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ANEKS DO 
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ROZWOJU MIASTA 
 

 

 

SOSNOWCA 
 

 

na lata 2012  -  2014 
 

Załącznik do Uchwały Nr  398/XXVI/2012 

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  28 czerwca 2012 roku 

 

Program Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2012 – 2014 jest aneksem do Programu Rozwoju 

Miasta Sosnowca na lata 2007 – 2013 przyjętego Uchwałą nr 176/XIII/07 Rady Miejskiej     

w Sosnowcu z dnia 21 czerwca 2007 roku  (Priorytet I – X) oraz Uchwałą nr 208/XV/07 Rady 

Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2007 roku (Priorytet XI). 
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SPIS   PRIORYTETÓW 

 
 

Programu Rozwoju Miasta Sosnowca 
 
 

1. Badania i rozwój technologiczny; innowacje i przedsiębiorczość; 

  

2. Społeczeństwo informacyjne; 

  

3. Turystyka; 

  

4. Kultura; 

  

5. Środowisko; 

  

6. Zrównoważony rozwój miasta; 

  

7. Transport; 

  

8. Infrastruktura edukacyjna; 

  

9. Zdrowie i rekreacja; 

  

10. Pomoc społeczna; 

  

11. Bezpieczeństwo publiczne; 
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Priorytet 1 
 

Badania i rozwój technologiczny; innowacje i przedsiębiorczość; 
 

Cel główny priorytetu: 

wzrost konkurencyjności gospodarki miasta opartej na wiedzy; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w mieście; 

 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; 

 wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o infrastruktury rozwoju gospodarczego; 

- parki przemysłowe i technologiczne; 

- kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych; 

- centra wsparcia przedsiębiorczości; instytucje otoczenia biznesu; 

- rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu oraz ich oferta 

- rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości; 

o promocji inwestycyjnej; 

- organizacja lub/i udział w targach ofert inwestycyjnych 

- kampanie promujące tereny inwestycyjne w kraju i zagranicą; 

o rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (inwestycje bezpośrednie, doradztwo, 

innowacje); 

- wspieranie inwestycji bezpośrednich; 

- zakup usług doradczych; 

- działalność innowacyjna; 

o transfer technologii i innowacji; 

- wzmacnianie potencjału parków technologicznych i jednostek świadczących usługi 

w zakresie transferu innowacji i technologii; 

- stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy 

instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami 

- rozwój klasterów. 

 

Beneficjenci:  

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; instytucje otoczenia biznesu; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; 

partnerzy społeczni i gospodarczy; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; 

TBS; MŚP; jednostki naukowe; jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną; 

 

W Priorytecie tym niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści w 
brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 1(WIM)  

Tytuł: Gospodarcza Brama Śląska- etap I; Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej 

– Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon Maczki – Bór; 

Cel działania: uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu śląskiego 

poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów 

dzięki budowie infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju nowych przedsiębiorstw;  
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Krótki opis działania: W ramach projektu niezagospodarowany obecnie teren przeznaczony 

pod działalność produkcyjną i usługową uzyska w bezpośrednim sąsiedztwie dostęp do 

podstawowej infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa; sanitarna jak 

również w wyniku powstania nowej infrastruktury drogowej zostanie skomunikowany z 

siecią transportową miasta i regionu 

 

Przedsięwzięcie 2 (WIM)  

Tytuł: Gospodarcza Brama Śląska- etap I; Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej 

Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zadanie 3; budowa infrastruktury technicznej 

na potrzeby SPN-T; - etap I; 

Cel działania: osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 

poprzemysłowym nowej funkcji społeczno – gospodarczej; stworzenie korzystnych 

warunków dla rozwoju firm innowacyjnych; wspieranie procesu transferu technologii; 

promocja szeroko rozumianej innowacyjności; zacieśnienie powiązań nauki z praktyką 

gospodarczą; 

Krótki opis działania: budowa drogi, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej. 

 

Przedsięwzięcie 3 (WIM)  

Tytuł: Gospodarcza Brama Śląska etap I; –Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej 

Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zadanie 1 – Adaptacja budynku po byłej 

kopalni w celu nadania mu nowej funkcji produkcyjno – badawczej , w tym m.in. dla branży 

farmaceutycznej; 

Cel działania: osiągnięcie ożywienia gospodarczego; nadanie obiektom pokopalnianym 

funkcji gospodarczej; wzrost atrakcyjności gospodarczej miasta; zwiększenie zatrudnienia; 

zacieśnienie powiązań nauki z praktyką gospodarczą; 

Krótki opis działania: adaptacja przemysłowego budynku dawnego centrum zarządzania 

KWK „Niwka – Modrzejów” do nowej funkcji produkcyjno – badawczej na potrzeby firm 

innowacyjnych.  

 

Przedsięwzięcie 6 (ARL)  

Tytuł: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w mieście; 

Cel działania: zwiększenie wartości bezpośrednich inwestycji w mieście; 

Krótki opis działania: w ramach tego działania wspierana będzie aktywność w zakresie 

kompleksowego przygotowania instytucji otoczenia biznesu tj.: - modernizacji infrastruktury 

Agencji do prowadzenia i tworzenia standardów świadczonych usług dla przedsiębiorstw;      

- przygotowanie i wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców.                                

 

Przedsięwzięcie 7 (WPG) w trakcie realizacji łącznie z przedsięwzięciem 14, 

Tytuł: System Informacji Gospodarczej – Regionalny System Innowacji (RIS Silesia); 

 

Przedsięwzięcie 9 (WRF)  

Tytuł: Targi Gospodarcze; 

Cel działania: zwiększenie międzynarodowej wymiany gospodarczej przedsiębiorstw miast 

partnerskich Sosnowca; 

Krótki opis działania: w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami miast partnerskich (tj. 

Komarom, Les Mureaux, Roubaix, Suceava, Idar–Oberstein; Casablanca) oraz miast 

zaprzyjaźnionych z Maroka, Ukrainy, i Włoch Sosnowiec zorganizuje pierwsze 

międzynarodowe targi gospodarcze firm miast partnerskich. Koncepcja targów opiera się na 

założeniu, iż efektywność tego typu spotkań znacząco wzrasta w chwili gdy podmioty 

gospodarcze posiadają przed spotkaniem biznesowym określony obszar zainteresowania, 
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wzajemną wiedzę o profilu działalności itp. Powyższe założenie zostanie zrealizowane 

poprzez uprzednie w stosunku do targów umożliwienie zapoznania się z ofertami 

przedsiębiorstw poszczególnych miast (w Sosnowcu do tego celu zostanie wykorzystany 

System Informacji Gospodarczej). Tym samym jeszcze przed organizacją spotkania możliwe 

będzie ustalenie przez przedsiębiorców wzajemnych obszarów zainteresowania. 

 

Przedsięwzięcie 10 (PUP)  

Tytuł: Wspieranie samozatrudnienia oraz tworzenie miejsc pracy. 

Cel działania: kreowanie nowych miejsc pracy poprzez: upowszechnianie i rozwój 

zatrudnienia wspomaganego; popularyzację prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby bezrobotne, pomoc w zakresie pozyskiwania środków na uruchomienie własnej firmy, 

poprawę kompetencji i zdolności adaptacyjnych osób planujących działać na własny rachunek 

Krótki opis działania:    udzielanie pomocy pracodawcom tworzącym miejsca pracy w ramach 

prac interwencyjnych i robót publicznych poprzez zwrot części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, refundowaniem podmiotom 

gospodarczym kosztów związanych z wyposażeniem i doposażeniem miejsc pracy dla osób 

bezrobotnych; udzielanie kompleksowego wsparcia doradczego i finansowego osobom 

zdecydowanym na otwarcie własnej firmy poprzez sfinansowanie szkoleń pozwalających na 

zdobycie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz wypłatę środków na jej uruchomienie.  

 

Przedsięwzięcie 14 (WPG) w trakcie realizacji, łącznie we współpracy z Agencją Rozwoju 

Lokalnego i Sosnowieckim Parkiem Naukowo – Technologicznym, 

Tytuł: Promocja i wspieranie inwestycji oraz doradztwa w zakresie innowacyjności                    

w mikroprzedsiębiorstwach oraz sektorze MŚP; 

Cel działania: Wzrost poziomu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i MŚP w Sosnowcu; 

Krótki opis działania: zbudowanie trwałych podwalin pod rozwój firm innowacyjnych           

w Sosnowcu i Zagłębiu; poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, ich 

produktywności oraz polepszenie ich wizerunku i zwiększanie zatrudnienia, promocja działań 

innowacyjnych, a w tym: (1) przygotowanie i kolportaż materiałów dotyczących konkretnych 

rozwiązań, wzbogaconego o przykłady konkretnych działań zakończonych sukcesem;           

(2) uruchomienie portalu internetowego poświeconego innowacyjności zintegrowanego               

z Systemem Informacji Gospodarczej; (3) powołanie zespołu przy Radzie Gospodarczej 

składającego się z przedstawicieli uczelni, biznesmenów, pracowników Urzędu Miejskiego 

wspierającego rozwój innowacyjności wśród firm sosnowieckich i zagłębiowskich;              

(4) prowadzenie specjalistycznego doradztwa we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego 

SA w Sosnowcu; 
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Priorytet 2 
 

Społeczeństwo informacyjne; 
 

Cel główny priorytetu: 

stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu; 

 wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; 

- tworzenie szybkiego, bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

- wyposażenie miasta w sprawną i gęstą sieć teleinformatyczną, urządzenia 

dostępowe; publiczne punkty dostępu do Internetu; 

- infrastruktura centrów zarządzania sieciami; 

o rozwoju publicznych usług elektronicznych;  

- inwestycje niezbędne do świadczenia usług w zakresie eGovernment; eSecurity; 

eDemocracy; 

- wspomaganie zarządzania w administracji publicznej; 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; szkoły wyższe; organy administracji rządowej; jednostki sektora 

finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 

 

Wszystkie Przedsięwzięcia Priorytetu 2 pozostają bez zmian, w trakcie realizacji.  
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Priorytet 3 
 

Turystyka; 
 

Cel główny priorytetu: 

wzrost konkurencyjności turystycznej miasta; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta; 

 tworzenie i rozwój miejskich produktów turystycznych; 

 zwiększenie dostępu do informacji turystycznej; 

 wzrost rozpoznawalności miejskiej oferty turystycznej; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o infrastruktury zaplecza turystycznego; 

- przedsięwzięcia w zakresie tworzenia bazy noclegowej i gastronomicznej; 

o infrastruktury około turystycznej; 

- miejskie produkty turystyczne; aktywne formy turystyki; baza około turystyczna; 

parki tematyczne; 

o systemu informacji turystycznej; 

- centra i punkty informacji turystycznej; 

- platformy informatyczne i bazy danych; 

- systemy oznakowania atrakcji turystycznych; 

o promocji turystyki; 

- wspieranie organizowania imprez turystycznych i kampanii promocyjnych; 

- przygotowanie programów rozwoju i programów promocji produktów turystycznych 

miejskich; 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; kościoły     

i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; 

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną; MŚP. 

 

W tym Priorytecie Przedsięwzięcia pozostają bez zmian, w trakcie realizacji;  
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Priorytet 4 
 

Kultura; 
 

Cel główny priorytetu: 

wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego; 

 zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w mieście; 

 wzrost rozpoznawalności miejskiej oferty kulturalnej; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o infrastruktury kultury; 

- dofinansowanie m.in. inwestycji na rzecz poprawy stanu obiektów historycznych      

i zabytkowych; adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych; 

- inwestycje w szlaki dziedzictwa kulturowego i nowa infrastrukturę służącą kulturze; 

- digitalizacja istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego; 

o systemu informacji kulturalnej; 

- tworzenie sprawnego systemu informacji kulturalnej obejmującego punkty 

informacji kulturalnej i bazy danych o kulturze miasta; 

- systemy oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo; 

o promocji kultury; 

- wspieranie organizowania imprez kulturalnych i kampanii promocyjnych w kraju      

i zagranicą; 

- udział w targach i wystawach promujących kulturę miasta; 

- przygotowanie programów rozwoju i programów promocji produktów kulturowych 

miasta; 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni              

i gospodarczy; kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych 

związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną. 

 

W Priorytecie tym niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści w 
brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 1 (WIM)(WKS)  

Tytuł: Modernizacja Zamku Sieleckiego. Adaptacja pomieszczeń Zamku Sieleckiego na cele 

kulturalne i edukacyjne.  

Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 

Krótki opis działania: Część zewnętrzna budynku: 1. montaż windy dla osób 

niepełnosprawnych przy głównych schodach wejściowych; 2. wykonanie miejsc postojowych 

dla samochodów i miejsca do składowania odpadów; 3. aranżacja części ogrodowej i dobór 

małej architektury; 4. wykonanie izolacji ścian i utwardzonej opaski wokół budynku; 5. 

remont i uzupełnienie ogrodzenia; 6.remont dachu i obróbek blacharskich; 7. remont 

fragmentu elewacji, czyszczenie schodów wejściowych; 8. zabezpieczenie budynku przed 

ptakami; 9. iluminacja budynku i oświetlenie zewnętrzne terenu; 10. montaż krat okiennych. 
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Część wewnętrzna budynku:  1. montaż windy; 2. budowa w skrzydle północnym pochylni 

dla osób niepełnosprawnych; 3. remont klatki schodowej; 4. montaż szklanej podłogi nad 

odkrywkami w wieży skrzydła północnego; 5. remont części pomieszczeń; 6. konserwacja 

polichromii w skrzydle południowym; 7. montaż ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu 

z polichromią; 8. oświetlenie remontowanych pomieszczeń w skrzydle północnym. 

Organizowanie wystaw prezentujących sztukę współczesną i ekspozycji historycznych.   

 

Przedsięwzięcie 2 (WKS) (Fundacja J. Kiepury)  

Tytuł: Zaaranżowanie Sali  MUZA dla  celów koncertowych, artystycznych oraz imprez 

okolicznościowych. Adaptacja Sali MUZA na potrzeby nowoczesnego, wielofunkcyjnego 

obiektu kultury.  (zmiana nazwy uzupełnienie). 

Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 

Krótki opis działania: wykonanie przebudowy byłego kina wraz z częścią mieszkalną; 

nagłośnienie sali; sygnalizacja przeciwpożarowa; oświetlenie sceny; wentylacja                       

i klimatyzacja; dźwiękowy system ostrzegawczy; dostosowanie obiektu do standardu 

umożliwiającego organizowanie koncertów, wystaw oraz imprez artystycznych; 

wykorzystywanie Sali do organizowania koncertów i konkursów Festiwalu Kiepurowskiego; 

 

Przedsięwzięcie 3 (WKS)  

Tytuł: utworzenie szlaku edukacyjno-kulturalnego śladami Jana Kiepury;  

Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 

Krótki opis działania: wytyczenie i ustalenie przebiegu ścieżki scalającej wszystkie miejsca 

historyczne związane z osobą Jana Kiepury; oznakowanie i promocja szlaku w województwie 

oraz w kraju; upowszechnienie wiedzy o Janie Kiepurze jako wielkim sosnowiczaninie. 

Projekt realizowany wspólnie z PTTK Oddział Sosnowiec mający na celu promocje miejsc 

związanych z postacią Jana Kiepury. Ścieżka obejmuje dom przy ulicy Majowej 6 (miejsce 

urodzenia); Męską Szkolę Handlowa przy ulicy Żeromskiego 3; Miejski Klub im. Jana 

Kiepury przy ulicy będzińskiej 6 oraz Będzińskiej 65; Pomnik Jana Kiepury na Placu Stu  

lecia. Ścieżka jest częścią szlaku Krajoznawczej Odznaki Miasta Sosnowca.  

Organizowanie wycieczek z przewodnikiem. 

 

Przedsięwzięcie 4 (WKS) 

Tytuł: Utworzenie Sali Pamięci Władysława Szpilmana;  (podjęto realizację Ogólnopolskiego 

Konkursu Piosenki Al Legro Tribute to Szpilman). 

 

Przedsięwzięcie 5 (WKS)  

Tytuł: Przejecie, rozwój i unowocześnianie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”               

w Kazimierzu Górniczym.   

Cel działania: utworzony Miejski Dom Kultury „Kazimierz” służy społeczeństwu dzielnicy    

i tworzy warunki do realizacji Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci              

i Młodzieży; konieczny jest jednak dalszy jego rozwój i unowocześnianie w celu osiągnięcia 

jak najwyższego standardu kulturalnego i edukacyjnego;   

Krótki opis działania: przeprowadzenie prac adaptacyjnych i remontowych umożliwiających 

prowadzenie działalności kulturalnej; modernizacja sali widowiskowej; prowadzenie zajęć 

muzycznych, tanecznych, nauki języków obcych, zajęć informatycznych; 

 

Przedsięwzięcie 8 (WKS)  

Tytuł: Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sosnowcu; 
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Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; rozszerzenie funkcji 

Biblioteki Głównej; 

Krótki opis działania: połączenie Biblioteki Głównej z Dyrekcją MBP; przeniesienie Dyrekcji 

i działów wewnętrznych MBP z siedziby przy ulicy Warszawskiej oraz Oddziału dla Dzieci i 

Młodzieży z ulicy Parkowej; zwiększenie powierzchni użytkowej; uruchomienie oddziałów 

obcojęzycznych, czytelni multimedialnych, galerii wystawienniczych i klubu literackiego.  

 

Przedsięwzięcie 10 (WKS)  

Tytuł: Digitalizacja zbiorów regionalnych i miejskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej; 

Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 

Krótki opis działania: skopiowanie zbiorów Działu Zbiorów Regionalnych Zagłębia 

Dąbrowskiego na nośniki elektroniczne pozwoli nie tylko na ich regularne wzbogacanie bez 

konieczności zwiększania powierzchni składowania ale przede wszystkim umożliwi 

przyszłym pokoleniom naszego regionu korzystanie z tych zbiorów; digitalizacja zbiorów 

Działu Zbiorów Regionalnych Zagłębia Dąbrowskiego i ich udostępnianie w sieci Internet 

poprzez Śląską Bibliotekę Cyfrową. 

 

Przedsięwzięcie 11 (WKS)  

Tytuł: Biblioteczny Program Promocji Kultury Regionalnej;   

Cel działania: wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu; 

Krótki opis działania: prowadzenie sesji naukowych z udziałem pracowników naukowych  

uczelni województwa śląskiego i zagłębiowskich instytucji kultury; organizowanie zjazdów 

pisarzy zagłębiowskich; organizowanie Sosnowieckich Dni Literatury; publikowanie 

materiałów posesyjnych; wydanie słownika pisarzy zagłębiowskich i badaczy literatury; 

opracowanie i wydanie bibliografii obejmującej całokształt piśmiennictwa tematycznie 

związanego z obszarem Zagłębia Dąbrowskiego; publikowanie materiałów posesyjnych; 

współpraca z profesjonalnym i amatorskim środowiskiem twórców z regionu Zagłębia 

Dąbrowskiego. 

 

Przedsięwzięcie 15 (WKS)  

Tytuł: Monografia dla miasta Sosnowca; 

Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca, upowszechnienie wiedzy   

o historii Sosnowca; 

Krótki opis działania: sporządzenie kompletnej monografii dla miasta Sosnowca, druk i 

promocja przedsięwzięcia; zakończenie w roku 2014. 
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Priorytet 5 
 

Środowisko; 
 

Cel główny priorytetu: 

ochrona oraz poprawa jakości środowiska; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

 ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku; 

 poprawa jakości powietrza; 

 doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem; 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych 

społeczeństwa; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej; 

- inwestycje w sieci kanalizacyjne, wodociągowe; oczyszczalnie ścieków; 

- inwestycje w elementy systemu zaopatrzenia w wodę; 

o gospodarki odpadami; 

- selektywna zbiórka odpadów; ich odzysk; recykling oraz unieszkodliwianie; 

- kompleksowe oczyszczanie terenów z odpadów zawierających azbest; 

- rekultywacja obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele 

przyrodnicze; 

o poprawy jakości powietrza; 

- wspieranie przedsięwzięć na rzecz systemów ciepłowniczych; 

- ograniczania niskiej emisji na skutek zmiany systemów ogrzewania obiektów 

użyteczności publicznej; 

- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; 

o doskonalenia zarządzania środowiskiem; 

- inicjatywy w zakresie rozwoju instrumentów gromadzenia i przetwarzania informacji 

o stanie środowiska; 

o troski o dziedzictwo przyrodnicze; 

- aktywność na rzecz zachowania i wzbogacania istniejących oraz odtwarzania 

znikłych elementów różnorodności biologicznej 

- promocja i edukacja proekologiczna; 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; spółki wodne; parki narodowe i krajobrazowe; organizacje pozarządowe; 

partnerzy społeczni i gospodarczy; jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną. 

 

W Priorytecie tym niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści               
w brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 5 (WIM)  

Tytuł: Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z przebudową dróg na osiedlu Traugutta.  

Cel działania: skanalizowanie i odwodnienie terenów zagrożonych zalewaniem; 
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Krótki opis działania: kanalizacja ogólnospławna; przebudowa drogi; regulacja istniejących 

rowów odwadniających; przebudowa wodociągu; 

 

Przedsięwzięcie 28 (JRP)  

Tytuł: Budowa Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami w Sosnowcu;  

Cel działania: Celem podstawowym przedsięwzięcia jest: (1) spełnienie założeń „Planu 

Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2004-2015” oraz dostosowanie systemu 

gospodarki odpadami do obowiązujących przepisów prawa w Polsce i UE; (2) 

zagwarantowanie mieszkańcom Sosnowca wysokiej jakości usług w zakresie gromadzenia, 

wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z zachowaniem optymalnego poziomu 

opłat; 

Krótki opis działania: Projekt „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami          

w Sosnowcu” obejmuje m.in.: budowę linii segregacji, w której wydzielone w systemie 

zbiórki wielopojemnikowej potencjalne surowce wtórne będą doczyszczane a tzw. odpady 

suche gromadzone w systemie dwupojemnikowym podlegać będą rozsegregowaniu na 

poszczególne frakcje surowcowe; odpady organiczne (mokre) ze zbiórki dwupojemnikowej 

kierowane będą do kompostowni w Dąbrowie Górniczej; budowę (rozbudowę) składowiska  

o kolejną kwaterę jako końcowy element Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych, na które kierowane będą pozostałości procesowe (balasty) oraz 

odpady nieprzetworzone; budowę kompostowni odpadów ulegających biodegradacji; budowę 

kompostowni odpadów zielonych; budowę linii demontażu odpadów wielkogabarytowych    

w celu osuszenia i odzyskania potencjalnych surowców wtórnych; budowę magazynu 

czasowego gromadzenia odpadów budowlanych, z którego okresowo kierowane będą do 

regionalnego zakładu przetwarzania tych odpadów; budowę składowiska odpadów 

azbestowych; budowę systemu drenażowego wraz z pompownią awaryjną wód gruntowych; 

budowę magazynu odpadów niebezpiecznych w którym odpady niebezpieczne wydzielone ze 

strumienia odpadów komunalnych będą czasowo przetrzymywane, a następnie przekazywane 

do odpowiednich zakładów utylizacji / unieszkodliwiania; budowę obiektów zaplecza 

socjalnego i technicznego oraz infrastruktury związanej z funkcjonowaniem Zakładu 

Przetwórstwa i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.  

Budowę składowiska odpadów Kwatera II, etap II w tym: kwatery odpadów procesowych, na 

które będą kierowane pozostałości procesowe (odpady) oraz odpady nieprzetworzone; 

instalacji odprowadzającej odcieki i wody gruntowe oraz budowę studni odgazowującej. 

Opracowanie „Projektu selektywnej zbiórki, wdrożenie edukacji publicznej, promocja 

przedsięwzięcia” W ramach ww. działania zaplanowano m.in. edukację ekologiczną dla 

uczniów szkół podstawowych i młodzieży, spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami 

sektora użyteczności publicznej mające na  celu upowszechnienie informacji o sposobie 

postępowania z odpadami, konieczności ograniczenia strumienia odpadów oraz roki jaka 

odgrywa selektywne ich zbieranie. 

 

Przedsięwzięcie 30 (WŚR)  

Tytuł: Wsparcie finansowe dla zadań inwestycyjnych polegających na demontażu, transporcie 

i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest realizowanych na terenie miasta.  

Cel działania: sukcesywne eliminowanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest; 

Krótki opis działania: udzielanie dotacji celowej, ze środków budżetu miasta Sosnowca,  na 

zadania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobowi zawierających 

azbest.  

 

Przedsięwzięcie 32 (WŚR)  

Tytuł: Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.  
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Cel działania: poprawa jakości powietrza; 

Krótki opis działania: Działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczania powietrza z niskich 

emitorów, polegające na likwidacji lub wymianie starych, nieefektywnych źródeł ciepła na 

nowoczesne niskoemisyjne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej; instalację odnawialnych 

źródeł energii; kolektory słoneczne; pompy ciepła; wyeliminowanie spalania w kotłach           

i piecach domowych odpadów i węgla złej jakości. W ramach powyższych działań 

uruchomiono od czerwca 2011 r. system zachęt w formie dotacji celowej z budżetu miasta 

Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym modernizacje 

ogrzewania i budowy instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 

przeznaczonych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj.: osób 

fizycznych; wspólnot mieszkaniowych; osób prawnych; przedsiębiorców oraz jednostek 

sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Ponadto prowadzona jest edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania niskiej emisji           

w formie akcji promocyjnych i edukacyjnych.   

 

Przedsięwzięcie 34 (MZZL)  

Tytuł: Działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza atmosferycznego; 

ograniczanie i eliminowanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych; 

Cel działania: poprawa jakości powietrza; 

Krótki opis działania: sukcesywne eliminowanie indywidualnego ogrzewania piecowego        

i budowanie sieci centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Kowalskiego 2, 4,6;        

ul. Wrzosowa 5,7; ul. Jodłowa 19, 17, 15, 13, 11, 9, 9a, 9b.  

 

Przedsięwzięcie 35 (GSG)  

Tytuł: Modernizacja i rozbudowa sieci gazowej w mieście. 

Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci gazowej i obsługi mieszkańców; 

Krótki opis działania: Górnośląska Spółka Gazownictwa planuje zrealizowanie w latach 

2007-2013 na terenie miasta Sosnowca: (1) 6 inwestycji na terenach nie zgazyfikowanych;   

(2) 4 inwestycje doprowadzające gaz do nowych obszarów; (3) 4 zadania dotyczące 

modernizacji sieci; (4) 5 inwestycji przygotowujących doprowadzenie gazu do nowych 

rejonów miasta i (5) jedno zadanie z zakresu budowy stacji redukcyjno-pomiarowej; 

 

Przedsięwzięcie 36 (WŚR)  

Tytuł: Utworzenie mapy akustycznej dla Gminy Sosnowiec oraz Opracowanie programu 

Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Gminy Sosnowiec; Cel działania: doskonalenie 

systemu zarządzania środowiskiem; 

Krótki opis działania: Obowiązek wykonania mapy akustycznej oraz utworzenia Programu 

Ochrony Środowiska przed Hałasem dla aglomeracji o liczbie większej niż 100 tys. wynika   

z zapisów Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego Rady Europy z 25 czerwca 

2002 roku oraz z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska. 

Działanie obejmuje: utworzenie mapy akustycznej dla obszaru Gminy Sosnowiec wraz           

z kompleksowym systemem do jej zarządzania, aktualizacji oraz udostępniania na stronach 

internetowych w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w maju 2012 r, - oraz 

opracowanie  Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla obszaru Gminy Sosnowiec 

w planowanym terminie do czerwca 2013 r.  

 

Przedsięwzięcie 37 (WŚR)) Tytuł: Prowadzenie działań związanych z ochroną obszarów 

zieleni w mieście, w tym cennych przyrodniczo;  



 14 

Cel działania: ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych 

społeczeństwa; zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji w parkach i na terenach 

zielonych w mieście; 

Krótki opis działania: objęcie ochroną prawną zostaną powierzchni przyrodniczo cennych: 

„Piaszczyste doły nad Czarną Przemszą”, „Podmokłe łąki i zapadliska w Zagórzu”.  

 

 

Wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia: 
  

Przedsięwzięcie 44 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej z częściową zmianą trasy w ulicy Żeromskiego, 

Ø1200; długość 600mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 45 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Szosowa i Saturnowska, Ø200 - 400; długość 

900mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 46 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osiedlu Rudna I; zakres rzeczowy 

kanalizacja  Ø200 - 600; długość 1500mb; wodociąg - Ø225 – 63; długość 1400 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; przebudowana 

sieć wodociągowa wpłynie na poprawę jakości wody pitnej i racjonalne gospodarowanie 

zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 47 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wiejskiej; zakres rzeczowy 

kanalizacja  Ø200 - 600; długość 1500mb; wodociąg - Ø225 – 43; długość 2750 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; przebudowana 

sieć wodociągowa wpłynie na poprawę jakości wody pitnej i racjonalne gospodarowanie 

zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 48 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Brynicznej, Ø200 - 300; długość 350mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 49 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Stawowej, Ø 800; długość 460mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
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Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 50 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Irysów, Ø 200 - 400; długość 450mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 51  nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kossaka i ul. Grottgera, Ø 200 - 500; długość 

1800 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 52 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Baczyńskiego i ul. Stalowej, Ø 600; dł. 300 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 53 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Stromej, Ø 300-500; długość 300 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 54 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chmielnej, Ø 400; długość 400 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 

 

Przedsięwzięcie 55 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Dąbrowszczaków, Litewskiej, Słonej, 

Zamenhoffa, Staropogońskiej, Ø 225-40; długość 3600 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej           

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 56 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Społeczna, Kmieca, Gromadzka, Ø 160-

40; długość 2000 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej          

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 57 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Struga, Ø 160-40; długość 2000 mb. 
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Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej          

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 58 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wagowej, Ø 160-63; długość 2700 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej           

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 59 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Feliks, Ø 225-40; długość 2000 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej          

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 60 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Maczkowskiej, Ø 160-40; długość 1350 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej           

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 61 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego, Ø 225-40; długość 2400 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej          

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 62 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej, Ø 160-40; długość 1100 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej           

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 63 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Naftowej, Ø 160-40; długość 2300 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej           

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 64 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mikołajczyka – Powstańców, Etap I, Ø 225-40; 

długość 1500 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej          

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 65 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Głównej, Szenwalda, Broniewskiego, Ø 225-40; 

długość 2700 mb. 
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Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej           

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 66 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tabelnej, Szybikowej, Strzeleckiej, Budryka, 

Jaśminowej, Ø 160-40; długość 3000 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej          

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 67  nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Stromej, Beskidzkiej, Spadzistej, Zakopiańskiej, 

Ø 160-40; długość 2650 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej          

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 68 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach; Teatralnej, Kołłątaja, Wspólnej, 

Towarowej,   Ø 225-40; długość 1800 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej           

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 69 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mikołajczyka – Powstańców, Etap II, Ø 225-40; 

długość 2000 mb. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej          

i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 

Przedsięwzięcie 70 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu -  Etap III 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości ścieków 

oczyszczonych. 

 

Przedsięwzięcie 71 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Dostawa i montaż 8 sztuk mieszadeł wolnoobrotowych dla  Oczyszczalni Radocha II . 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości ścieków 

oczyszczonych oraz pozwoli utrzymać wymagany efekt ekologiczny. 

 

Przedsięwzięcie 72 nowe (RPWiK) 

Tytuł: Przebudowa oczyszczalni ścieków Zagórze w Sosnowcu -  Etap II. 

Cel: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 

Krótki opis działania: przebudowana sieć przyczyni się do poprawy jakości ścieków 

oczyszczonych oraz pozwoli utrzymać wymagany efekt ekologiczny. 
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Przedsięwzięcie 73 nowe (MZZL) 

Tytuł: demontaż płyt azbestowo-cementowych na dachu budynku przy ulicy Komandosów 2; 

Cel: sukcesywne eliminowanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest; 

Krótki opis działania: usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej 

oraz budynków mieszkalnych 

 

Przedsięwzięcie 74 nowe (WŚR) 

Tytuł: Wprowadzenie ochrony czynnej na terenie użytku ekologicznego „Śródleśne łąki         

w Starych Maczkach”. 

Cel: Zachowanie wartości przyrodniczych użytku ekologicznego. 

Krótki opis działania: Na podstawie wykonanej dokumentacji przyrodniczej użytku 

ekologicznego „Śródleśne łąki w Starych Maczkach” planuje się mozaikowe wykaszanie łąk 

w celu utrzymania bioróżnorodności oraz zapobiegania zarastaniu drzewami. 

 

Przedsięwzięcie 75 nowe (WŚR; WED) 

Tytuł: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej”. 

Cel działania: ochrona oraz poprawa jakości środowiska; 

Krótki opis działania: ograniczenie zużycia energii; „niskiej emisji” oraz zmniejszenie 

zanieczyszczeń do atmosfery poprzez przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 

obiektu Zespołu Szkół; 
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Priorytet 6 
 

Zrównoważony rozwój miasta; 
 

Cel główny priorytetu: 

wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej Sosnowca; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 wzrost konkurencyjności miasta Sosnowca; 

 wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów miasta; 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o wzmacniania miejskich ośrodków wzrostu; 

- działania na rzecz rozwoju i wzmacniania funkcji wzrostu w kierunku pełnienia 

funkcji ośrodka regionalnego w zakresie kultury, edukacji, transportu, gospodarki; 

o rewitalizacja terenów zdegradowanych; 

- przywracanie ładu przestrzeni publicznej i podnoszenie wartości substancji 

miejskiej; 

- nadawanie i przywracanie przestrzeni miejskiej funkcji gospodarczych, 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych; 

- wspieranie przygotowania terenów inwestycyjnych z dostępem do krajowej               

i międzynarodowej sieci drogowej; 

o budownictwa mieszkaniowego i rozwoju usług; 

- inwestycje w zakresie rewitalizacji i renowacji substancji i zasobów mieszkaniowych 

w mieście; 

- działania na rzecz rozwoju wszystkich dostępnych form prawnych i organizacyjnych 

budownictwa mieszkaniowego w mieście; 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; szkoły 

wyższe; kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych 

związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; TBS; deweloperzy; 

 

W Priorytecie tym niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści                
w brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 1 (WIM)  

Tytuł:  Budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego terminalu Logistycznego w Sławkowie;  

Cel działania: skomunikowanie obszaru, gdzie planowana jest lokalizacja przedsiębiorstw 

prowadzących działalność niezbędną dla prawidłowej obsługi Euroterminalu w Sławkowie 

oraz poprawa i rozwój infrastruktury transportu drogowego w Sosnowcu umożliwiającej 

połączenie Euroterminalu z siecią dróg krajowych i autostrad; osiągniecie ożywienia 

gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom zdegradowanym po byłej kopalni 

piasku nowej funkcji społeczno-gospodarczej. 

Krótki opis działania: budowa drogi wraz z uzbrojeniem; projektowana droga przewiduje 

połączenie terenów CTL Maczki – Bór i drogi krajowej DK-1 (S-1) z terminalem  Sławkowie 

i Cieślach oraz drogą E-94 w Sławkowie. 
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Przedsięwzięcie 3 (PPU)  

Tytuł: Opracowanie „Studium układu komunikacyjnego gminy miejskiej Sosnowiec”. 

Cel działania: aktualizacja materiałów wejściowych koniecznych dla prawidłowego 

zdiagnozowania stanu istniejącego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sosnowiec;. 

Krótki opis działania: Opracowanie jest sporządzane przez Biuro Inżynierii Transportu. 

Została przyjęta część opracowania: Założenia i kierunki rozwoju systemu transportowego       

i układu komunikacyjnego. 

 

Przedsięwzięcie 4 (PPU)   

Tytuł: Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 

wybrane fragmenty miasta zgodnie z „Wieloletnim programem sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca”. 

Cel działania: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obejmujących wybrane fragmenty miasta – przygotowanie podstawowych narzędzi 

umożliwiających lokalizację przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie miasta lub objęcie 

ochroną wskazanych terenów przyrodniczo cennych i innych - do zachowania;. 

Krótki opis działania: opracowanie zostanie sporządzone przez zespół Pracowni Projektowo-

Urbanistycznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wspomagany uzupełniająco o niezbędne 

opracowania towarzyszące. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego należy do zadań Pracowni Projektowo-Urbanistycznej wynikających                

z regulaminu Urzędu Miejskiego i jest realizowane w sposób ciągły.  

 

Przedsięwzięcie 5 (PPU)   

Tytuł: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wraz z oceną postępu         

w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec     

i ich aktualności. 

Cel działania: spełnienie wymogu proceduralnego zapisanego w art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, związanego z racjonalnym                           

i uporządkowanym gospodarowaniem przestrzenią gminy, gwarantującym jej zrównoważony 

rozwój z równoczesnym uwzględnieniem najważniejszych potrzeb gminy; 

Krótki opis działania: opracowanie jest sporządzane przez zespół Pracowni Projektowo-

Urbanistycznej Urzędu Miejskiego; na tej podstawie, po rozstrzygnięciu przez Radę Miejską 

kwestii aktualności posiadanych materiałów planistycznych, jest w miarę potrzeb 

korygowany Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, co umożliwia sukcesywne przygotowanie dokumentów planistycznych 

koniecznych dla lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie miasta. Opracowanie 

jest sporządzane cyklicznie, minimum jeden raz w kadencji. 

 

Przedsięwzięcie 14 (WAB)  

Tytuł: Poprawa estetyki miasta; 

Cel działania: kontynuowanie działań w stosunku do obiektów wymagających poprawy 

estetyki   

Krótki opis działania: odnawianie; malowanie; renowacja elewacji budynków i budowli        

w mieście; doskonalenie miejskiego systemu informacji i komunikacji wizualnej; 

podejmowanie zgodnych z prawem działań w zakresie likwidacji obiektów 

zdekapitalizowanych.  
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Wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcie: 
 

Przedsięwzięcie 15 nowe  (PPU)   

Tytuł: Sporządzenie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sosnowca. 

Cel: zmiana i aktualizacja dokumentu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu         

w 1999 roku wraz z jego zmianą z 2003 roku; spełnienie wymogu proceduralnego zapisanego  

w art. 9 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mówiącego, ze 

ustalenia studium są wiążące dla gminy przy sporządzeniu planów miejscowych – 

przygotowanie aktualnych materiałów planistycznych poprzedzających sporządzenie 

stosownych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. 

Krótki opis działania: na obszarze miasta wskazano 20 terenów, wobec których gminne 

zamierzenia dotyczące wykorzystania przestrzeni uległy zmianie. Podjęta została uchwała 

Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca. Opracowanie zostanie wykonane przez 

wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Przedsięwzięcie 16  nowe (WGK; MZBM; MZZL); 

Tytuł: Budowa nowych – remont dotychczasowych budynków mieszkalnych. 

Cel: zwiększenie i podniesienie standardów zasobów mieszkaniowych miasta; 

Krótki opis działania: budowanie nowych budynków mieszkalnych i/lub remontowanie 

wyeksploatowanych budynków mieszkalnych z zasobów miasta; 
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Priorytet 7 
 

Transport; 
 

Cel główny priorytetu: 

ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 udrożnienie sieci drogowej miasta Sosnowca; 

 zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o modernizacji i rozbudowy sieci drogowej; 

- sieć drogowa została podzielona na dwa obszary: pierwszy to sieć kluczowa, do 

której zaliczono drogi wojewódzkie i krajowe wraz z kluczowymi drogami 

powiatowymi; drugi to sieć uzupełniająca obejmująca drogi gminne. W obu 

obszarach wsparcie uzyskiwać będą mogły projekty z zakresu budowy i rozbudowy 

dróg, obiektów poprawiających bezpieczeństwo, drogowych obiektów inżynierskich; 

projekty związane z systemami zarządzania ruchem drogowym; 

o modernizacja i rozbudowa transportu publicznego; 

- poprzez inwestycje w infrastrukturę liniową, przede wszystkim transport szynowy; 

infrastrukturę punktową – węzły komunikacyjne i centra przesiadkowe; projekty       

z zakresu zakupu i modernizacji taboru oraz infrastruktury na potrzeby transportu 

publicznego a także teleinformatycznych systemów wspomagających zarządzanie 

transportem publicznym. 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;  

 

W Priorytecie tym niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści                
w brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 1 (WIM)  

Tytuł: Budowa drogi łączącej Aleję Mireckiego z dzielnicą Milowice w Sosnowcu                

w kierunku miasta Katowice;  

Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 

układu transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 

odciążenie ulicy Piłsudskiego oraz skomunikowanie podmiotów gospodarczych działających 

w obrębie ulicy Ptasiej;  

Krótki opis działania: budowa drogi wraz z uzbrojeniem;  

 

Przedsięwzięcie 2 (WIM)  

Tytuł: Budowa drogi łączącej ul. Jedności z ul. 11 Listopada w Sosnowcu w kierunku S-1;  

Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 

układu transportowego, zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 

budowa nowych odcinków dróg uzupełniających istniejącą sieć; właściwe skomunikowanie 

inwestorów działających na terenie KSSE Dańdówka z centrum miasta oraz kooperantami 

zlokalizowanymi na kierunku Warszawa – Cieszyn – Warszawa; właściwe skomunikowanie 

obszaru dla planowanej lokalizacji działalności gospodarczej; 
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Krótki opis działania: budowa drogi, chodników, odwodnienie, oświetlenie drogi; 

przebudowa gazociągu i kabli teletechnicznych; przezbrojenie terenu ronda; roboty ziemne 

nasypu drogowego; budowa drogi, oświetlenie drogi; budowa pasów włączenia i wyłączenia  

z S-1; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem oraz przebudowa linii tramwajowej nr 26 i 27; 

zakres robót obejmie m.in.: budowę drogi łączącej ulicę 11 Listopada z drogą krajową nr 1 

(S-1); budowę wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ulicę 11 listopada z S-1 z kierunku Warszawa 

– Sosnowiec; budowę wjazdu i zjazdu na S-1 w km 543,34 z kierunku Bielsko - Warszawa;  

 

 

Wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia: 
 

Przedsięwzięcie 34 nowe (WIM) 

Tytuł: Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ-południe, w tym: 

Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego – Konstytucji – Tuwima i Wygody, 

Cel: rozbudowa miejskiej sieci drogowej; 

Krótki opis działania: budowa drogi oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej; c.o., 

elektroenergetycznej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej; 

 

Przedsięwzięcie 35 nowe (WIM) 

Tytuł: Rozbudowa układu drogowego ulicy Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami 

z ulicami Szymanowskiego z ulicą Lelewela w Sosnowcu. 

Cel: rozbudowa miejskiej sieci drogowej; 

Krótki opis działania: budowa drogi oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej; c.o., 

elektroenergetycznej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej; 

 

Przedsięwzięcie 36 nowe (WIM) 

Tytuł: Budowa drogi w rejonie ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki; 

Cel: rozbudowa miejskiej sieci drogowej; 

Krótki opis działania: budowa drogi oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej; c.o., 

elektroenergetycznej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej; 

 

Przedsięwzięcie 37 nowe (WIM) 

Tytuł: Przebudowa ul. Ostrogórskiej; 

Cel: rozbudowa miejskiej sieci drogowej; 

Krótki opis działania: budowa drogi oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej; c.o., 

elektroenergetycznej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej; 

 

Przedsięwzięcie 38 nowe (WIM) 

Tytuł: Włączenie ulicy Klimontowskiej do ul. 11 Listopada. 

Cel: rozbudowa miejskiej sieci drogowej; 

Krótki opis działania: budowa drogi oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej; c.o., 

elektroenergetycznej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej; 

 

Przedsięwzięcie 39 nowe  (WDR) 

Tytuł: Przebudowa ulicy Będzińskiej wraz z sygnalizacją świetlną; 

Cel: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego układu 

transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 

Krótki opis działania: wykonanie przebudowy ulicy z zakresie wymiany nawierzchni jezdni     

i chodników; wykonanie nowych miejsc postojowych; niezbędne przekładki uzbrojenia; 
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przebudowa skrzyżowania ulic: Będzińskiej – Suchej  - Rybnej – wraz  z sygnalizacją 

świetlną. 

 

Przedsięwzięcie 40 nowe  (WDR) 

Tytuł: Przebudowa ulicy Teofila Lenartowicza; 

Cel: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego układu 

transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 

Krótki opis działania: wykonanie przebudowy ulicy z zakresie wymiany nawierzchni jezdni, 

chodników i wjazdów; wykonanie ciągu pieszego; niezbędne przekładki uzbrojenia; 

 

Przedsięwzięcie 41 nowe  (WDR) 

Tytuł: Przebudowa skrzyżowania ulicy Kopalnianej z ulicą Wojska Polskiego; 

Cel: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego układu 

transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 

Krótki opis działania: wykonanie przebudowy ulicy z zakresie dobudowy pasów włączenia – 

wyłączenia, budowa azyli dla pieszych; wykonanie nowych miejsc postojowych; wymiany 

nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów; niezbędne przekładki uzbrojenia. 
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Priorytet 8 
 

Infrastruktura edukacyjna; 
 

Cel główny priorytetu: 

stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych 

poszukiwanych na rynku pracy; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym; 

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; 

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o szkolnictwa wyższego; 

- wspieranie inwestycji podnoszących jakość obiektów dydaktycznych i sportowych, 

ich wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia; 

- projekty z zakresu komputerowego wspomagania zarządzania szkolnictwem; 

o infrastruktury oświatowej; 

- rozwój obiektów dydaktycznych, sportowych, bibliotek przyszkolnych                        

i towarzyszącej im infrastruktury społeczno-edukacyjnej; 

- zintegrowane systemy zarządzania oświatą; 

o infrastruktury kształcenia ustawicznego; 

- inwestycje w obiekty dydaktyczne; 

- systemy zarządzania oświatą; 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; jednostki naukowe; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni            

i gospodarczy; szkoły wyższe; kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki oświatowe; 

 

W Priorytecie tym niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści                
w brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 13 (PUP)  

Tytuł: Doskonalenie zawodowe czynnikiem zapobiegającym bezrobociu; 

Cel działania: zwiększenie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby 

bezrobotne.  

Krótki opis działania: wsparcie i pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu ścieżki rozwoju 

zawodowego, w doborze kierunku szkolenia adekwatnego do potrzeb zgłaszanych przez 

pracodawców, organizowanie i finansowanie szkoleń i przekwalifikowań umożliwiających 

zdobycie umiejętności i kompetencji wymaganych na zmieniającym się rynku pracy; 

finansowanie kosztów egzaminów i kosztów uzyskania licencji – niezbędnych do 

wykonywania określonych zawodów.    
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Priorytet 9 
 

Zdrowie i rekreacja; 
 

Cel główny priorytetu: 

poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego; 

 wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego; 

 poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o lecznictwa zamkniętego; 

- wspieranie modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,     

w tym sal zabiegowych i operacyjnych; 

- wyposażenie obiektów ochrony służby zdrowia w odpowiedni sprzęt; 

- budowa kompleksowych systemów zarządzania służba zdrowia oraz komputeryzacja 

usług świadczonych w zakresie lecznictwa; 

o lecznictwa otwartego; 

- wspieranie modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia; 

- wyposażenie obiektów ochrony służby zdrowia w odpowiedni sprzęt; 

- budowa kompleksowych systemów zarządzania służba zdrowia oraz komputeryzacja 

usług świadczonych w zakresie lecznictwa; 

o infrastruktury sportowej; 

- przedsięwzięcia prowadzacie do tworzenia nowych oraz poprawy jakości 

istniejących obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnych, dostępnych dla 

wszystkich mieszkańców; 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; szkoły wyższe; 

kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych; spółdzielnie mieszkaniowe; wspólnoty mieszkaniowe; TBS; 

 

W Priorytecie tym niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści               
w brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 1 (WZO)  

Tytuł: Modernizacja bloku operacyjnego z doposażeniem w sprzęt oraz aparaturę medyczną 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu  

Cel działania: podniesienie standardu bloku operacyjnego oraz poprawa jakości świadczonych 

usług medycznych; 

Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego oraz zakup                     

i modernizacja niezbędnej aparatury medycznej; 
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Przedsięwzięcie 2 (WZO)  

Tytuł: Modernizacja i doposażenie diagnostyki RTG w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Miejskim w Sosnowcu; 

Cel działania: poprawa wczesnej diagnostyki chorób; 

Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń pracowni RTG oraz zakup nowocześniejszej    

i bezpieczniejszej aparatury RTG; 

 

Przedsięwzięcie 3 (WZO)  

Tytuł: Modernizacja pracowni diagnostyki laboratoryjnej w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Miejskim w Sosnowcu; 

Cel działania: poprawa jakości świadczonych usług medycznych lecznictwa zamkniętego; 

Krótki opis działania: unowocześnienie pomieszczeń diagnostyki laboratoryjnej oraz zakup 

niezbędnej aparatury medycznej; 

 

Przedsięwzięcie 5 (WZO)  

Tytuł: modernizacja i rozbudowa systemów przeciwpożarowych w Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu; 

Cel działania: zapewnienie bezpieczeństwa obiektom służby zdrowia oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa pacjentom i kadrze medycznej; 

Krótki opis działania: modernizacja istniejącego systemu przeciwpożarowego (gaśnice, 

hydranty, oznaczenia przeciwpożarowe) oraz wykonanie prac zapewniających właściwe 

warunku ewakuacji; 

 

Przedsięwzięcie 6 (WZO)  

Tytuł: Przystosowanie obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego                  

w Sosnowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa 

zamkniętego dla osób niepełnosprawnych; 

Krótki opis działania: usuwanie barier architektonicznych utrudniających                                  

i uniemożliwiających pacjentom niepełnosprawnym korzystanie z obiektów szpitala; 

wykonanie podjazdów, remontu ubikacji i remontu sal chorych w celu dostosowania ich do 

potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 

Przedsięwzięcie 7 (WZO)  

Tytuł: Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu; 

Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa 

zamkniętego; 

Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego oraz zakup                    

i modernizacja niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby placówki; 

 

Przedsięwzięcie 8 (WZO)  

Tytuł: Modernizacja obiektów i doposażenie w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne 

wyposażenie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu; 

Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego; 

Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz 

zakup i modernizacja niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby placówki; 

 

Przedsięwzięcie 19 (WZO)  

Tytuł: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta; 
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Cel działania: realizacja działań  z zakresu profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Sosnowca; 

Krótki opis działania: realizowane będą działania edukacyjne szerzące zachowania 

prozdrowotne oraz przeciwdziałające uzależnieniom a także działania  z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej ujęte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015, tj.: 

 Działania ukierunkowane na profilaktykę chorób nowotworowych; 

 Działania ukierunkowane na profilaktykę chorób naczyń, chorób serca i układu krążenia; 

 Działania ukierunkowane na profilaktykę chorób metabolicznych; 

 Działania ukierunkowane na profilaktykę zagrożeń wynikających z chorób 

cywilizacyjnych; 

 Działania ukierunkowane na edukację obejmujące zdrowotność człowieka; 

 Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom; 

 

Przedsięwzięcie 40 (WKF)  

Tytuł: Budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 14                

w Sosnowcu; 

Cel działania: wzbogacenie i unowocześnienie stanu bazy sportowej w mieście; Krótki opis 

działania: budowa nowej szkolnej hali sportowej  

 

Wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia: 
 

Przedsięwzięcie 41 nowe (WKF – MOSiR) 

Tytuł: Budowa zaplecza socjalno-technicznego dla obsługi Kąpieliska „Stawiki”. 

Cel: poprawa  warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

Krótki opis działania: budowa pomieszczeń socjalnych dla obsługi kąpieliska wraz                 

z magazynem sprzętu wodnego i zamkniętym zbiornikiem na nieczystości płynne. 

 

Przedsięwzięcie 42 nowe  (WZO) 

Tytuł: Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu; 

Cel działania: poprawa zarządzania służbą zdrowia; poprawa jakości i dostępności do 

świadczeń medycznych; 

Krótki opis działania: wyposażenie PPD w aktywny i pasywny sprzęt sieciowy, rozbudowa 

sieci komputerowej; zakup stacji roboczych i drukarek sieciowych. 

 

Przedsięwzięcie 43  nowe (WZO) 

Tytuł: Poprawa stanu zdrowia psychicznego mieszkańców Sosnowca; 

Cel działania: realizacja działań z zakresu Narodowego programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego; 

Krótki opis działania: realizowane będą zadania mające na celu ochronę zdrowia 

psychicznego społeczeństwa, jak również poprawę sytuacji osób już chorych oraz zadania 

dotyczące ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawy jakości 

życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich, a także zapewnienia dostępności 

do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Przedsięwzięcie 44 nowe (WZO) 

Tytuł: Realizacja „Programu na rzecz osób niepełnosprawnych w Sosnowcu na lata 2011-

2014”; 

Cel działania: usprawnianie funkcjonowania systemu informacyjnego o dostępie do usług dla 

osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

na otwartym i chronionym rynku pracy, zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu 

edukacji, rozwijanie usług świadczonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
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dziecka i jego rodziny, rozwijanie usług wspierających funkcjonowanie osób z 

niepełnosprawnością, wdrożenie nowych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych, 

wspieranie  integracji społecznej osób niepełnosprawnych, projektowanie i rozwój 

infrastruktury Miasta, dostosowanie usług transportu komunalnego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrabianie 

zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych 

Krótki opis działania: Realizacja działań ujętych w programie ułatwi drogę osobom 

niepełnosprawnym do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 

Podjęte działania umożliwią zwiększenie dostępności otoczenia, wzrost poziomu 

wykształcenia, a co za tym idzie podwyższenie aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz uwrażliwią społeczeństwo na problemy osób niepełnosprawnych. 

 

Przedsięwzięcie 45 (przeniesione z priorytetu 10) (WZO) ;  

Tytuł: Realizacja „Programu profilaktyki uzależnień i pomocy osobom uzależnionym od 

alkoholu, narkotyków i hazardu”. 

Cel działania: uzupełnienie działań z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych na 

terenie miasta a także wzbogacanie oferty pomocowej dla osób uzależnionych od alkoholu  

i innych środków psychoaktywnych. 

Krótki opis działania: wzbogacenie programu świetlicy socjoterapeutycznej, zwiększenie 

działań motywacyjnych, zwiększenie wspólnych działań z instytucjami i organizacjami 

świadczącymi pomoc w tym zakresie. 
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Priorytet 10 
 

Pomoc społeczna; 
 

Cel główny priorytetu: 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zintegrowanie systemu pomocy 

społecznej i aktywną politykę społeczną. 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenie kadr do pracy ze środowiskiem 

lokalnym; 

 wzrost kompleksowych działań pomocowych ukierunkowanych na potrzeby środowiska 

oraz rozwiązywanie określonych problemów społecznych; 

 zwiększenie efektywności i jakości społecznego oddziaływania instytucji pomocy              

i wsparcia społecznego; 

 integracja środowisk objętych systemem wsparcia ze społecznością lokalną oraz 

przełamywanie barier w stosunku do osób korzystających z różnych form pomocy 

społecznej; 

 stworzenie na poziomie lokalnym warunków do współpracy i rozwoju partnerstwa 

publiczno – społecznego. 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec, jednostki organizacyjne gminy jej związki i stowarzyszenia; jednostki 

organizacyjne posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni 

i gospodarczy; 

 

W tym Priorytecie niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści               
w brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 1  (MOPS)  

Tytuł: Tworzenie osiedlowych / dzielnicowych Programów Aktywności Lokalnej;  

Cel działania: aktywizowanie społeczności lokalnych (kobiet i mężczyzn)  w rozwiązywaniu 

problemów występujących w miejscu zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.  

Krótki opis działania: szkolenia animatorów społecznych, diagnozowanie potrzeb 

środowiskowych, budowa partnerstwa lokalnego, szersze wykorzystanie pracy wolontariuszy, 

inicjowanie działalności grup samopomocowych i wsparcia, podejmowanie ze społecznością 

osiedlową wspólnych działań środowiskowych; Prowadzenie: treningów umiejętności 

społecznych; Punktów Informacji Obywatelskiej; cykli zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.  

 

Przedsięwzięcie 2 (MOPS)   

Tytuł: Doskonalenie systemu wspierania i aktywizowania osób bezrobotnych.  

Cel działania: Poprawa funkcjonowania kobiet i mężczyzn w sferze życia społecznego               

i zawodowego.  
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Krótki opis działania: aktywizacja długotrwale bezrobotnych poprzez reintegrację społeczną    

i zawodową. Zwiększenie umiejętności i kompetencji osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w poruszaniu się na rynku pracy poprzez udział w organizowanych warsztatach. 

Rozszerzenie działalności w Klubie Integracji Społecznej: 1. Pomoc przy sporządzaniu 

aplikacji zawodowych; 2. Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i pozyskiwania ofert pracy;    

3. Możliwość skorzystania z Internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy i cyklach spotkań 

edukacyjno-informacyjnych 

 

Przedsięwzięcie 3 (MOPS; DPS Nr 1;DPS Nr 2)  

Tytuł: Działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.  

Cel działania: zmniejszenie problemu marginalizacji ludzi starszych i niepełnosprawnych, 

poprawa jakości życia oraz rozwój ich aktywności, integracja środowisk objętych systemem 

wsparcia ze społecznością lokalną oraz przełamywanie barier w stosunku do osób 

korzystających z różnych form pomocy społecznej. 

Krótki opis działania: organizacja imprez integracyjnych, tworzenie mieszkań chronionych; 

Wyjazdy szkoleniowe; dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych                   

w warsztatach terapii zajęciowej (integracja społeczna i zawodowa); tworzenie grup wsparcia, 

zapewnienie realizacji usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych        

w miejscach zamieszkania.  

 

Przedsięwzięcie 4 (WPS; MOPS; ZOW Nr 1; ZOW Nr 2; ZOW Nr 3; ZOW Nr 4  

Tytuł: Rozwój działań na rzecz wzmacniania rodziny. Cel działania: stworzenie 

zintegrowanego środowiskowego systemu wsparcia rodziny w prawidłowym wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wzmacnianie rodzicielstwa zastępczego w Sosnowcu. 

Krótki opis działania: upowszechnienie nowych form pracy z rodziną poprzez wsparcie; 

asystenta rodziny; rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem; Program integracyjny dla 

cudzoziemców; tworzenie warunków do rozwoju opieki nad dziećmi do 3 lat. 

 

Przedsięwzięcie 5 (MOPS)  

Tytuł: Doskonalenie systemu wspierania osób uzależnionych.  

Cel działania: wzbogacanie oferty pomocowej dla osób uzależnionych  

Krótki opis działania: utworzenie przedwstępnej (motywującej) grupy wsparcia dla 

uzależnionych.  

 

Przedsięwzięcie 6  (MOPS)  

Tytuł: Realizacja „Miejski Program Wsparcia Osób Bezdomnych” Cel działania: uzupełnienie 

działań prowadzonych w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz poszerzenie oferty 

pomocowej dla osób dotkniętych problemem bezdomności.   

Krótki opis działania: Działania w formie streetworkingu, grupa wsparcia dla bezdomnych      

i wychodzących z bezdomności; poszerzenie oferty pomocowej dla osób bezdomnych             

i wychodzących z bezdomności; poszerzenie oferty pomocowej bezdomnym w okresie 

zimowym w ramach „akcji zima”, uruchomienie łaźni. 

 

Przedsięwzięcie 7 (WPS)  

Tytuł: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy;  

Cel działania: Zmniejszenie skali przemocy w rodzinie; głównie w odniesieniu do dzieci, 

kobiet, osób starszych, chorych, poprzez koordynację działań jednostek oraz budowanie sieci 

specjalistycznego wsparcia polegającego na współpracy międzyinstytucjonalnej.  
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Krótki opis działania: Budowanie lokalnego systemu jakości i wsparcia dla rodziny i dziecka 

w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  zsynchronizowanie                  

i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych                 

i społecznych pracujących i zajmujących się problemem przemocy.  

 

Przedsięwzięcie 8 (MOPS)   

Tytuł: Podnoszenie jakości świadczonego wsparcia na rzecz osób obejmowanych pomocą.  

Cel działania: zwiększenie efektywności i poprawa jakości świadczonych usług.  

Krótki opis działania:. Rozwijanie umiejętności zawodowych pracowników pomocy 

społecznej poprzez udział w różnych formach kształcenia finansowanych w szczególności     

ze źródeł zewnętrznych; rozbudowa infrastruktury informatycznej i wdrożenie rozwiązań 

informatycznych. 

 

Wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcie: 
 

Przedsięwzięcie 9  nowe (WPS; SCOP) 

Tytuł: Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.  

Cel: Zwiększenie form współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

Krótki opis działania: Współpraca finansowa i pozafinansowa na zasadach  określonych        

w ustawie o wolontariacie i pożytku publicznym, wzajemna wymiana informacji 

konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego, tworzenie wspólnych zespołów              

o charakterze  doradczym i inicjatywnym; organizacja szkoleń oraz inne formy współpracy. 
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Priorytet 11 
 

Bezpieczeństwo publiczne; 
 

Cel główny priorytetu: 

poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście; 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

 rozwój i efektywne wykorzystywanie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego         

w mieście; 

 realizacja rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem Bezpieczniej” oraz innych lokalnych programów z nim związanych;  

 realizacja programu „Bezpieczne Osiedle”; 

 ujednolicenie działania służb ratowniczych w ramach Centrum Powiadamiania 

Ratowniczego; 

 udoskonalenie systemu poradnictwa i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 poprawa infrastruktury drogowej oraz podjęcie działań wpływających na zwiększenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa publicznego w mieście, w tym 

poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa miejskiego poprzez współpracę                  

z europejskimi samorządami, organizacjami i uczelniami w ramach Europejskiego Forum 

na rzecz Bezpieczeństwa w Miastach; udział w pracach Forum oraz międzynarodowych 

konferencjach i spotkaniach poświeconych bezpieczeństwu obywateli a także                  

w międzynarodowych projektach skoncentrowanych na problematyce bezpieczeństwa. 

 

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 

o współdziałania Policji i Straży Miejskiej; 

o integracji i ujednolicenia działania służb ratowniczych i Centrum Powiadamiania 

Ratowniczego; 

o udoskonalenia i wykorzystywania monitoringu wizyjnego; 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną; Policja; Straż Miejska; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni       

i gospodarczy; szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe; wspólnoty mieszkaniowe; TBS; 

 

W Priorytecie tym niżej wymienione Przedsięwzięcia otrzymują nowe treści               
w brzmieniu: 
 

Przedsięwzięcie 3 (Straż Pożarna)  

Tytuł: Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 37 ze 

środków budżetowych Gminy i Straży Pożarnej.  

Cel działania: zwiększenie możliwości operacyjnych o charakterze ratowniczo-gaśniczym 

sosnowieckiej jednostki Straży Pożarnej w jej rejonie działania. 

Krótki opis działania:  Obecnie eksploatowany samochód z drabiną często ulega awariom ze 

względu na swój wiek oraz czas eksploatacji. Ponadto istnieje konieczność dotrzymania 

standardów wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych do wymogów określonych      

w Zarządzeniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  
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Wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia: 
 

Przedsięwzięcie 11 nowe ( Straż Miejska) 

Tytuł: Poprawa warunków lokalowych Straży Miejskiej w Sosnowcu.  

Cel działania: zwiększenie ilości pomieszczeń będących w dyspozycji Straży Miejskiej. 

Krótki opis działania: obecny stan lokalowy (a w szczególności brak pokoju przesłuchań; 

brak magazynu na sorty mundurowe) jest niewystarczający. Poprawienie warunków 

lokalowych jest niezbędne do sprawnego i właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej,       

a także jej przyszłościowego rozwoju (przeniesienie 2 centrów monitoringu do Komendy SM    

i ich scalenie w jedno; zwiększenie ilości etatów i wprowadzenie zmian organizacyjnych). 

 

Przedsięwzięcie  12 nowe ( Straż Miejska) 

Tytuł: Zwiększenie ilości etatów w Straży Miejskiej w Sosnowcu. 

Cel działania: zwiększenie ilości strażników pracujących w terenie. 

Krótki opis działania: Obecny stan kadrowy Straży Miejskiej przy uwzględnieniu 

systematycznie wzrastającej liczby interwencji zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców; 

podejmowanych zadań i rozległego terenu działania jest niewystarczająca. Powiększenie 

ilości etatów umożliwi sprawniejsze i szybsze realizowania zadań służbowych oraz 

wprowadzenie zmian organizacyjnych. 


