zada  umieszczonych w niniejszym Programie Rewitalizacji obszar 5 stanie 

si  zielon , rekreacyjno-turystyczna i sportow  atrakcj  i wyró nikiem miasta w regionie.
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Obszar 6 – Nowe Miasto

Obszar 6 tworzy subjednostk  strukturaln  o mieszkaniowym i gospodarczym charakterze.  

Uk ad urbanistyczny obszaru 6 z lat 50-80-tych wymaga dzia a  rewaloryzacyjnych 

s u cych jego uczytelnieniu, a same budynki mieszkalne i pawilony gospodarcze i handlowe 

– unowocze nienia, termorenowacji oraz dostosowania do wspó czesnych standardów.  

Nie mniej wa na jest realizacja projektów spo ecznych, skierowanych na zapobieganie 

dysfunkcjom spo ecznym w tym obszarze oraz rozwój systemu kultury i sportu. 

Priorytety w obszarze 6 – zgodnie z pkt 5.1.:

Zadanie 6.PGI.1. (remont i modernizacja budynków mieszkalnych) 

Zadanie 6.PGI.3. (sfera dzia alno ci gospodarczej – remonty budynków u ytkowych)

Zadanie 6.PGI.4. (rozwój spo eczny: placówki publiczne – edukacja – oraz kultura i sport) 

5.4.4. Uk ad rodzajowy dzia a  priorytetowych 

Poni ej przedstawiono uk ad zada  priorytetowych, z wyszczególnieniem typów dzia a .

W kolumnach wpisano kwoty odpowiadaj cej alokacji (w tys.) na poszczególne lata.  
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Uk ad rodzajowy dzia a  priorytetowych Programu Rewitalizacji.

Obszary 
priorytetowe 

Pozosta e obszary rewitalizacji 

1 4 2 3 5 6 
Typ

projektu 
Stare Miasto 

Tereny 
poprzemys owe

Kolonia
SATURN 

Stare PIASKI Dolina Brynicy Nowe Miasto 

Rok
alokacji

Symbol dzia a

 4.400    2005 1.PGI.1., 2.PGI.1. 

  200   2006

 2.200 1.000  2007 3.PGI.4. , 5.PGI.5. 

26.850 

 3.000 1.000  2008

Infrastruktura 
techniczna, w 
tym ochrony 

rodowiska 

Przypisana 
do

adaptacji
budynków   1.000  Po 2008  

      2005 1.PGI.2.  

     2006 1.PGI.3. 

     2007
11.800 

     2008

Projekty 
drogowo-

komunikacyjne 

    Po 2008  

      2005 1.PGI.6., 1.PGI.8. 

50 790   150  2006 4.PGI.1. 

50    100  2007

100    250  2008 5.PGI.3 

Przekszta cenia
przestrzeni: 

odnowa, 
porz dkowanie 
i uczytelnienie 

50   1.500  Po 2008  

      2005

     2006

    2007 4.PGI.2., 4.PGI3. 

    2008 6.PGI.3. 

Modernizacja 
lub adaptacja – 

budynki 
u ytkowe / 

gospodarcze 21.120 

   

9.500 

Po 2008  

     240 2005 6.PGI.1. 

  1.000  340 2006 3.PGI.1. 

   340 2007

   340 2008 2.PGI.2. 

Bud.mieszkalne 
– remonty, 
renowacja, 

adaptacja, itp. 

(w tym koszty 
w a cicieli)

Koszty
w a cicieli
(obecnie
trudne do 

okre lenia) 9.200 

27.000 

 2.380 Po 2008 1.PGI.4. 

    100  2005 5.PGI.1. 

    130  2006 5.PGI.3. 

    80 + 4.920  2007

    5.000  2008

Sport
i rekreacja 

    Po 2008  

 10     2005 1.S.4., 1.S.3. 

85 10    2006 1.PGI.4. 

   100  
3.700 

2007 3.PGI.6. 

      2008

Dialog
spo eczny 

Kultura i 
edukacja. 

Dzia ania
spo eczne     Po 2008 6.PGI.4. 

RAZEM 

38.985
(+ koszty 
renowacji 

budynków)

21.930  13.600 33.300 15.230 16.840 - -
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5.4.5. Priorytety sfery gospodarczej 

Aby skutecznie rewitalizowa  dany obszar oraz wzmacnia  firmy dzia aj ce na jego terenie 

nale y podejmowa  dzia ania zorientowane na pobudzanie przedsi biorczo ci oraz 

aktywno ci gospodarczej. Szczególnie cennym rodzajem aktywno ci jest ten, który wi e si

z inwestowaniem gdy  wprost przek ada si  na fizyczny wyraz przestrzeni miejskiej. 

Poniewa  od pocz tku lat 90-tych Czelad  przechodzi g bok  transformacje gospodarcz ,

konieczne jest podj cie szeroko zakrojonych dzia a  dotycz cych w a nie modelowania 

nowoczesnego profilu gospodarczego miasta.  

Priorytety w obszarze sfery gospodarczej – zgodnie z pkt 5.2.:

Zadanie: G1(elektroniczna baza ofert) 

Zadanie G2 (system zach t dla inwestorów, w tym podatkowych)

Zadanie G4 (utworzenie inkubatora przedsi biorczo ci na terenie miasta)*

Realizacja zada  okre lanych jako priorytetowe przyniesie po dane efekty gospodarcze, 

których beneficjentem bezpo rednim b d  czeladzkie firmy oraz – po rednio – bud et miasta.  

Ich wdro enie przyczyni si  do wzrostu ich potencja u inwestycyjnego, a tak e b dzie mia a

wp yw na tworzenie nowych podmiotów. Polem oddzia ywania priorytetów PROM b dzie

wzrost aktywno ci i przedsi biorczo ci.

Cz  inwestycji ma „prze ama ” peryferyjny charakter lokalizacji, doprowadzi  do poprawy 

warunków przestrzennych w strefach koncentruj cych MSP.

Priorytety sfery gospodarczej wraz z dzia aniami gospodarczo-przestrzennymi w dwóch 

obszarach priorytetowych Programu Rewitalizacji (Stare Miasto oraz tereny poprzemys owe)

tworz  ramy oddzia ywania na gospodark  miasta cznie z instrumentami 

infrastrukturalnymi, edukacyjnymi i innymi tzw. „mi kkimi”. 

_______

* Realizacja projektu uwarunkowana jest przeprowadzeniem konsultacji z przedsi biorcami  

i instytucjami rynku pracy oraz powinna by  poparta wynikami analizy wykonalno ci projektu.
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5.4.6. Priorytety sfery spo ecznej

Aby skutecznie rewitalizowa  dany obszar nale y podejmowa  dzia ania zorientowane na 

pobudzanie przedsi biorczo ci oraz aktywno ci gospodarczej.. 

Poniewa  od pocz tku lat 90-tych Czelad  przechodzi g bok  transformacje spo eczn  oraz 

gospodarcz , konieczne jest podj cie szeroko zakrojonych dzia a  dotycz cych w a nie

modelowania nowoczesnego postaw gospodarczych oraz spo ecznych mieszka ców miasta. 

Priorytety w obszarze sfery spo ecznej – zgodnie z pkt 5.3.:

Zadanie S.1. (funkcje centrotwórcze i spo eczne w obszarze Starego Miasta) 

Zadanie S.10. (zbiór dzia a  skierowanych dla osób bezrobotnych)

Zadanie S.11. (profilaktyka zdrowia oraz promocja zdrowego stylu ycia)

Zadanie S.12. (funkcje spo eczno-kulturalne na obszarze dawnej KWK SATURN)

Realizacja zada  okre lanych jako priorytetowe przyniesie po dane efekty w sferze 

spo ecznej, których beneficjentem b d  mieszka cy ca ego miasta.  

Ich wdro enie przyczyni si  do wzrostu potencja u i aktywno ci spo ecznej i ma tak e

prowadzi  do poprawy warunków ycia czeladzian.  

Polem oddzia ywania priorytetów spo ecznych PROM b dzie spadek bezrobocia w mie cie,

zw aszcza w obszarach rewitalizowanych.

Dzia ania spo eczne maj  za cel o ywienie miasta, zw aszcza terenów obecnie ma o

atrakcyjnych. Ich realizacja i wdra anie jest niezb dnym dope nieniem dzia a  gospodarczych 

i przestrzenno-infrastrukturalnych. 

Dzia ania spo eczne powinny anga owa  najwa niejsze organizacje spo eczne obecne  

w mie cie, a w przypadku instrumentów oddzia ywania na rynek pracy powinny by

podejmowane w cis ej koordynacji i przy wspó pracy z Powiatowym Urz dem Pracy. 
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VI. Plan finansowy rewitalizacji na lata 2004-2008 i nast pne

6.1. Analiza bud etu

Analiza sytuacji finansowej miasta Czeladzi, a tym samym mo liwo ci wygenerowania 

odpowiednich rodków w celu sfinansowania lub wspó finansowania okre lonych dzia a

inwestycyjnych, zw aszcza w obszarach rewitalizowanych, obejmuje zasadniczo lata  

2005-2011, co zgodne jest z wytycznymi okre lonymi przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy 

dla lokalnych programów rewitalizacji.  

Okres przeprowadzonej analizy finansowej pokrywa si  z pierwszym okresem 

programowania funduszy strukturalnych, których absorpcji dotyczy niniejszy dokument. 

W drugiej cz ci opracowanie zostaje jednak e poszerzone o uwagi dotycz ce finansowania 

wybranych dzia a  w kolejnych latach, ze szczególnym uwzgl dnieniem okresu 2005-2008,

przy czym wynikaj ce wnioski mo na traktowa  przede wszystkim jako swoiste 

rekomendacje i sugestie. Jest to zasadniczo efektem znacznie d u szego horyzontu czasu  

i mo liwo ci dokonania istotnych korekt zarówno w planach o charakterze wieloletnim, jak  

i bud etach uchwalanych na kolejne lata. 

Analiza przeprowadzona zosta a w oparciu o nast puj ce materia y ród owe: 

- wieloletnia analiza obci e  i wska ników finansowych bud etu miasta – Wieloletni 

Plan Finansowy zawarty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Czelad  na 

lata 2005-2011,

- Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi,

- dane charakteryzuj ce sytuacj  finansow  Czeladzi w latach 2001-2004 (pochodz ce

g ównie ze sprawozda  z wykonania bud etów poszczególnych lat). 

Zakres dzia a  inwestycyjnych w obszarach rewitalizowanych okre lony zosta  w ramach 

Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi, a w szerszej perspektywie (ale tylko 

dla dzia a  stricte inwestycyjnych) – w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Czelad  na 

lata 2005-2011.
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Realizacja dzia a  roz o ona zosta a na lata 2005-2015. Porównuj c zakres dzia a

wynikaj cych z Programu Rewitalizacji oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) 

mo na zauwa y , i  pewna cz  dzia a Programu Rewitalizacji wykracza poza ramy WPI. 

Zwracaj c jednak e szczególn  uwag  na pierwszy okres realizacji (2005-2008) dzia ania te 

mo na podzieli  – bior c pod uwag  kryterium czasowe – na kilka podstawowych kategorii: 

- dzia ania realizowane w ramach Obszaru 1 (Stare Miasto) – w analizowanym okresie 

czasu przewidziana jest pe na realizacja i / lub rozpocz cie wi kszo ci inwestycji, 

- dzia ania realizowane w ramach Obszaru 2 (Kolonia SATURN), Obszaru 4 (Tereny 

poprzemys owe), Obszar 5 (dolina Brynicy), – realizacja wi kszo ci dzia a

inwestycyjnych zaplanowana zosta a po roku 2006, 

- dzia ania realizowane w ramach Obszaru 3 (Kolonia PIASKI), Obszaru 6 (Nowe 

Miasto) – realizacja przewidziana jest na przestrzeni d u szego okresu czasu. 

Do dzia a Programu Rewitalizacji poprzez sposób finansowania poszczególnych dzia a ,

nale  przede wszystkim: 

- dzia ania, w przypadku których zaanga owane zostan rodki bud etu miasta – ich 

realizacja poci ga za sob  konieczno  si gania do kredytów, a tym samym 

przyczynia si  do zwi kszenia obci enia bud etu miasta, 

- dzia ania finansowane tylko ze róde  pozabud etowych (Partnerstwo Publiczno-

Prywatne, rodki w asne spó dzielni mieszkaniowych, w a cicieli nieruchomo ci, 

firm,  dotacje Ekofunduszu, WFO iGW) – których realizacja nie obci a bud etu.

Przyjmuj c wielko ci potrzeb wynikaj ce z Wieloletniego Planu Rzeczowego oraz zakresu 

Programu Rewitalizacji mo na zauwa y , i  realizacja poszczególnych przedsi wzi

inwestycyjnych – ze wzgl du na niewystarczaj ce zasoby finansowe miasta – wi za  si

b dzie z konieczno ci  pozyskania dodatkowych rodków:

zaci gni cia nowych zobowi za  finansowych (po yczki i kredyty)

pozyskania dotacji z EFRR, WFO iGW, Ekofunduszu i innych róde  bezzwrotnych. 

Realizacja priorytetów i zada  sfery spo ecznej b dzie wymaga  zaanga owania rodków

Europejskiego Funduszu Spo ecznego i innych inicjatyw wspólnotowych. 
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Analiza finansowa Programu Rewitalizacji wskazuje, e wi kszo  obci e  finansowych 

realizacji jego zada  poniesie gmina Czelad  (w tym poprzez zaci gni cie kredytów 

prefinansowych dla zada  wspó finansowanych z EFRR), co wynika tak e ze struktury zada

okre lanych ustawowo jako zadania w asne gminy. 

Wielko rodków koniecznych na sfinansowanie udzia u w asnego miasta w projektach 

rewitalizacyjnych kszta tuje si  na poziomie du o wy szym ni  wynikaj ca z prognoz 

finansowych wielko  wolnych rodków na inwestycje.

Dysproporcja ta wymusza niejako konieczno  pozyskania dodatkowych rodków, czego 

efekty przewidziane zosta y w prognozach finansowych towarzysz cych WPI. 

W przypadku braku dofinansowania najwi kszych projektów z funduszy strukturalnych 

gmina Czelad  nie b dzie w stanie wygenerowa  kapita u obcego (w tym obcego, 

pochodz cego z kredytów) na realizacj  pe nego zakresu zada PROM.

W takiej sytuacji gmina b dzie musia a rozwa y  opcj  rezygnacji z wybranych inwestycji, 

co nie oznacza rezygnacji z danej inwestycji w ogóle, a tylko zaniechanie jej realizacji  

w danym roku bud etowym i przesuni cie na kolejne lata.  

Dotyczy  to mo e inwestycji uplasowanych relatywnie najni ej w rankingu zada  przyj tych 

do realizacji, a wi c tych, które otrzyma y najni sz  ilo  punktów podczas okre lania WPI.

W przypadku innych ni  stricte inwestycyjne dzia a  wynikaj cych z Programu

Rewitalizacji, a realizowanych przede wszystkim w sferze spo ecznej i gospodarczej ród em 

finansowania b d rodki w asne – wydatki bie ce – oraz fundusze zewn trzne. 
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6.2. Analiza zewn trznych róde  finansowania Programu Rewitalizacji 

W tabeli zamieszczonej w rozdziale V przedstawiono Plan dzia a  w sferach: przestrzennej, 

gospodarczej, spo ecznej w latach 2004 – 2006 i w latach nast pnych na obszarze 

rewitalizowanym wskazano potencjalne ród a wsparcia dla dzia a  inwestycyjnych 

planowanych w Czeladzi. Poni ej przedstawiono szczegó ow  charakterystyk  tych róde .

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 

Dzia anie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego uk adu drogowego 

Poddzia anie 1.1.1. Infrastruktura drogowa. 

RODZAJE PROJEKTÓW

Wspierane b d  projekty stanowi ce wa ny element regionalnego systemu transportowego 

(drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne) poprawiaj ce dost p do: 

sieci dróg krajowych i/lub mi dzynarodowych i/lub,

centrów gospodarczych wa nych z punktu widzenia rozwoju spo eczno-

gospodarczego regionu i/lub,

istniej cych i/lub planowanych obiektów przemys owych i us ugowych (np. parki 

przemys owe) i/lub,

portów morskich, portów rybackich, portów rzecznych wykorzystywanych do celów 

gospodarczych, lotnisk, stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego,  

projekty odci aj ce uk ady komunikacyjne miast, w tym w szczególno ci ich centra 

gospodarcze i zabytkowe. 

projekty dotycz ce: budowy, przebudowy, remontów i/lub modernizacji ulic  

w granicach administracyjnych miast powy ej 20 tys. mieszka ców (z wy czeniem

autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewn trznych).

WIELKO RODKÓW

Max. udzia rodków EFRR w kwalifikuj cych si  kosztach publicznych na poziomie 

projektu - 75%. 
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Dzia anie 1.2. Infrastruktura ochrony rodowiska

RODZAJE PROJEKTÓW w ramach dzia ania to m.in.:

ZAOPATRZENIE W WOD , POBÓR WODY I OCZYSZCZANIE CIEKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI 

POPRAWA JAKO CI POWIETRZA, w tym. m.in.: 

przekszta cenie istniej cych systemów ogrzewania obiektów u yteczno ci publicznej 

w systemy przyjazne dla rodowiska, w szczególno ci ograniczenie "niskiej emisji"  

ZAPOBIEGANIE POWODZIOM

WSPARCIE ZARZ DZANIA OCHRON RODOWISKA  

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH RÓDE  ENERGII 

WIELKO RODKÓW

Max. udzia rodków EFRR w kwalifikuj cych si  kosztach publicznych na poziomie 

projektu - 75%. 50% kwalifikuj cych si  kosztów publicznych – tylko w przypadku 

projektów turystycznych, gdy inwestycje generuj  znacz cy dochód netto. 

Dzia anie 1.4. Rozwój turystyki i kultury 

RODZAJE PROJEKTÓW

W ramach Dzia ania do realizacji przewiduje si  projekty infrastrukturalne i promocyjne  

z zakresu turystyki i kultury.

WIELKO RODKÓW

Max. udzia rodków EFRR w kwalifikuj cych si  kosztach publicznych na poziomie 

projektu - 75%; 50% kwalifikuj cych si  kosztów publicznych – tylko w przypadku 

projektów turystycznych, gdy inwestycje generuj  znacz cy dochód netto. 
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Dzia anie 3.2. Obszary podlegaj ce restrukturyzacji 

RODZAJE PROJEKTÓW

Budowa lub modernizacja urz dze  do odprowadzania i oczyszczania cieków:

- sieci kanalizacyjne, 

- sieci kanalizacji deszczowej, 

- oczyszczalnie cieków,

- inne urz dzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesy ania cieków.

Budowa lub modernizacja urz dze  zaopatrzenia w wod :

- sieci wodoci gowe,

- uj cia wody (w tym ochrona uj  i róde  wody pitnej), 

- urz dzenia s u ce do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, 

- urz dzenia reguluj ce ci nienie wody. 

Wykorzystanie odnawialnych róde  energii:

- budowa, rozbudowa i modernizacja urz dze  do produkcji i przesy u energii ze róde

odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory s oneczne i ogniwa 

fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne). 

Poprawa jako ci powietrza: 

- modernizacja i rozbudowa systemów ciep owniczych i wyposa enie ich w instalacje 

ograniczaj ce emisje zanieczyszcze  py owych i gazowych do powietrza, 

- przekszta cenie istniej cych systemów ogrzewania obiektów u yteczno ci publicznej  

w systemy bardziej przyjazne dla rodowiska, w szczególno ci ograniczenie "niskiej 

emisji". 

Gospodarka odpadami:  

- budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja sk adowisk odpadów (w tym 

rekultywacja b d  likwidacja sk adowisk odpadów niebezpiecznych), 

- budowa / modernizacja miejsc utylizacji opakowa  i nieu ytych r. ochrony ro lin,

- likwidacja dzikich wysypisk, 

- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, 

obejmuj ce m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszka ców, odzyskiwanie 

surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp. 
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Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym: 

- drogi powiatowe i gminne, 

- lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych, 

- drogi w granicach administracyjnych miejscowo ci i miast do 20 tys. Mieszka ców,

- towarzysz ca infrastruktura drogowa 

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje: 

 - projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, za wyj tkiem terenów  

z przeznaczeniem pod inwestycje mieszkaniowe – uzbrojenie zwi zane

z dostarczeniem podstawowych mediów – kanalizacji, wodoci gu, instalacji 

elektrycznych, gazowych oraz dróg wewn trznych, itp.  

Budowa lub Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej: 

- infrastruktura s u ca rozwojowi aktywnych form turystyki, 

- infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna, 

- systemy informacji kulturalnej i turystycznej, 

- infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe – sale koncertowe  

i wystawowe, amfiteatry, itp.), 

- projekty polegaj ce na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 

- systemy zabezpiecze  obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagro e

(np. po ary, w amania, itp.). 

Inkubatory przedsi biorczo ci:

- modernizacja obiektów, w których zlokalizowane b d  inkubatory przedsi biorczo ci, 

- przystosowanie obiektów do pe nienia funkcji inkubatorów przedsi biorczo ci.

WIELKO RODKÓW

Dofinansowanie z EFRR - 75% kwalifikuj cych si  wydatków publicznych, 50% 

kwalifikuj cych si  kosztów publicznych - tylko w przypadku projektów dotycz cych 

kompleksowego uzbrojenia terenu, gdy inwestycje generuj  znacz cy dochód netto. 
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Poddzia anie 3.3.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich 

RODZAJE PROJEKTÓW

Inwestycje wdra ane w ramach Poddzia ania 3.3.1. musz  wynika  z Lokalnych Programów 

Rewitalizacji i s  to poni sze projekty: 

 porz dkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie 

pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,  

izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszcze

przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne - za wyj tkiem 

przeprowadzania prac budowlano-monta owych w indywidualnych mieszkaniach,  

renowacja budynków o warto ci architektonicznej i znaczeniu historycznym znajduj cych 

si  na rewitalizowanym terenie, w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, spo eczne, 

edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniaj ca si  do tworzenia sta ych miejsc 

pracy,

 prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o warto ci architektonicznej

i znaczeniu historycznym znajduj cych si  w rejestrze zabytków wraz  

z zagospodarowaniem przyleg ego terenu przyczyniaj ca si  do tworzenia miejsc pracy,  

 wyburzanie budynków pod cele: us ugowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, 

turystyczne lub rekreacyjne, 

 remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej zwi zanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, 

 tworzenia stref bezpiecze stwa i zapobiegania przest pczo ci w zagro onych patologiami 

spo ecznymi obszarach miast, w tym:  

- budowa i/lub remont o wietlenia; 

- zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniaj cych si  do realizacji dzia ania,  

 adaptacja, przebudowa i/lub remonty budynków i kubatury u yteczno ci publicznej wraz 

z przyleg ym otoczeniem na cele edukacyjno-spo eczne znajduj cych si  na terenie 

rewitalizowanym w tym m.in.: przedszkola, szko y podstawowe, gimnazja, szko y rednie

i ponadgimnazjalne, szko y wy sze, szkolne sto ówki, domy dziecka, o rodki walki z 

patologiami spo ecznymi (np. walki z narkomani , alkoholizmem), poradnie 

psychologiczne, wietlice dla dzieci i m odzie y, domy kultury, Warsztaty Terapii 

Zaj ciowej oraz obiekty s u ce pomoc  spo eczn  (np. dla samotnych matek z dzie mi, 
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zapobiegania przest pczo ci, punkty s u ce pomoc  i przekwalifikowywaniem by ych

wi niów) – priorytetowo b d  traktowane budynki, które g ównie przyczyni  si  do 

rozwoju dzia alno ci gospodarczej i zatrudnienia (za wyj tkiem prac remontowo-

instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach), 

 przebudowa, wymiana lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 

grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, us ugowych,

 regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych,

 remonty i/lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony 

rodowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym m.in.: sieci kanalizacyjnych  

i innych urz dze  do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesy ania cieków,

kanalizacji deszczowej, wodoci gów, uj  wody i urz dze  s u cych do gromadzenia  

i uzdatniania wody oraz urz dze  reguluj cych ci nienie wody, 

 poprawa funkcjonalno ci ruchu ko owego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni 

publicznych rewitalizowanego terenu,  

 remont i/lub przebudowa obiektów pe ni cych funkcje zaplecza turystycznego, 

kulturalnego, 

 remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia 

inkubatorów przedsi biorczo ci, 

 remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne  

i kulturalne (w cznie z odnowieniem i konserwacj  obiektów dziedzictwa kulturowego) 

prowadz ca do zrównowa onego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. 

WIELKO RODKÓW

Dofinansowanie z EFRR - 75% kwalifikuj cych si  wydatków publicznych. 
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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WFO iGW w Katowicach dofinansowuje zadania w ramach przyj tych przez Rad

Nadzorcz : „Listy przedsi wzi  priorytetowych planowanych do dofinansowania ze 

rodków WFO iGW w Katowicach”, „Kryteriów wyboru przedsi wzi  finansowanych ze 

rodków WFO iGW Katowicach” oraz „Planu finansowego Funduszu”. 

RODZAJE PROJEKTÓW

WFO iGW wspomaga osi ganie d ugoterminowych celów rodowiskowych regionu, 

przeznaczaj c rodki finansowe na realizacj  nast puj cych przedsi wzi  priorytetowych: 

1. Ochrona zasobów wodnych: 

1.1. Ochrona wód (OW). 

1.2. Gospodarka wodna (GW). 

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 

2.1.  Gospodarka odpadami (OZ). 

2.2.  Ochrona powierzchni ziemi (TP). 

3. Ochrona powietrza i ochrona przed ha asem: 

3.1.  Polepszenie jako ci powietrza i ochrona klimatu ziemi (OA). 

3.2.  Ochrona przed ha asem (OH). 

4. Ochrona przyrody i krajobrazu (OP). 

5. Edukacja ekologiczna (EE)  

6. Zapobieganie powa nym awariom (NZ). 

7. Zarz dzanie rodowiskowe w regionie: 

7.1. Programy, prace nb, opracowania (ZS). 

7.2. Monitoring rodowiska (MO). 

7.3. Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia op at rodowiskowych (KO). 

8. Inne: 

8.1. Profilaktyka zdrowotna (MN). 

8.2. Rolnictwo ekologiczne (RE). 

WIELKO RODKÓW

Wysoko  dofinansowania uzale niona jest od rodzaju projektów, jednak mie ci si

w granicach od 50% kosztów kwalifikowanych do100% kosztów kwalifikowanych. 
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje zadania,  

w ramach przyj tych przez Rad  Nadzorcz : „Listy programów (przedsi wzi )

priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

przewidzianych do dofinansowania”, „Kryteriów wyboru przedsi wzi  priorytetowych 

finansowanych ze rodków NFO iGW” oraz „Planu finansowego Funduszu”. 

NFO iGW dokonuj c wyboru przedsi wzi  do dofinansowania przeznacza rodki g ownie

na dofinansowywanie przedsi wzi  realizowanych z udzia em bezzwrotnych rodków UE. 

RODZAJE PROJEKTÓW

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, w tym sieci kanalizacji 

Gospodarka wodna 

Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ich 

zagospodarowanie oraz rekultywacj  terenów zdegradowanych 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji 

zanieczyszcze  oraz oszcz dzanie surowców i energii

Zastosowanie technologii zapewniaj cych czystsz  i energooszcz dn  produkcj

Zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddzia ywania ha asu i wibracji na rodowisko

Ochrona przyrody i krajobrazu celem zachowania gatunków, siedlisk przyrodniczych, 

ekosystemów i walorów krajobrazu, a tak e utrzymanie puli genowejZwi kszenie

lesisto ci kraju oraz ochrona zasobów le nych

Zmniejszenie uci liwo ci wynikaj cych z wydobywania kopalin i ich wzbogacania oraz 

ograniczenie negatywnego oddzia ywania na rodowisko procesów likwidacji zak adów 

górniczych  

Program Pa stwowego Monitoringu rodowiska

Zapobieganie kl skom ywio owym i powa nym awariom oraz usuwanie ich skutków 

Kszta towanie ekologicznych postaw i zachowa  spo ecze stwa oraz profilaktyka 

zdrowotna dzieci i m odzie y z obszarów, na których wyst puj  przekroczenia 

standardów jako ci rodowiska 

Wspieranie dzia alno ci pozarz dowych organizacji ekologicznych
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WIELKO RODKÓW

Wysoko  dofinansowania uzale niona jest od rodzaju projektów i okre lana ka dorazowo 

przez Zarz d lub Rad  Nadzorcz  Funduszu, jednak mie ci si  w granicach od 50% kosztów 

kwalifikowanych do 100% kosztów kwalifikowanych. 

Poza przybli onymi powy ej ród ami finansowania zewn trznego istnieje wiele innych 

mo liwo ci. Na szczególn  uwag  zas uguje tu Europejski Fundusz Spo eczny, którego g ówne

obszary finansowania znajduj  si  poni ej.

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY

Europejski Fundusz Spo eczny (EFS) jest g ównym instrumentem wspieraj cym dzia ania 

podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych  

w sprawie zatrudnienia. Obszary wsparcia EFS obejmuj :

1. Aktywn  polityk  rynku pracy.

2. Przeciwdzia anie zjawisku wykluczenia spo ecznego.  

3. Kszta cenie ustawiczne.  

4. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencja u adaptacyjnego) oraz rozwój 

przedsi biorczo ci.

5. Zwi kszanie dost pu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. 

RODZAJE PROJEKTÓW

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

priorytety: 

Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i spo ecznej.

Dzia anie 1– Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.  

Dzia anie 2– Perspektywy dla m odzie y.

Dzia anie 3– Przeciwdzia anie i zwalczanie d ugotrwa ego bezrobocia.

Dzia anie 4– Integracja zawodowa i spo eczna osób niepe nosprawnych.

Dzia anie 5– Wspieranie integracji zawodowej i spo ecznej grup szczególnego ryzyka.  

Dzia anie 6– Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. 
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Priorytet 2 – Rozwój spo ecze stwa opartego na wiedzy. Jego celem jest przygotowanie.  

Dzia anie 1– Dostosowanie oferty edukacyjnej szkó , uczelni i placówek kszta cenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Dzia anie 2– Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób doros ych.  

Dzia anie 3– Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci.

WIELKO RODKÓW

Max. udzia rodków w kwalifikuj cych si  kosztach publicznych na poziomie  

projektu - 100% 

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Priorytetu II: Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich, 

którego celem ogólnym jest wspomaganie wzrostu konkurencyjno ci regionu, 

przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie warunków dla powstawania 

nowych miejsc pracy. Przewidziano trzy dzia ania dotycz ce bezpo rednio rozwoju 

zasobów ludzkich:

Dzia anie 1: Rozwój zawodowy dostosowuj cy zasoby ludzkie do potrzeb 

regionalnego rynku pracy. 

Dzia anie 2: Reorientacja zawodowa.  

Dzia anie3: Rozwój kadr regionalnej gospodarki. 

WIELKO RODKÓW

Max. udzia rodków w kwalifikuj cych si  kosztach publicznych na poziomie  

projektu - 75%. 

6.3. Plan finansowy Programu Rewitalizacji 

Zgodnie z wytycznymi programowania rozwoju terenów podlegaj cych rewitalizacji, które to 

wymogi wynikaj  z „Podr cznika procedur wdra ania ZPORR”
2
 Program Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich Czeladzi zawiera plan finansowy w uj ciu róde  finansowania na lata 

2005 – 2008 i nast pne, czyli obejmuje pierwszy okres programowania (do roku 2006).  

2 MGPiPS, Warszawa 2004. 
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Ze wzgl du na brak zasad finansowania projektów rozwojowych i spo ecznych w drugim 

okresie programowania, tj. od roku 2007 do 2013, zadania inwestycyjne i programy 

realizowane w tym okresie, nie zosta y uj te szczegó owo w tabeli finansowej. 

ród a finansowania PROM w latach 2005 – 2008 zosta y przedstawione w rozbiciu na: 

rodki UE, w szczególno ci Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR), Europejskiego Funduszu Spo ecznego itp.; 

Bud et Miasta, w tym rodki w asne, ZIK, ZBK i inne; 

bud et pa stwa, np. dotacja MGiP, dotacje MENiS, inne dotacje; 

inne ród a, w tym WFO iGW, NFO iGW, kredyty bankowe itp.; 

rodki prywatne, w tym realizacja w ramach PPP. 

Plan finansowy Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi w postaci 

tabelarycznej znajduje si  w za czniku nr 1 do Programu Rewitalizacji.

Plan finansowy nie uwzgl dnia nak adów i wydatków bie cych bud etu miasta, innych ni

jednorazowych (cyklicznych, eksploatacyjnych), zwi zanych np. z profilaktyk  zdrowia 

(badania), ci g  realizacj  projektów szkoleniowych dla osób bezrobotnych itp.  

Tym samym plan finansowy dotyczy wydatków inwestycyjnych, maj tkowych.

Plan finansowy za rok 2005 obejmuje inwestycj  „Budowa kanalizacji i modernizacja 

wodoci gu w Czeladzi w rejonie ul. 21 Listopada” rozpocz t  w roku 2004.
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VII. System wdra ania, sposoby monitorowania, oceny oraz komunikacji 

spo ecznej 

Za wdra anie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi odpowiada  b dzie

Burmistrz Miasta we wspó pracy z Zespo em Zadaniowym, Wydzia em Rozwoju Miasta oraz 

Komisj  Rady ds. Rozwoju Gospodarczego i Integracji z Uni  Europejsk .

SYSTEM WDRA ANIA I MONITOROWANIA

PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH CZELADZI

Poziom planowania zawieraj cy:        Poziom sprawozdawczo ci

      i bezpo redniego nadzoru          

realizacji projektów zawieraj cy:

Poziom upowszechniania i Public Relations  

Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi zawieraj cy:

Procedur  wdra ania Programu

Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

Czeladzi na szczeblu Urz du
Miasta, partnerów itp. 

Sposoby oceny wdro enia 
Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich Czeladzi.

System uaktualniania zapisów 
Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich Czeladzi, w tym 
weryfikacji i oceny zada .

Public Relations Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi.

Wspó praca pomi dzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 
pozarz dowymi oraz organizacja dialogu spo ecznego.

Przygotowywanie Sprawozdania  
z realizacji Programu Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich Czeladzi.

Przedstawienie Sprawozdania do 
wiadomo ci Komisji Rady. 
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Procedura wdra ania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi na szczeblu 

Urz du Miasta oraz partnerów kszta towa a si  w ramach prowadzonych dyskusji 

warsztatowych i zosta a zawarta w niniejszym rozdziale Programu Rewitalizacji.

Kolejnym etapem by o wypracowanie sposobów oceny wdro enia Programu Rewitalizacji, 

które zosta y poni ej opisane. 

Dla ca ego system wdra ania, sposobu monitorowania oraz oceny i komunikacji spo ecznej 

najistotniejszym elementem jest opracowanie system uaktualniania zapisów Programu 

Rewitalizacji, dlatego te  dzia ania te przewijaj  si  w ka dym z wymienionych etapów. 

PLANOWANIE

KROK 1 

A)  Wydzia  Rozwoju Miasta zbiera propozycje dzia a  do PROM od:

- Jednostek Organizacyjnych Urz du Miasta. 

- Wydzia ów Urz du Miasta w Czeladzi. 

- Mieszka ców. 

- Partnerów spo ecznych, w tym organizacji. 

- Spó dzielni Mieszkaniowych i firm. 

Odpowiedzialno : Kierownik Wydzia u Rozwoju Miasta 

B) Lista podlega wst pnej ocenie w Wydziale Rozwoju Miasta. 

C) Wydzia  Rozwoju Miasta przygotowuje List  Proponowanych Dzia a  oraz projekt 

Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich (PROM).

Odpowiedzialno : Kierownik Wydzia u Rozwoju Miasta 

KROK 2 

Kierownik Wydzia u Rozwoju Miasta przedstawia Burmistrzowi Miasta do weryfikacji 

List  Proponowanych Dzia a  oraz projekt Programu Rewitalizacji (...).

W efekcie nast puje wypracowanie projektu Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

Czeladzi zatwierdzonej i rekomendowanej przez Burmistrza Miasta. Projekt ten jest 

przekazany do w a ciwej Komisji Rady Miasta w celu uzyskania opinii komisji. 
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KROK 3 

Nast puje przekazanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi z opini

Burmistrza oraz Komisji Rady Miasta do Rady Miasta w celu podj cia uchwa y

przyjmuj cej lub wprowadzaj cej zmiany do wcze niej przyj tego uchwa  Rady 

Miejskiej Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi oraz do Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego, ew. w uchwale bud etowej.

KROK 4. 

Uchwa a przyjmuj ca lub wprowadzaj ca zmiany w Programie Rewitalizacji (...).

Burmistrz organem odpowiedzialnym za wdra anie Programu Rewitalizacji (...). 

 WDRA ANIE

Realizacj Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi b dzie zarz dza  Burmistrz 

Miasta poprzez Urz d Miasta Czelad , w szczególno ci Wydzia  Rozwoju Miasta. 

Wszystkie projekty b d  realizowane zgodnie z uchwalonym przez Rad  Miejsk Wieloletnim 

Planem Inwestycyjnym oraz bud etami rocznymi. 

Spójno  niniejszego Programu z WPI zapewni  ma efektywna realizacj  zaplanowanych, 

zhierarchizowanych i uj tych w ww. planach programów i projektów inwestycyjnych.  

W przypadku projektów planowanych do wspó finansowania z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej w a ciwa jednostka (np. Zak ad In ynierii Komunalnej w przypadku inwestycji 

wodno-kanalizacyjnych, Zak ad Budynków Komunalnych w odniesieniu do inwestycji 

dotycz cych nieruchomo ci, budynków mieszkalnych i o wiatowych) zleca i przygotowuje 

wymagan  dokumentacj  techniczn  i przekazuje jej wyci g wraz z pozwoleniem na budow

i innymi dokumentami Wydzia owi Rozwoju Miasta celem przygotowania wniosku  

o dofinansowanie projektu. Wydzia  przygotowuje wniosek, który po zatwierdzeniu przez 

Burmistrza Miasta zostaje z o ony do Instytucji Wdra aj cej.

Po podpisaniu umowy dofinansowania z Instytucj  Po rednicz c  w zarz dzanie projektem 

zostaje w czony Wydzia  Finansowo-Bud etowy.

Celem sprawnego zarz dzania wi kszymi zadaniami inwestycyjnymi / programami Burmistrz 

Miasta powo uje Zespo y Zadaniowe. W sk ad Zespo ów wchodz  przedstawiciele 

poszczególnych komórek odpowiedzialnych za cz stkowe funkcje zarz dzania projektem. 
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Ide  powo ania Zespo ów jest w a ciwe przygotowanie projektu od strony technicznej  

i sprawne zarz dzanie jego realizacj  pocz wszy od przygotowania specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, poprzez przeprowadzenie post powania przetargowego, realizacj ,

kontrol  i nadzór nad robotami, zarz dzanie przep ywem dotacji, sprawozdawczo

i monitoring oraz ostateczne rozliczenie otrzymanej pomocy. 

Celem oceny realizacji Programu Rewitalizacji prowadzony b dzie monitoring osi gni cia

wska ników PROM.

 MONITORING 

W celu sprawnej i efektywnej realizacji PROM wska niki rzeczowe wdra ania

poszczególnych typów projektów b d  poddane monitoringowi.  

Wska nikiem g ównym realizacji Programu b dzie stopie  wykonania planu finansowego 

PROM z realizacji wymienionych w poszczególnych latach projektów. 

Wykonanie mierzone b dzie w uj ciu procentowym: wydatki zrealizowane / wydatki 

planowane, bior c pod uwag  takie zmienne jak np. zmiany kosztorysów wskutek zaistnienia 

nieprzewidzianych okoliczno ci, zmiany w projekcie, spadek warto ci zamówienia po 

rozstrzygni ciu przetargu, zmiany w bud ecie miasta, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym itp. 

Wa nym miernikiem skali oddzia ywania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich 

Czeladzi b dzie liczba bezpo rednich i po rednich beneficjentów Programu, tj. procentowy  

i liczbowy udzia  ludno ci obj tej poszczególnymi dzia aniami rewitalizacyjnymi. 

Wykonanie mierzone b dzie równie  w uj ciu rzeczowym, przy u yciu wyspecyfikowanych 

wska ników / mierników. Szczegó owe wska niki b d  wynika  ze specyfiki konkretnego 

zadania (np. ilo  km wybudowanej kanalizacji sanitarnej, powierzchnia u ytkowa 

zmodernizowanych placówek o wiaty, liczba imprez, liczba publikacji, liczba przeszkolonych 

bezrobotnych itp.).
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 SPRAWOZDAWCZO

KROK 1 

Wydzia  Rozwoju Miasta przygotowuje sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich Czeladzi w okresie sprawozdawczym przy wspó udziale jednostek 

odpowiedzialnych za poszczególne zadania.

Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi zawiera:  

- wyniki dzia a  zwi zanych z pozyskiwaniem funduszy zewn trznych na realizacj

dzia a  zapisanych w Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi

(ile i jakie wnioski o dofinansowanie zosta y z o one w okresie sprawozdawczym, na 

jakie dzia ania uda o si  pozyska rodki, w jakiej wysoko ci, jakie dzia ania nie 

otrzyma y wsparcia finansowego), 

- prezentacj  przebiegu realizacji projektów, które otrzyma y dofinansowanie  

z funduszy zewn trznych,

- analiz  przyczyn nie zrealizowania projektów zapisanych w Programie Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich Czeladzi w czasie sprawozdawczym lub szerszym. 

- stan przygotowa  i wdra ania projektów wpisanych do realizacji w ramach Programu

Rewitalizacji.

Odpowiedzialno : Kierownik Wydzia u Rozwoju Miasta 

KROK 2 

Kierownik Wydzia u Rozwoju Miasta przekazuje sprawozdanie Burmistrzowi. 

KROK 3. 

Burmistrz przedstawia na posiedzeniu w a ciwej Komisji Rady sprawozdanie z realizacji 

Programu Rewitalizacji.
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UPOWSZECHNIANIE I PUBLIC RELATIONS PROGRAMU

Podstawowym celem dzia a  zwi zanych z promocj  i Public Relations „Programu

Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czelad ” jest dotarcie do jak najszerszej grupy 

beneficjentów dzia a  podejmowanych w jego ramach, instytucji mog cych by  partnerami  

w realizacji przedsi wzi  zapisanych w Programie, ale tak e zach cenie do podejmowania  

i promowanie udzia u w inicjatywach s u cych realizacji celów Programu Rewitalizacji.

Celem dzia alno ci Public Relations ma by  tak e przygotowanie projektów partnerskich oraz 

mikroprojektów. 

Informowanie spo eczno ci lokalnej o realizacji PROM odbywa  si  b dzie

w sposób po redni – medialny, jak i bezpo redni – interaktywny. Po rednio informacje 

zamieszczane b d  w lokalnej prasie, na stronie internetowej miasta, w materia ach  

i  broszurach promocyjnych i informacyjnych.  

Bezpo rednio PROM prezentowany b dzie podczas spotka  z mieszka cami, 

przedstawicielami lokalnych rodowisk, organizacjami pozarz dowymi. 

Jednocze nie przyjmuje si , e w a nie bezpo rednie spotkania z mieszka cami – w skali 

miasta takiego jak Czelad  – b d  najlepszym narz dziem Public Relations Programu (...). 

Przyjmuje si , e partnerami, wobec których nale y prowadzi  polityk  komunikacji  

i informacji PROM, s : mieszka cy miasta, przedsi biorcy lokalni, wspólnoty mieszkaniowe  

i spó dzielnie mieszkaniowe, organizacje spo eczne.

Konsultacje spo eczne s  jednym z etapów przygotowania przedsi wzi  inwestycyjnych do 

dofinansowania z funduszy strukturalnych, w tym dotacji EFRR. Wynika to ze stosowanego 

instytucjonalnego podej cia do interwencji infrastrukturalnych, przyj tego w Unii 

Europejskiego, a zak adaj cego czynny udzia  spo eczno ci lokalnej (poprzez jej 

przedstawicieli) w fazie przygotowania inwestycji, opiniowania planów rozwojowych, 

inwestycyjnych, rewitalizacyjnych itp. 

Projekty inwestycyjne w mie cie Czelad  s  przedmiotem spo ecznej, zwyczajowo przyj tej

debaty (konsultacji) w trakcie przygotowywania uchwa y bud etowej z planem 

inwestycyjnym. W toku prac nad now  strategi  miasta oraz Wieloletnim Planem 

Inwestycyjnym przedstawiciele ró nych rodowiska lokalnych wspó pracowali nad 

tworzeniem kryteriów oceny inwestycji, które wykorzystano nast pnie tworz c PROM.



Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi 
___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Urz d Miasta Czelad
we wspó pracy z Centrum Doradztwa Strategicznego,

ul. Szlak 65 biuro 1004, 31 – 153 Kraków, www.cds.krakow.pl

169

DZIA ANIA ZREALIZOWANE:

Projekty inwestycyjne by y przedmiotem bezpo rednich konsultacji spo ecznych  

z mieszka cami Czeladzi w roku 2003 i 2004. Akcj  przeprowadzono w dwóch cyklach 

spotka  Burmistrza w pa dzierniku 2003, marcu, lipcu i sierpniu oraz wrze niu 2004 roku. Na 

cykl spotka  sk ada y si  ka dorazowo spotkania w innych miejscach, co mia o pomóc  

w dotarciu do mieszka ców i zainteresowanych we wszystkich cz ciach miasta.  

W spotkaniach wzi o udzia  ok. 600 mieszka ców. Podsumowaniem konsultacji by o

badanie ankietowe dotycz ce preferencji i priorytetowo ci planów inwestycyjnych. 

Konsultacje z zainteresowanymi stronami s  równie  etapem post powania budowlanego  

w procesie uzyskiwania pozwolenia na budow  przygotowywanych obecnie inwestycji do 

rozpocz cia w latach 2005-2009.

DZIA ANIA PLANOWANE:

W ramach promocji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi podejmowane 

b d  w szczególno ci takie dzia ania jak: 

prowadzenie spotka  i konsultacji spo ecznych z mieszka cami i firmami dotycz cych

za o e  (ex ante) i realizacji (bie ca, ex post) PROM.

B dzie to kontynuacja polityki informacyjnej w mie cie, opartej na bezpo rednich 

spotkaniach z mieszka cami i zainteresowanymi stronami przed rozpocz ciem ka dej

wi kszej inwestycji w mie cie (kanalizacja, przebudowa Starówki).

Spotkania te maj  na celu przybli enie celów ka dej z inwestycji, celów Programu

Rewitalizacji, s u  ukazaniu kierunków rozwoju poszczególnych obszarów (co jest 

najbardziej istotne dla przedsi biorców), zaznajomienie z jej zakresem, informowaniu  

o przej ciowych niedogodno ciach zwi zanych z budow .

Jednocze nie spotkania takie, jako niezb dny element dialogu spo ecznego prowadz  do 

wymiany opinii, czasem nawet do weryfikacji planów lub ich uzupe niania. Poniewa  to 

mieszka cy tworz  wspólnot  miejsk , ich g os jest cenny i przydatny, zw aszcza 

w przypadkach projektów spo ecznych, uzupe niaj cych inwestycje infrastrukturalne. 

Spotkania to uznanie faktu, e mieszka cy i podmioty obecne w mie cie maj  prawo do 

jego kszta towania lub bycia informowanym o jego dalszym rozwoju w sposób 

umo liwiaj cy wymian  pogl dów.
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Umieszczenie na stronie internetowej Urz du Miasta Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich Czeladzi.

Umo liwienie mieszka com, instytucjom i innym zainteresowanym zapoznanie si

z za o eniami PROM.

Stworzenie forum internetowego dotycz cego procesu rewitalizacji, dodatkowo 

umo liwiaj cego wymian  pogl dów mieszka ców i w adz na temat projektów 

rewitalizacji. B dzie to dodatkowe narz dzie debaty publicznej odno nie planowanych 

przedsi wzi  rewitalizacyjnych.

Wzbogacanie serwisu internetowego na stronie Urz du o nowo realizowane dzia ania  

w ramach PROM to dzia anie na rzecz zaanga owania mieszka ców w dzia ania

rewitalizacyjne. Umo liwi te  „spo eczn  kontrol ” realizacji Programu.

Wspó praca z mediami lokalnymi maj ca na celu informowanie opinii publicznej  

o przebiegu realizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi.

Udzia  prasy jest ewidentnym narz dziem publicznej debaty oraz dotarcia do 

mieszka ców i firm z miasta, a tak e promocji wk adu instytucji wspó finansuj cych

inwestycje (WFO iGW, NFO iGW, PFO iGW, inne) Unii Europejskiej (EFRR)  

w realizacj  zadania inwestycyjnego. 

Promocja PROM i jego Public Relations dokonywana b dzie z wykorzystaniem mediów 

lokalnych i zwyczajowo przyj tych form komunikacji spo ecznej w gminie, tj.: 

- prasy lokalnej („Echu Czeladzi”) i regionalnej w tym zw aszcza „Dzienniku 

Zachodnim”, „Gazecie Wyborczej”; 

- stacji radiowych regionu (Radio Katowice) 

Prezentacja Programu odbywa  si  b dzie na podobnych zasadach jak to mia o podczas 

konsultacji spo ecznych na etapie przygotowywania PROM, tj. w trakcie spotka

Burmistrza Miasta z mieszka cami. 

Podobne spotkania b d  s u y  weryfikacji i ewentualnym modyfikacjom Programu, co 

pozwoli uwzgl dni  opinie i zdanie mieszka ców i rodowisk lokalnych na temat 

realizacji Programu w przysz o ci. 
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Przekazanie p yty CD z Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi do 

szkó  w celu rozpowszechnienie jego tre ci na lekcjach z wiedzy obywatelskiej. 

Wspó praca ze szko ami i placówkami edukacyjnymi s u y zaanga owaniu dzieci  

i m odzie y w sprawy miasta, rozci gni ciu opieki nad obiektami, przywracaniu 

w a ciwej jako ci dziedzictwa kulturowego oraz przestrzeni miejskiej jako dobru 

publicznemu. 

Umieszczenie na obiektach, wykonanych w ramach Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich Czeladzi tablic informacyjnych o zaanga owaniu rodków EFRR lub innych. 

Jednocze nie nale y zwróci  uwag , e promocja i upowszechnianie Programu Rewitalizacji

(...) s u y promocji miasta jako ca o ci i marketingowi inwestycyjnemu – informacje  

o planowanych przedsi wzi ciach inwestycyjnych i rewitalizacyjnych to wa ny sygna  dla 

potencjalnych inwestorów i nowych firm, a tak e – co nie mniej wa ne – dla mieszka ców 

zainteresowanych otwarciem w asnej dzia alno ci gospodarczej. 

Tak szeroko zakrojone dzia ania zapewni  upowszechnienie i upublicznienie tego dokumentu,  

a tym samym uzyskanie akceptacji spo ecznej dla jego realizacji poprzez zapobieganie 

potencjalnym konfliktom interesów. 
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Za cznik nr 1 do

"Programu Rewitalizacji  Obszarów Miejskich Czeladzi"

Tabela finansowa "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Czeladzi"

ród o
2005 2006 2007 2008 po 2008 UDZIA

kwota % kwota % kwota % kwota % kwota % kwotowy %

wk 3 284 000ad UE: ZPORR i inne 38,94 11 006 250 50,02 12 883 750 47,29 5 625 000 41,54 23 375 000 22,97 56 174 000 40,15

bud 3 880 000et miasta, w tym ZIK 46,00 8 888 750 40,39 7 173 300 26,33 1 505 000 11,12 11 175 000 10,98 32 622 050 26,97

bud et pa 330 000stwa, w tym MGiP 3,91 1 000 000 4,54 1 164 700 4,28 110 000 0,81 2 530 000 2,49 5 134 700 3,21

rodki prywatne, w tym SM 

SATURN i CZSM 0 0,00 510 000 2,32 800 000 2,94 1 000 000 7,39 64 000 000 62,88 66 310 000 15,10

Partnerstwo Publiczno Prywatne 0 0,00 0 0,00 4 920 000 18,06 5 000 000 36,93 0 0,00 9 920 000 11,00

Inne ród a, w tym m.in. 

NFO iGW, WFO iGW,

PFO iGW 940 000 11,15 600 000 2,73 300 000 1,10 300 000 2,22 700 000 0,69 2 840 000 3,58

RAZEM 8 434 000 100,00 22 005 000 100,00 27 241 750 100,00 13 540 000 100,00 101 780 000 100,00 173 000 750 100,00

Tabela finansowa dotyczy projektów inwestycyjnych.

Wielko ci nie uwzgl dniaj  wydatków bie cych (g ównie w sferze spo ecznej), cyklicznych, na organizacj  imprez, bada  profilaktycznych itp..


