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I. SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA SOSNOWCA. 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE O MIE�CIE. 
 

Sosnowiec – miasto w województwie �l�skim, nale�y do jednego                        
z najwa�niejszych i najwi�kszych o�rodków przemysłowych naszego regionu. 
Poło�ony w dolinie Czarnej i Białej Przemszy na Wy�ynie �l�skiej, w południowo-
wschodniej cz��ci górno�l�skiej niecki w�glowej, graniczy z Katowicami, B�dzinem, 
Czeladzi�, D�brow� Górnicz�, Sławkowem, Jaworznem i Mysłowicami.  

Na obszarze 91,2 km2 mieszka 231,5 tys. mieszka�ców (w dniu 31.12.2002 r.), 
co daje miastu 3 miejsce w województwie �l�skim i 14 miejsce w kraju pod wzgl�dem 
liczby mieszka�ców. 

 
Wyszczególnienie Sosnowiec 

POWIERZCHNIA 91,2 km2 

LUDNO�� OGÓŁEM STAN NA 31.12.2002 r.     231.541 
G	STO�� ZALUDNIENIA   2.538 os/km2 
 

LUDNO�� WG PŁCI 
- KOBIETY 
- M	
CZY�NI 
 

 
121.082 
110.459 

LICZBA KOBIET NA 100 M	
CZYZN 109,6 
STRUKTURA WIEKOWA LUDNO�CI OGÓŁEM (%) 
W WIEKU 
 

- PRZEDPRODUKCYJNYM 
- PRODUKCYJNYM 
- POPRODUKCYJNYM 
 

 
 

18,0 
67,4 
14,6 

URODZENIA 
YWE NA 1.000 LUDNO�CI 7,2 
ZGONY NIEMOWL�T NA 1.000 URODZE 
YWYCH 10,5 
PRZYROST NATURALNY NA 1.000 LUDNO�CI (0/00) -3,0 
 

SALDO MIGRACJI NA POBYT STAŁY NA 1.000 
LUDNO�CI 

-2,3 

 
Zdecydowana wi�kszo�� mieszka�ców Sosnowca to osoby w wieku 

produkcyjnym - ponad 67% (w województwie 64,0%), drug� pod wzgl�dem wielko�ci 
jest grupa ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym stanowi�c� 18,0% ogółu populacji. 
Niepokoj�c� tendencj� jest stałe obni�anie si� liczby osób w tym wła�nie przedziale 
wiekowym �wiadcz�cy o starzeniu si� społecze�stwa Sosnowca. 

Struktura ludno�ci wg płci wykazuje przewag� liczby kobiet, które stanowi� 
52,2%. Na 100 m��czyzn przypada 109 kobiet, wska�nik ten przewy�sza  
warto�ci wyst�puj�ce w województwie, w którym wynosi on �rednio 106,1%. 

 

Miasto posiada dobre poł�czenia i mo�liwo�ci komunikacyjne. Le�y na 
szlakach drogowych i kolejowych prowadz�cych z północy na południe i ze wschodu 
na zachód. Przebiegaj� przez nie liczne drogowe trasy tranzytowe daj�ce dobre 
mo�liwo�ci komunikacyjne we wszystkich praktycznie kierunkach. Kolejowy system 
„Intercity” umo�liwia dojazd do Warszawy w ci�gu 2,5 godz. Do portu lotniczego 
Pyrzowice jest z Sosnowca 20 km, a do portu lotniczego w podkrakowskich Balicach 
70 km. W odległo�ci 12 km od centrum Miasta przebiega autostrada A-4, któr� 
mo�na uda� si� w kierunku Wrocławia albo Krakowa. Na terenie Miasta funkcjonuj� 
2 dworce i 5 stacji PKP.  

Współczesny Sosnowiec to przede wszystkim du�y o�rodek  przemysłowy 
kraju, w którym dzi�ki licznym inicjatywom gospodarczym zainwestowało ju� wielu  
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zagranicznych i krajowych przedsi�biorców. Oprócz tradycyjnej funkcji przemysłowej 
Sosnowiec pełni tak�e rol� znacz�cego centrum usługowego, naukowego                      
i kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. 

 
 
2. SEKTOR PRODUKCYJNY. 
 
Ogólna charakterystyka struktury gospodarczej 
 
 Sosnowiec od wielu lat nale�y do jednego z najwi�kszych o�rodków 
przemysłowych w Polsce. Podobnie jak w innych miastach naszego regionu 
podstaw� gospodarki Sosnowca jeszcze do niedawna stanowił przemysł 
wydobywczy wraz z kooperuj�cymi z kopalniami zakładami pracy oraz hutnictwo  
i przemysł włókienniczy.  

Transformacja społeczno-gospodarcza jaka miała miejsce w naszym kraju na 
pocz�tku lat 90-tych poci�gn�ła za sob� restrukturyzacj� bran�y górniczej  
i przemysłów tradycyjnych. W wyniku tych działa� w Sosnowcu uległo likwidacji pi�� 
kopal� w�gla kamiennego składaj�cych si� na dziewi�� zakładów górniczych, 
obecnie funkcjonuje w mie�cie tylko jeden zakład górnictwa w�gla kamiennego. 
Zlikwidowane zostały równie� prawie wszystkie istniej�ce przedsi�biorstwa z bran�y 
włókienniczej.  

Zmiany zwi�zane z restrukturyzacj�  gospodarki regionu spowodowały 
konieczno�� rozwoju nowoczesnych, przyszło�ciowych gał�zi. Dlatego te�  obecna 
struktura bran�owa przedsi�biorstw wskazuje na znaczny rozwój gał�zi 
wykorzystuj�cych nowe technologie i wysoko przetworzon� my�l techniczn�                 
w przemy�le maszynowym, elektrotechnicznym, akcesoriów samochodowych, 
lekkim, spo�ywczym i hutnictwie. 

 

Znacz�c� rol� odgrywaj� obecnie usługi: handel, bankowo��, transport  
i gastronomia poprzez co współczesna struktura gospodarki Sosnowca posiada 
charakter usługowo - przetwórczy.  
 

Sklepy (dane z 2001 r.) 

w liczbach 
bezwzgl�dnych 

Liczba ludno�ci  
na 1 sklep 

 

Powierzchnia 
sprzeda�owa  

w m2 

3.107 77,2 295.148 

 
We wszystkich bran�ach dominuje sektor prywatny, który stanowi 97.6% ogółu 
podmiotów funkcjonuj�cych w Mie�cie.  

 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  
w systemie REGON 

 

����������������	�
�� ������ �����
 

1999 2000 2001 2002 

Sektor publiczny 460 529 559 574 

Sektor prywatny 21.175 22.124 23.611 24.379 

Podmioty gospodarcze ogółem 21.635 22.653 24.170 24.953 
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Na sw� siedzib� Sosnowiec wybrało wiele podmiotów z udziałem kapitału 
zagranicznego m.in.:  

 

• TIMKEN Sp. z o.o. - �wiatowy lider w produkcji ło�ysk sto�kowych,  
• FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP Ltd - produkuj�cy znane z jako�ci 

kotły fluidalne i wymienniki ciepła,  
• ER.SI Poland Sp. z o.o. - specjalizuj�cy si� w produkcji cz��ci 

samochodowych z tworzyw  sztucznych,  
• Magneti Marelli Poland S.A. - wytwarzaj�cy cz��ci do samochodów 

osobowych,  
• ATOMA Roltra Poland Spółka z o.o.- produkuj�ca samochodow� armatur� 

drzwiow�, 
• SUTCO - POLSKA Spółka z o.o. - specjalizuj�ca si� w konstruowaniu, 

produkcji urz�dze� i maszyn dla techniki ochrony �rodowiska (sortownie, 
kompostownie, komponenty linii technologicznych), 

• HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA Sp. z o.o. - producent czujników  
i aparatury pomiarowej słu��cej do kontroli ciekłych metali. 

 
 
Działania „Fundacji TIMKEN” na rzecz Miasta Sosnowca. 
 

Ju� od kilku lat Fundacja Timken aktywnie wspiera realizowane w Sosnowcu 
programy zdrowotne i edukacyjne. 

W oparciu o �rodki pochodz�ce z darowizn  Fundacji Timken rozpocz�to        
w Sosnowcu realizacj� wymienionych poni�ej programów profilaktycznych: 

 

I. Program profilaktyczno-leczniczy chorób serca i układu kr��enia dla mieszka�ców 
Sosnowca uruchomiony w 1999 r. 

 

II. Program zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych dla mieszka�ców 
Sosnowca uruchomiony w 2000 r. 

 

III. Program udarowy uruchomiony dla mieszka�ców Sosnowca w 2003r. 
 

Fundacja Timkena przekazała ł�cznie na realizacj� tych programów darowizny         
w wysoko�ci 857.000 USD co pozwoliło na zakup specjalistycznej aparatury 
niezb�dnej do  ich wdro�enia .  
 

 

 Fundacja udziela równie� wsparcia finansowego realizowanym w mie�cie  
programom edukacyjnym. Na mocy podpisanego przez władze samorz�dowe 
porozumienia Miasto Sosnowiec otrzymało od Fundacji Timken darowizn�                
w wysoko�ci 604 094,00 zł na zakup wyposa�enia dla szkół w ramach programu 
„MAKE” (Młodzie�owa Akademia Krzewienia Edukacji) w postaci sprz�tu 
elektronicznego i komputerowego oraz zwi�zanych z nim urz�dze� pomocniczych. 
Przekazane fundusze zostały wykorzystane  na stworzenie  pracowni 
multimedialnych  (IV LO i G 18 oraz laboratoriów:  chemicznego  i przyrodniczego 
oraz pracowni polonistycznej w II LO ). 
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Działalno�� badawcza i rozwojowa 
 
 Sosnowiec jest licz�cym si� w kraju o�rodkiem naukowym. Znajduj� si� tu 
placówki �l�skiej Akademii Medycznej (Wydział Farmaceutyczny i Oddział Analityki 
Medycyny Laboratoryjnej) i Uniwersytetu �l�skiego.  

Najwi�kszym pod wzgl�dem słuchaczy jest Wydział Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu �l�skiego, kształc�cy około 2.000 studentów. Jest to jedyny wydział U� 
zlokalizowany w cało�ci w na terenie Sosnowca. Badania naukowe prowadzone 
przez pracowników Wydziału obejmuj� prawie wszystkie dziedziny z zakresu nauk     
o ziemi. Uczelnia �wiadczy równie� usługi dla społeczno�ci lokalnej prowadz�c 
monitoring jako�ci wód podziemnych, zanieczyszczenia pyłowego powietrza               
i zawarto�ci alergenów. Wyrazem aktywno�ci Wydziału w działaniach na rzecz 
regionu s� tak�e cyklicznie organizowane „Dni Ziemi” . 

Pracownicy naukowi bior� udział w mi�dzynarodowych programach 
badawczych i konferencjach, publikuj� artykuły ukazuj�ce si� w renomowanych 
czasopismach na �wiecie.  
 W Sosnowcu istnieje tak�e Wydział Filologiczny Uniwersytetu �l�skiego 
obejmuj�cy filologi� angielsk�, roma�sk�, germa�sk�, słowia�ska oraz 
wschodniosłowia�sk� z ró�nymi specjalno�ciami. Miasto jest równie� siedzib� 
Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapi� Pedagogiczn�. 
 Liczne grono filologów stanowi aktywn� grup� tłumaczy bior�cych udział        
w mi�dzynarodowych programach badawczych oraz s� obecni w licznych o�rodkach 
akademickich na �wiecie.  
 Du�ym uznaniem w �rodowisku naukowym cieszy si� Wydział Techniki 
Uniwersytetu �l�skiego prowadz�cy działalno�� naukowo-badawcz� w zakresie 
nauki o materiałach, in�ynierii powierzchni oraz informatyki teoretycznej i stosowanej, 
współpracuj�c z przemysłem oraz podmiotami gospodarczymi. 
 Od wielu lat działa równie� w Sosnowcu Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia 
�rodowiskowego, który zajmuje si� problemami higieny pracy, higieny i patologii 
zawodowej, chorób zawodowych i �rodowiskowych, toksykologii przemysłowej           
i �rodowiskowej oraz socjologii pracy.  
 
 
 
Lasy i obszary chronione 
 

W Sosnowcu znajduje si� wiele terenów cennych pod wzgl�dem 
przyrodniczym, które zajmuj� powierzchni� około 792 ha, w tym 38 ha to tereny 
podlegaj�ce �cisłej ochronie. Ponad 18% powierzchni miasta zajmuj� lasy z dobrze 
zachowanymi zespołami ro�linnymi i ró�norodno�ci� szaty ro�linnej. 

Do szczególnie cennych zaliczane s� ogółem 53 obszary, w tym jeden 
rezerwat torfowiskowy, 40 u�ytków ekologicznych, dwa zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, 10 obszarów chronionego krajobrazu oraz 72 drzewa o wysokich 
walorach przyrodniczych (pomniki przyrody).  

Du�� warto�� przyrodnicz� i kulturow� posiada równie� 6 parków, które 
zostały wpisane do �l�skiego wojewódzkiego rejestru zabytków. S� to dworskie         
i miejskie parki przypałacowe. Kilka z nich zajmuje tereny w dolinie Czarnej 
Przemszy. 
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Tereny zieleni ogólnodost�pnej i osiedlowej w 2001 r. 

wyszczególnienie w liczbach 
bezwzgl�dnych 

Parki spacerowo-wypoczynkowe 20 
Ziele�ce 30 

Powierzchnia parków, ziele�ców i terenów zieleni osiedlowej: 

w ha ogółem 552,9 
     parków spacerowo-wypoczynkowych 183,5 
     ziele�ców 40,0 
     terenów zieleni osiedlowej 329,4 
na 1 mieszka�ca miasta w m2 23,0 
Nasadzenia w ci�gu roku w szt.  
drzew 3870 
krzewów 29738 

 
 
 
3. ZASOBY LUDZKIE 
 
Edukacja 
 

Na terenie miasta Sosnowca funkcjonuje ogółem 213  szkół  i przedszkoli, 61 
innych placówek o�wiatowych, 
łobek Miejski  z 6 oddziałami  i  2 internaty. 
W�ród 213 szkół i przedszkoli 24,4% stanowi� szkoły niepubliczne tj. 50 szkół                       
i 2 przedszkola.   
W ogólnej liczbie szkół i placówek o�wiatowych wyodr�bnia si� nw. typy:                  
• 46 przedszkoli, w tym 2 niepubliczne, 
• 47 szkół podstawowych, w tym 3 specjalne i  3 niepubliczne, 
• 31 gimnazjów, w tym 4 specjalne i 8 niepublicznych, 
• 22 licea ogólnokształc�ce, w tym 13 niepublicznych, 
• 14 liceów profilowanych, w tym 2 niepubliczne,  
• 13 zasadniczych szkół zawodowych,  w tym 2 specjalne,  
• 12 techników, w tym 3 niepubliczne,  
• 27 szkół policealnych, w tym 21 niepublicznych  
• 1 zespół szkół muzycznych, w skład którego wchodzi Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 
• 61 innych placówek o�wiatowych, w tym 56 niepublicznych,  
• 2 internaty, 
• 1 �łobek. 

Struktura organizacyjna szkół publicznych nie jest jednorodna. Szkoły poł�czone 
zostały w Zespoły Szkół Zawodowych (12) oraz Zespoły Szkół Ogólnokształc�cych 
(12). 

W roku szkolnym 2002/03 we wszystkich typach szkół publicznych                       
i niepublicznych nauk� obj�tych było 35 838 uczniów i słuchaczy, w tym w szkołach 
niepublicznych 2221. Najwi�kszy odsetek (35,9%) stanowiła młodzie� szkół 
podstawowych, nast�pnie �rednich (34,7%) i gimnazjalnych (23,2%). Pozostałe 6,2% 
to uczniowie szkół niepublicznych.  
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Młodzie� sosnowiecka mo�e studiowa� na kilku wy�szych uczelniach. 
Sosnowiec jest siedzib� kilku wydziałów Uniwersytetu �l�skiego (Wydziały 
Filologiczne, Wydział Techniki, Wydział Nauk o Ziemi, Kolegium J�zyka Biznesu), 
Wydziału Farmaceutycznego �l�skiej Akademii Medycznej, Nauczycielskiego 
Kolegium J�zyków Obcych, Wy�szej Szkoły Marketingu i Zarz�dzania, Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki �l�skiej. Od pa�dziernika br. 
Politechnika poszerzy swoj� ofert� edukacyjn� rozpoczynaj�c kształcenia na nowym 
kierunku - Zarz�dzanie i In�ynieria Produkcji na Wydziale In�ynierii Materiałowej         
i Metalurgii. 

Podstawowym zało�eniem samorz�du lokalnego w zakresie o�wiaty jest 
realizowanie potrzeb i aspiracji edukacyjnych społecze�stwa. Najistotniejszym 
elementem tego zadania jest zapewnienie pełnej dost�pno�ci kształcenia na 
poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zapocz�tkowana racjonalizacja sieci szkół 
ponadgimnazjalnych wymuszona została reform� systemu edukacji oraz potrzebami 
zmieniaj�cego si� rynku pracy. Podstawowym kierunkiem polityki o�wiatowej            
w Sosnowcu  jest upowszechnienie �redniego wykształcenia oraz rozbudowa 
policealnych studiów zawodowych.  

Jednak baza placówek o�wiatowych wymaga modernizacji i wyposa�enia 
w �rodki pozwalaj�ce na kształcenie społecze�stwa informacyjnego. 
 

 
Rynek pracy 
 

Liczba ludno�ci w Sosnowcu wynosi 231.541 osób. W strukturze płci 
mieszka�ców przewa�aj� kobiety (52,2%). W strukturze wiekowej zdecydowan� 
wi�kszo�� stanowi� osoby w wieku produkcyjnym 67%, osoby w wieku 
przedprodukcyjnym to 18%, a w wieku poprodukcyjnym 15 %. 

produkcyjny
67%

poprodukcyjny
15%

przedprodukcyjny
18%

 
 
 
 

 

Wyszczególnienie 
 

Sosnowiec Województwo 
Struktura wiekowa ludno�ci ogółem (%) 
• Przedprodukcyjny 
• Produkcyjny 
• Poprodukcyjny 

 
18 
67 
15 

 
22,5 
63,4 
14,1 
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 Ludno�� aktywna zawodowo stanowi w Sosnowcu 52,3% ogółu ludno�ci  
w wieku 15 lat i wi�cej (w województwie 50,6%). Natomiast udział biernych 
zawodowo w ogólnej liczbie ludno�ci w wieku 15 lat i wi�cej kształtuje si� na 
poziomie 45,3% 

 
Współczesna struktura gospodarki Sosnowca posiada charakter usługowo - 

przetwórczy. Procentowy stan zatrudnienia w poszczególnych sektorach 
gospodarczych ilustruje poni�szy wykres: 
 

sektor surowcowy
1%

przetwórstwo
48%

usługi
51%

 
 
 
 
W roku 2001 w Sosnowcu działało 24.170 podmiotów gospodarczych, w tym 23.611 
podmiotów w sektorze prywatnym i 559 podmiotów w sektorze publicznym.  
 
 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w KRUPGN-REGON – stan w dniu 20.12.2002 r. 
 

Sektor Spółki prawa 
handlowego 

 

 

Ogółem 
publiczny prywatny 

 

Przedsi�biorstwa 
pa�stwowe  

razem 
z udziałem 

kapitału 
zagranicznego 

 

Spółdzielnie 

 

Osoby 
fizyczne 

24.953 574 24.379 13 922 129 36 20.408 
 
 
W podanych wy�ej liczbach zawartych jest ponad 100 inwestorów z udziałem 
kapitału zagranicznego, którzy zaanga�owali swoje �rodki w przedsi�wzi�cia 
gospodarcze na terenie Sosnowca.  
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Wielko�� i struktura bezrobocia 
 

W Sosnowcu, według stanu z dnia 31.12.2002 r., zarejestrowanych było 22.079 
osób bezrobotnych, co oznacza, �e stopa bezrobocia osi�gn�ła w gminie poziom 
25,4% (�rednia w województwie 16,5%). 

Przedstawione poni�ej dane obrazuj� najbardziej charakterystyczne cechy 
struktury bezrobocia w Sosnowcu. 

W�ród osób zarejestrowanych według stanu z dnia 31.12.2002 r. przewa�aj� 
osoby poprzednio pracuj�ce – 61%, ale posiadaj�ce niski poziom wykształcenia. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe i niepełne podstawowe 
posiada 64% bezrobotnych. Osoby te stanowi� równie� najliczniejsz� grup� 
pozostaj�cych bez pracy powy�ej 12 miesi�cy. 

podstawowe i niepełne 
podstawowe

32%

zasadnicze zawodowe
32%

�rednie ogólnokształcace
7%

policealne i �rednie 
zawodowe

24%

wy�sze
5%

Osoby bezrobotne zarejestrowane wg poziomu wykształcenia w 2002 r. 
 
 
 Połowa zarejestrowanych w Sosnowcu bezrobotnych (50,6%), to osoby do 35 
roku �ycia. 
 W strukturze bezrobotnych ze sta�em pracy przewa�aj� osoby, które przed 
rejestracj� pracowały od 10 do 20 lat - stanowi� one 15,5% ogółu bezrobotnych. 
Najmniej liczn� grup� s� osoby z 30–letnim sta�em pracy i stanowi� one 1,18%. 
Bezrobotni nie posiadaj�cy sta�u pracy stanowi� 39,0% ogółu zarejestrowanych. 
 

 W�ród bezrobotnych najliczniejsz� grup� stanowi� osoby zwolnione (wg 
działalno�ci EKD ) z sekcji prowadz�cych: 
 

- działalno�� produkcyjn�    - 3454 osoby, 
- handel hurt i detal     - 2776 osób, 
- pozostał� działalno�� usługow�, komunaln� - 1652 osoby, 
- budownictwo      - 1255 osób, 
- administracj� publiczn� i obron� narodow�  - 859 osób. 
 

Najdłu�ej (powy�ej 12 miesi�cy) pozostaj� bez pracy zarejestrowani 
bezrobotni poprzednio pracuj�cy w sekcji:  
 

- przetwórstwo przemysłowe    - 1621 osób, 
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- handel hurt i detal      - 1344 osoby, 
- pozostała działalno�� usługowa, komunalna  - 947 osób, 
- administracja publiczna i obrona narodowa  - 430 osób, 
- transport, gospodarka magazynowa   - 332 osoby. 
 

Poni�szy wykres przedstawia struktur� wiekow� bezrobotnych w Sosnowcu 
wraz z uwzgl�dnieniem czasu pozostawania bez pracy w miesi�cach. 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

15-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64

wiek bezrobotnych w latach

do 1 miesi�ca 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24

 
 Wyst�puje du�a liczba osób bezrobotnych w przedziale wiekowym od 18-35 lat 
a wi�c ludzi młodych, maj�cych zdolno�� do przekwalifikowania si� oraz w du�ej 
mierze tak�e do podwy�szania swych kwalifikacji i wykształcenia. 
 Na dzie� 31.12.2002r. w ewidencji Powiatowego Urz�du Pracy 
zarejestrowanych jest 1014 absolwentów (ponad połowa z nich to kobiety), co 
stanowi 4,59% ogółu bezrobotnych w Sosnowcu. 

Najliczniejsz� grup� bezrobotnych stanowi� absolwenci z wykształceniem 
policealnym i �rednim zawodowym – 51% wszystkich absolwentów. 

Natomiast najmniej liczn� grup� s� absolwenci szkół ogólnokształc�cych – 
4,9% ogółu zarejestrowanych absolwentów. 
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 Bezrobotni z wykształceniem wy�szym s� obecnie najmniej liczn� grup�            
i stanowi� w naszym mie�cie – 5,5% ogółu zarejestrowanych, natomiast osoby          
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i niepełnym 
podstawowym to 63,9% wszystkich bezrobotnych. 
 Do bardzo istotnych wska�ników struktury bezrobotnych w mie�cie nale�y jego 
zró�nicowanie wg płci. W Sosnowcu zdecydowan� wi�kszo�� w�ród osób 
pozostaj�cych bez pracy stanowi� kobiety, co  zostało przedstawione na wykresie:  

Struktura bezrobotnych wg płci

kobiety
54,8%

m��czy�ni
45,2%

 
         W�ród kobiet najdłu�ej pozostaj� bez pracy osoby bez sta�u pracy – 4.888 
osób, posiadaj�ce 10-20 letni sta� pracy tj. 1.870 kobiet oraz ze sta�em 1-5 lat – 
1.641 kobiet. 
 W okresie od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. w dyspozycji Urz�du Pracy 
znajdowało si�  1282 oferty pracy. Przewa�aj�ca cz��� przeznaczona była dla osób  
z wykształceniem: �rednim – 813 ofert (63,4%), zasadniczym zawodowym – 328 
ofert (25,6%). Dla osób z wykształceniem podstawowym zgłoszono 45 ofert (3,5%), 
podczas gdy bezrobotni z takim wykształceniem stanowi� 34,4% ogółu 
zarejestrowanych.  
 Niepokoj�cym zjawiskiem jest stały spadek ogólnej liczby ofert pracy oraz to, �e 
w przewa�aj�cej wi�kszo�ci s� to oferty pracy na czas okre�lony. 

Nale�y równie� zauwa�y�, i� pomimo tego, �e osoby z wy�szym 
wykształceniem stanowi� najmniejszy odsetek w�ród zarejestrowanych bezrobotnych 
to wła�nie dla tej grupy (przewa�nie absolwentów wy�szych uczelni) adresowanych 
jest najmniej ofert pracy. W dłu�szej perspektywie czasu mo�e to spowodowa� 
odpływ z Sosnowca ludzi z wy�szym wykształceniem w celu poszukiwania pracy      
w innych miastach. 
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Pomoc społeczna 
 
Zachodz�ce w gospodarce miasta zmiany zwi�zane z restrukturyzacj� 

tradycyjnych bran�, a zwłaszcza górnictwa i hutnictwa, spowodowały spadek 
zatrudnienia oraz wzrost bezrobocia w�ród mieszka�ców miasta i stały si� powodem 
stopniowego ubo�enia społecze�stwa.  O skali tego zjawiska �wiadczy stały wzrost 
osób korzystaj�cych z pomocy społecznej 
 

Pomoc społeczna obejmuje �wiadczeniami gotówkowymi oraz rzeczowymi 
ludzi o trudnej sytuacji materialno – bytowej.  

W Sosnowcu w 2002 roku �wiadczeniami pomocy społecznej obj�tych było 
11690 osób. Po�rednio pomoc trafiła do 22804 osób �yj�cych w rodzinach 
�wiadczeniobiorców, co stanowi 9,5 % ogółu ludno�ci w mie�cie.  

Pomoc społeczna to nie tylko wypłacanie �wiadcze� finansowych konkretnym 
osobom, ale tak�e poradnictwo specjalistyczne, terapia, pomoc w załatwianiu spraw 
urz�dowych i innych wa�nych spraw bytowych. Z takiej pomocy korzystaj� 
�wiadczeniobiorcy, ale udzielano równie� pomocy wył�cznie w postaci pracy 
socjalnej. W 2002r. skorzystało z niej 3113 rodzin. 

Główn� przyczyn� udzielenia pomocy społecznej w mie�cie  jest bezrobocie, 
niepełnosprawno��, długotrwała choroba oraz bezradno�� w sprawach opieku�czo-
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych). 

System pomocy społecznej w mie�cie składa si� z wielu rodzajów instytucji, 
�wiadcz�cych usługi ró�nym kategoriom klientów. Podstawow� instytucj� udzielaj�c� 
wsparcia jest Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.  

Mieszka�cy miasta obsługiwani s� przez pracowników socjalnych w trzech 
Punktach Terenowych - „ZAGÓRZE”, „CENTRUM” i „NAFTOWA”, 11 Przychodniach 
oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. 

Do stacjonarnych form opieki społecznej działaj�cych w mie�cie zaliczy� 
nale�y 2 Domy Pomocy Społecznej (160 miejsc), zapewniaj�ce całodobow� opiek� 
osobom, które z powodu choroby lub wieku nie s� w stanie prowadzi� samodzielnej 
egzystencji. Placówki te dla swoich podopiecznych �wiadcz� usługi: bytowe, 
opieku�cze, wspomagaj�ce, edukacyjne oraz umo�liwiaj�ce korzystanie ze 
�wiadcze� przysługuj�cych z tytułu powszechnego ubezpieczenia. Liczba osób 
korzystaj�cych w 2002r. wynosiła 198 osób. 

W mie�cie działa �rodowiskowy Dom Samopomocy „SALWE” przeznaczony 
dla osób chorych psychicznie oraz upo�ledzonych umysłowo w stopniu lekkim, po 
leczeniu ambulatoryjnym lub szpitalnym, nie stanowi�cych zagro�enia dla samych 
siebie i otoczenia. Jednostka ta zapewnia udział w terapii indywidualnej, treningu 
umiej�tno�ci społecznych, zaj�ciach rozwijaj�cych pasje i zainteresowania, terapii 
zaj�ciowej, zaj�ciach ruchowych oraz psychoedukacji. Zabezpieczono w nim miejsca 
dla 70 osób. Z usług Domu w 2002r. skorzystało 120 osób. Dom posiada 4 miejsca 
hostelowe. W ci�gu 2002r udzielono tu schronienia 15 osobom. 

Na terenie Sosnowca działa O�rodek Opieku�czy dla Bezdomnych 
dysponuj�cy 80 miejscami. W 2002r. schronienie znalazło tu 239 osób. Funkcjonuje 
równie� Noclegownia dla m��czyzn prowadzona przez „Caritas” z 40 miejscami, 
uruchomiona 28.11.2002r. Tylko do ko�ca 2002r. skorzystało z niej 65 osób.  

Sosnowiec posiada w�ród o�rodków wsparcia jednostk� dla osób 
borykaj�cych si� z problemem przemocy domowej, jest to Miejski O�rodek Opieki  
i Profilaktyki Dziecka i Rodziny. O�rodek dysponuje 50 miejscami. W 2002r. 
otrzymało tu schronienie 146 osób. 
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W strukturach Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia znajduj� si�: 
• O�rodek Interwencji Kryzysowej, 
• Mieszkania chronione, 
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej, 
• �wietlica socjoterapeutyczna, 
• Stołówka �rodowiskowa. 

 
W O�rodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest pomoc psychologiczna, 

prawna i socjalna osobom i rodzinom znajduj�cym si� w sytuacji kryzysowej 
(dotkni�tych zdarzeniami losowymi, w trudnej sytuacji psychicznej, �yciowej itp.). 
O�rodek dysponuje  28 miejscami hostelowymi. W 2002r. schronienie znalazło tu 81 
osób. 

Inn� form� pomocy �rodowiskowej s� mieszkania chronione. W Sosnowcu 
istniej�ce mieszkania chronione stanowi� form� pomocy dla osób opuszczaj�cych 
rodziny zast�pcze oraz niektóre typy placówek opieku�czo-wychowawczych np. 
domy dziecka (13 mieszka� - przeznaczonych dla osób usamodzielnianych).           
W 2002r. z tej formy pomocy skorzystało 15 osób. 

W mie�cie ł�cznie działaj� 3 Dzienne Domy Pomocy Społecznej dysponuj�ce 
w 2002r. ogółem 105 miejscami (przeznaczone dla osób samotnych pozbawionych 
pomocy, a wymagaj�ce jej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn). 
Zapewniaj� one swoim podopiecznym wy�ywienie, dost�p do kultury, rekreacji 
prowadz� terapi� zaj�ciow�. Z usług domów w 2002r. skorzystało 130 mieszka�ców 
miasta.  

W Sosnowcu działa O�rodek Adopcyjno-Opieku�czy. Do zada� tej placówki 
nale�y w szczególno�ci pomoc rodzinom zast�pczym, inicjowanie i wspomaganie 
zast�pczych form opieki i wychowania rodzinnego, szkolenie i kwalifikowanie 
kandydatów na rodziny zast�pcze lub adopcyjne, prowadzenie poradnictwa 
rodzinnego i terapii rodzinnej dla dzieci i rodziców dzieci umieszczonych w rodzinnej 
opiece zast�pczej. Instytucja ta zajmuje si� tak�e wspieraniem rodziców naturalnych, 
w tym rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opieku�czo-wychowawczych. 
W 2002 r. działaniami O�rodka  obj�to 925 osób. 

Placówki opieku�czo-wychowawcze to ró�nego typu placówki stacjonarne       
i �rodowiskowe. Na terenie miasta funkcjonuj� 3 Domy Dziecka (placówki 
socjalizacyjne) dysponuj�ce 123 miejscami. W 2002r. opiek� znalazło tu 298 dzieci. 
Zapewniaj� one całodobow� opiek� i wychowanie dzieciom całkowicie lub cz��ciowo 
pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki 
zast�pczej. 

W Sosnowcu funkcjonuje równie� O�rodek Pomocy Wychowawczej z 28 
miejscami opieki całodobowej – skorzystało z niej 65 dzieci oraz ogniskiem 
wychowawczym (placówka wsparcia dziennego) z 15 miejscami, gdzie w ci�gu 
2002r. opiek� obj�to 22 dzieci. 

Innymi placówkami wsparcia dziennego funkcjonuj�cymi w jednostkach 
pomocy społecznej na terenie miasta jest �wietlica socjoterapeutyczna oraz dwie 
�wietlice �rodowiskowe. Ł�czna liczba miejsc w tych �wietlicach wynosi 70, 
skorzystało z nich w 2002r. 91 dzieci. Tego typu placówki działaj� w najbli�szym 
�rodowisku lokalnym dziecka, wspieraj� rodzin� w sprawowaniu jej podstawowych 
funkcji, zapewniaj� pomoc rodzinie i dzieciom sprawiaj�cym problemy 
wychowawcze, zagro�onym demoralizacj�, przest�pczo�ci� lub uzale�nieniami, 
współpracuj� ze szkoł�, o�rodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami              
w rozwi�zywaniu problemów wychowawczych. 
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W funkcjonuj�cych w 2002 r. w mie�cie 279 rodzinach zast�pczych 
przebywało ogółem 360 dzieci. 

Na terenie miasta działaj� równie� 2 Stołówki �rodowiskowe, które w 2002r. 
przygotowywały posiłki dla 299 osób i 91 dzieci w �wietlicach (ł�cznie wydano 56 695 
posiłków). 

Skala problemów sprawia, �e istniej�ce instytucje odpowiedzialne za wsparcie 
rodzin i osób w sytuacjach trudnych nie zawsze w stanie s� w pełni odpowiedzie� na 
zapotrzebowanie społeczne i zagwarantowa� wła�ciwy zakres  oraz poziom 
�wiadcze�. Realizacja zintegrowanej polityki społecznej wymaga �cisłej współpracy 
wielu podmiotów działaj�cych w sposób zharmonizowany. Obok organów 
samorz�dowych  miejsk� polityk� społeczn� współtworz�  równie� organizacje 
pozarz�dowe. 
 
 
 
Ochrona zdrowia 
 
  Problemy w zakresie ochrony zdrowia mieszka�ców Sosnowca s� typowe dla 
�rodowiska wielkoprzemysłowego. Trwaj�ce od lat zakłócenia równowagi 
ekologicznej wpływaj� niekorzystnie na zdrowie mieszka�ców, co wi��e si� ze 
zwi�kszon� zachorowalno�ci� mieszka�ców oraz ich długo�ci� okresu �ycia. 
Starzenie si� społeczno�ci, wzrost kosztów leczenia, brak dostatecznej ilo�ci 
specjalistycznej aparatury, a tak�e bezrobocie i ubo�enie społecze�stwa wyznaczaj� 
kierunki działa� w zakresie opieki zdrowotnej w mie�cie. 
 

Wyszczególnienie Sosnowiec 
 

ŁÓ
KA W SZPITALACH OGÓLNYCH NA 10.000 TYS. 
MIESZKACÓW 
 

85,1 

 

PRACOWNICY MEDYCZNI NA 1.000 LUDNO�CI (OSOBA) : 
 

LEKARZE 
LEKARZE STOMATOLODZY 
FARMACEUCI 
PIEL	GNIARKI 

 

 
 

3,4 
0,3 
0,9 
7,2 

LECZENI W CI�GU ROKU 49.454 
 

PORADY UDZIELONE W CI�GU ROKU  
W PLACÓWKACH AMBULATORYJNEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ (NA 1 MIESZKACA) 

3,2 

DZIECI W 
ŁOBKACH 181 
 

LICZBA LUDNO�CI NA 1 APTEK	 I PUNKT APTECZNY 3.650 
 

MIESZKACY DOMÓW I ZAKŁADÓW SPOŁECZNYCH 
(OSOBY) 

320 
 

WARTO�� UDZIELONYCH �WIADCZE POMOCY 
SPOŁECZNEJ (����������	
�������	����
�� 

1184,2 

 
 

  W porównaniu z innymi du�ymi miastami województwa �l�skiego Sosnowiec 
posiada rozbudowan� sie� placówek lecznictwa zamkni�tego, któr� tworzy 5 szpitali 
ogólnych tj.: 
 

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. �w. Barbary; 
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• Szpital Miejski Nr 1; 
• Szpital Nr 2  im. dr K. Zahorskiego; 
• Centrum Pediatrii  im. Jana Pawła II;  
• Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej „Zagórze” Szpital 

Miejski Nr 3 
 

oraz Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego z Klinik� Chorób 
Zawodowych i Regionalnym O�rodkiem Ostrych Zatru�. 
 

 W powy�szych placówkach udziela si� �rednio 47 000 �wiadcze� stacjonarnych  
a ł�cznie dysponuj� one 2025 łó�kami, co daje wska�nik 85,1 łó�ek na 10 tys. 
mieszka�ców przy �redniej województwa �l�skiego 59,9. 
 W mie�cie brakuje jednak typowego oddziału psychiatrycznego oraz oddziału 
onkologicznego. Rozbudowy wymagaj� równie� oddziały: geriatryczny                        
i rehabilitacyjny. 

Usługi zdrowotne udzielane ambulatoryjne w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz w zakresie stomatologii i protetyki 
na terenie miasta zabezpieczaj� Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, w którego 
skład wchodzi 11 przychodni rejonowych oraz 4 Samodzielne Publiczne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej. 
 �wiadczenia ambulatoryjne na terenie miasta zabezpieczaj� równie� niepubliczne 
zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne praktyki lekarskie. 
 W sumie w mie�cie funkcjonuj� 93 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w tym 
33 zakłady stomatologiczne oraz 

- 104 gabinety lekarskie, 
- 65 gabinetów protetyki stomatologicznej, 
- 46 gabinetów zabiegowych. 

 W ramach opieki ambulatoryjnej w roku 2002 udzielono 768.662 porad,                       
co w przeliczeniu na 1 mieszka�ca wynosi 3,2 porad. 
 
 Pod wzgl�dem dost�pno�ci do usług medycznych Sosnowiec przekracza �redni� 
wyst�puj�c� na terenie województwa. 
Wska�nik ten kształtuje si� dla miasta na nast�puj�cym poziomie: 
Lekarze - 33,6 na 10 tys. mieszka�ców (�rednia dla województwa 24,4). 
Piel�gniarki i poło�ne - 75,7 na 10 tys. mieszka�ców (�rednia dla województwa 24,4).  
Nasycenie kadr� lekarsk� i piel�gniarsk� jest nast�puj�ce : 

- lekarzy 800, 
- piel�gniarek i poło�nych  2394. 
 

 Na terenie miasta funkcjonuje 66 aptek, 65 z nich to apteki prywatne. Liczba osób 
przypadaj�cych na 1 aptek� wynosi 3,65 tys. mieszka�ców, �rednia województwa  
wynosi 4,6 tys. 
 Miar� poziomu cywilizacyjnego jest wska�nik �miertelno�ci niemowl�t, który dla  
Sosnowca wynosi 7,4 na 1000 �ywych urodze�  przy 10,1 w województwie �l�skim, 
co stawia miasto w do�� korzystnym �wietle pod tym wzgl�dem. 
 Stan zdrowia społecze�stwa Sosnowca jest  zbli�ony do poziomu wyst�puj�cego 
w województwie �l�skim. W zwi�zku z tym, tak jak na terenie całego województwa, 
tak i w naszym mie�cie długotrwała degradacja �rodowiska naturalnego 
spowodowała zwi�kszon� zachorowalno�� mieszka�ców na niektóre choroby m.in.: 
 

- choroby układu kr��enia, 
- choroby nowotworowe, 
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- choroby układu oddechowego, 
- choroby układu nerwowego. 
 

 
Kultura 
 

Sosnowiec – miasto o ponad stuletnich tradycjach, mimo młodego wieku 
posiada bogate tradycje i osi�gni�cia kulturalne. Kształtowanie si� charakteru miasta 
uwarunkowane było  specyficznym poło�eniem geograficznym (na trasie kolei 
warszawsko-wiede�skiej), historycznym (usytuowanie w Trójk�cie Trzech Cesarzy),  
a tak�e kulturowym, czyni�c z niego swoisty tygiel narodowo�ciowy. 
            Polityka kulturalna jest jednym z wa�niejszych zada� własnych samorz�du 
lokalnego którego planowanym zamierzeniem jest podj�cie wszelkich działa� 
zmierzaj�cych do wzrostu udziału społecze�stwa w tworzeniu, upowszechnieniu  
i dost�pno�ci dóbr kultury, 
 

Wła�ciwa realizacja tego programu  to zapewnienie mieszka�com powszechnego 
dost�pu do dóbr kultury oraz obj�cie mecenatem najbardziej strategicznych instytucji, 
placówek oraz przedsi�wzi�� w tym obszarze. Zadania te miasto realizuje przede 
wszystkim poprzez stwarzanie warunków organizacyjnych i finansowych 
niezb�dnych do rozwoju działalno�ci kulturalnej. Dlatego te� bezpo�redni� opiek� 
została obj�ta grupa instytucji pełni�cych funkcj� głównych o�rodków 
kulturotwórczych, finansowanych z bud�etu miasta, do  których w 2003 roku nale��: 
 
• Teatr Zagł�bia, 
• Miejska Biblioteka Publiczna im .G. Daniłowskiego wraz z 24 filiami, 
• Muzeum, 
• Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek Sielecki, 
• Klub im. Jana Kiepury, 
• Klub Osiedlowy „Maczki”, 
 

      Ponadto 2 spółki z udziałem miasta: 
• Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza SCW „Kurier Miejski”  spółka z o.o., 
• Radio” Eska –Rezonans” spółka z o.o. 
  

Infrastruktur� kulturaln� miasta wyznaczaj� równie� instytucje i placówki kultury 
b�d�ce w strukturze spółdzielni mieszkaniowych.  

Nale�� do nich kluby: "Bakcyl", „Bios", "Krzak", "Rudna", "Ziemowit", "13 Muz", 
"Kalinówka".  

Działaj� tak�e placówki, dla których organizatorami s� uczelnie, osoby prywatne 
lub instytucje pozarz�dowe, do nich nale�� m.in.: Kino Muza, kluby studenckie 
"Remedium" i "Farmakon", Foto Galeria Łakomskich, Galeria "U Belfrów", 
Zagł�biowski Instytut Sztuki im. Stanisława Gawrona. 
 

Sosnowiec posiada niezbyt liczn� sie� placówek kultury niemniej jednak s� one 
placówkami bardzo profesjonalnymi, pr��nie działaj�cymi oraz wyspecjalizowanymi 
w swojej bran�y.  

W�ród miast naszego regionu Sosnowiec posiada najlepiej działaj�c�  
w województwie �l�skim pod wzgl�dem upowszechniania czytelnictwa  sie� 
placówek bibliotecznych. 
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Wyszczególnienie (dane z 2001r.) 
 

Sosnowiec Województwo 
   

Biblioteki publiczne ł�cznie z filiami (placówka) 22 858 
Ksi�gozbiór w bibliotekach i placówkach bibliotecznych na 
1.000 ludno�ci w woluminach 3.297 3.471 

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1.000 ludno�ci (osoba) 262,5 215,8 
Wypo�yczenia ksi�gozbioru z bibliotek publicznych na 1 
czytelnika (wolumin) 22,5 20,8 

Teatry i instytucje muzyczne (placówka) 1 24 
Liczba przedstawie� i koncertów na 1.000 ludno�ci 
(impreza) 0,9 1,01 

Miejsca w teatrach i instytucjach muzycznych na 1.000 
ludno�ci (miejsce) 1,4 1,8 

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach 
muzycznych na 1.000 ludno�ci (osoba) 223,6 254 

Muzea (placówka) 1 38 
Zwiedzaj�cy muzea i wystawy na 1.000 ludno�ci (osoba) 159,6 148 
Miejsca na widowni w kinach stałych na 1.000 ludno�ci 
(miejsce) 2,4 5,4 

Widzowie w kinach na 1.000 ludno�ci (osoba) 533 472 
 

 
Dziedzictwo kulturowe Sosnowca stanowi kapitał, którego �wiadome 

zachowanie i wykorzystanie daje poczucie to�samo�ci i ci�gło�ci historycznej 
mieszka�com miasta. Nale�yta promocja dobrze utrzymanych zabytków uczyni 
miasto miejscem atrakcyjnym równie� dla przyjezdnych. 

Miasto posiada 30 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa �l�skiego. Składaj� si� na t� liczb� wszystkie historyczne zało�enia 
rezydencjonalne: Zamek Sielecki i dawne pałace wła�cicieli zakładów włókienniczych 
z nale��cymi do nich parkami,  �wi�tynie ró�nych wyzna� w�ród których na 
szczególn� uwag� zasługuje Katedra Wniebowzi�cia NMP z polichromi� Tetmajera     
i Uziembły oraz cerkiew. S� na tej li�cie dwa sosnowieckie dworce; banki, szkoły. 
Zdecydowana wi�kszo�� historycznej zabudowy Sosnowca nie figuruje w rejestrze 
zabytków, chocia� te� zasługuje na zachowanie dla przyszłych pokole�. W stosunku 
do niej, w miar� mo�liwo�ci prawnych i finansowych, samorz�d powinien prowadzi� 
działania zapewniaj�ce skuteczn� ochron�. 

Mowa tu m.in. o zabudowie mieszkaniowej (kamienicach, dawnych osiedlach 
robotniczych i urz�dniczych) odznaczaj�cej si� walorami urbanistycznymi                   
i architektonicznymi; obiektach przemysłowych i poprzemysłowych; ko�ciołach,            
kapliczkach i cmentarzach. Stan zachowania tych obiektów jest bardzo ró�ny, tak jak 
ró�na jest sytuacja finansowa i stan �wiadomo�ci ich wła�cicieli i u�ytkowników. 
 W przypadku obiektów stanowi�cych własno�� komunaln� samorz�d ponosi 
pełn� odpowiedzialno�� za ich utrzymanie i wykorzystanie w sposób odpowiadaj�cy 
ich warto�ci. Tak jest w przypadku Zamku Sieleckiego, dawnego pałacu Schoena 
przy ul. Chemicznej, siedziby Teatru Zagł�bia, budynku przy ul. Małachowskiego 3, 
zabytkowych parków. 
 W kr�gu zainteresowa� samorz�du lokalnego znajduj� si� równie� pozostałe 
zabytki postrzegane jako wspólne dziedzictwo społeczno�ci Sosnowca. Poza 
działaniami maj�cymi na celu stworzenie sprzyjaj�cych warunków finansowych          
i prawnych dla ich ochrony wa�n� spraw� jest wytworzenie w społeczno�ci naszego 
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miasta zwi�zku emocjonalnego z miejscem zamieszkania, nauczenie szacunku dla 
dorobku przeszłych pokole�.  

  Jednym z wa�nych celów  perspektywicznego rozwoju kultury w Sosnowcu 
jest zachowanie i ochrona aktualnego stanu i bazy obiektów kultury oraz 
zaplanowanie dalszego kierunku działa� i rewitalizacji zagro�onych obszarów 
kulturowych. Zadania te b�d� realizowane poprzez ci�głe udoskonalenie                    
i poszerzanie bazy kulturalnej, udost�pnianie jej osobom niepełnosprawnym oraz 
realizacj� programów imprez kulturalnych, które sprzyjaj� integracji społecznej na 
rzecz miasta i regionu.  
 
 
 
Sport  
 
 Sosnowiec jest miastem o bogatych, si�gaj�cych pocz�tku ubiegłego wieku, 
tradycjach sportowych. Upowszechnianie sportu, rekreacji ruchowej, turystyki             
i wszelkich innych działa� maj�cych na celu popraw� sprawno�ci fizycznej 
mieszka�ców było i jest nadal jednym z wa�niejszych zada� samorz�du gminnego. 

Transformacja ustrojowa spowodowała wiele zmian w zakresie działania 
klubów i stowarzysze� sportowych jednak dzi�ki zaanga�owaniu i pomocy władz 
samorz�dowych kluby i stowarzyszenia mog� dalej prowadzi� działalno�� 
szkoleniow� i statutow�. 

W Sosnowcu działa 36 klubów i stowarzysze� sportowych. Sportow� 
wizytówk� miasta s� pierwszoligowe kluby KP „Polska Energia SSA, KKS "Czarni", 
KS „Filar”, Sosnowieckie Towarzystwo Hokejowe oraz drugoligowy KKS „Zagł�bie” 
SSA. Ponadto „Zagł�bie" SSA, AKS „Niwka”, KS "Górnik", KS "Budowlani", 
Sosnowiecki Klub Karate, KS "Piast", KS "Weltour", KS "Aven", MTS "Płomie�",     
TS "Irex", Mi�dzyszkolny Klub Sportowy, Mi�dzyszkolny O�rodek Sportowy, Miejski 
O�rodek Sportu i Rekreacji, Towarzystwo Rozwoju Hokeja „Zagł�bie”, KS „Dragon”, 
Klub Rekreacyjno – Sportowy „Zew”, KS „Salwa”, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury 
Fizycznej, Hipoterapii  i Je�dziectwa „Ostrowy”, O�rodek Je�dziecki „Rancouver”, 
Klub 
eglarski przy Hucie im. E. Cedlera, Klub 
eglarski „Zagł�bie”, Towarzystwo 

eglarskie „Mors”, Towarzystwo 
eglarskie „Prometeusz”, Stowarzyszenie Sportów 
Ekstremalnych, Zagł�biowskie Towarzystwo Tenisowe, Stowarzyszenie Młody 
Sportowiec, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo 
Tatrza�skie, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wraz z 6 ogniskami, 
Zagł�biowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Wulkan”. 
 W klubach tych trenuje oprócz seniorów ponad 3 tysi�ce dzieci i młodzie�y 
w 45 specjalistycznych sekcjach. 
 
 Z powodzeniem funkcjonuj� równie� szkoły mistrzostwa sportowego: 
Polskiego Zwi�zku Hokeja na Lodzie i Polskiego Zwi�zku Piłki Siatkowej. 
Wychowankowie SMS PZHL maj� w swoim dorobku m.in. zdobycie III miejsca na 
Mistrzostwach �wiata gr. B , II miejsca w II Dywizji. Natomiast zawodniczki SMS 
PZPS mog� poszczyci� si� wywalczeniem: tytułu Mistrza Europy Kadetek, II miejsca 
na Mistrzostwach Europy i III miejsca na Mistrzostwach �wiata Kadetek oraz 
Mistrzostwa Europy Juniorek. 
 W mie�cie funkcjonuje 25 obiektów sportowo-rekreacyjnych słu��cych 
sportowcom oraz mieszka�com. Obiekty miejskie to: stadion LA przy al. Mireckiego, 
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stadion piłkarski przy ul. Kresowej, hale widowiskowo-sportowe przy ul. Braci 
Mieroszewskich, 
eromskiego, Baczy�skiego, stadion zimowy przy ul. Zamkowej, 
kryta pływalnia przy ul. 
eromskiego, kryta pływalnia przy ul. Hubala-Dobrza�skiego, 
k�pieliska „Sielec” i „Niwka”, korty tenisowe przy ul. Szkolnej, o�rodek 
wypoczynkowo-rekreacyjny „Stawiki”, oraz baza sportowa szkół. Administratorami 
miejskich obiektów sportowych oprócz MOSiR  s� równie� kluby i stowarzyszenia 
sportowe: KS ”Budowlani” administruje obiektem przy ul. 1 Maja , TKKF stadionem 
przy Al. Mireckiego a KS „Weltour” o�rodkiem rekreacyjno – wypoczynkowym 
„Le�na” w Kazimierzu Górniczym. Kluby wykorzystuj� obiekty na prowadzenie 
działalno�ci statutowej oraz dbaj� o utrzymanie ich dobrego stanu technicznego. Na 
terenie Sosnowca znajduj� si� równie� obiekty sportowo-rekreacyjne nie b�d�ce 
własno�ci� miasta. S� to m.in. obiekty �l. DOKP (stadion KKS „Czarni” przy Al. 
Mireckiego), Spółki Restrukturyzacji Kopal� S.A. KWK „Kazimierz-Juliusz”, 
spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych wła�cicieli. 
 Jednym z wa�nych celów perspektywicznego rozwoju sportu w mie�cie b�dzie 
zachowanie i ochrona aktualnego stanu obiektów oraz zaplanowanie dalszych 
działa� zmierzaj�cych do zapewnienia wysokiego standardu usług w obiektach 
sportowych co wymaga znacznych nakładów finansowych. Niezale�nie od �rodków 
gminnych władze samorz�dowe podejmowały szereg działa� w wyniku których, 
pozyskano dotacje z Urz�du Kultury Fizycznej i Turystyki, Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska.  
 Obecnie władze samorz�dowe podejmuj� działania zmierzaj�ce do zmiany 
wizerunku miasta z przemysłowego na o�rodek sportu, turystyki, rekreacji i usług. 
Przyci�gni�cie turystów jest zadaniem priorytetowym bowiem �l�sk jest w pierwszej 
pi�tce najbardziej atrakcyjnych  turystycznie województw w kraju. W roku ubiegłym 
region odwiedziło blisko 5 mln turystów. Przyjechali odpoczywa� i zwiedza�. 
Przyci�gn�ły ich Beskidy, Jura Krakowsko-Cz�stochowska, uzdrowiska i miejsca 
kultu religijnego. Sosnowiec, ze wzgl�du na centralne poło�enie na terenie 
województwa ma dobre warunki  dla rozwoju  turystyki  tranzytowej. Oprócz 
�wiadczenia usług noclegowych mo�na wzbogaci� ofert� udost�pniaj�c turystom 
obiekty kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne. Wa�nym działaniem w tym kierunku 
b�dzie promowanie Sosnowca na targach turystycznych w Warszawie, Katowicach, 
Poznaniu, Berlinie i Pradze. 
 
 
 
4. INFRASTRUKTURA 
 
 
 
 

Informacje ogólne 
 
 Sosnowiec nale�y do jednych z wa�niejszych w�złów komunikacyjnych 
województwa. Miasto znajduje si� na przeci�ciu tras ł�cz�cych południow� cz��� 
Europy z północn� oraz wschodni� z zachodni�, którymi odbywa si� wi�kszo�� 
tranzytu krajowego i mi�dzynarodowego.  

Przez miasto przebiega droga krajowa nr 1 Cieszyn - Bielsko-Biała – Łód� – 
Gda�sk oraz droga krajowa nr 94 Katowice – Kraków. W odległo�ci 12 km od 
centrum miasta znajduje si� autostrada A-4 Wrocław – Kraków.  
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Wyszczególnienie (dane na 2002 r.) Sosnowiec 
 

DROGI PUBLICZNE O TWARDEJ NAWIERZCHNI  (km/100 km2) 333,5 
 

SAMOCHODY ZAREJESTROWANE NA 1.000 LUDNO�CI (w szt.) 288,5 
 

PLACÓWKI POCZTOWE NA 10 TYS. LUDNO�CI 4,1 
 

ABONENCI TELEFONII PRZEWODOWEJ W TP SA NA 1.000 
MIESZKACÓW 321,6 

SIE� ROZDZIELCZA  (w km) 
 

WODOCI�GOWA 
KANALIZACYJNA 
GAZOWA 

 
 

570,10 
365,19 
387,00 

 
Znacz�c� rol� w infrastrukturze miasta odgrywa sie� linii kolejowych. 

W Sosnowcu znajduj� si� dwa dworce i pi�� stacji kolejowych zapewniaj�cych 
dost�pno�� do poł�cze� krajowych i mi�dzynarodowych. W odległo�ci 20 km od 
miasta poło�one jest mi�dzynarodowe lotnisko Katowice – Pyrzowice, a w odległo�ci 
70 km – lotnisko w Balicach pod Krakowem. 
 
 
Transport 
 
 Szybki rozwój, na przestrzeni ostatnich lat, komunikacji drogowej wymaga 
dostosowania do takich zada� sieci miejskich dróg. Stopie� obci��enia dróg 
powoduje konieczno�� ich modernizacji i remontów co wymaga znacznych nakładów 
finansowych.  
 
Ł�czna długo�� wszystkich dróg w mie�cie wynosi 333,5 km, w tym: 
  - drogi krajowe - 12,0 km, 
  - drogi powiatowe - 106,6 km, 
  - drogi gminne - 214,9 km. 

 
W Sosnowcu zarejestrowanych jest 80.421 pojazdów samochodowych.  

Na 1.000 mieszka�ców przypada 288 samochodów osobowych (województwo 263 
samochody). 
 W Sosnowcu dobrze rozwini�ty jest układ komunikacji tramwajowej  
i autobusowej, ł�cz�cy gmin� z Katowicami, D�brow� Górnicz�, Mysłowicami  
i innymi miastami regionu. Przez teren miasta przebiegaj� 52 linie autobusowe,  
obsługiwane przez Komunikacyjny Zwi�zek Komunalny GOP z Katowic oraz Zwi�zek 
komunalny „Komunikacja Mi�dzygminna” z Jaworzna.  
 Usługi transportowe �wiadcz� równie�  przewo�nicy prywatni. W Sosnowcu 
istnieje równie� 5 linii tramwajowych z czego jedna w cało�ci znajduje si� w jego 
obr�bie, a cztery  pozostałe stanowi� poł�czenia z Katowicami, Mysłowicami oraz 
D�brow� Górnicz� i B�dzinem.  
 
 
Telekomunikacja  
 
 System ł�czno�ci telefonicznej zapewnia nowoczesna centrala automatyczna 
o pojemno�ci 100 tys. numerów. Rozbudowa sieci telefonicznej, pozwoliła stworzy� 
nadwy�k� numerów w stosunku do liczby ubiegaj�cych si�. Dzi� w ruchu 
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automatycznym mo�na z Sosnowca dodzwoni� si� do prawie wszystkich krajów 
�wiata. 
W ostatnich latach widoczny jest gwałtowny wzrost liczby abonentów sieci telefonii 
komórkowej obsługiwanej przez trzech operatorów tj. Centertel, Era GSM, Plus GSM, 
stanowi�c istotne uzupełnienie sieci przewodowej. 
 
 
Infrastruktura energetyczna, gazowa i ciepłownicza 
 
 Na terenie Miasta Sosnowca zlokalizowane s� stacje transformatorowe GPZ 
110/SN oraz liczne powi�zania sieci dystrybucyjnej 30 kV, 20 kV i 6 kV z sieci� 
zasilan� z s�siednich GPZ-tów, zapewniaj�c istniej�cemu systemowi 
elektroenergetycznemu bardzo wysok� pewno�� i bezpiecze�stwo zasilania dla 
odbiorców energii elektrycznej. 
 Przez obszar Sosnowca przebiegaj� linie energetyczne nale��ce do trzech 
operatorów: 
 - Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Południe Sp. z  o.o., 
 - Górno�l�skiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach, 
 - B�dzi�skiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. 
 
 Najbardziej rozbudowan� sie� elektroenergetyczn� posiada B�dzi�ski Zakład 
Elektroenergetyczny S.A., który jest głównym przedsi�biorstwem, dostawc� energii 
elektrycznej dla odbiorców z terenu Miasta Sosnowca. 
 

 Eksploatacj� sieci gazowniczych w mie�cie zajmuje si� Górnictwo Naftowe      
i Gazownictwo S.A. poprzez Górno�l�sk� Spółk� Gazownictwa z siedzib� w Zabrzu. 
 

 Na obszarze miasta gaz rozprowadzany jest sieci� rozdzielcz� �redniego        
i niskiego ci�nienia. Miasto nie posiada własnych �ródeł gazu i zaopatrywane jest      
w gaz z systemu krajowego. 

 
Stan na 2001 r. 

Zu�ycie gazu sieciowego  
w gospodarstwach domowych 

Sie� 
gazowa czynna 

rozdzielcza  
w km 

Poł�czenia 
prowadz�ce  
do budynków 
mieszkalnych 

Odbiorcy 
gazu 

sieciowego 
w dam3 na 1 mieszka�ca 

 w m3 

379,7 7261 51749 22427 
 

93,3 
 

 
 
Przez Miasto przebiegaj� dwie linie gazoci�gów wysokopr��nych, z których odbiorcy 
przemysłowi i komunalni zasilani s� w gaz wysokometanowy GZ-50.  
 
Linie te przebiegaj� w nast�puj�cych ci�gach gazowniczych: 
 - linia o �rednicy DN 400 i ci�nieniu 2,5/2,0 MPa biegnie na kierunku Północ - 
    �rodula Dolna - Zagórze - �ródmie�cie – Radocha; 
- linia dwuprzewodowa z przesyłem gazu rurami o �rednicach DN 400 i ci�nieniu 
   1,6/1,2 MPa oraz DN 500 i ci�nieniu 4,0/2,5 MPa biegnie na kierunku: Pogo� -  
   Stary Sosnowiec - Bobrek - Zawodzie - Kazimierz. 
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 Istniej�ca rozbudowana sie� �redniopr��na zaopatruje praktycznie cały obszar 
miasta. Najwi�ksza ilo�� gazoci�gów �redniopr��nych zlokalizowana jest w rejonie 
byłej KWK „Por�bka - Klimontów" oraz KWK „Kazimierz - Juliusz" sp. z o.o. 
 Rozdział gazu realizowany jest za po�rednictwem 18 stacji redukcyjnych 
znajduj�cych si� w eksploatacji Rejonu Gazowniczego w Sosnowcu oraz pi�ciu stacji 
b�d�cych własno�ci� i w eksploatacji innych zakładów przemysłowych. 
Sie� gazownicza w mie�cie jest bardzo rozbudowana. Jej długo�� wynosi 341,5 km. 
Wszystkie dzielnice, z wyj�tkiem dzielnicy Maczki – Bór, maj� zasilanie gazem. 
 

 System ciepłowniczy Sosnowca zasilany jest ze �ródeł zlokalizowanych na 
terenie miasta oraz zewn�trznych �ródeł ciepła w B�dzinie i Czeladzi. �ródłami 
zewn�trznymi wł�czonymi w system ciepłowniczy miasta s� Elektrociepłownia 
B�dzin S.A. oraz system ciepłowniczy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.            
z siedzib� w Katowicach (�ródła po byłej KWK „Saturn").  
 Ciepło z Elektrociepłowni B�dzin S.A. zasila system ciepłowniczy 
Przedsi�biorstwa Energetyki Cieplnej z D�browy Górniczej, które pełni rol� 
dystrybutora ciepła z EC B�dzin. Na terenie miasta Sosnowca PEC rozprowadza 
ciepło trzema trasami przesyłowymi, tj. magistralami nr 1, nr 4 i nr 5.  
 Ł�cznie poprzez system ciepłowniczy eksploatowany przez Przedsi�biorstwo 
Energetyki Cieplnej z D�browy Górniczej dostarczane jest około 39,1 % ciepła dla 
ogólnego zaopatrzenia odbiorców w mie�cie Sosnowcu. 
 Na terenie miasta zlokalizowane s� zawodowe i przemysłowe �ródła energii 
cieplnej, w tym osiem o mocy powy�ej 10 MW oraz małe kotłownie w wi�kszo�ci 
w�glowe o mocy poni�ej 1 MW w ilo�ci około 254 charakteryzuj�ce si� nisk� 
sprawno�ci� i wysok� emisj� szkodliwych substancji. 
 Nale�y zaznaczy�, �e w skojarzeniu z produkcj� energii elektrycznej 
wytwarzane jest tzw. „ekologiczne" ciepło w dwóch �ródłach ciepła tj. w EC B�dzin 
S.A. i EC przy Hucie im E. Cedlera. 
 
 
Zasoby mieszkaniowe 
�

�

Realizacja zało�e� „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Miasta w latach 2002-2006” pozwala na racjonaln� gospodark� substancj� 
mieszkaniow� na terenie gminy. 
Zasób mieszkaniowy miasta Sosnowca według stanu na dzie� 31.12.2002 r. to:  
 

1)  296 budynków b�d�cych własno�ci� miasta, 
2)  126 budynków b�d�cych własno�ci� osób fizycznych, których wła�ciciele nie  
      s� znani lub nie zostało ustalone miejsce ich pobytu, 
3)   237 Wspólnot Mieszkaniowych, w których miasto jest wła�cicielem 7527 lokali  
      mieszkalnych. 
 
Zamieszkane zasoby mieszkaniowe Sosnowca wynosz� ogółem 87,2 tys. 

mieszka�. Przeci�tna powierzchnia u�ytkowa mieszkania wynosi około 53,8 m2,      
(w województwie 60,7 m2). �rednie zag�szczenie mieszka� w mie�cie wynosi 2,67 
osoby na mieszkanie oraz 0,83 osoby na 1 izb�.  
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Lp Spółdzielnie  mieszkaniowe  działaj�ce 
 na  terenie  Miasta  Sosnowca 

Liczba mieszka� 
b�d�cych 

w zasobach 
spółdzielni 

1 "Lokum"  2.363 

2 "Sokolnia"    303 

3 "Jedno��"     164 

4 "Niwka"    548 

5 "Premil"    572 

6 "Sielec"   3.997 

7 "Srodula"   3.248 

8 "Hutnik"   8.714 

9 Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa  9.970 

10 Spółka Mieszkaniowa "Niwka-Modrzejów" Sp. z o.o.  2.734 

11 "Jagiellonka"   4.090 

12 "Osada"        52 

13 "Zagórze    3.584 

14 Przedsi�biorstwo  Wielobran�owe "ADM" Sp. z o.o.   1.760 

RAZEM 42.099 
 
Poni�ej przedstawiono stan wyposa�enia w instalacj� mieszka� zamieszkanych (stan 
na 2002 r.). 
 

w tym mieszkania wyposa�one w: 

wodoci�g Ust�p spłukiwany gaz centralne 
ogrzewanie 

razem w tym 
 z sieci razem 

w tym  
z odprowa-

dzeniem  
do sieci 

łazienk� ciepł� 
wod� 

z sieci z butli zbiorowe indywi-
dualne 

Ogółem 

w tysi�cach 
 

87,2 
 

86,7 86,1 83,5 78,1 81,8 78,3 64,2 12,5 57,9 10,0 

 
 Z mieszkaniowego zasobu miasta wydzielono 100 budynków (1226 mieszka�) 
o niskim standardzie, które s� przeznaczone na lokale socjalne i wył�czone s� ze 
sprzeda�y na rzecz najemców. Wynika to z konieczno�ci wywi�zywania si� Gminy 
z obowi�zku wskazywania lokali socjalnych na realizacj� orzecze� s�dowych.  

Mieszkaniowy zasób miasta mo�e ulec zmniejszeniu lub zwi�kszeniu je�eli 
budynki wymienione w punkcie 2 powy�ej, zostan� przekazane ich wła�cicielom albo 
przejmie je miasto w sposób bezsporny i zgodny z obowi�zuj�cym prawem. 
Przemiany gospodarcze powoduj� tak�e istotne przekształcenia w sferach własno�ci. 
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Likwidowane du�e przedsi�biorstwa pa�stwowe, które posiadały niekiedy 
znaczne ilo�ci budynków mieszkalnych i oddzielnych mieszka�, mog� po 
przeprowadzeniu stosownych procedur zwi�kszy� zasoby mieszkaniowe gminy. 
Dokonywa� si� tak�e b�dzie w miar� mo�liwo�ci prawnych i posiadanych �rodków 
finansowych gminy przejmowanie a nast�pnie adaptowanie i modernizowanie innych 
budynków i obiektów znajduj�cych si� na terenie miasta na cele mieszkaniowe 
zwi�kszaj�ce w ten sposób zasób gminny. Pomo�e to ( wraz z realizacj� w wi�kszym 
stopniu zamian lokali) w rozwi�zywaniu nabrzmiałego problemu zabezpieczenia 
mieszka� socjalnych na realizacj� orzecze� s�dowych.  

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, dochody z tytułu wynajmu lokali 
mieszkalnych i u�ytkowych - realizowane przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, 
przeznaczone s� na pokrycie bie��cych kosztów eksploatacji oraz w ograniczonym 
zakresie remontów. 

Zgodnie z przyj�tymi kierunkami w tym zakresie stopniowo kontynuowane s� 
działania maj�ce na celu doprowadzenie stawek czynszowych do poziomu 
zapewniaj�cego pełne pokrycie kosztów bie��cych napraw i eksploatacji gminnej 
substancji mieszkaniowej. 

Zasady wprowadzania podwy�ek zostały jednoznacznie okre�lone przez 
ustawodawc� (Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu Cywilnego- Dz. U. Nr 71 poz. 733 z 2001r.) w sposób znacznie 
ograniczaj�cy mo�liwo�ci w tym zakresie. 

W dotychczasowej praktyce miasto wypracowało okre�lone zasady 
preferencyjnej sprzeda�y lokali mieszkalnych stanowi�cych zasób mieszkaniowy 
gminy dotychczasowym najemcom. Wobec tego, �e praktyka ta sprawdziła si� 
b�dzie kontynuowana. Kwoty pozyskiwane z tej sprzeda�y stan� si� w przyszło�ci 
dodatkowym �ródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej szczególnie  
w budynkach ju� tworz�cych Wspólnoty Mieszkaniowe. 
 
 
 
�rodowisko 
 

Stan �rodowiska przyrodniczego w Sosnowcu ulega stopniowej poprawie            
w wyniku ograniczenia niektórych rodzajów działalno�ci gospodarczej oraz wzrostu 
nakładów na jego ochron�. Wpływ na to ma równie� zwi�kszenie restrykcyjno�ci 
przepisów, reguluj�cych korzystanie ze �rodowiska oraz zwi�kszenie �wiadomo�ci 
ekologicznej społeczno�ci lokalnej.  

Wyniki pomiarów wykonane przez zainstalowan� w Sosnowcu Stacj� 
Regionalnego Systemu Monitoringu Zanieczyszcze� Powietrza wskazuj� na znaczn� 
popraw� czysto�ci powietrza na obszarze miasta w stosunku do lat ubiegłych, jednak 
wci�� st��enie substancji szkodliwych w powietrzu pozostawia wiele do �yczenia  
 

i stanowi istotne ryzyko zdrowotne dla mieszka�ców.  
 

Wyszczególnienie (dane za 2001 r.) Sosnowiec 

EMISJA PYŁÓW (tys. ton/rok) 0,1 

EMISJA GAZÓW, BEZ CO2  ( tys. ton/rok) 0,8 

ODPADY NAGROMADZONE NA TERENACH ZAKŁADÓW  
w tys. t/km2 27,8 
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ODPADY UCI�
LIWE DLA �RODOWISKA (BEZ 
KOMUNALNYCH) NAGROMADZONE NA TERENACH 
ZAKŁADÓW (w tys. t) 

2530,2 

GRUNTY WYMAGAJ�CE REKULTYWACJI 
ZDEWASTOWANE (w ha) 

 
476,98 

GRUNTY ZREKULTYWOWANE W CI�GU ROKU OGÓŁEM  
(w ha) 4,1 

 
Obecnie o stopniu zanieczyszczenia powietrza nie decyduje w tak du�ej 

mierze przemysł lecz niska emisja oraz motoryzacja. Dlatego te� głównym �ródłem 
emisji pyłów i gazów do atmosfery s� procesy spalania paliw w szczególno�ci w�gla, 
koksu, oleju opałowego i olejów nap�dowych. Spalanie tych substancji powoduje 
przedostawanie si� do atmosfery m.in.: dwutlenku siarki, tlenku azotu i tlenku w�gla. 
 Kolejnym problemem ekologicznym Sosnowca jest konieczno�� całkowitego 
uporz�dkowania gospodarki wodno-�ciekowej na terenie miasta. Obecnie prawie 
20% mieszka�ców nie jest obsługiwana przez �adn� oczyszczalni�. Du�e znaczenie 
dla realizacji tego zadania b�dzie miało wybudowanie kolektora „Bobrek”, który 
zapewni odbiór �cieków z cz��ci Katowic, Mysłowic i Sosnowca.  

Od kilku lat widoczne s� pozytywne efekty poprawy funkcjonowania 
istniej�cych ju� na terenie miasta oczyszczalni �cieków (4 oczyszczalnie �cieków 
komunalnych oraz 2 oczyszczalnie administrowane przez zarz�dców osiedli 
mieszkaniowych). Najwi�ksz� jest oczyszczalnia „Radocha II” spełniaj�ca wymogi    
w zakresie usuwania ze �cieków zwi�zków biogennych. W wyniku działania 
oczyszczalni znacznemu graniczeniu uległy st��enia zawiesiny oraz metali ci��kich 
w szczególno�ci cynku i ołowiu w wodach powierzchniowych i płyn�cych.  
 

(stan na 2001 r.) 

Sie� czynna rozdzielcza  
w km 

Poł�czenia prowadz�ce  
do budynków mieszkalnych 

 
Ludno�� obsługiwana 
przez oczyszczalnie 

�cieków 

wodoci�gowa kanalizacyjna wodoci�gowe kanalizacyjne ogółem 
w % 

ludno�ci 
ogółem 

430,8 357,2 10544 5366 190.460 79,4 
 

Sosnowiec podobnie jak inne miasta naszego regionu boryka si� z problemem 
zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych. W minionych latach 
wiele zrobiono w tym zakresie. Jednak�e przeobra�enia gospodarcze wyst�puj�ce 
na terenie miasta dyktuj� konieczno�� podejmowania wci�� nowych zada�.  
Odpady komunalne składowane s� w Sosnowcu na składowisku spełniaj�cym 
wszystkie wymogi ochrony �rodowiska prowadzonym przez Miejski Zakład 
Składowania Odpadów. Wzrastaj�ca ilo�� odpadów wymusza konieczno�� 
racjonalnej gospodarki nimi poprzez rozbudow� miejskiego wysypiska oraz 
wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i podejmowanie działa�     
w celu wła�ciwej ich utylizacji. 

Zadanie to jest nierozerwalnie zwi�zane z wprowadzeniem w �ycie 
opracowywanego dla Sosnowca „Planu gospodarki odpadami”. Plan ten w znacznej 
mierze powinien usprawni� system gospodarki nimi (w szczególno�ci dotyczy to 
odpadów komunalnych). 
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Tak jak w wielu miastach naszego województwa na terenie Sosnowca 
znajduj� si� obszary poprzemysłowe wymagaj�ce rekultywacji – w sumie 476,98 ha. 
Ich rekultywacja i ponowne przywrócenie walorów u�ytkowych jest procesem 
kosztownym i długotrwałym (w 2001r. przekształcono 4,1 ha nieu�ytków 
poprzemysłowych) a obecnie prowadzona jest rekultywacja terenu o ł�cznej 
powierzchni - 73,4 ha. 

Do jednych z istotnych uci��liwo�ci w �rodowisku miejskim nale�y hałas. 
Głównym jego �ródłem jest ruch drogowy i kolejowy. Najwi�ksze nat��enie hałasu, 
tak jak i w innych o�rodkach miejskich, wyst�puje wzdłu� ci�gów komunikacyjnych 
(terenów poło�onych w bezpo�rednim s�siedztwie tras komunikacyjnych). 
Podstawowym �rodkiem zapobiegawczym jest w tym przypadku budowa ekranów 
akustycznych z płyt poliw�glanowych (np. wzdłu� drogi krajowej DK-86).  

Niestety nie rozwi�zuje to problemu mieszka�ców domów stoj�cych wzdłu� 
„wewn�trznych” ulic miasta (du�e nat��enie komunikacji miejskiej – w tym 
tramwajowej oraz ruchu samochodów ci��arowych. 
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5. ZESTAWIENIE MOCNYCH I SŁABYCH STRON - ANALIZA SWOT. 
 
 

MOCNE STRONY 
 

SŁABE STRONY 
�

• Korzystne poło�enie geograficzne. 
 
• Dobry układ komunikacyjny. 
 
• Bliskie s�siedztwo stolicy 

województwa i Portu Lotniczego w 
Pyrzowicach. 

 
• Dobrze rozwini�ty system lokalnego 

transportu zbiorowego. 
 
• Wolne moce w mediach komunalnych 

(woda, gaz, energia elektryczna). 
 
• Rezerwa terenów pod budownictwo 

przemysłowe i mieszkaniowe. 
 
• Du�y rynek konsumencki. 
 
• Wieloletnie tradycje gospodarcze. 
 
• Dobry klimat dla rozwoju 

przedsi�biorczo�ci. 
 
• Funkcjonowanie Podstrefy 

D�browskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz Agencji Rozwoju 
Lokalnego. 

 
• Rozwini�ty system usług bankowych 

i ubezpieczeniowych. 
 
• Wysoka jako�� usług medycznych. 
 
• Posiadanie na terenie miasta 

specjalistycznych placówek słu�by 
zdrowia, klinik i szpitali 
specjalistycznych. 

 
• Dost�pno�� szkół na wszystkich 

poziomach nauczania w tym wy�sze 
uczelnie. 

 

• Nadmierne zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych, b�d�ce wynikiem 
odprowadzania du�ych ilo�ci �cieków 
komunalnych i przemysłowych oraz 
zasolonych wód pokopalnianych. 

• Nie w pełni zorganizowana 
gospodarka odpadami. 

• Du�e obszary poprzemysłowe 
wymagaj�ce  rekultywacji, odbudowy i 
ochrony. 

• Degradacja naturalnej rze�by terenu 
oraz obszarów miejskich (szkody 
górnicze) utrudniaj�ca podejmowanie 
inwestycji oraz powoduj�ca trudno�ci w 
wyposa�eniu niektórych terenów w 
infrastruktur� techniczn�. 

• Niedostateczna ilo�� poł�cze� 
podstawowego układu drogowego 
miasta z sieciami dróg krajowych. 

• Niewystarczaj�cy stopie� 
przystosowania obiektów i infrastruktury 
do oszcz�dzania energii. 

• Niedostatecznie rozwini�ty system 
kanalizacyjny. 

• Niski poziom nowoczesno�ci 
wytwarzanych produktów, 
niedostosowanie przetwarzanych 
produktów do wymogów 
mi�dzynarodowych norm jako�ci, niska 
innowacyjno�� technologiczna 
sektorów gospodarki. 

• Niezadowalaj�cy udział 
nowoczesnych usług w tym obsługi 
biznesu. 

• Niski standard oraz zły stan 
techniczny zasobów mieszkaniowych. 

• Brak �rodków finansowych na 
budownictwo  (w tym kwaterunkowe i 
socjalne) oraz na  zatrzymanie 
degradacji technicznej zasobów 
mieszkaniowych. 

• Niedostateczna liczba mieszka� 
socjalnych. 
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• Ukształtowanie si� o�rodka 
edukacyjnego o randze subregionalnej. 

 
• Funkcjonowanie licznych obiektów 

sportowych. 
 
• Rozległe tereny rekreacyjne oraz 

walory �rodowiska przyrodniczego 
(wyst�powanie terenów cennych 
przyrodniczo oraz drzew uznanych za 
pomniki przyrody). 

 
 

• Zła sytuacja finansowa placówek 
słu�by zdrowia w zakresie mo�liwo�ci 
udzielania �wiadcze� zdrowotnych. 

• Zdekapitalizowana aparatura 
medyczna oraz infrastruktura placówek 
zdrowotnych (niedostosowana do 
oczekiwa� współczesnego 
społecze�stwa). 

• Niewystarczaj�ca ilo�� specjalnych 
placówek dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, obło�nie chorych i 
stacjonarnej opieki paliatywnej. 

• Utrudniony dost�p do obiektów 
u�yteczno�ci publicznej osób 
niepełnosprawnych (bariery 
architektoniczne). 

• Pogarszaj�ca si� sytuacja 
demograficzna regionu, rosn�ca liczba 
ludno�ci w wieku poprodukcyjnym, 
starzenie si� społecze�stwa, malej�cy 
przyrost naturalny. 

• Niech�� pracowników 
restrukturyzowanych sektorów do 
podejmowania szkole� i zmiany 
kwalifikacji. 

• Niech�� grup zagro�onych 
bezrobociem do zmiany zawodu, 
ograniczona liczba osób uzyskuj�cych 
nowe kwalifikacje. 

• Marginalizacja i zagro�enie 
wykluczeniem społecznym du�ych grup 
ludno�ci. 

• Niewystarczaj�cy przyrost miejsc 
pracy tworzonych przez małe i �rednie 
przedsi�biorstwa, brak trwało�ci miejsc 
pracy w tym sektorze. 

• Wysoki procent kobiet i ludzi młodych 
oraz absolwentów w ł�cznej liczbie 
bezrobotnych. 
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SZANSE 
 

ZAGRO�ENIA 
 

• Mo�liwo�� uzyskania 
mi�dzynarodowego wsparcia 
finansowego i technicznego. 

 
• Wzrastaj�ca dost�pno�� do 

europejskich programów badawczo 
rozwojowych. 

 
• Przyjazny w naszych stronach klimat 

dla inwestorów zewn�trznych. 
 
• Rz�dowy program wsparcia rozwoju 

MSP oraz tworzenie nowych miejsc 
pracy. 

 
• Wzrost zainteresowania dziedzinami 

ochrony �rodowiska oraz rozwojem 
nowych form rekreacji. 

 
• Wzrost nakładów finansowych na 

inwestycje proekologiczne. 
 
• Sprzyjaj�ce warunki do rozwoju 

szkolnictwa wy�szego. 
 
• Napływ kapitału i technologii w 

powi�zaniu z bezpo�rednimi 
inwestycjami. 

 
• Relatywnie niskie koszty pracy. 
 
• Mobilno�� młodego pokolenia i 

umiej�tno�� przystosowania si� do 
wymaga� pracodawców. 

 
• Zainteresowanie młodych ludzi 

podnoszeniem kwalifikacji. 
 
• Znaczny stopie� restrukturyzacji 

przemysłu wydobywczego. 
 

• Spowolnienie tempa rozwoju 
gospodarczego. 

 
• Kryzys finansów publicznych kraju. 
 
• Brak zdolno�ci adaptacyjnych wielu 

firm sektorów do otwierania 
gospodarki na rynki �wiatowe, 
zwłaszcza w odniesieniu do norm 
jako�ci. 

 
• Zagro�enia wynikaj�ce z 

nieracjonalnej eksploatacji zasobów 
naturalnych w latach ubiegłych. 

 
• Wzrost nat��enia ruchu pojazdów 

przy braku wydajnego systemu 
komunikacji mi�dzyregionalnej. 

 
• Niski poziom finansowania ze strony 

bud�etu pa�stwa w odniesieniu do 
procesów restrukturyzacji. 

 
• Przewidywany wzrost liczby 

bezrobotnych oraz wchodzenie w wiek 
produkcyjny osób w wy�u 
demograficznym. 

 

�
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II. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SOSNOWCA do 2015 r. 
 
1. Wizja rozwoju miasta SOSNOWCA. 

 
Sosnowiec jest miastem młodym. Jako zorganizowany organizm miejski powstał 

zaledwie nieco ponad sto lat temu. W burzliwej historii opierał swój rozwój, swoj� 
pomy�lno��, na nowoczesnych wtedy, gał�ziach przemysłu ci��kiego: górnictwie       
i hutnictwie oraz współpracuj�cych z nimi przemysłami: włókienniczym, metalowym     
i maszynowym. Post�powe i nowoczesne wtedy gał�zie przemysłu dzisiaj nale�� ju� 
do przeszło�ci. Likwidacja wi�kszo�ci kopal�, ograniczanie produkcji hutniczej oraz 
upadek wielu przedsi�biorstw z nimi współpracuj�cych u�wiadomiła władzom             
i mieszka�com Sosnowca konieczno�� wyboru i okre�lenie dróg rozwoju miasta       
w jego drugim stuleciu. 

Sosnowiec, tak jak ka�da grupa społeczna, miasto, region, ma swoje ambicje, 
postulaty i wizje rozwoju. 

 
Po pierwsze: miasto Sosnowiec pragnie doprowadzi� do tego, by jego 

mieszka�cy byli lud�mi wykształconymi, o du�ym potencjale intelektualnym, mog�cy 
dostosowa� si� szybko do zmieniaj�cych si� warunków �ycia społecznego i rynku 
pracy w nowoczesnej gospodarce rynkowej. 

 
Po drugie: aby w Sosnowcu mieszkali ludzie zdrowi a funkcjonuj�ca w mie�cie 

słu�ba zdrowia działała w dobrze wyposa�onych placówkach, dysponowała 
najlepszym sprz�tem medycznym, była dobrze zorganizowana i zarz�dzana. 

 
Po trzecie: aby Sosnowiec był miastem bardzo łatwo dost�pnym komunikacyjnie, 

by drogi prowadz�ce do niego odpowiadały najwy�szym współczesnym standardom 
a poł�czenia drogowe i komunikacyjne mi�dzy jego dzielnicami były zawsze 
przejezdne i przyjazne dla �rodowiska oraz o odpowiednim standardzie. 

 
Po czwarte: aby gospodarka miasta Sosnowca była nowoczesna, konkurencyjna 

oraz innowacyjna, by dorównywała jako�ci� swoich wyrobów i produktów tym 
pochodz�cym z krajów przoduj�cych technologicznie. 

 
Po pi�te: aby miasto Sosnowiec realizowało zasady zrównowa�onego rozwoju 

społeczno-gospodarczego, by �rodowisko naturalne Sosnowca charakteryzowało si� 
czystym powietrzem, wod� i ziemi�; by dysponowało pełn� infrastruktur� ochrony 
�rodowiska; by było przyjazne mieszka�com, turystom oraz inwestorom a tak�e 
dbaj�cym o swoje dziedzictwo kulturowe. 
 
2. Cele strategiczne rozwoju miasta. 
 
    OSI�GNI	CIE TRWAŁEGO ROZWOJU SOSNOWCA. 

 
Sosnowiec jako o�rodek wyspecjalizowanych usług i nowoczesnej 
gospodarki, o czystym �rodowisku i zmodernizowanej infrastrukturze. 
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3. Priorytety 
 
 

A. WZROST WYKSZTAŁCENIA MIESZKACÓW ORAZ ROZWÓJ ICH 
ZDOLNO�CI ADAPTACYJNYCH DO ZMIAN SPOŁECZNYCH                        
I GOSPODARCZYCH 

B. POPRAWA STANU ZDROWIA, WARUNKÓW 
YCIA ORAZ 
BEZPIECZESTWA SOCJALNEGO I PUBLICZNEGO MIESZKACÓW. 
 

C. ROZBUDOWA ORAZ UNOWOCZE�NIENIE SYSTEMU 
TRANSPORTOWEGO, KOMUNIKACYJNEGO ORAZ PRZESYŁU 
MEDIÓW. 
 

D. WZROST INNOWACYJNO�CI I KONKURENCYJNO�CI GOSPODARKI,    
W TYM MAŁYCH I �REDNICH PRZEDSI	BIORSTW. 
 

E. ZWI	KSZENIE ATRAKCYJNO�CI MIASTA POPRZEZ INWESTYCJE, 
MODERNIZACJE, DOSKONALENIE FUNKCJONOWANIA 
ADMINISTRACJI SAMORZ�DOWEJ ORAZ POPRAW	 �RODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO. 
 

F. INTEGRACJA Z UNI� EUROPEJSK�, ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY 
MI	DZYREGIONALNEJ, REGIONALNEJ, MI	DZYGMINNEJ. 

 
4. Uzasadnienie wyboru priorytetów: 
 

A) Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych. 
 
Uzasadnienie 

Wykształcenie mieszka�ców miasta b�dzie miało w przyszło�ci zdecydowany  
i pierwszorz�dny wpływ na rozwój gospodarki, usług oraz kultury. Aby to zostało 
osi�gni�te, w pierwszej kolejno�ci powinien nast�pi� rozwój szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego i szkół wy�szych a tak�e usprawnienie funkcjonowania systemu 
kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego. Wzrost wykształcenia 
mieszka�ców skutkowa� b�dzie wzrostem ich kwalifikacji zawodowych i stworzy 
mo�liwo�ci trwałego rozwoju zaawansowanych technologicznie dziedzin gospodarki. 
D��y� nale�y do zmiany struktury kształcenia na poziomie �rednim zgodnej                     
z potrzebami miasta oraz prognozami kształtowania si� rynku pracy. Kierunkowa� si� 
nale�y na kształcenie w specjalno�ciach szerokoprofilowych a odchodzi� od 
kształcenia w specjalno�ciach w�skich. Rozwój zdolno�ci adaptacyjnych 
mieszka�ców do zmian społecznych i gospodarczych wymaga kształcenia 
ustawicznego umo�liwiaj�cego podnoszenie posiadanych kwalifikacji oraz 
reorientacj� zawodow� mieszka�ców. Działania te przyczyni� si� do ograniczenia 
negatywnych skutków procesów restrukturyzacji dotychczasowych tradycyjnych 
gał�zi i dziedzin gospodarki w mie�cie. 

 
Cele po�rednie w priorytecie A 
1.Przeprofilowanie systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i rozbudowa  
   szkolnictwa wy�szego. 
2. Rozszerzenie zakresu przekwalifikowa� zawodowych i dokształcania zawodowego 
3. Wzmocnienie i rozwój �rodowisk twórczych. 
4. Aktywizacja mieszka�ców w tworzeniu i korzystaniu z dóbr kultury. 
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B) Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa socjalnego         
       i publicznego mieszka�ców. 

 
Uzasadnienie 

Priorytet „B” jest swoimi postanowieniami nakierowany podmiotowo na 
indywidualnego mieszka�ca miasta Sosnowca. Dbało�� o zdrowie, polepszenie 
dost�pu do �wiadcze� zdrowotnych i lecznictwa zamkni�tego oraz otwartego 
przyczyni si� do polepszenia jako�ci �ycia w mie�cie, przyczyni si� do tworzenia 
warunków do powstawania specjalistycznych o�rodków o europejskim standardzie; 
podniesienie standardu o�rodków lecznictwa specjalistycznego jak np.: Centrum 
Pediatrii oraz Centrum Zarz�dzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratowniczego. 

Przewiduje si� tak�e pomoc miasta w realizacji bardzo wa�nego obszaru dla 
mieszka�ców miasta a jest nim budownictwo mieszkaniowe. Prowadzone b�d� 
działania zmierzaj�ce do odnowienia i rewitalizacji centrum miasta oraz ró�ne 
przedsi�wzi�cia prawne, organizacyjne i rzeczowe nale��ce do zada� miasta           
a maj�ce na celu wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego indywidualnego 
lub zbiorowego. 

Dla mieszka�ców miasta bardzo wa�ne jest poczucie bezpiecze�stwa i ładu 
publicznego, które z jednej strony wpływaj� na kształtowanie si� zachowa� 
społecznych a z drugiej strony poprawiaj� wizerunek miasta w opinii społecznej i w 
regionie. Kwestie te s� stawiane przez mieszka�ców, w hierarchii potrzeb, na bardzo 
wysokich miejscach. Miasto Sosnowiec wspiera w tej dziedzinie działania 
administracji rz�dowej i wojewódzkiej finansuj�c mi�dzy innymi budow� instalacji 
systemu monitoringu w mie�cie oraz podejmowanie przedsi�wzi�� maj�cych na celu 
doskonalenie i racjonalizowanie o�wietlenia ulic i dzielnic miasta. 

 
Cele po�rednie w priorytecie B. 
1. Poprawa stanu zdrowia mieszka�ców miasta. 
2. Zapewnienie powszechno�ci dost�pu do �wiadcze� zdrowotnych. 
3. Doskonalenie funkcjonowania systemu pomocy społecznej w mie�cie. 
4. Poprawa warunków mieszkaniowych. 
5. Wzmacnianie wi�zi rodzinnych, przeciwdziałanie tendencjom od�rodkowym          

w rodzinie. 
6. Propagowanie zdrowego stylu �ycia i aktywnego wypoczynku. 
7. Poprawa stanu bezpiecze�stwa publicznego. 

 
C) Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, komunikacyjnego 
      oraz przesyłu mediów. 

 
Uzasadnienie 

Współczesne nowoczesne systemy transportowe, komunikacyjne oraz 
informatyczne s� niezb�dnymi warunkami rozwoju w dzisiejszej dobie. Działania 
Sosnowca w zakresie rozwoju drogowego i komunikacyjnego dziel� si� na dwa 
obszary. Pierwszy: to konieczno�� budowy nowych dróg miejskich uzupełniaj�cych          
i rozwijaj�cych ju� istniej�c� sie� oraz popraw� jako�ci nawierzchni                             
i przepustowo�ci. Drugi obszar: to doskonalenie i rozbudowa dost�pno�ci 
komunikacyjnej miasta z otaczaj�cym go regionem oraz s�siednimi miastami. 
Działania te udro�ni� i zwi�ksz� dost�pno�� transportow� miasta oraz przyczyni� si� 
do poprawy płynno�ci i dro�no�ci układu drogowego, a tym samym wzrostu wymiany 
gospodarczej. Rozwój ten skutkowa� b�dzie obni�aniem kosztów transportu, 
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zmniejszeniem emisji spalin i hałasu obci��aj�cych �rodowisko przyrodnicze  
i miejsca zamieszkania. Istotn� rol� w ł�czno�ci komunikacyjnej ze �wiatem oraz  
z otwarciem znacznej cz��ci obszaru miasta Sosnowca na mo�liwo�� ekspansji 
gospodarczej inwestorów zewn�trznych b�dzie planowane poł�czenie cz��ci 
południowo-wschodniej miasta z terminalem CTL w Sławkowie a w nim z ko�cówk� 
szerokiego toru prowadz�cego na wschód. 

Wa�ne b�dzie równie� powstanie innych centrów logistycznych i terminali 
transportu kombinowanego w tym do obsługi komunikacji publicznej. Poprawi to 
szybko�� i bezpiecze�stwo podró�owania oraz umo�liwi szybkie przemieszczanie si� 
osób wewn�trz miasta jak i wjazd oraz wyjazd z niego. 

Atrakcyjno�� miasta zale�na jest tak�e od wł�czenia go i jego społecze�stwa 
w system gromadzenia i przetwarzania danych, np. wł�czenie si� w infostrad� 
regionaln� przyczyni si� do powstania społecze�stwa informatycznego zdolnego do 
sprostania wyzwaniom współczesno�ci. 

 
Cele po�rednie w priorytecie C. 
1. Udro�nienie i integracja układu komunikacyjnego Miasta. 
2. Zwi�kszenie i udoskonalenie dost�pno�ci komunikacyjnej Miasta. 
3. Rozbudowa i unowocze�nianie sieci przesyłowych. 
4. Rozwijanie systemów informatycznych i telekomunikacji. 

 
D) Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych i �rednich  
     przedsi�biorstw. 

 
Uzasadnienie 

Konieczno�� wzmocnienia innowacyjno�ci współczesnej sosnowieckiej 
gospodarki i jej konkurencyjno�ci poprzez rozwój nowych przedsi�biorstw i ich 
produktywno�ci jest oczywistym nakazem chwili wynikaj�cym z bezwzgl�dnego 
zamierania tradycyjnych dla miasta gał�zi przemysłu i gospodarki. Miasto dysponuje 
atrybutami pozwalaj�cymi na podejmowanie w nim działalno�ci gospodarczej przez 
przedsi�biorstwa działaj�ce w oparciu o nowoczesne i przoduj�ce technologie. 

Nale�� do nich: wysoka kultura przemysłowa, kwalifikowane kadry oraz 
rozwini�te (i planuj�ce dalszy rozwój) zaplecze edukacyjne i akademickie. Nie bez 
znaczenia jest wspieranie rozwoju w mie�cie procesów innowacyjnych szczególnie  
w sektorze małych i �rednich przedsi�biorstw. 

Du�y wpływ na wspieranie procesów innowacyjnych w mie�cie ma jego 
atrakcyjno�� inwestycyjna. Wpływa ona na sposób postrzegania miasta zarówno 
przez przyszłych jak i ju� działaj�cych w mie�cie inwestorów zagranicznych                  
i krajowych. 

 
Cele po�rednie w priorytecie D. 
1. Działania na rzecz rozwoju bada� naukowych oraz aplikacji nowych technologii. 
2. Tworzenie warunków rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw oraz ich siły          

i stabilizacji ekonomicznej. 
3. Uwzgl�dnienie w planowaniu przestrzennym potrzeb rozwojowych. 
4. Podniesienie atrakcyjno�ci inwestycyjnej miasta. 
5. Wypracowanie i promowanie wizerunku miasta szczególnie przyjaznego 

okre�lonym dziedzinom działalno�ci gospodarczej. 
6. Stymulowanie rozwoju usług. 



� ��

E) Zwi�kszenie atrakcyjno�ci miasta poprzez inwestycje, modernizacje, doskonalenie 
funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego.  

 

Uzasadnienie 
Rewitalizacja i permanentne unowocze�nianie centrum miasta, rewitalizacja 

terenów pogórniczych i poprzemysłowych, przebudowa zdekapitalizowanych dzielnic 
i kwartałów zabudowy przyczyni si� do zmiany dotychczasowego wizerunku miasta        
i zwi�kszenie jego atrakcyjno�ci w oczach mieszka�ców, turystów oraz potencjalnych 
inwestorów. 

Poprawa jako�ci �rodowiska przyrodniczego miasta Sosnowca oznacza� 
b�dzie zmniejszenie ilo�ci zanieczyszcze� odprowadzanych do wód i gruntu, budow� 
nowych systemów kanalizacyjnych, ograniczanie zanieczyszcze� powierzchniowych 
gruntu. Istotna b�dzie racjonalna, nowoczesna gospodarka odpadami poprzez 
system ich segregacji, utylizacji oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

Zwi�kszeniu atrakcyjno�ci terenów Sosnowca b�dzie sprzyja� zmniejszenie 
zanieczyszcze� powietrza oraz ochrona zasobów le�nych a tak�e ochrona 
istniej�cych zasobów przyrodniczo cennych znajduj�cych si� w granicach miasta. 

Poprawa funkcjonowania administracji samorz�dowej poprzez 
unowocze�nienie jej zasobów lokalowych oraz wyposa�enia technicznego                   
i informatycznego przyczyni si� do sprawniejszej obsługi mieszka�ców oraz 
kontaktów regionalnych, krajowych i mi�dzynarodowych. 

 

Cele po�rednie w priorytecie E. 
1. Przekształcanie centrum miasta. 
2. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych. 
3. Renowacja i modernizacja starych dzielnic i zwartych kwartałów zabudowy. 
4. Ukształtowanie i ochrona miejskiego sytemu obszarów ochronnych. 
5. Zmodernizowanie i wdro�enie systemu zagospodarowania odpadów. 
6. Działania na rzecz poprawy jako�ci powietrza. 
7. Utworzenie systemu kształtowania i korzystania z zasobów wodnych. 
8. Ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego. 
9. Zwi�kszenie atrakcyjno�ci turystycznej miasta. 
10. Kreowanie wizerunku miasta przyjaznego mieszka�com i turystom – działania 
     z zakresu public relations. 
11. Poprawa obsługi mieszka�ców przez jednostki działaj�ce na terenie miasta. 
12. Doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej. 

 
F) Integracja z Uni� Europejsk�, rozwijanie współpracy mi�dzyregionalnej,  
       regionalnej, mi�dzygminnej. 

 

Uzasadnienie 
W roku 2004 Polska stanie si� członkiem Unii Europejskiej. Fakt ten wymusi 

podj�cie przedsi�wzi�� integracyjnych, poznawczych i adaptacyjnych struktur 
miejskich do wymogów zwi�zanych z tym wydarzeniem. Europeizacja i globalizacja 
s� we współczesnym �wiecie warunkiem koniecznym i niezb�dnym rozwoju w ka�dej 
dziedzinie �ycia i gospodarki. 
Cele po�rednie priorytetu F. 
1. Działania na rzecz integracji europejskiej. 
2. Rozwijanie współpracy mi�dzyregionalnej. 
3. Rozwijanie współpracy regionalnej. 
4. Rozwijanie współpracy mi�dzygminnej. 
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III. PRIORYTETY  I  DZIAŁANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH  
     PROGRAMU  ROZWOJU  MIASTA  SOSNOWCA. 
 
1. Cel generalny PROGRAMU ROZWOJU MIASTA SOSNOWCA 
 

Zapewnienie zrównowa�onego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta 
Sosnowca poprzez stworzenie warunków sprzyjaj�cych rozwojowi 
przedsi�biorczo�ci, tworzeniu nowych miejsc pracy i przeciwdziałaniu marginalizacji 
obszarów oraz grup społecznych dotkni�tych procesami restrukturyzacyjnymi w celu 
wyrównywania ró�nic w poziomie �ycia w odniesieniu do innych miast regionu, Polski 
oraz Unii Europejskiej. 
 
2. Wyszczególnienie priorytetów w ramach Programu Rozwoju Miasta 

Sosnowca. 
 

Lp Nazwa priorytetu Programu 

Wielko�� �rodków 
przeznaczonych na 
realizacj� działa� 

zawartych w 
Programie 

% �rodków 
przeznaczonych na 
realizacj� działa� 

zawartych w 
Programie 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
słu��cej wzmocnieniu konkurencyjno�ci 
miasta Sosnowca 

1.148.964.088 87 

2. Wzmocnienie bazy ekonomicznej                
i zasobów ludzkich w mie�cie Sosnowcu. 50.743.409 4 

3. Rozwój lokalny miasta Sosnowca. 117.836.070 9 
4. RAZEM 1.317.543.567 100 

 
Suma �rodków finansowych przeznaczonych na realizacj� działa� zapisanych      

w poszczególnych priorytetach składa si� z nast�puj�cych elementów: �rodki            
z bud�etu pa�stwa/województwa; �rodki z bud�etu miasta Sosnowca; funduszy       
ze Wspólnoty Europejskiej; innych �rodków publicznych i �rodków finansowych 
prywatnych. 

Kwota zapisana powy�ej jest wielko�ci� planowan�, przewidywan� do pozyskania 
i wykorzystania w czasie obowi�zywania niniejszego Programu. Wielko�� jej mo�e 
oczywi�cie podlega� zmianom z ró�nych wzgl�dów. Zmiany w wielko�ciach kwot 
przeznaczonych na realizacj� poszczególnych działa� b�d� wpływa� na stopie� ich 
realizacji zarówno co do zakresu rzeczowego jak i przebiegu w czasie. Z tego te� 
wzgl�du realizacja działa� zapisanych w tym Programie mo�e podlega� 
modyfikacjom m.in. ze wzgl�dów finansowych. 

Realizacja wielu zada� zapisanych w Programie uzale�niona b�dzie, w cało�ci 
lub w cz��ci, od pozyskania �rodków finansowych z Unii Europejskiej co b�dzie, by� 
mo�e, miało wpływ na ostateczny kształt oraz ilo�� zrealizowanych działa�                 
i przedsi�wzi��. 

 
3. Opis i uzasadnienie wyboru priorytetu. 
 
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu��cej wzmocnieniu 

konkurencyjno�ci miasta Sosnowca. 
 
a) cele operacyjne: 
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- poprawa powi�za� infrastrukturalnych pomi�dzy o�rodkami wewn�trz miasta 
Sosnowca, mi�dzymiejskimi, wojewódzkimi, krajowymi, 

- zwi�kszenie przepustowo�ci i dro�no�ci miejskiego układu komunikacyjnego   
i transportowego 

- poprawa jako�ci miejskiej sieci i układu dróg, 
- podniesienie poziomu dost�pno�ci usług społecznych, 
- rozwój infrastruktury naukowo-badawczej, 
- rozwój społecze�stwa informatycznego, 
- poprawa stanu ochrony �rodowiska, 
- wzrost atrakcyjno�ci wszystkich dzielnic miasta jako miejsca pracy i �ycia. 

 
b) uzasadnienie wyboru priorytetu 
 
 Rozwój, rozbudowa i modernizacja technicznej infrastruktury w mie�cie jest 
warunkiem rozwoju w szerokim znaczeniu tego poj�cia. Działania z tego obszaru 
zaliczy� nale�y do przedsi�wzi�� permanentnych, poniewa� rzadko kiedy mo�na 
stwierdzi�, �e rozwój infrastruktury lokalnej lub miejskiej jest na takim poziomie aby 
nie trzeba było w ni� inwestowa�. Sosnowiec le�y na skrzy�owaniu wielu szlaków 
komunikacyjnych lub w ich pobli�u. Koniecznym jest modernizowanie istniej�cych 
poł�cze� komunikacyjnych i dostosowanie ich do standardów polskich i europejskich. 
Rozbudowa poł�cze� pozwoli skomunikowa� południowo-wschodni� cz��� miasta     
z projektowan� budow� terminalu CTL w Sławkowie i pełne wykorzystanie                 
z korzy�ci� dla miasta tego impulsu rozwojowego. Inwestycje w infrastruktur� wpłyn� 
na podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców Sosnowca, popraw� ochrony �rodowiska 
a przede wszystkim na wytworzenie si� dogodnych warunków dla pobudzenia 
przedsi�biorczo�ci zarówno z zakresu małych i �rednich przedsi�biorstw oraz 
mo�liwo�� lokowania inwestycji zagranicznych. Działania podejmowane w tym 
priorytecie s� spójne z działaniami podejmowanymi przez władze pa�stwowe             
i władze województwa �l�skiego. 
 

Powy�szy priorytet jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku realizuj�c przede wszystkim kierunki działa� i cele w ramach 
priorytetów:  
C - Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, komunikacyjnego 
       oraz przesyłu mediów; 
D -  Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych i �rednich 
       przedsi�biorstw; 
E - Zwi�kszenie atrakcyjno�ci miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 

doskonalenie funkcjonowania  administracji  samorz�dowej  oraz  popraw�  
�rodowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 
Priorytet 2: Wzmocnienie bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich w mie�cie 

Sosnowcu. 
 
a) cele operacyjne: 

- wzrost kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja na rynku pracy osób 
bezrobotnych oraz zagro�onych bezrobociem, 

- aktywizacja rynku pracy w mie�cie, 
- rozwój kadr, 
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- wzrost poziomu opieki medycznej w mie�cie �wiadczonej przez publiczne        
i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz dbało�� o odpowiednie 
standardy i poziom �wiadczonej pomocy społecznej, 

- wspieranie rozwoju przedsi�biorczo�ci mieszka�ców miasta, 
- tworzenie sprzyjaj�cych warunków dla rozwoju innowacyjno�ci oraz nowych 

technologii, 
- poprawa atrakcyjno�ci turystycznej i sportowej miasta. 

 
b) uzasadnienie wyboru priorytetu 
 Miasto Sosnowiec jest jednym z najbardziej dotkni�tych przemianami 
gospodarczymi i restrukturyzacj� tradycyjnych dla niego gał�zi przemysłu,  
a zwłaszcza górnictwa, hutnictwa oraz przemysłu włókienniczego, które były 
czynnikiem sprawczym rozwoju w poprzednim wieku. Procesy restrukturyzacyjne      
w tradycyjnych przemysłach były przyczyn� wyst�pienia w mie�cie i nasilania si� 
negatywnych zjawisk i procesów społecznych przede wszystkim wysokiego poziomu 
bezrobocia przekształcaj�cego si� w bezrobocie strukturalne, które z kolei groziło 
wykluczaniem społecznym całych grup ludno�ci. Jednym ze sposobów  
na powstrzymanie rozwoju tych negatywnych zjawisk, a zwłaszcza bezrobocia jest 
rozwój małych i �rednich przedsi�biorstw. Sytuacj� komplikuje w tym zakresie 
wchodzenie na rynek pracy du�ej ilo�ci młodych ludzi z wy�u demograficznego 
przełomu lat 70/80. Działania realizowane w ramach tego priorytetu b�d� miały na 
celu zwi�kszenie konkurencyjno�ci przedsi�biorstw poprzez ułatwienie dost�pu do 
kapitału, usług doradczych i szkoleniowych, tworzenie odpowiedniej infrastruktury, 
wspieranie transferu technologii. Du�y odsetek ludno�ci miasta Sosnowca stanowi� 
ludzie młodzi, uczniowie licznych szkół ponadpodstawowych oraz ich absolwenci.  
To głównie z my�l� o nich, o wytwarzanie w nich nawyków zdrowego trybu �ycia             
i aktywnego wypoczynku kładzie si� nacisk na rozwój i utrzymanie na odpowiednim 
poziomie bazy sportowej i rekreacyjnej. Ponadto dzi�ki pracom restauracyjnym           
i konserwatorskim wiele zabytkowych obiektów w mie�cie mo�e by� celem 
ciekawych wypraw turystycznych. 
 

Powy�szy priorytet jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku realizuj�c przede wszystkim kierunki działa� i cele w ramach 
priorytetów:  
A - Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci adaptacyjnych do 
      zmian społecznych i gospodarczych; 
B - Poprawa  stanu  zdrowia, warunków  �ycia  oraz  bezpiecze�stwa  socjalnego 
       i publicznego mieszka�ców; 
C - Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, komunikacyjnego  
       oraz przesyłu mediów; 
D - Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych i �rednich 
       przedsi�biorstw; 
E - Zwi�kszenie atrakcyjno�ci miasta poprzez inwestycje, modernizacje,doskonalenie  
      funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
      przyrodniczego i kulturowego. 
 
Priorytet 3: Rozwój lokalny miasta Sosnowca. 
 
a) cele operacyjne: 

- poprawa jako�ci �ycia w mie�cie, 
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- tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego dzielnic i obszarów miasta, 
- rewitalizacja obszarów mieszkaniowych, 
- ochrona �rodowiska naturalnego w mie�cie i rozwój infrastruktury komunalnej, 
- rewitalizacja i aktywizacja gospodarcza terenów poprzemysłowych                   

i pogórniczych oraz obszarów cennych pod wzgl�dem historycznym                 
i zabytkowym. 

 
b) uzasadnienie wyboru priorytetu 
 Obok omówionych w poprzednich priorytetach niektórych barier rozwojowych 
wyst�puje w Sosnowcu i niektórych jego dzielnicach bariera wynikaj�ca z du�ego 
stopnia degradacji technicznej i społecznej. Dotyczy to szczególnie obszarów 
zwi�zanych z restrukturyzowanymi du�ymi zakładami przemysłowymi. Dlatego tym 
obszarom koniecznie trzeba nada� nowe funkcje społeczno-gospodarcze. Równie 
konieczne jest dostosowanie do współczesnych standardów poziomu infrastruktury 
technicznej i miejskiej na tych obszarach lub w tych miejscach, w których ona jeszcze 
nie wyst�powała. 
 

Powy�szy priorytet jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku realizuj�c przede wszystkim kierunki działa� i cele w ramach 
priorytetów:  
E - Zwi�kszenie atrakcyjno�ci miasta poprzez inwestycje, modernizacje,doskonalenie 
      funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska  
      przyrodniczego i kulturowego; 
C - Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, komunikacyjnego  
       oraz przesyłu mediów. 
 
4. Wyszczególnienie działa� planowanych do realizacji w ramach 

poszczególnych priorytetów Programu Rozwoju Miasta Sosnowca. 
 
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słu��cej wzmocnieniu 

konkurencyjno�ci miasta Sosnowca. 
 

Działanie 1.1  Udro�nienie i integracja układu komunikacyjnego miasta poprzez: 
budow� nowych odcinków dróg uzupełniaj�cych istniej�c� sie� 
(C1.3); popraw� stanu istniej�cych dróg (C1.4),  
przebudow� i remonty dróg w celu zwi�kszenia ich przepustowo�ci 
(C1.6).plan inwestycyjny str. 1,2,3  I-1 do29 

Działanie 1.2 Zwi�kszenie i udoskonalenie dost�pno�ci komunikacyjnej miasta; 
poprawa stanu istniej�cych dróg (C2.1.) plan inwestycyjny str. 
12,13,14,15,16,17, 1-46; 
budowa infrastruktury na terenach byłej kopalni piasku „Maczki Bór”. 

Działanie 1.3 Wspieranie budowy nowych mieszka� na nowych terenach (B 4.4.), 
a w tym 

- budowa drogi do działek budowlanych w rejonie ul. Dobra-
Czeladzka (plan inwestycyjny str.1 poz.3) 

- budowa dróg do działek budowlanych w rejonie ul. Katowicka-
Wesołowskiego (plan inwestycyjny str.2 poz.14) 

- budowa dróg do działek budowlanych w rejonie ul. Katowicka-
Wesołowskiego II etap – budowa ulicy Zielonogórskiej (plan 
inwestycyjny str.3 poz.15). 
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Działanie 1.4 Budowa i modernizacja o�wietlenia(B.7. C.1 i 2.)  
Działanie 1.5 Poprawa jako�ci wód w rzekach poprzez mi�dzy innymi (E.7.1),  

- budow� kolektora sanitarnego wzdłu� rzeki Bobrek etap I-IV; 
plan inwestycyjny str. 6 – poz.38; 

- podł�czenie sieci osiedlowych do kolektora Bobrek; plan 
inwestycyjny str. 6 poz.39-42; 

- budow� kanalizacji rozdzielczej wraz z przebudow� dróg 
osiedle Traugutta – I etap. Przebudowa potoku Da�dówka; 

- budow� kanalizacji rozdzielczej w ci�gu ró�nych ulic miasta 
(ł�cznie 11pozycji) plan inwestycyjny str. 7-8; 

- budow� oczyszczalni �cieków w dzielnicy Maczki. 
Działanie 1.6 Zmodernizowanie i wdro�enie kompleksowego systemu 

gospodarowania odpadami dla miasta Sosnowca, (E.5.1), a w tym 
- budowa składowiska odpadów komunalnych I etap; plan 

inwestycyjny str. 7; 
- kompleksowa gospodarka odpadami Centrum Składowania, 

Segregacji i Utylizacji Odpadów; str. 7. 
- Opracowanie Gminnego programu usuwania azbestu dla 

miasta Sosnowca. 
Działanie 1.7 Rozbudowa i modernizacja cieplnej sieci przesyłowej miasta 

Sosnowca (C 3.4.) z funduszy własnych PEC DG i pozyskanych 
przez PEC DG 

Działanie 1.8 Rozbudowa i modernizacja sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej           
w mie�cie, w tym stacji i sieci hydroforowych oraz przepompowni 
�cieków (C.3 i E. 7) z funduszy własnych RPWiK 

Działanie 1.9 Modernizacja i rozbudowa sieci gazowej na terenie Miasta 
Sosnowca (C.3) 

Działanie 1.10 Przebudowa, budowa urz�dze� i sieci energetycznych (C.3) 
Działanie 1.11 Budowa sieci telekomunikacyjnych (C.4) 
Działanie 1.12 Zagospodarowanie KSSE Podstrefy Sosnowiecko-D�browskiej. 
Działanie 1.13 Opracowanie zało�e� do planu energetycznego dla miasta 

Sosnowca (C 3.1) 
Działanie 1.14 Budowa i organizacja systemu zarz�dzania energi�. (C.3) 
Działanie 1.15 Optymalizacja, modernizacja i rozbudowa infrastruktury systemów 

ciepłowniczych. (C.3. i E.6) 
Działanie 1.16 Modernizacja infrastruktury obiektów budowlanych słu�by zdrowia    

i opieki medycznej (E.6;C.3;B.1) 
Działanie 1.17 Wspieranie powstania i rozwoju wy�szych szkół zawodowych w 

mie�cie (A1.2) plan inwestycyjny str.5. VIII- Centrum Dydaktyczno-
Naukowe kierunków Neofilologicznych U�; modernizacja budynku 
przy ul. Wojska Polskiego dla Politechniki �l�skiej; 
Mi�dzywydziałowa Aula U�; �l. Akademia Medyczna – katedra przy 
ul. Narcyzów. 

Działanie 1.18 Poprawa standardu istniej�cej infrastruktury i wyposa�enia szkół (A 
1.3) plan inwestycyjny str. 17 VII remonty Placówek O�wiatowo-
Wychowawczych 

Działanie 1.19 Utrzymanie i poprawa standardu istniej�cej bazy instytucjonalnej, 
sportowej i rekreacyjnej (B6.4) plan inwestycyjny str.4.VII 
Rozbudowa i modernizacja stadionu MOS przy al. Mireckiego; str. 
9,10,11 XIV remonty, modernizacje, poprawa standardu placówek 
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sportowych str. 22,23,24 -  ł�cznie 28 placówek 
Działanie 1.20 Stworzenie miejskiej sieci o�rodków rekreacji i turystyki (B.6.4) 

 
Priorytet 2: Wzmocnienie bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich w mie�cie 

Sosnowcu. 
 

Działanie 2.1 Stałe podwy�szanie standardów o�rodków medycznych (B1.5)plan 
inwestycyjny str.5 IX-37 

Działanie 2.2 Podnoszenie jako�ci i standardów �wiadczonych usług medycznych 
poprzez zmian� technologii medycznej(B1.4) plan inwestycyjny str.5 
IX 371.2. zakupy sprz�tu medycznego dla szpitali i przychodni 

Działanie 2.3 Program promuj�cy zdrowie i profilaktyk� zapobiegania chorobom 
cywilizacyjnym dla mieszka�ców Sosnowca. (B.1.) 

Działanie 2.4 Budowa Zintegrowanego Systemu Pomocy i Wsparcia – 
rozwi�zywanie problemów społecznych miasta Sosnowca (B.3.4) 

Działanie 2.5 Stworzenie zró�nicowanej jako�ciowo oferty sp�dzania wolnego 
czasu (B.6.5) Całoroczne Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

Działanie 2.6 Promowanie ofert sp�dzania czasu dla dzieci i młodzie�y i rodziców 
poprzez organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych i zaj�� 
pozalekcyjnych. (A.1) 

Działanie 2.7 Wspieranie rozwoju sportu w szkołach i organizacjach sportowych 
(A.1) 

Działanie 2.8 Rozszerzanie zakresu edukacji szkolnej o przyrod� miasta 
Sosnowca oraz prowadzenie edukacji ekologicznej (A.1 i E 4.2). 

Działanie 2.9 Dostosowywanie systemu szkół w mie�cie do zmian zachodz�cych 
na rynku pracy i prognozy demograficznej (A2.2). 

Działanie 2.10 Wspieranie samorz�dno�ci, aktywno�ci i rozwoju społecznego 
młodzie�y (A.1) 

Działanie 2.11 Rozwój zawodowy dostosowuj�cy zasoby ludzkie do potrzeb 
lokalnego rynku pracy (A.2.2) 

Działanie 2.12 Rozwój kadr lokalnej gospodarki, (A.2) 
Działanie 2.13 Wspieranie rozwoju lokalnego sektora Małych i �rednich 

Przedsi�biorstw (A.2 i D.2) 
Działanie 2.14 Wzrost atrakcyjno�ci miasta poprzez polepszanie bazy materialnej 

instytucji kultury i ochron� zabytków. (A.4 i E.9) 
Działanie 2.15 Sosnowiec Moja Mała Ojczyzna – wzmocnienie to�samo�ci 

regionalnej mieszka�ców miasta. (A.4) 
Działanie 2.16 Europa Nasz Wspólny Dom – Polityka kulturalna miasta na rzecz 

integracji z Uni� Europejsk� (F.1) 
 
Priorytet 3: Rozwój lokalny miasta Sosnowca. 
 
Działanie 3.1 Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowo - bud�etowej miasta 

pozwalaj�cej na jego rozwój. 
Działanie 3.2 Racjonalna gospodarka gruntami stanowi�cymi własno�� gminy 

(D.4.) 
Działanie 3.3 System informacji o terenie „Sosnowiec” (SIT). (D.3) 
Działanie 3.4 Zmiana „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Sosnowiec”. (C.1) 
Działanie 3.5 Aktualizacja studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Sosnowiec. (D.3) 
Działanie 3.6 Aktualizacja „Prognozy demograficznej miasta Sosnowca”. (D.3) 
Działanie 3.7 Aktualizacja „Studium komunikacyjnego miasta Sosnowca”. (D.3) 
Działanie 3.8 „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Gminy Sosnowiec”. 

(D.3) 
Działanie 3.9 Sporz�dzanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obejmuj�cych wybrane fragmenty miasta. 
(D.3),(B.4), (C.1),(E.2). 

Działanie 3.10 Poprawa stanu bezpiecze�stwa publicznego; działania zwi�kszaj�ce 
bezpiecze�stwo publiczne w mie�cie (B 7.2)plan inwestycyjny str.4 
V-32 monitoring miasta; 

Działanie 3.11 Podniesienie atrakcyjno�ci miasta poprzez doskonalenie 
funkcjonowania infrastruktury słu��cej mieszka�com i działania 
administracji samorz�dowej, (E12; C4); plan inwestycyjny str. 4. 
komputeryzacja Urz�du –zakupy inwestycyjne; str. 17 remonty 
budynków ratusza. 

Działanie 3.12 Poprawa estetyki miasta (E.1, E.3.) 
Działanie 3.13 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych (E.2) a w 

tym 
- Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych 

celem utworzenia Parków Przemysłowo-Technologicznych, 
Techniczno-Naukowych i inkubatorów przedsi�biorczo�ci 
(KWK „Sosnowiec”, „KWK Niwka-Modrzejów”, „KWK 
„Por�bka-Klimontów”), (plan inwestycyjny str.3 poz.18, poz. 
20); 

- Rekultywacja i zagospodarowanie terenów celem stworzenia 
obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych (po byłej KWK 
„Saturn”), 

- Zagospodarowanie innych terenów poprzemysłowych w 
mie�cie. 

Działanie 3.14 Prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych w budynkach 
tworz�cych mieszkaniowy zasób Miasta Sosnowca w latach 2004-
2006 (B.4.) 

Działanie 3.15 Rewitalizacja i modernizacja zbiorników wodnych (B.6.6) 
Działanie 3.16 Kształtowanie miejskiego systemu przyrodniczych obszarów 

ochronnych (E.4). 
Działanie 3.17 Przedsi�wzi�cia obni�aj�ce poziom hałasu w mie�cie. (C.1, E.) 
Działanie 3.18 Opracowanie „Programu ochrony �rodowiska dla miasta Sosnowca” 

z wyodr�bnionym elementem „Plan gospodarki odpadami dla miasta 
Sosnowca na lata 2004-2015”. 

Działanie 3.19 Kontynuacja działa� na rzecz ograniczenia niskiej emisji przy udziale 
�rodków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska    
i Gospodarki Wodnej. 

Działanie 3.20 Zainstalowanie tablicy �wietlnej w centrum miasta do wizualizacji 
stanu zanieczyszcze� powietrza w mie�cie. 

Działanie 3.21 Kampania promocyjna grupy przedsi�wzi�� zwi�zanych                   
z utworzeniem Sosnowieckiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego oraz Sosnowieckiego Parku Naukowo-
Technologicznego.(D.1. i D.4) 

Działanie 3.22 Program Promocji Ofert Inwestycyjnych (D.4). 
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Działanie 1.1.: Udro�nienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; 
budowa nowych odcinków dróg uzupełniaj�cych istniej�c� 
sie	, poprawa stanu istniej�cych dróg, remonty i 
modernizacja dróg w celu zwi�kszenia ich przepustowo�ci. 

 
a) cele  

- modernizacja i budowa dróg gminnych i powiatowych, 
- poprawa stanu infrastruktury transportu miejskiego, 
- integracja komunikacji,  
- budowa i modernizacja wiaduktów i mostów, 
- inwestycje w systemy sterowania ruchem, 
- poprawa bezpiecze�stwa ruchu. 

 
b) opis działania 

Miasto Sosnowiec ze wzgl�du na poło�enie na przeci�ciach szlaków 
komunikacyjnych prowadz�cych z południa na północ i ze wschodu na zachód ma 
dobrze rozwini�t� infrastruktur� drogow�. Krzy�owanie si� na terenie naszego 
miasta kilku krajowych arterii transportowych i komunikacyjnych powoduje, �e sie� 
drogowa miasta jest bardziej obci��ona nat��eniem ruchu ni� innych miast nawet tej 
samej wielko�ci. Ponadto Sosnowiec w czasie swojego dynamicznego rozwoju, 
wchłaniał w swój organizm miejski liczne otaczaj�ce go ukształtowane mniejsze 
miasta lub osiedla co teraz skutkuje konieczno�ci� budowy dróg i poł�cze� 
komunikacyjnych integruj�cych te, niekiedy odległe od siebie dzielnice. Dynamiczny 
rozwój współczesnej komunikacji oraz kołowego transportu osobowego i towarowego 
wymusza konieczno�� poszukiwania sposobów na jego usprawnianie i ograniczenia 
uci��liwo�ci dla ludzi jak i �rodowiska naturalnego. 

W granicach administracyjnych miasta Sosnowca w zarz�dzie miasta 
pozostaje ł�cznie 333,5 km dróg, w tym 12,0 km dróg krajowych; 106,6 km 
powiatowych; 214,9 km gminnych z czego zaledwie 47% jest w stanie dobrym             
i bardzo dobrym. Maj�tek miasta stanowi� ponadto 44 mosty i wiadukty drogowe. 
Przez teren miasta przebiegaj� 52 linie autobusowe (na których wykonywana jest 
dziennie praca przewozowa w wysoko�ci ok. 18.000 km) oraz 5 linii 
tramwajowych(praca przewozowa dziennie około 7.000 km), których organizacj� 
prowadzi Komunikacyjny Zwi�zek Komunalny (skupiaj�cy 23 gminy), linie 
autobusowe PKS a tak�e linie autobusowe i minibusowe prywatnych przewo�ników. 

Nowe odcinki dróg uzupełniaj�cych istniej�c� sie� powstaj� tak�e w wyniku 
działalno�ci inwestorów podejmuj�cych swoje przedsi�wzi�cia w naszym mie�cie. 
Przykładem tego mo�e by� planowana budowa drogi ł�cz�cej tereny inwestycyjne 
przy ulicy Plonów (rejon Szkłobudowy) z tras� szybkiego ruchu DK-86. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015 roku: Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a zwłaszcza cel po�redni nr 1: Udro�nienie   
i integracja układu komunikacyjnego miasta, a tak�e kierunki działania: nr 1.3: 
budowa nowych odcinków dróg uzupełniaj�cych istniej�c� sie�; nr 1.4: poprawa 
stanu istniej�cych dróg; nr 1.6: remonty i modernizacja dróg w celu zwi�kszenia ich 
przepustowo�ci. 
 
c) kryteria wyboru działania: 
 

- wpływ na rozwój miasta, 
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- uzupełnianie istniej�cych rozwi�za�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- projekty z zakresu dróg miejskich zwi�kszaj�ce dost�pno�� do dróg 

krajowych, 
- inwestycje wpływaj�ce na zwi�kszenie dost�pno�ci do terenów 

inwestycyjnych, 
- integracja komunikacji, 
- poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego i ograniczenie negatywnego 

wpływu na �rodowisko poprzez wzrost jako�ci usług transportu zbiorowego. 
 
d) zakres geograficzny – lokalizacja: Miasto Sosnowiec. 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- km zmodernizowanych / zbudowanych 

dróg / linii tramwajowych, 
- ilo�� wybudowanych obiektów mostowych, 
- ilo�� zmodernizowanych obiektów 

mostowych, 
- ilo�� zmodernizowanych skrzy�owa�, 
- długo�� przebudowanych lub 

wybudowanych w zwi�zku z budow� drogi 
- kanalizacji sanitarnych i deszczowych, 

- długo�� zmodernizowanych linii 
tramwajowych, 

- długo�� wyremontowanych torowisk 
tramwajowych, 

- długo�� wybudowanych torowisk 
tramwajowych. 

- skrócenie czasu podró�y, 
- zwi�kszenie dost�pno�ci, 
- zmniejszenie ilo�ci wypadków drogowych, 
- wzrost przepływu towarów / pasa�erów, 
- zmniejszenie kongestii i zanieczyszczenia 
�rodowiska miejskiego, 

- zwi�kszenie wydajno�ci komunikacji 
publicznej, 

- ilo�� powstałych lub unowocze�nionych 
systemów sterowania ruchem 

- zmniejszenie ilo�ci wypadków, 
- skrócenie czasu podró�y 
- zwi�kszenie ładunku/ pasa�erów, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec. 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.1. 107.965.000 39.473.000 - 51.245.000 17.247.000 - WIM 

 226.374.056 169.780.544 - 56.593.512 - - ZDR 

RAZEM 334.339.056 209.253.544  107.838.512 17.247.000   
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Działanie 1.2.: Zwi�kszenie i udoskonalenie dost�pno�ci komunikacyjnej 
                             miasta; poprawa stanu istniej�cych dróg; budowa  
                             infrastruktury na terenach byłej kopalni piasku „Maczki Bór”. 
  
a) cele  

- poprawa dost�pno�ci do głównych szlaków transportowych (wojewódzkich, 
krajowych i europejskich), 

- integracja komunikacji – wykorzystanie i rozwój suchego portu 
przeładunkowego „Zagł�bie”, 

- budowa i modernizacja mostów i wiaduktów, 
- budowa infrastruktury drogowej i kolejowej aby umo�liwi� zagospodarowanie 

terenów poprzemysłowych byłej kopalni „Maczki Bór” i skomunikowanie tego 
terenu z Terminalem w Sławkowie, 

- poprawa bezpiecze�stwa ruchu. 
 
b) opis działania 
 Miasto Sosnowiec powinno jeszcze bardziej wykorzysta� fakt krzy�owania si� 
w jego obszarze dróg krajowych i europejskich. Kolejn� tak� mo�liwo�� daje 
planowana budowa terminalu CTL w Sławkowie z odgał�zieniem w kierunku terenów 
byłej kopalni piasku podsadzkowego „Maczki-Bór”. Skomunikowanie tego terenu 
zarówno z terminalem w Sławkowie jak i mo�liwo�ci budowy drogi ł�cz�cej tereny 
kopalni z drog� krajow� DK-1 otworzy południowo-wschodni� cz��� Sosnowca dla 
działalno�ci gospodarczej podmiotom krajowym jak i zagranicznym w tym małym        
i �rednim przedsi�biorstwom. Modernizacja szlaku kolejowego pomi�dzy Terminalem 
ILC w Sławkowie a szlakami kolejowymi CTL Maczki Bór zapewni najkrótsze 
poł�czenie ze szlakami kolejowymi Górno�l�skiego Okr�gu Przemysłowego. 
Ponadto modernizacje umo�liwi� rozwój i dost�pno�� do przyszłych terenów 
rekreacyjnych, które powstan� w tamtym rejonie miasta. Dobre poł�czenie                
z głównymi szlakami transportowymi, zwłaszcza autostradami i drogami szybkiego 
ruchu, da szans� tym rejonom miasta, które dotychczas nie były postrzegane przez 
inwestorów jako dobre miejsce do rozpocz�cia działalno�ci gospodarczej. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a zwłaszcza cel po�redni nr 2: Zwi�kszenie 
i udoskonalenie dost�pno�ci komunikacyjnej miasta ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
kierunku działa� nr: 2.1.: poprawa stanu istniej�cych dróg i kierunek działania 1.5. 
wspieranie tworzenia zintegrowanego systemu przewozów towarowych; a tak�e 
priorytet D Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych         
i �rednich przedsi�biorstw, a w szczególno�ci kierunek działania 2.2. tworzenie 
infrastruktury rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw. 

 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój miasta, 
- uzupełnianie istniej�cych rozwi�za�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- zwi�kszenie dost�pno�ci do dróg krajowych, 
- poł�czenie kolejowe „szeroki tor”, 
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- inwestycje wpływaj�ce na zwi�kszenie dost�pno�ci do atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych i terenów o walorach turystycznych i rekreacyjnych. 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja: Miasto Sosnowiec. 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- km zmodernizowanych/zbudowanych dróg 

/ linii kolejowych, 
 

- skrócenie czasu podró�y, 
- zwi�kszenie dost�pno�ci, 
- zmniejszenie ilo�ci wypadków drogowych, 
- wzrost przepływu towarów/pasa�erów, 

- ilo�� powstałych lub unowocze�nionych 
systemów sterowania ruchem 

- zmniejszenie ilo�ci wypadków, 
- skrócenie czasu podró�y 
- zwi�kszenie ładunku/ pasa�erów, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.2. 121.944.123 56.198.000 3.116.460 56.879.663 5.750.000 - WIM 

 127.180.000 95.385.000 29.970.000 1.825.000 - - ZDR 

RAZEM 249.124.123 151.583.000 33.086.460 58.704.663 5.750.000   
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Działanie 1.3.: Wspieranie budowy nowych mieszka� na nowych terenach, a w 
tym: budowa drogi do działek budowlanych w rejonie ul. Dobra-
Czeladzka; budowa dróg do działek budowlanych w rejonie ul. 
Katowicka – Wesołowskiego; budowa dróg do działek 
budowlanych w rejonie ul. Katowicka - Wesołowskiego II etap – 
budowa ulicy Zielonogórskiej. 

 
a) cele  

- rozbudowa miasta na nowych obszarach, 
- powstanie nowych budynków w mie�cie, 
- rozwój infrastruktury lokalnej, wodoci�gowej, kanalizacyjnej, energetycznej, itd 
- rozbudowa miejskiej sieci drogowej. 

 
b) opis działania 
 W Sosnowcu wyst�puje zapotrzebowanie na nowe uzbrojone tereny 
przygotowane pod budownictwo jednorodzinne i małokubaturowe. Miasto wychodz�c 
na przeciw oczekiwaniom i zgłaszanym postulatom postanowiło przeznaczy� na cele 
inwestycyjne przygotowuj�ce nowe tereny pod budownictwo �rodki z bud�etu. 
Zapisane one zostały w Planie Prac Inwestycyjnych na lata 2003-2006 w kwocie 
odpowiadaj�cej zgłaszanym potrzebom i realnym mo�liwo�ciom bud�etu miasta. 
 Samorz�d obok czynnego zaanga�owania w realizacj� polityki mieszkaniowej 
prowadzonej we własnych zasobach b�dzie podejmował działania maj�ce na celu 
wsparcie budowy nowych mieszka� na nowych terenach poprzez udost�pnianie 
gruntów pod budownictwo: 
- w rejonie ul. �w. Stanisława Biskupa – powierzchnia około 3,30 ha pod 

zabudow� wielorodzinn�; 
- w rejonie ul. Kosynierów – powierzchnia około 10,30 ha pod zabudow� 

wielorodzinn�; 
- ul. Traugutta – powierzchnia około 8,80 ha pod zabudow� jednorodzinn� 

wolnostoj�c� i bli�niacz�; 
- ul. Tuwima – powierzchnia około 10,00 ha pod zabudow� jedno- i wielorodzinn�. 

 
Ponadto w planie sprzeda�y terenów w drodze przetargu pod budownictwo 

jedno- i wielorodzinne znajduj� si� nast�puj�ce działki przy: 
- ul. Orl�t Lwowskich o pow. 812 m2, 
- ul. Krasi�skiego o pow. 772m2 , 
- ul. Długa o pow. 1.700 m2, 
- ul. Południowa-Lenartowicza o pow. 39.823 m2, 
- ul. Rolnicza o pow. 2.837 m2, 
- ul. Łukasi�skiego o pow. 6.000m2, 
- ul. Popiełuszki o pow. 4.651m2. 

 
Działania te potwierdzaj� wiod�c� rol� samorz�du terytorialnego we 

wspomaganiu inwestorów budownictwa mieszkaniowego w przygotowaniu 
niezb�dnych terenów i infrastruktury technicznej umo�liwiaj�cych systematyczn� 
realizacj� programów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczno�ci lokalnych. 

Kontynuacja finansowania inwestycji infrastrukturalnych dla spółdzielczego 
budownictwa b�dzie odbywa� si� na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowych. Na 2003 
rok nie zostały zło�one przez Spółdzielnie Mieszkaniowe �adne wnioski                     
o sfinansowanie infrastruktury. W przypadku ich wyst�pienia w nast�pnych latach 
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b�dzie dokonywana analiza i je�li jej wynik b�dzie pozytywny podejmowane b�d� 
kroki maj�ce na celu sfinansowanie ww. infrastruktury. 
 
 Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców, a w szczególno�ci cel po�redni nr 4 poprawa 
warunków mieszkaniowych, a zwłaszcza kierunek działania nr 4.4. wspieranie 
budowy nowych mieszka� na nowych terenach. 
 
c) kryteria wyboru działania: 
- wpływ na rozwój miasta, 
- poprawa warunków �ycia mieszka�ców, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- zdolno�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
- uzupełnienie istniej�cej infrastruktury, 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� zbudowanych mieszka� / domów, 
- ilo�� w metrach powstałej nowej 

infrastruktury miejskiej, 

- liczba osób zamieszkałych w nowo 
wybudowanych domach / mieszkaniach, 

- liczba osób korzystaj�cych z nowo 
powstałej infrastruktury miejskiej, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.3. 2.300.000 - - 2.300.000 - - WIM 
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Działanie 1.4.:  Budowa  i  modernizacja  o�wietlenia. 

a) cele 

- poprawa stanu bezpiecze�stwa publicznego, 
- podniesienie atrakcyjno�ci inwestycyjnej Miasta, 
- podkre�lenie walorów architektonicznych obiektów zabytkowych oraz 

istniej�cych układów komunikacyjnych Miasta, 
- obni�enie zu�ycia energii elektrycznej do celów o�wietleniowych poprzez 

zastosowanie opraw energooszcz�dnych. 
 
b) opis działania 
 W ramach tego działania zgodnie ze wskazaniami zapisanymi w Planie Prac 
Inwestycyjnych przeprowadzone zostan� remonty o�wietlenia wytypowanych ulic 
miasta Sosnowca, opracowana zostanie nowa dokumentacja techniczna dla budowy 
nowych odcinków o�wietlenia oraz zostan� dobudowane nowe odcinki o�wietlenia 
we wskazanych miejscach. Przeprowadzony zostanie remont o�wietlenia w dzielnicy 
Niwka i w dzielnicy �rodula. Ponadto zostan� pod�wietlone budowle i budynki           
w mie�cie. 
Ł�cznie planuje si� wybudowa� i zmodernizowa�:  
  -    linii o�wietleniowych - 34,57 km, 

- punktów �wietlnych - 1.467 szt., 
- pod�wietli� 10 budynków i budowli w mie�cie. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 

2015 roku Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa socjalnego 
i publicznego mieszka�ców, a w szczególno�ci cel po�redni nr 7 Poprawa stanu 
bezpiecze�stwa publicznego; priorytet C Rozbudowa oraz unowocze�nianie systemu 
transportowego, komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a w szczególno�ci cel 
po�redni nr 1. Udro�nienie i integracja układu komunikacyjnego Miasta, cel po�redni 
nr 2. Zwi�kszenie i udoskonalenie dost�pno�ci komunikacyjnej Miasta, a tak�e 
priorytet D Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki w tym małych          
i �rednich przedsi�biorstw, a w szczególno�ci cel po�redni nr 4. Podniesienie 
atrakcyjno�ci inwestycyjnej Miasta. 

 
c) kryteria wyboru działania: 

- poprawa stanu bezpiecze�stwa publicznego, 
- braki w sieci o�wietlenia na niektórych ulicach miasta, 
- uzupełnienie do istniej�cej infrastruktury, 
- modernizacja istniej�cej infrastruktury drogowej, 
- ocena stanu technicznego istniej�cych urz�dze� o�wietlenia ulicznego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- gotowo�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
- współfinansowanie przedsi�wzi�cia ze �rodków bud�etowych pa�stwa. 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja: Miasto Sosnowiec, 
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e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- km zmodernizowanych/zbudowanych linii 

o�wietleniowych w mie�cie, 
- liczba nowych punktów o�wietleniowych, 
- liczba pod�wietlonych budynków i budowli 

w mie�cie, 

- poprawa stanu bezpiecze�stwa 
publicznego, 

- zmniejszenie wypadkowo�ci na ci�gach 
pieszo-komunikacyjnych, 

- zmniejszenie ilo�ci zdarze� zwi�zanych z 
wandalizmem i napadami, 

- zmniejszenie kosztów zwi�zanych ze 
zu�yciem energii elektrycznej poprzez 
zastosowanie opraw energooszcz�dnych 
o około 4 % rocznie, co stanowi kwot� 
około 400.000,00 zł w okresie od 2003r. 
do 2006r. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.4. 5.860.000 - 2.970.000 2.890.000 - - WGK 
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Działanie 1.5.: Poprawa jako�ci wód w rzekach poprzez mi�dzy innymi: budow� 
kolektora sanitarnego wzdłu� rzeki Bobrek etap I-IV; podł�czenie 
sieci osiedlowych do kolektora Bobrek; budow� kanalizacji 
rozdzielczej wraz z przebudow� dróg osiedle Traugutta – I etap. 
Przebudow� potoku Dandówka; budow� kanalizacji rozdzielczej 
w ci�gu ró�nych ulic miasta (ł�cznie 11 pozycji), budow� 
oczyszczalni w dzielnicy Maczki. 

 
a) cele  

- uporz�dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej w zlewni rzek Bobrek                     
i Przemsza dla Sosnowca, Mysłowic i Katowic, 

- uporz�dkowanie gospodarki �ciekowej w rejonie ulicy Traugutta, 
- uporz�dkowanie gospodarki �ciekowej w dzielnicy Maczki, 
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 
- budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w mie�cie, 
- poprawa stanu �rodowiska oraz jako�ci wód w rzekach Bobrek i Przemsza, 
- stworzenie sprzyjaj�cych warunków dla inwestycji gospodarczych, 
 

b) opis działania 
W najbli�szych kilku latach najwa�niejszym zadaniem inwestycyjnym z tego 

obszaru jest budowa kolektora BOBREK, który odprowadzaj�c �cieki z południowej 
cz��ci miasta przyczyni si� do uporz�dkowania gospodarki wodno-�ciekowej            
w tamtej cz��ci Sosnowca. 
Kolektor �ciekowy BOBREK przejmowa� b�dzie tak�e �cieki z Mysłowic i z cz��ci 
Katowic. 

Ta mi�dzygminna inwestycja, ale realizowana głównie przez miasto 
Sosnowiec, umo�liwi porz�dkowanie gospodarki �ciekowej w Sosnowcu, 
Mysłowicach i Katowicach oraz doprowadzi do dostarczenia wi�kszej ilo�ci �cieków, 
do posiadaj�cej du�e rezerwy, oczyszczalni „Radocha II”.  

W konsekwencji tego rozwi�zania wyst�pi konieczno�� zmodernizowania 
oczyszczalni tak, by mogła ona odebra� zwi�kszon� ilo�� �cieków i oczyszcza� je 
zgodnie ze standardami ekologicznymi Unii Europejskiej. 

Głównym celem tego projektu jest: 
1) poprawa stanu �rodowiska i poprawa jako�ci wód w rzece Bobrek i rzece Czarna 
     Przemsza, do których  dotychczas z wielu dzielnic  mieszkaniowych  odprowadza 
     si� �cieki bezpo�rednio do rzeki, b�d� po poddaniu ich procesowi oczyszczania,  
     którego skuteczno�� odbiega od obowi�zuj�cych standardów.  
2) uporz�dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej w Sosnowcu poprzez likwidacj�  
     dwóch oczyszczalni („Por�bka” i „Kazimierz”), a �cieki zostan� skierowane do  
     kolektora BOBREK. Zakres rzeczowy przedsi�wzi�cia obejmuje budow� kolektora 
     i modernizacj� oczyszczalni. 
 

Modernizacja oczyszczalni „Radocha II”, to zakres działa� obejmuj�cych 
szereg prac maj�cych na celu uruchomienie ci�gów technologicznych, które zostały 
wybudowane, ale nie s� wykorzystywane, b�d� te� podniesienie sprawno�ci 
istniej�cych urz�dze�. 

Inwestorem całego przedsi�wzi�cia jest Gmina Sosnowiec, a przyszłym 
eksploatatorem (u�ytkownikiem) b�dzie Rejonowe Przedsi�biorstwo Wodoci�gów      
i Kanalizacji w Sosnowcu. 
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Z uwagi na bardzo wysoki koszt przedsi�wzi�cia, Gmina Sosnowiec czyni 
starania  w celu pozyskania �rodków finansowych z funduszy pozabud�etowych,          
w tym z funduszy Unii Europejskiej. 
 

Analogiczne cele dotycz� pozostałych przedsi�wzi�� z zakresu rozbudowy       
i modernizacji sieci kanalizacyjnej w Sosnowcu, a które wymienione s� w tytule. 

Przebudowa i regulacja potoku Da�dówka zostanie przeprowadzona na 
odcinku około 750 metrów, od wylotu do rzeki Bobrek do poł�czenia z zarurowanym 
odcinkiem potoku w rejonie mostu kolejowego PKP. Obejmie ona wykonanie wylotu 
potoku do rzeki Bobrek wraz z przepustem pod wałem przeciwpowodziowym oraz 
wykonanie pogł�bionego koryta otwartego z umocnieniem na odcinku od wylotu do 
rzeki Bobrek do ulicy Traugutta. 

Dla dzielnicy Maczki przewiduje si� budow� oczyszczalni o przepustowo�ci 
około 150m3/dob�, koło 5000 mb kanalizacji oraz dwóch przepompowni �cieków. 
Realizacj� cz��ci działania dla Maczek przewiduje si� przeprowadzi� z udziałem 
�rodków z Unii Europejskiej. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a w szczególno�ci cel po�redni nr 7 utworzenie 
systemu kształtowania i korzystania z zasobów wodnych oraz kierunek działania nr 
7.1. poprawa jako�ci i klasowo�ci wody a w nim przedsi�wzi�cia pn.: budowa 
kolektora sanitarnego wzdłu� rzeki Bobrek; podł�czenie sieci osiedlowych do 
kolektora Bobrek; budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z przebudow� dróg os. 
Traugutta i potoku Dandówka. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój gospodarczy na danym obszarze miasta Sosnowca i tworzenie 
nowych miejsc pracy, 

- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców, 
- komplementarno�� do istniej�cych rozwi�za�, 
- konieczno�� wyeliminowania niekontrolowanych odprowadze� �cieków do wód 

powierzchniowych, 
- konieczno�� zapewnienia odbioru wód deszczowych z KSSE, 
- konieczno�� skanalizowania i odwodnienia terenów zagro�onych zalewaniem, 
- dzielnica Maczki stanowi odr�bn�, samodzieln� zlewni�, 
- całkowity brak miejskiej kanalizacji w Maczkach, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� kilometrów zbudowanej sieci 

kanalizacyjnej 
- ilo�� mieszka�ców korzystaj�cych  

z nowej sieci kanalizacyjnej, 
- ilo�� przedsi�biorstw korzystaj�cych  

z nowej sieci kanalizacyjnej, 
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f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.5. 273116702 109266000 - 82148183 81702519 - WIM 
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Działanie 1.6.: Zmodernizowanie i wdro�enie kompleksowego systemu 
gospodarowania odpadami dla miasta Sosnowca, a w tym 
budowa składowiska odpadów komunalnych I etap; 
kompleksowa gospodarka odpadami Centrum Składowania 
Segregacji i Utylizacji Odpadów. 

                  Opracowanie Gminnego programu usuwania azbestu dla  
                             miasta Sosnowca. 
 
a) cele  

- uporz�dkowanie gospodarki odpadami w mie�cie, 
- kontrolowanie ilo�ci i jako�ci składowanych odpadów, 
- prawidłowe, zgodne z przepisami, zagospodarowanie odpadów oraz 

bezpieczne składowanie odpadów azbestowych, na odpowiednio do tego 
przygotowanym, szczelnym składowisku wyposa�onym w system monitoringu 
oddziaływania na �rodowisko, 

- poprawa stopnia ochrony �rodowiska naturalnego, 
 
b) opis działania 

Problem wła�ciwego i zgodnego z obowi�zuj�cymi normami 
zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych dotyczy tak�e miasta 
Sosnowca. W latach 2003-2006 podejmowane b�d� kolejne przedsi�wzi�cia na 
rzecz racjonalnej gospodarki odpadami poprzez: 
- rozbudow� miejskiego wysypiska odpadów zlokalizowanego przy ulicy 

Grenadierów z wydzieleniem odr�bnej kwatery na odpady azbestowe, 
- wprowadzenie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych i podejmowanie 

działa� w celu wła�ciwej ich utylizacji, 
- wprowadzenie edukacji ekologicznej. 
 

Przedsi�wzi�cia te podzielono na dwa etapy. Pierwszy to: Opracowanie planu 
gospodarki odpadami, co zostanie przeprowadzone w 2003 r. Drugi to: Wdra�anie 
opracowanego planu gospodarki odpadami, co b�dzie realizowane w ci�gu lat 2004 
– 2007. 

 Opracowany plan gospodarki odpadami b�dzie zawierał szczegółowe 
zadania z tego zakresu. 

Zgodnie z ustaw� z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska i Ustaw�     
o odpadach, powiaty i gminy zobowi�zane s� do sporz�dzenia programu ochrony 
�rodowiska, a tak�e planu gospodarki odpadami, który stanowi cz��� programu 
ochrony �rodowiska. 

Ustawa o odpadach mówi, �e plan gospodarki odpadami winien obejmowa� 
wszystkie rodzaje odpadów powstaj�ce na terenie miasta oraz przywo�onych na jego 
teren, a w szczególno�ci komunalne odpady z uwzgl�dnieniem odpadów ulegaj�cych 
biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, 
opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje 
odpadowe, baterie i akumulatory oraz odpady azbestowe. 

W planie gospodarki odpadami dokonana zostanie analiza i ocena aktualnego 
stanu oraz opracowany zostanie system gospodarki odpadami (głównie odpadów 
komunalnych) na terenie miasta. 

Plan precyzyjnie okre�li podejmowane przez gmin� przedsi�wzi�cia, 
pozwalaj�ce na osi�gni�cie celów i wykonanie zada� w ramach systemu gospodarki 
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odpadami, okre�li równie� jednoznaczny harmonogram realizacji poszczególnych 
zada�. 

Plan gospodarki odpadami opracowany zostanie zgodnie z wojewódzkim 
planem gospodarki odpadami. 

Według aktualnego rozeznania konieczne b�d� do podj�cia w najbli�szych latach 
nast�puj�ce przedsi�wzi�cia: 
- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz programu edukacyjnego w tym 

zakresie, 
- rozbudowa istniej�cego składowiska odpadów komunalnych, 
- budowa stacji segregacji odpadów, 
- budowa kompostowni odpadów organicznych,  
- budowa i uruchomienie Gminnego Punktu Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych. 

 
�rodki finansowe na zmodernizowanie i wdro�enie systemu zagospodarowania 

odpadów w mie�cie Sosnowcu zostały zapisane w Planie Prac Inwestycyjnych na 
lata 2003-2006. 

 
Wynikaj�cy z zapisów Krajowego Programu Usuwania Azbestu z Terytorium 

Polski, obowi�zek opracowania gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawieraj�cych azbest, jako odpadu niebezpiecznego, zostanie zrealizowany przez 
zlecenie opracowania specjalistycznej firmie wyłonionej w trybie ustawy z dnia 
10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (z pó�niejszymi zmianami).  

Dotychczas podj�te działania w zakresie usuwania azbestu obejmuj� 
inwentaryzacj� obiektów budowlanych, zlokalizowanych w Sosnowcu, w których 
znajduj� si� materiały azbestowe oraz okre�lenie szacunkowych ilo�ci tych 
materiałów (nie uwzgl�dnia obiektów budownictwa jednorodzinnego). Program 
okre�li sposoby bezpiecznego u�ytkowania, usuwania i unieszkodliwiania przez 
składowanie odpadów azbestowych i materiałów zawieraj�cych azbest. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 

2015 roku Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a w szczególno�ci cel po�redni nr 5 zmodernizowanie  
i wdro�enie systemu zagospodarowania odpadów oraz kierunek działania nr 5.1. 
opracowanie planu gospodarki odpadami obejmuj�cego wszystkie rodzaje odpadów 
powstaj�cych oraz przywo�onych na teren miasta. 

 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na warunki �ycia mieszka�ców , 
- wpływ na stan �rodowiska naturalnego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- gotowo�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� powstałych i zmodernizowanych 

składowisk �mieci i odpadów, 
- ilo�� gospodarstw domowych obj�tych 

systemem zagospodarowania odpadów, 
- ilo�� przedsi�biorstw obj�tych systemem 
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zagospodarowani odpadów, 
- ilo�� projektów z zakresu gospodarki 

odpadami 
- % odpadów poddanych recyklingowi 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 
Działanie Ł�cznie Wspólnota 

Europejska 
Bud�et 

Pa�./Woj. 
Bud�et 

Sosnowca 
Inne 

publiczne Prywatne  

1.6. 122882000 91582000 - 2300000 29000000 - WIM 
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Działanie 1.7.: Rozbudowa i modernizacja cieplnej sieci przesyłowej miasta 
Sosnowca. 

 
a) cele  

- rozwój i bezpiecze�stwo energetyczne miasta Sosnowca, 
- poprawa sprawno�ci dostarczania ciepła do odbiorców, 
- unowocze�nienie przesyłowej sieci ciepłowniczej w mie�cie. 

 
b) opis działania 
 W ramach tego działania Przedsi�biorstwo Energetyki Cieplnej zamierza na 
terenie miasta Sosnowca dokona� inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych 
polegaj�cych przede wszystkim na wymianie sieci ciepłowniczej na 14 odcinkach 
sieci o ł�cznej długo�ci 10894 m oraz wymiany jednego odcinka sieci magistralnej. 
Kolejne trzy przedsi�wzi�cia w ramach tego działania uzale�nione s� od pozyskania 
przez PEC �rodków zewn�trznych, a dotycz� one m.in. zbudowania poł�czenia 
magistralnego oraz wymiany przył�cza sieciowego do osiedla Klimontowska. 
  

Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a zwłaszcza cel po�redni nr 3: Rozbudowa   
i unowocze�nianie sieci przesyłowych a w szczególno�ci kierunek działania nr 3.4. 
proekologiczna przebudowa i rozbudowa systemów przesyłowych – modernizacja      
i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- zapewnienie bezpiecze�stwa energetycznego dla miasta Sosnowca, 
- wpływ na rozwój miasta, 
- uzupełnienie istniej�cych rozwi�za�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wpływ na zwi�kszenie dost�pno�ci i atrakcyjno�ci terenów inwestycyjnych      

w mie�cie Sosnowcu. 
 
d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� metrów / kilometrów wymienionej 

sieci ciepłowniczej w Sosnowcu, 
- poprawa bezawaryjno�ci pracy systemu, 

 zmniejszenie strat ciepła w czasie 
przesyłu, 

- ilo�� metrów / kilometrów nowej sieci 
ciepłowniczej zbudowanej w Sosnowcu , 

- poprawa bezawaryjno�ci pracy systemu, 
 zmniejszenie strat ciepła w czasie 

przesyłu, 
- ilo�� wymienionych / nowo wybudowanych 

przył�czy i poł�cze� sieci ciepłowniczej, 
- ilo�� nowo podł�czonych odbiorców 

energii cieplnej, 
 ilo�� nowo podł�czonych odbiorców 

instytucjonalnych oraz przedsi�biorców, 
 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
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g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne 

ze �rodków 
własnych 

PEC 

Prywatne  

1.7. 23.266.000 - - - 23.266.000 - PEC 
 7.300.000 - - - 7.300.000 

po uzyskaniu 
�rodków 

pomocowych 

  
PEC 
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Działanie 1.8.: Rozbudowa i modernizacja sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej 
w mie�cie, w tym stacji i sieci hydroforowych oraz 
przepompowni �cieków. 

 
a) cele  

- poprawa jako�ci wody, 
- poprawa jako�ci wód w rzekach, 
- zwi�kszenie obszarów skanalizowanych w mie�cie, 
- zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju przedsi�biorczo�ci 

działaj�cych zgodnie z zasadami poszanowania �rodowiska, 
- zapewnienie ci�gło�ci dostaw wody pitnej dla mieszka�ców miasta i dla celów 

komunalnych. 
 
b) opis działania 
 W ramach tego działania Rejonowe Przedsi�biorstwo Wodoci�gów                   
i Kanalizacji zamierza na terenie miasta Sosnowca dokona� inwestycji 
modernizacyjnych i rozwojowych oraz przebudowy sieci polegaj�cych przede 
wszystkim na wymianie sieci wodoci�gowej stanowi�cej okre�lon� cało�� 
technologiczn�, zaczynaj�c od najbardziej zdegradowanych. W latach 2003-2006 
planuje si� wymieni� ł�cznie 70860 mb sieci. Oprócz wymiany przewiduje si� 
równie� cementowanie wodoci�gów o wi�kszych �rednicach. Działania te b�d� 
wspierane przez usuwanie osadów mi�kkich i półtwardych w starzej�cych si� 
ruroci�gach metodami bezinwazyjnymi i bezpiecznymi dla konsumentów. Przewiduje 
si� równie� modernizacj� sieci i stacji hydroforowych. 
 Ustawa o ochronie �rodowiska wprowadziła obowi�zek posiadania przez 
oczyszczalnie �cieków pozwole� wodno-prawnych. W naszym mie�cie pozwole� 
takich nie posiadaj�: oczyszczalnie w Zagórzu i Por�bce a wa�no�� pozwolenia dla 
oczyszczalni w Kazimierzu upływa w 2004 roku. Zachodzi zatem pilna potrzeba 
przeprowadzenia ich modernizacji. Oczyszczalnie „Zagórze” i „Klimontów” 
zmodernizowane zostan� w zakresie usuwania zwi�zków biogennych a w miejsce 
dotychczas funkcjonuj�cej instalacji w oczyszczalni „Por�bka” zainstalowane zostan� 
dwie małe oczyszczalnie kontenerowe do czasu przej�cia �cieków przez budowany 
kolektor „Bobrek”. 
 Plan wieloletni obejmuje tak�e nakłady na modernizacj� obecnie 
eksploatowanych obiektów oczyszczalni „Radocha II”. 
 Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera „Plan rozwoju i modernizacji 
Rejonowego Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i Kanalizacji w Sosnowcu na lata 2003-
2006” stanowi�cy zał�cznik do Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 899/XLIX/02 
z dnia 26 wrze�nia 2002 roku. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a zwłaszcza cel po�redni nr 3: Rozbudowa   
i unowocze�nianie sieci przesyłowych oraz priorytet E Zwi�kszenie atrakcyjno�ci 
miasta poprzez inwestycje, modernizacje, doskonalenie funkcjonowania administracji 
samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska przyrodniczego i kulturowego a zwłaszcza 
cel po�redni nr 7 utworzenie systemu kształtowania i korzystania z zasobów 
wodnych oraz kierunek działania 7.1.poprawa jako�ci i klasowo�ci wody, kierunek 
działania 7.3. upowszechnianie oszcz�dzania wody jako zasobu strategicznego a w 
nim przedsi�wzi�cie: przebudowa i wymiana sieci wodoci�gowej. 
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c) kryteria wyboru działania: 
 

- wpływ na rozwój miasta, 
- uzupełnienie istniej�cych rozwi�za�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wpływ na zwi�kszenie dost�pno�ci i atrakcyjno�ci terenów inwestycyjnych      

w mie�cie Sosnowcu, 
- poprawa stanu �rodowiska naturalnego w mie�cie, 
- poprawa warunków �ycia mieszka�ców, 
- zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju przedsi�biorczo�ci 

działaj�cych zgodnie z zasadami poszanowania �rodowiska. 
 
d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� metrów / kilometrów wymienionej lub 

zmodernizowanej sieci wodoci�gowej w 
mie�cie, 

- poprawa bezawaryjno�ci pracy systemu, 
- zmniejszenie strat wody w czasie 

przesyłu, 
- ilo�� metrów / kilometrów nowej sieci 

wodoci�gowej zbudowanej w Sosnowcu , 
- poprawa bezawaryjno�ci pracy systemu, 
- zmniejszenie strat wody w czasie 

przesyłu, 
- ilo�� mieszka�ców korzystaj�cych z 

nowej lub zmodernizowanej infrastruktury, 
- ilo�� zmodernizowanych sieci i stacji 

hydroforowych, 
- ilo�� mieszka�ców miasta obsługiwanych 

przez stacje hydroforowe, 
- ilo�� zmodernizowanych przepompowni, - wzrost poziomu skanalizowania terenu 

miasta, 
 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne 

ze 
�rodków 
własnych 
RPWiK 

Prywatne  

1.8. 45.987.400 - - - 45.987.400 - RPWiK 
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Działanie1.9.: Modernizacja i rozbudowa sieci gazowej na terenie miasta 
Sosnowca. 

 

a) cele: 

- zwi�kszenie obszarów zgazyfikowanych, 
- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 
- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców. 
 
b) opis działania  

Modernizacja i rozwój sieci gazowej jest istotna zarówno ze wzgl�du na 
popraw� standardu �ycia mieszka�ców jak i jako�ci �rodowiska oraz tworzenie ofert 
inwestycyjnych dla MSP. 

 
 Na etapie wydania warunków technicznych przył�czenia do sieci gazowej, 
projektu lub wykonawstwa s� aktualnie nast�puj�ce wi�ksze inwestycje: 
- budynki usługowo-handlowe – ul. Braci Mieroszewskich (koszt ok. 137.882 zł), 
- osiedle domków jednorodzinnych – ul. Góralska-Kukułek-Klimontowska, 
- osiedle mieszkaniowe – ul. Tabelna-Andersa (koszt ok. 173.460 zł), 
- Zakłady Mi�sne ZAGŁ	BIE – ul. Ptasia (koszt ok. 125.344 zł), 
- Inspol Stal 3, Metalwed, Trans-Truck – ul. Mikołajczyka, 
- ul. Kieroci�skiej – gazyfikacja całej ulicy, 
- PLAZA bud. Usługowo-handlowe – ul. Szklarniana-Dekerta-Warszawska (koszt 

ok. 246.960 zł) 
 
oraz wiele innych mniejszych inwestycji – przył�czy do budynków mieszkalnych, 
usługowych i handlowych. 

Przewiduje si� równie� modernizacj� sieci, która jest skorodowana, w rejonie 
ulic: Dmowskiego, Szymanowskiego, Kisielewskiego, Monte Cassino, Łom�y�skiej     
i Kieleckiej. 

Powi�kszanie i modernizowanie sieci gazowniczej w mie�cie odbywa si� 
obecnie w wyniku zgłaszania konkretnych potrzeb na jej zbudowanie. Koszty 
powstania lub zmodernizowania takiego odcinka dzielone s� umownie na cz��� 
ponoszon� przez podmiot zgłaszaj�cy zapotrzebowanie i cz��� ponoszon� przez 
Górno�l�sk� Spółk� Gazownictwa. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a zwłaszcza cel po�redni nr 3 Rozbudowa    
i unowocze�nianie sieci przesyłowych a w nim kierunek działania nr 3.4. 
proekologiczna przebudowa i rozbudowa systemów przesyłowych – modernizacja. 

c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój miasta, 
- uzupełnienie istniej�cych rozwi�za�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez Górno�l�sk� Spółk� Gazownictwa, 
- zwi�kszenie dost�pno�ci do terenów przeznaczonych pod działalno�� 

gospodarcz�, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca. 

d) zakres geograficzny-lokalizacja: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
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e) spodziewane efekty realizacji działania: 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 

- długo�� sieci gazowej, - liczba odbiorców gazu sieciowego, 

- ilo�� przył�czy, - % zmniejszenia si� emisji substancji 
    szkodliwych do atmosfery, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne 

Prywatne 
GSG i 

zainteresowani 
 

1.9. 683.646 - - - - 683.646 GSG 
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Działanie 1.10.: Przebudowa, budowa urz�dze� i sieci energetycznych. 
 
a) cele: 
- dost�pno�� zasilania energi� we wszystkich rejonach miasta, 
- pewno�� zasilania (minimalne przerwy i wył�czenia pr�du), 
 
b) opis działania:  
 
Zakres działania obejmuje: 
- modernizacj� lub budow� stacji transformatorowych (wyposa�enie  

w transformatory), 
- modernizacj� linii napowietrznych, 
- modernizacj� rozdzielni. 

W latach 2003-2006 B�dzi�ski Zakład Elektroenergetyczny zamierza zrealizowa� 
na terenie miasta Sosnowca 74 zadania inwestycyjne (niektóre wieloletnie) na ł�czn� 
kwot� 29.166.000 zł. I tak w 2003 roku – 18 zada� na kwot� 7.166.000 zł; w 2004 
roku – 25 zada� na kwot� 6.500.000 zł; w 2005 roku – 17 zada� na kwot� 7.500.000 
zł i w 2006 roku – 14 zada� na kwot� 8.000.000 zł. 

Szczegółowy zakres obejmuje wykaz zada� uj�tych w zatwierdzonym przez 
Urz�d Regulacji Energetyki planie rozwoju B�dzi�skiego Zakładu 
Elektroenergetycznego na lata 2003-2006. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015 roku Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a w szczególno�ci cel po�redni nr 3 
rozbudowa i unowocze�nienie sieci przesyłowych.  
 
c) kryteria wyboru działania: 
- wpływ na rozwój miasta, 
- podniesienie poziomu �ycia mieszka�ców, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wpływ na rozwój przedsi�biorczo�ci, 

  
d) zakres geograficzny: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania:  
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- długo�� wykonanej sieci energetycznej, 
- ilo�� zmodernizowanych i wybudowanych 

urz�dze�, 

- ilo�� podł�czonych do wykonanej sieci, 
- zwi�kszonej dostarczanej mocy, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
h) wkład finansowy w realizacj� działania:  
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.10. 29.166.000 - - - - BZE SA 
29.166.000 

- 

 



� ��

Działanie 1.11.: Budowa sieci telekomunikacyjnych. 
 
a) cele: 
- dost�pno�� do podł�cze� telekomunikacyjnych dla powstaj�cej działalno�ci 

gospodarczej, 
- dost�pno�� do podł�cze� obiektów mieszkaniowych, 
- umo�liwienie �wiadczenia abonentom najnowocze�niejszych usług 

telekomunikacyjnych. 
 
b) opis działania:  

 
Wybudowana przez TP S.A. oraz innych operatorów telekomunikacyjnych 

(zarówno przewodowych  jak i bezprzewodowych) w ubiegłych latach infrastruktura 
na terenie miasta umo�liwia �wiadczenie podstawowych usług telekomunikacyjnych  
i usług szerokopasmowych na całym obszarze Sosnowca. W latach 2004-2006 
działania b�d� si� koncentrowały na budowie sieci telekomunikacyjnych do nowo 
powstaj�cych centrów handlowych, innych podmiotów gospodarczych, osiedli 
mieszkaniowych, domów wielorodzinnych itp. Drugim kierunkiem działania b�dzie 
modernizacja urz�dze� w celu umo�liwienia �wiadczenia abonentom 
najnowocze�niejszych usług telekomunikacyjnych. Trzecim kierunkiem działa� 
b�dzie modernizacja istniej�cej sieci kablowej w celu poprawienia jako�ci 
�wiadczonych usług. Podstawowym zadaniem TP S.A. oraz innych operatorów 
b�dzie stworzenie mo�liwo�ci �wiadczenia usług telekomunikacyjnych ka�demu 
podmiotowi gospodarczemu i ka�demu mieszka�cowi miasta Sosnowca przy 
zachowaniu efektywno�ci ekonomicznej planowanych działa�. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a w szczególno�ci cel po�redni nr 4. 
Rozwijanie systemów informatycznych i telekomunikacji, a zwłaszcza kierunek 
działania nr 4.1. zwi�kszenie zdolno�ci przesyłowych sieci telekomunikacyjnych          
i informatycznych.  
 
c) kryteria wyboru działania: 
 
- wpływ na rozwój miasta, 
- podniesienie komfortu �ycia mieszka�ców, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- uzupełnienie istniej�cej sieci, 
  
d) zakres geograficzny: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania:  
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- długo�� wykonanej sieci teletechnicznej - ilo�� podł�czonych abonentów, 
 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
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h) wkład finansowy w realizacj� działania:  
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.11. - - - - - 

TP S.A. 
Inni operatorzy 

Telekomuni 
-kacyjni 

- 

 
Ze wzgl�du na specyfik� planowanych działa� (uzale�nienie inwestycji 

telekomunikacyjnych od tempa ogólnego rozwoju miasta) trudno przewidzie� 
wielko�� planowanych nakładów na poszczególne lata.  
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Działanie 1.12.: Zagospodarowanie KSSE Podstrefy Sosnowiecko-D�browskiej. 
 

Do ko�ca czerwca 2003 roku wydano 20 zezwole� na prowadzenie 
działalno�ci w Podstrefie Sosnowiecko-D�browskiej, z tego 11 w D�browie Górniczej 
i 7 w Sosnowcu. 13 zakładów zostało ju� uruchomionych, z tego 7 w D�browie 
Górniczej i 4 w Sosnowcu. 

 Decyzje o inwestowaniu w Podstrefie podj�ły zarówno uznane firmy krajowe 
jak Atlas, Yawal czy Duda oraz zagraniczne, jak Caterpillar, Ergom, Hobas, Brembo, 
Guardian Industries czy Berger. 
 

Inwestycje w Podstrefie Sosnowiecko-D�browskiej w rozbiciu na miasta 

(stan na 30.06.2003r.) 
 Sosnowiec D�browa 

Górnicza 
Cz�stochowa cała Podstrefa 

liczba inwestorów 7 11 2 20 
sprzedane grunty 34,1 ha 70,8 ha 25,9 ha 130,8 ha 
grunty oferowane 
do sprzeda�y 

43,9 ha 141,5 ha 40 ha 225,4 ha 

deklarowane zatrudnienie 2544 osób 1283 osoby 383 osoby 4210 osób 
nakłady inwestycyjne 355,2 mln zł 507,7 mln zł 509,2 mln zł 1372,1 mln zł 
 
Na terenie Sosnowca znajduje si� 5 odr�bnych obszarów obj�tych Podstref� 
Sosnowiecko-D�browsk�: 
 

1) Milowice – obszar o powierzchni 24,2765 ha z czego do sprzedania pozostał 
obszar o pow. 7,0521 ha, 

2) Da�dówka – obszar o powierzchni 24,6379 ha z czego do sprzedania pozostał 
obszar o pow. 9,6337 ha, 

3) Niwka Modrzejów – obszar o powierzchni 13,7902 ha, 
4) Kazimierz Juliusz – obszar o powierzchni 3,2725 ha, 
5) Narutowicza – obszar o powierzchni 10,1356 ha. 

 
Planowane nowe miejsca pracy w Podstrefie w Sosnowcu w latach 2004 – 2007 

 
lata 2004 2005 2006 2007 

nowe miejsca pracy (narastaj�co) 200 400 600 800 
 
Dotychczasowe wydatki na infrastruktur� w Podstrefie poniesione do 31.03.2003r.: 
 

1) Inwestorzy – 16,07 mln zł, 
 
2) Gminy – 4,50 mln zł, 
 
3) KSSE S.A. – 1,43 mln zł 
 

Planowane wydatki na infrastruktur� w Sosnowcu na lata 2004 – 2007 
 
Szacunkowe wydatki na infrastruktur� techniczn� (bez budowy dróg) w Sosnowcu 
przedstawiaj� si� nast�puj�co: 
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 2004 

mln zł 
2005 
mln zł 

2006 
mln zł 

2007 
mln zł 

Razem 
mln zł 

Inwestorzy 1,35 1,35 1,35 1,35 5,4 
Gmina 0,37 0,37 0,37 0,38 1,49 

KSSE S.A. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,48 
Razem 1,84 1,84 1,84 1,85 7,37 

 
Szacunkowe wydatki na budow� dróg w Sosnowcu przedstawiaj� si� nast�puj�co: 
 

 2004 
mln zł 

2005 
mln zł 

2006 
mln zł 

2007 
mln zł 

Razem 
mln zł 

Inwestorzy      
Gmina 5,30 5,30 5,30 5,30 21,20 

KSSE S.A. 0,45 0,45 0,45 0,45 1,80 
Razem 5,75 5,75 5,75 5,75 23,00 

 
Plany budowy dróg obejmuj�: 
 

1) Drog� ł�cz�c� ul. 11-Listopada z DK 1 przy obszarze „Da�dówka” – koszt 17 
mln zł, 

2) Drog� wewn�trzn� na obszarze „Da�dówka” – koszt 2 mln zł, 
3) Drog� wzdłu� wschodniej granicy obszaru „Narutowicza” – koszt 4 mln zł. 
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Działanie 1.13.: Opracowanie zało�e� do planu energetycznego dla Miasta 
Sosnowca. 

 
a) cele  

- zapewnienie bezpiecze�stwa energetycznego miasta, 
- zaspokojenie potrzeb energetycznych, 
- wypracowanie modelu gospodarki energetycznej pozwalaj�cego na 

minimalizacj� kosztów paliw i no�ników energetycznych oraz opłat za usługi 
energetyczne poprzez stworzenie lokalnego rynku energii i mo�liwo�ci 
konkurencji wyst�puj�cej pomi�dzy uczestnikami tego rynku, 

- zaprojektowanie modelu energetycznego pozwalaj�cego na ograniczanie 
zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego głównie poprzez obni�enie emisji 
zanieczyszcze� powietrza atmosferycznego z obiektów energetycznych         
w zakresie emisji pyłów SO2, NOx, CO2 oraz CO z uwzgl�dnieniem 
istniej�cego tła zanieczyszcze� emitowanych z innych �ródeł. 

 
b) opis działania 
 Jednym z podstawowych czynników rozwojowych we współczesnym �wiecie 
jest energia. Jej dost�pno�� w wymaganej postaci, w koniecznej ilo�ci oraz 
odpowiednim czasie jest warunkiem koniecznym oraz niezb�dnym rozwoju i post�pu. 
Aby w sposób prawidłowy oceni�, oszacowa� i zaplanowa� przyszłe 
zapotrzebowanie miasta Sosnowca na energi� nale�y: 

- oceni� aktualny stan ciepłownictwa, gazownictwa i zaopatrzenia w energi� 
elektryczn�, 

- opisa� przewidywane warianty rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym 
trendy i procesy integracyjne, 

- opisa� wyst�puj�ce utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych, transporcie 
lub przesyłaniu, 

- podzieli� Sosnowiec na energetyczne jednostki bilansowe, 
- zidentyfikowa� przewidywane zmiany zapotrzebowania na no�niki 

energetyczne, istniej�ce utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych lub        
w transporcie, 

- przedstawi� propozycje z zakresu rozwoju i modernizacji systemów 
zaopatrzenia w energi�, wykorzystania istniej�cych nadwy�ek energii,  

- okre�li� zakres współpracy z innymi gminami z krótk� ocen� mo�liwo�ci, 
- przedstawi� rekomendacje do planu zaopatrzenia w ciepło, energi� 

elektryczn� i paliwa gazowe w mie�cie Sosnowcu, 
- przedstawi� główne cele planu wraz z modelowymi propozycjami ich realizacji, 
- opracowa� syntez� zało�e� zaopatrzenia miasta w energi�, 
- opracowa� organizacj� zarz�dzania energi� i �rodowiskiem w mie�cie 

Sosnowcu wraz z procedurami zarz�dzania i kompetencjami zarz�dzaj�cego. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a zwłaszcza cel po�redni nr 3: Rozbudowa   
i unowocze�nianie sieci przesyłowych. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój gospodarczy miasta, 
- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców, 
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- komplementarno�� do istniej�cej infrastruktury, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- poprawa ochrony �rodowiska naturalnego. 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja: Miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� zarekomendowanych przedsi�wzi�� 

z zakresu gospodarki energetycznej, 
- ilo�� projektów termoizolacyjnych 

przyj�tych do realizacji, 
- ilo�� obiektów przyj�tych do monitoringu. 

- ilo�� wdro�onych projektów, 
- ilo�� wdro�onych termoizolacji, 
- ilo�� obiektów obj�tych monitoringiem, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.13. 154.000 - - 154.000 - - WPG 
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Działanie 1.14.: Budowa i organizacja systemu zarz�dzania energi�. 
 
a) cele  

- racjonalna i oszcz�dna gospodarka zasobami energii, 
- stworzenie systemu obsługi i doradztwa w zakresie sprawnej dost�pno�ci do 

zalecanej formy energii w poszczególnych jednostkach bilansowych gminy, 
- wdra�anie programów termomodernizacyjnych w obiektach u�yteczno�ci 

publicznej i innych, 
- organizowanie rezerw energetycznych i podwójnego zasilania, 
- standaryzacja zu�ycia energii w obiektach u�yteczno�ci publicznej – 

optymalizacja kosztów, 
 
b) opis działania 
 
Realizacja powy�szych celów odbywa� si� b�dzie poprzez: 

1. Opracowanie koncepcji strukturalnego modelu zarz�dzania energi�. 
2. Wprowadzenie strukturalnego schematu funkcjonowania jednostki (wydziału). 
3. Etapowe tworzenie jednostki strukturalnej urz�du wraz z okre�leniem 

powi�za� kompetencyjnych z innymi wydziałami. 
4. Opracowanie programu zarz�dzania poszczególnymi no�nikami energii. 
5. Stworzenie banku danych o dost�pnie akceptowanych formach energii 

i rodzajów no�ników niezb�dnych dla poprawnego funkcjonowania wspólnoty 
mieszkaniowej i organizmu miejskiego. 

6. Utworzenie doradztwa energetycznego dla optymalnego wykorzystania 
zasobów energetycznych. 

7. Tworzenie centrum monitorowania bie��cego zu�ycia energii w obiektach 
u�yteczno�ci publicznej. 

8. Działania negocjacyjne i techniczno-organizacyjne warunków dostawy energii 
przyjaznej dla �rodowiska. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015 roku Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a w szczególno�ci cel po�redni nr 3 
rozbudowa i unowocze�nienie sieci przesyłowych, a tak�e priorytet E Strategii 
Rozwoju Miasta Sosnowca Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, 
modernizacje, doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz 
popraw� �rodowiska przyrodniczego i kulturowego, a w szczególno�ci cel po�redni nr 
12 doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- mo�liwo�� kreowania polityki oszcz�dzania zu�ycia energii, 
- mo�liwo�� eliminowania strat energetycznych, 
- mo�liwo�� optymalizacji kosztów zu�ycia energii, 
- �wiadoma strategia optymalnego wykorzystania no�ników energetycznych 

przy maksymalnym wska�niku wykorzystania energii pierwotnej zawartej         
w paliwach, 

- mo�liwo�� wytworzenia specjalizacji energetycznej – elementu warunkuj�cego 
harmonijny, perspektywiczny rozwój obszarów miejskich; 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto Sosnowiec, 
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e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� obiektów obj�tych monitoringiem 

zu�ycia energii, 
- ilo�� wprowadzonych termomodernizacji, 

- zmniejszenie zu�ycia energii w obiektach 
u�yteczno�ci publicznej. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.14. - - - - - - WPG 
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Działanie 1.15: Optymalizacja, modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
systemów ciepłowniczych. 

 
a) cele  

- poprawa warunków �ycia mieszka�ców miasta, 
- poprawa stanu �rodowiska naturalnego, 
- ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, 
- zwi�kszenie wykorzystania energii pochodz�cej ze �ródeł odnawialnych, 
- zapewnienie bezpiecze�stwa energetycznego miasta, 
- optymalizacja kosztów za no�niki energii, 
- stworzenie mieszka�com mo�liwo�ci wyboru alternatywnych postaci energii, 
- stworzenie i wykreowanie mechanizmów eliminowania nieuzasadnionych strat 

no�ników energetycznych, 
 
b) opis działania 

Realizacja zadania w zakresie merytorycznym i terminach wynika� b�dzie       
z opracowywanych „Zało�e� do planu energetycznego Sosnowca”, a tak�e                
z mo�liwo�ci pozyskania współfinansowania ze �rodków unijnych, wojewódzkich        
i innych. Przedsi�wzi�cia te obejmowa� b�d�: 

1. analiz� i ocen� stanu istniej�cego dla wytypowania jednostki bilansowej wraz 
z okre�leniem zakresu modernizacji i nakładów inwestycyjnych oraz 
zabezpieczenia finansowego, 

2. opracowanie dokumentacji technicznej, 
3. realizacje dotycz�c�: 

- sieci, przył�czy i instalacji zewn�trznych c.o. i c.w., 
- �ródeł wytwarzania, lokalnych kotłowni i w�złów ciepłowniczych, 
- automatyzacji procesów wytwarzania, przesyłu ciepła i energii 

elektrycznej oraz paliw odnawialnych, 
- programu rezerwowego zasilania w ciepło, 
- wykorzystania wyst�puj�cych rezerw wytwórczych i w instalacjach 

przemysłowych, 
- eliminowania nieuzasadnionych strat no�ników energetycznych. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015 roku Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a w szczególno�ci cel po�redni nr 3 
rozbudowa i unowocze�nienie sieci przesyłowych a w tym zwłaszcza kierunki działa� 
nr 3.2. inwentaryzacja oraz zdiagnozowanie stanu sieci przesyłowych; nr 3.4. 
proekologiczna przebudowa i rozbudowa systemów przesyłowych; nr 3.5. utworzenie 
rynku ciepła na obszarze miasta, a tak�e priorytet E Strategii Rozwoju Miasta 
Sosnowca Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a w szczególno�ci cel po�redni nr 6 działania na rzecz 
poprawy jako�ci powietrza, a w tym zwłaszcza kierunki działa� nr 6.2. ograniczanie 
emisji pyłowo-gazowej i 6.3. wspieranie wykorzystania lokalnych �ródeł energii 
odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla �rodowiska 
no�ników energii. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój miasta, 
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- współzbie�no�� z kierunkami polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski, 
- zabezpieczenie wspólnoty w podstawowe no�niki energetyczne warunkuj�ce 

bezpiecze�stwo egzystencjonalne, 
- stworzenie podstaw instalacji infrastrukturalnej umo�liwiaj�cej prawidłowe 

funkcjonowanie organizmu miejskiego i daj�ce perspektywy dalszego rozwoju 
urbanistycznego, 

- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- poprawa stanu �rodowiska naturalnego w mie�cie, 
- wpływ na zmniejszenie opłat za korzystanie z no�ników energii. 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� w km zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej, 
- ilo�� zainstalowanych nowych urz�dze�, 
 

- zmniejszenie poziomu emisji 
zanieczyszcze� powietrza, 

- wzrost ilo�ci energii wytworzonej w 
skojarzeniu i ze �ródeł odnawialnych, 

- ilo�� wykonanych podł�cze� do 
zmodernizowanych sieci ciepłowniczych, 

- zmniejszenie zu�ycia paliw pierwotnych do 
wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej 
w skojarzeniu. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.15. - - - - - - WPG 
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Działanie 1.16.: Modernizacja infrastruktury obiektów budowlanych słu�by 
   zdrowia i opieki medycznej. 

 
a) cele  

- przekształcenie istniej�cego systemu ogrzewania zakładów opieki zdrowotnej 
poprzez m.in.: zapewnienie samodzielnego �ródła ciepła i ciepłej wody; 
obni�enie kosztów ciepła; zmniejszenie ryzyka korozji i wydłu�enie �ywotno�ci 
instalacji; zapewnienie wła�ciwej gospodarki cieplnej obiektów; zmniejszenie 
zu�ycia energii elektrycznej; ograniczenie emisji zanieczyszcze� do 
�rodowiska; 

- kompleksowa modernizacja gospodarki wodnej w zakładach opieki zdrowotnej 
aby: zapewni� ci�gło�� dostawy wody zimnej i ciepłej; zapewni� dostawy 
wody nieska�onej; obni�y� koszty zu�ycia wody oraz nakłady na eksploatacj� 
i konserwacj�; zlikwidowa� ubytki wody, utrzyma� odpowiednie ci�nienie wody 
dostarczanej do obiektów; zmniejszy� ryzyko awaryjno�ci sieci i instalacji; 
zlikwidowa� ryzyko korozji; 

- likwidacja elewacji z płyt acekolowych aby: usun�� zagro�enie dla ludzi             
i �rodowiska; przeprowadzi� modernizacj� elewacji; zmniejszy� straty ciepła 
oraz obni�y� zu�ycie energii elektrycznej i cieplnej; 

- przeprowadzenie termoizolacji budynków aby: stworzy� warunki do obni�enia 
zu�ycia mediów grzewczych; obni�y� emisj� spalin do atmosfery; poprawi� 
stan techniczny placówek słu�by zdrowia; podnie�� komfort pacjentów 
podczas korzystania ze �wiadcze�; poprawi� warunki pracy lekarzy                  
i personelu medycznego; zmniejszy� koszty stałe i poprawi� sytuacj� 
ekonomiczn� zakładów opieki zdrowotnej. 

 
b) opis działania 
 Instalacja centralnego ogrzewania w niektórych budynkach słu�by zdrowia 
zasilana jest z ciepłowni miejskiej, co nie zapewnia prawidłowej gospodarki ciepłem, 
ani te� nie umo�liwia oszcz�dno�ci energii.  

W zwi�zku z rosn�cymi kosztami energii, koniecznym jest podj�cie działa� 
zmierzaj�cych do zmodernizowania ogrzewania. Zaostrzone przepisy z zakresu 
ochrony �rodowiska oraz koszty i trudno�ci wynikaj�ce z eksploatacji kotłowni 
tradycyjnych opalanych np. w�glem, mimo, �e tanich w budowie, zmusza do 
modernizacji centralnego ogrzewania, polegaj�cej na instalacji nowoczesnych, 
oszcz�dnych  i ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania. 
Modernizacja taka, to nie tylko monta� nowoczesnych kotłów, ale równie�: 

- zmiana instalacji z systemu otwartego na zamkni�ty, 
- wprowadzenie i wymiana pomp obiegowych, uzupełniaj�cych,  
- monta�u zbiorczego naczynia przeponowego, 
- wprowadzenie zabezpiecze� kotłowni z obowi�zuj�cymi przepisami, 
- przebudowa instalacji gazowej, 
- wykonania posadowienia zbiornika na gaz płynny (zbiornik zapasowy- 

awaryjny ), 
- wykonanie przebudowy instalacji nawiewno-wywiewnej, 
- wykonanie kominów,  
- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej, 
- wykonanie prac adaptacyjno budowlanych pomieszczenia kotłowni. 
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Aby umo�liwi� regulacj� dostawy ciepła do budynków, konieczna jest równie� 
modernizacja w�złów cieplnych. Polega� ona b�dzie na modernizacji wymienników 
ciepła, zastosowaniu regulatorów podpionowych oraz zmodernizowaniu systemu 
odpowietrzania przez zastosowanie na pionach odpowietrzników automatycznych. 

Równocze�nie z modernizacj� i rozbudow� kotłowni, konieczna jest modernizacja 
instalacji, na któr� składaj� si� takie elementy jak grzejniki, zawory np. 
termostatyczne, system rozprowadzania i zasilania. 

Maj�c na uwadze, �e w budynkach zakładów słu�by zdrowia przebywaj� 
ludzie chorzy, dla zapewnienia im komfortu, potrzebna jest równie� całodobowa 
dostawa ciepłej wody. W zwi�zku z tym, wymaganym jest zainstalowanie 
zasobnikowych podgrzewaczy cieplej wody współpracuj�cych np. z kotłami 
centralnego ogrzewania (lub monta� kotłów tylko na potrzeby c.w.u.) Jest to 
najbardziej ekonomiczny sposób przygotowania ciepłej wody u�ytkowej. Przy 
optymalnym zestawieniu mocy kotłów i pojemno�ci zasobników, czas ich podgrzania 
b�dzie najkrótszy i wyniesie około 30 minut. Natomiast automatyka kotłów, b�dzie 
pilnowała potrzeby ciepłej wody w systemie priorytetowym.  

Istniej�ce uregulowania prawne w sposób coraz bardziej restrykcyjny 
podchodz� do kwestii emisji pyłów i gazów. Rozporz�dzenie Ministra Ochrony 
�rodowiska z dnia 08.09.1998 r., w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji 
zanieczyszczaj�cych z procesów technologicznych i operacji technologicznych, 
wprowadza rozró�nienie na �ródła energii do których eksploatacji przyst�piono przed 
28.03.1990 r. i te, których u�ywanie rozpocz�to po tej dacie. O ile dopuszcza si�       
z powodów praktycznych funkcjonowanie starych kotłowni np. w�glowych, o tyle przy 
budowie nowych, dopuszczalne normy emisji szkodliwych substancji s� bardzo 
restrykcyjne. Uzale�nione s� one od mocy cieplnej kotłowni oraz paliwa. Istnieje 
równie� harmonogram wprowadzenia nowych norm do 31.12.2010 r. Wprawdzie 
normy jakie maj� by� wprowadzone po tym terminie nie s� jeszcze okre�lone, ale     
z pewno�ci� b�dzie poło�ony szczególny nacisk na spełnienie wymogów 
ekologicznych, tym bardziej, �e standardy Unii Europejskiej w zakresie 
dopuszczalnej emisji pyłów i gazów przez ciepłownie ju� s� bardzo restrykcyjne. 

St�d, dla spełnienia aktualnych i przyszłych wymogów zgodnych z normami, 
nale�y zmodernizowa� centralne ogrzewanie w sposób im odpowiadaj�cy przez 
zastosowanie nowych technologii. 

Równie wa�na dla ekonomicznego funkcjonowania infrastruktury obiektów  
słu�by zdrowia jest konieczno�� modernizacji gospodarki wodnej w tych obiektach. 
Przeprowadzone zostanie kompleksowe rozwi�zanie problemu w postaci cało�ciowej 
wymiany: 
- sieci wodoci�gowej zewn�trznej przez zast�pienie rur �eliwnych rurami 

ci�nieniowymi wraz z wymian� armatury, 
- instalacji wewn�trznej wody zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacj� poprzez 

zast�pienie rur stalowych rurami stabilizowanymi wraz z wymian� armatury, 
- monta� i podł�czenie urz�dze� hydroforowych, 
- generalny remont zbiorników zapasowych na wod�, 
- dostarczenie do punktów poboru czystej wody. 

Obecnie cz��� budynków słu�by zdrowia obło�ona jest elewacjami z płyt 
acekolowych (azbestowo-cementowych). Z uwagi na to, �e s� one cz��ciowo 
uszkodzone, stanowi� realne zagro�enie, nie tylko dla zdrowia hospitalizowanych 
pacjentów, ale i dla �rodowiska naturalnego. Od 28.09.1998 r. obowi�zuje całkowity 
zakaz produkcji płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa, a od 28.03.1999 r. 
zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawieraj�cymi azbest, zgodnie z Ustaw�              
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o zakazie stosowania wyrobów zawieraj�cych azbest z dnia 19.06.1997 r. 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 02.04.1998 r. okre�la zasady 
bezpiecze�stwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawieraj�cych azbest; natomiast rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 
14.08.1998 r. – sposoby bezpiecznego u�ytkowania oraz warunki usuwania wyrobów 
zawieraj�cych azbest. 

Po wyeliminowaniu elewacji wykonanej z materiałów niebezpiecznych (płyty    
z acekolu) oraz o wysokim współczynniku przenikalno�ci cieplnej, nale�y podj�� 
prace zmierzaj�ce do wykonania nowej elewacji z materiałów bezpiecznych, 
odpowiadaj�cych oraz spełniaj�cych kryteria dopuszczenia wg Polskich Norm i norm 
Unii Europejskiej oraz ograniczaj�ce straty ciepła na izolacji. Roboty te nale�y 
przeprowadzi� ze wzgl�dów ekonomicznych.  

Wymiana nieszczelnych i spaczonych okien w budynkach zakładów opieki 
zdrowotnej staje si� dzisiaj konieczno�ci� warunkuj�c� mo�liwo�� udzielania 
�wiadcze� w tych budynkach w okresach zimowych. Te działania s� jednym              
z głównych elementów programów oszcz�dno�ciowych wszystkich jednostek, 
albowiem strata ciepła spowodowana nieszczelno�ci� okien dochodzi w okresie 
zimowym do 37 % wytworzonego ciepła. Z drugiej strony niemo�no�� utrzymania we 
wszystkich pomieszczeniach jednakowej temperatury zapewniaj�cej pacjentom 
komfort cieplny nara�a ich na dodatkowe stresy i pogarsza ich stan ogólny oraz 
samopoczucie. 

Innym elementem programów oszcz�dno�ciowych jest termoizolacja �cian, 
której zadaniem jest zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, zmniejszenie spalania 
materiałów cieplnych, zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, poprawa komfortu 
przebywania w budynku zarówno w okresie letnim jak i zimowym, zmniejszenie 
kosztów stałych oraz poprawa sytuacji ekonomicznej umo�liwiaj�ca skierowanie 
zaoszcz�dzonych �rodków na zakup leków i materiałów medycznych 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015 roku Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców a zwłaszcza cel po�redni nr 1 poprawa stanu 
zdrowia mieszka�ców miasta; priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 
2015 roku: Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a zwłaszcza cel po�redni nr 3: Rozbudowa   
i unowocze�nianie sieci przesyłowych oraz priorytet E Zwi�kszenie atrakcyjno�ci 
miasta poprzez inwestycje, modernizacje, doskonalenie funkcjonowania administracji 
samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska przyrodniczego i kulturowego a zwłaszcza 
cel po�redni nr 6 działania na rzecz poprawy jako�ci powietrza. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój miasta, 
- uzupełnienie istniej�cych rozwi�za�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- poprawa stanu �rodowiska naturalnego w mie�cie, 
- poprawa warunków �ycia mieszka�ców, 
- stopie� obni�enia kosztów wytwarzania ciepła, 
- poprawa jako�ci wody w obiektach słu�by zdrowia, 
- wpływ na popraw� �wiadczonych usług, warunków pracy i przebywania           

w otoczeniu, 
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- wielofunkcyjno�� wykorzystania wytworzonego ciepła na potrzeby własne, 
 
d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� wykonanych remontów i prac 

modernizacyjnych 
- liczba obiektów, w których nast�pi 

zmniejszenie opłat za energi� ciepln�, 
- warto�� wska�nika kosztów ogrzewania na 

jednostk� kubatury, 
- wielko�� prac modernizacyjnych, - liczba obiektów, w których nast�pi 

zmniejszenie opłat za energie elektryczn�, 
- warto�� wska�nika kosztów ogrzewania na 

jednostk� kubatury, 
- obni�enie kosztów za centralne 

ogrzewanie, 
- obni�enie kosztów eksploatacji budynków, 
- obni�enie kosztów wynikaj�cych z zu�ycia 

wody i odprowadzania �cieków o około 
15-20%, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.16. 4.850.000 3.585.000 - 1.265.000 - - WZO 
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Działanie 1.17.: Wspieranie powstania i rozwoju wy�szych szkół zawodowych 
w mie�cie. 

 
a) cele  

- podnoszenie poziomu wykształcenia mieszka�ców Sosnowca, 
- rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wy�szego w mie�cie, 
- przystosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy, 
- wzmocnienie powi�za� pomi�dzy instytucjami o�wiaty i kształcenia a rynkiem 

pracy, 
- promocja kształcenia ustawicznego i nowoczesnych sposobów kształcenia, 
- stworzenie skutecznych systemów informacji o ofercie szkoleniowej, doradczej 

oraz miejscach pracy, 
- dostosowanie siły roboczej do zmieniaj�cych si� potrzeb rynku pracy. 

 
b) opis działania 
 W czasie dokonuj�cych si� aktualnie przemian najwa�niejsze znaczenie na 
ich jako�� oraz dalsze mo�liwo�ci rozwojowe miasta, regionu i kraju maj� ludzie wraz 
z posiadan� wiedz�, wykształceniem i umiej�tno�ciami. Wykształcenie mieszka�ców 
Sosnowca b�dzie miało niebagatelny wpływ na przebieg i powodzenie wszystkich 
procesów dokonuj�cych si� w sferze społecznej i gospodarczej w naszym mie�cie. 
Bezwzgl�dnie konieczne s� wi�c działania maj�ce na celu rozwój szkolnictwa 
�redniego i wy�szego oraz usprawnienie doskonalenia zawodowego w mie�cie,        
a tak�e uczynienie kształcenia ustawicznego obecnego w �wiadomo�ci sosnowiczan. 
Rozwój kształcenia ustawicznego i wsparcie dla osób rozpoczynaj�cych studia 
wy�sze b�dzie podło�em do tworzenia miejsc pracy wysokiej jako�ci wpływaj�cych   
w bezpo�redni sposób na zmian� profilu miasta. Mo�liwo�� wykorzystania 
infrastruktury edukacyjnej sprzyja� b�dzie tworzeniu nowego, innowacyjnego 
wizerunku miasta. 
 Głównymi przedsi�wzi�ciami w ramach tego działania b�d�: 

- powstanie i modernizacja Centrum Dydaktyczno-Naukowego kierunków 
Neofilologicznych Uniwersytetu �l�skiego, 

- modernizacja budynku gminnego przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem 
dla potrzeb Wydziału In�ynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu 
Politechniki �l�skiej, 

- współudział miasta w wyposa�eniu i oddaniu do u�ytku Mi�dzywydziałowej 
Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu �l�skiego w Sosnowcu, 

- przeprowadzenie inwestycji w budynku katedry �l�skiej Akademii Medycznej 
przy ulicy Narcyzów w Sosnowcu, 

- zagospodarowanie budynku przy ul. Ostrogórskiej na Centrum 
Farmaceutyczno-Diagnostyczne �l�skiej Akademii Medycznej. (Centrum 
b�dzie prowadziło działalno�� po zagospodarowaniu budynku o kubaturze 
ok.78.000 m3 i powierzchni zabudowy ok. 3.700 m2, na rzecz ochrony zdrowia 
w oparciu o nowoczesne techniki diagnostyczne. Powy�sza koncepcja 
zagospodarowania budynku jest przedmiotem przygotowywanego przez 
gmin� projektu do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE. Ponadto 
gmina wspólnie z Akademi� Medyczn� promuje opracowan� ofert� budowy 
Centrum w celu pozyskania partnerów do realizacji przedsi�wzi�cia i dalszej 
współpracy. 
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Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych, a zwłaszcza cel po�redni      
nr 1: Przeprofilowanie systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i rozbudowa 
szkolnictwa wy�szego, ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku działania nr 1.2.: 
wspieranie powstawania i rozwoju wy�szych szkół zawodowych w Mie�cie. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój miasta Sosnowca, 
- ponad lokalny charakter inwestycji, 
- komplementarno�� do ju� prowadzonych działa�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wykazana zgodno�� z zapotrzebowaniem rynku pracy, 
- praktyczne przygotowanie do zawodu i doskonalenia zawodowego, 
- projekty z zakresu bezpo�redniego wsparcia dla osób podejmuj�cych studia 

wy�sze z problemowych obszarów miasta. 
 
d) zakres geograficzny – lokalizacja: Miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� �rodków finansowych przeznaczonych 

na wsparcie rozwoju bazy materialnej szkół 
wy�szych w Sosnowcu, 

 

- wzrost liczby osób podejmuj�cych studia 
wy�sze w Sosnowcu, 

- wzrost poziomu wykształcenia w�ród 
mieszka�ców miasta, 

- wzrost liczby zaj�� dydaktycznych w 
nowych pomieszczeniach uczelnianych, 

- ilo��/warto�� zakupionego sprz�tu, 
- ilo�� �rodków finansowych przeznaczonych 

na wsparcie dla osób podejmuj�cych studia 
wy�sze, 

- liczba udzielonych stypendiów, 
- wzrost liczby osób podejmuj�cych studia 

wy�sze w Sosnowcu, 
- ilo�� przeprowadzonych bada� nt. potrzeb 
rynku pracy, 

- ilo�� programów szkoleniowo doradczych 
adaptowanych dla potrzeb rynku pracy, 

- liczba partnerów społeczno-ekonomicznych 
zaanga�owanych w opracowanie 
programu, 

- ilo�� akcji promocyjno-szkoleniowych, - liczba osób korzystaj�cych z nowych form 
kształcenia ustawicznego, 

- liczba zmodernizowanych budynków / 
pomieszcze� i ich powierzchnia, 

- poziom inwestycji w szkołach wy�szych 

- wzrost ilo�ci u�ytkowników korzystaj�cych 
ze zmodernizowanej infrastruktury, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.17. 25.630.000 5.200.000 - 8.180.000 12.250.000 - WIM 
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Działanie 1.18.: Poprawa standardu istniej�cej infrastruktury i wyposa�enia 
szkół. 

 
a) cele  

- dostosowanie wyposa�enia pracowni specjalistycznych do nowoczesnych 
kierunków kształcenia, 

- dostosowanie bazy szkolnej do standardów wyposa�enia obowi�zuj�cych       
w Unii Europejskiej, 

- poprawa jako�ci infrastruktury edukacyjnej 
- poprawa jako�ci i ilo�ci wyposa�enia szkół, 
- poprawa stanu technicznego placówek o�wiatowych. 
 

b) opis działania 
 W niedalekiej przeszło�ci jako reakcj� na zmiany zwi�zane z transformacj� 
ustrojow�, gospodarcz� i społeczn� kładziono przede wszystkim nacisk na rozwój 
szkolnictwa ogólnokształc�cego oraz na zmiany struktury szkolnictwa zawodowego 
wi���c je z oczekiwaniami rynku pracy. Jednocze�nie odchodzono od w�skiego 
kształcenia w okre�lonych specjalno�ciach na rzecz nauczania szerokoprofilowego. 
Mimo rozwoju szkolnictwa i ci�gle zachodz�cych zmian na rynku pracy wiedza 
społecze�stwa na temat mo�liwo�ci podnoszenia kwalifikacji i kształcenia 
ustawicznego jest niewystarczaj�ca. Konieczno�� ci�głej adaptacji, dostosowywania 
si� do zmiennych wymaga� rynku pracy niesie ze sob� przymus wprowadzanie 
polityki i strategii pozwalaj�cej wi�kszej liczbie osób na zdobywanie umiej�tno�ci 
jakich potrzebuj� w okre�lonej sytuacji �yciowej. Istotne jest umo�liwianie wdra�ania 
nowych sposobów podej�cia do szkolenia zawodowego przy wykorzystaniu nowych 
technologii, poprawa i promowanie szkole� oraz doradztwa w ramach kształcenia 
ustawicznego. Działania te maj� doprowadzi� do stworzenia bazy i oferty szkole� 
przygotowuj�cych do praktycznego kształcenia zawodowego dostosowanej do 
potrzeb rynku pracy; dostosowania kadr do funkcjonowania w warunkach 
społecze�stwa informacyjnego poprzez wykorzystanie nowoczesnych warunków 
kształcenia, nowej techniki oraz technologii. 
 Przedsi�wzi�ciami w ramach tego działania b�d�: 

- przeprowadzanie remontów i modernizacji placówek o�wiatowych, 
- modernizacja pracowni specjalistycznych, 
- dostosowanie wyposa�enia pracowni specjalistycznych do nowoczesnych 

kierunków kształcenia, 
- dostosowanie bazy szkolnej do standardów wyposa�enia obowi�zuj�cych       

w Unii Europejskiej, 
- systematyczne znoszenie barier architektonicznych w celu umo�liwienia 

dzieciom z dysfunkcj� ruchu na ucz�szczanie do szkół masowych. 
 
W kolejnych latach kontynuowane b�d� prace inwestycyjne, remontowe           

i modernizacyjne w szkołach i innych placówkach o�wiatowo-wychowawczych, a w 
szczególno�ci: 

- prace inwestycyjne – odbudowa i modernizacja przyszkolnych terenów 
sportowych, boisk i bie�ni. Poza oddanymi do u�ytku w SP nr 4, SP nr 23, SP 
nr 15 i SP nr 22 przewiduje sie dalsz� modernizacj� i remonty boisk 
sportowych w kilku placówkach, 

- remonty kapitalne i bie��ce w celu utrzymania wymaganego prawem 
budowlanym stanu technicznego obiektów (remonty sanitariatów, remonty       
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i docieplenia dachów, termorenowacje �cian zewn�trznych elewacji na 
podstawie opinii i audytów energetycznych, które b�d� podstaw� do 
pozyskania �rodków pozabud�etowych np. z WFO�iGW; itp.), 

- modernizacje w�złów ciepłowniczych, wewn�trznych instalacji grzewczych, 
instalacji elektrycznych – poprawiaj�ce warunki eksploatacji i obni�aj�ce 
koszty utrzymania placówek, 

- zadania zwi�zane z ochron� �rodowiska naturalnego – likwidacja lokalnej 
kotłowni, trzonów w�glowych i podł�czenia do sieci gazowej oraz budowa 
biologicznych oczyszczalni �cieków. Realizacja tych zada� b�dzie mo�liwa po 
uzyskaniu dofinansowania z GFO� i WFO�. 

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV szklonej szybami zespolonymi. 
 

Rozwój i modernizacja pracowni komputerowych i specjalistycznych ma na 
celu dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb nowoczesnej dydaktyki. Coraz 
wi�cej szkół b�dzie wykorzystywa� komputery w nauczaniu przedmiotów, 
wykorzystuj�c tak�e programy u�ytkowe, komputerowe, symulacj� procesów 
technologicznych, mo�liwo�� projektowania komputerowego itp. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych, a zwłaszcza cel po�redni      
nr 1: Przeprofilowanie systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i rozbudowa 
szkolnictwa wy�szego ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku działa� nr 1.3.: 
poprawa standardu istniej�cej infrastruktury i wyposa�enia szkół. 

 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na poziom wykształcenia mieszka�ców Sosnowca, 
- podniesienie jako�ci nauczania w szkołach, 
- wpływ na rozwój mo�liwo�ci adaptacyjnych absolwentów do potrzeb rynku 

pracy, 
- wpływ na rozwój gospodarczy miasta, 
- wpływ na ochron� �rodowiska naturalnego w mie�cie, 
- komplementarno�� do istniej�cych rozwi�za�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca. 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja: Miasto Sosnowiec. 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� szkół o zmodernizowanej 

infrastrukturze, 
- ilo�� uczniów korzystaj�cych ze 

zmodernizowanej infrastruktury szkół, 
- liczba dotacji na modernizacj� szkół, - liczba nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, 
- liczba pracowni specjalistycznych 

dostosowanych do kształcenia  
w nowych kierunkach/zawodach, 

- ilo�� wykonanych remontów i prac 
modernizacyjnych, 

- liczba placówek, w których nast�pi 
zmniejszenie opłat za energi� 
elektryczn�, ciepln�, pobór wody, 
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- liczba placówek, w których nast�pi 
zmniejszenie niskiej emisji spalin do 
atmosfery, 

- budowa małych lokalnych oczyszczalni 
�cieków, 

- liczba placówek, w których nast�pi 
zmniejszenie opłat za wywóz 
nieczysto�ci, 

- liczba placówek, w których nast�piła 
poprawa ochrony wód gruntowych przed 
zanieczyszczeniem, 

- przebudowa pokry� dachowych systemem 
odprowadzania wód deszczowych, 

- liczba zabezpieczonej substancji 
budowlanej przed zawilgoceniem  
i zagrzybieniem, 

- ilo�� przebudowanych przyszkolnych 
boisk sportowych, 

- liczba zaj�� prowadzonych na 
przyszkolnych boiskach sportowych, 
poprawa sprawno�ci fizycznej  
i prawidłowego rozwoju fizycznego 
młodzie�y szkolnej, 

- liczba uczniów uczestnicz�cych  
 w zaj�ciach na boiskach przyszkolnych,  

- liczba zmodernizowanych pracowni 
specjalistycznych, 

- liczba u�ytkowników posiadaj�cych 
bezpo�redni dost�p do urz�dze� 
informatycznych, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie 
1.18. Ł�cznie Wspólnota 

Europejska 
Bud�et 

Pa�./Woj. 
Bud�et 

Sosnowca 

Inne 
publiczne
(dotacje) 

Prywatne  

Prace  
inwestycyjne 

 
1366006 

- -  
152529 

 
1213477 

- WED 

Remonty, 
modernizacje, 

remonty 
zabezpieczaj�ce 

 
4850000 

 
3200000 

- -  
4650000 

 
3200000 

 
200000 

- WED 

Modernizacja 
doposa�enie 

pracowni 
komputerowych 

 
4313692 

 
2913 840 

 
633840 

 
419452 

-  
346560 

 
WED 

RAZEM 13729698 2.913.840 633.840 8.421.981 1.413.477 346.560 WED 
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Działanie 1.19.: Utrzymanie i poprawa standardu istniej�cej bazy 
instytucjonalnej, sportowej i rekreacyjnej. 

 
a) cele  

- poprawa standardu i bezpiecze�stwa istniej�cej bazy instytucjonalnej 
sportowej i rekreacyjnej, 

- utrzymanie bazy instytucjonalnej, sportowej i rekreacyjnej, 
- powstanie obiektu o znaczeniu strategicznym, 
- rozszerzenie i wzbogacenie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych, 
- promocja sportu i rekreacji. 
 

b) opis działania 
 Funkcjonuj�ce w mie�cie obiekty sportowo-rekreacyjne s� systematycznie 
modernizowane. W latach 2003-2006 planuje si� przeprowadzenie prac remontowo-
modernizacyjnych wymiennikowni ciepła, budow� drugostronnego zasilania              
w energi� elektryczn� oraz rozbudow� „trybuny zachodniej” na stadionie sportowym 
przy ulicy Kresowej. Ponadto w obiektach administrowanych przez Miejski O�rodek 
Sportu i Rekreacji tj. na Stadionie Zimowym b�d� prowadzone prace polegaj�ce na 
wygospodarowaniu dodatkowej powierzchni umo�liwiaj�cej zwi�kszenie ilo�ci miejsc 
na trybunach do 5 tys., na szatnie dla ły�wiarzy figurowych i hokeistów; planuje si� 
równie� wymian� o�wietlenia hali bocznej lodowiska, zakup tablicy wyników do hali 
lodowiska głównego; remont gabinetów odnowy. Ponadto wykonane zostan� prace 
remontowe konstrukcji dachu lodowiska bocznego, zabezpieczenia antykorozyjne, 
izolacja termiczna i wymiana pokrycia dachu. Podejmowane działania maj� utrzyma� 
wysoki standard obiektu, który spełnia wa�n� funkcj� dla sportu w naszym mie�cie. 
Przeprowadzona modernizacja pozwoli na rozgrywanie meczów Ligi Mistrzów oraz 
spotka� mi�dzynarodowych. W Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. 
eromskiego     
w dzielnicy Pogo� planuje si� wykonanie szeregu prac modernizacyjnych m.in.: 
wymian� wewn�trznej instalacji c.o. i wykonanie instalacji grzewczo-wentylacyjnej. 
Zostan� wymienione siedziska i barierki okalaj�ce widowni�, co zapewni zwi�kszenie 
bezpiecze�stwa po�arowego. Estetyk� obiektu podniesie remont elewacji pawilonu 
socjalnego. Zbudowana zostanie równie� salka do szermierki. W Hali Widowiskowo-
Sportowej „Milowice”, w której trenuj� zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
Polskiego Zwi�zku Piłki Siatkowej planuje si� wymian� nawierzchni sportowej hali 
głównej, remont widowni poł�czony z wymian� siedzisk; remont holu głównego, 
wymian� kanalizacji zewn�trznej oraz termorenowacj� cz��ci internatowej wraz         
z wymian� okien. Wykonanie prac remontowych podniesie estetyk� obiektu i pozwoli 
na organizacj� wielu imprez o charakterze miejsko-regionalnym a nawet 
ogólnopolskim. W Hali Widowiskowo-Sportowej „Zagórze” pilnym zadaniem jest 
wykonanie nowej instalacji grzewczo-wentylacyjnej i elektrycznej. Ponadto nale�y 
wyremontowa� główny hol wraz z sanitariatami dla widzów i sanitariaty publiczne. 
Rozwa�ana jest mo�liwo�� wznowienia działalno�ci seniorskich sekcji boksu i piłki 
r�cznej. 
 Wa�nym zadaniem inwestycyjnym jest gruntowna przebudowa 
Mi�dzyszkolnego O�rodka Sportowego – stadionu lekkoatletycznego przy alei 
Mireckiego. Wbudowanie „kamienia w�gielnego” pod Stadion Lekkoatletyczny przy 
alei Mireckiego odb�dzie si� w dniu 27 X 2003r. natomiast zako�czenie prac planuje 
si� na rok 2005.  

Na stadionie odbywa� si� b�d� m.in.: imprezy wynikaj�ce z kalendarza 
�l�skiego Zwi�zku Lekkiej Atletyki. Wysoki standard pozwoli na organizacje imprez 
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rangi ogólnopolskiej. Z obiektu korzysta około 9 tysi�cy zawodników rocznie i liczba 
ta mo�e si� zwi�kszy�. 
 Kolejnym istotnym działaniem wzbogacaj�cym baz� sportow� miasta b�dzie 
przej�cie Stadionu „Polonia” przy ul. Andersa. Prowadzone negocjacje z Hut� 
„Cedler” maj� doprowadzi� do przej�cia obiektu i przeznaczenie go na Całoroczne 
Centrum Tenisa Ziemnego, ewentualnie jako alternatywna baza dla sosnowieckiej 
piłki no�nej.  
 W niedalekiej perspektywie planuje si� równie� przej�cie jeszcze kilku 
obiektów o wa�nym dla miasta znaczeniu zarówno historycznym jak i rozwojowym.   
Z dniem 1 stycznia 2004 roku MOSiR przejmie pod swój nadzór obiekty AKS „Niwka”             
a 1 stycznia 2005r. planowane jest przej�cie stadionu przy ul. Starzy�skiego  obecnie 
wykorzystywanego do swej działalno�ci przez Klub TKKF „ZEW”. Przej�te obiekty 
b�d� systematycznie remontowane i modernizowane.  

Na obiektach AKS „Niwka” zostanie przeprowadzona renowacja boiska i hali   
a tak�e zrealizowany zostanie projekt współgospodarowania na obiekcie przez 
Politechnik� �l�sk�. Stadion TKKF „ZEW” do momentu przej�cia b�dzie otrzymywał 
dora�n� pomoc przy remontach pomieszcze� oraz m.in. przy doprowadzeniu wody. 
Po przej�ciu obiektu przez MOSiR wyremontowane zostanie ogrodzenie i kort 
tenisowy. Działania te pozwol� na rozszerzenie działalno�ci sportowej o nowe sekcje 
(biegi przełajowe, rugby 7-osobowe, sporty walki: judo i ju-jitsu). 
 W dalszej przyszło�ci rozwa�one ma by� wykorzystanie do celów 
rekreacyjnych obiektów KS „Górnik” Sosnowiec w Klimontowie oraz Zagórzu. 

Planowane jest umo�liwienie wykorzystywania obiektów do prowadzenia 
działalno�ci sportowo-rekreacyjnej Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej. 
 Istotnym zadaniem z punktu widzenia rozwoju sportu w mie�cie jest 
popularyzacja idei olimpijskich oraz sosnowieckich olimpijczyków z tego powodu 
bardzo wa�ne jest powołanie Klubu Olimpijczyka. Zako�czenie procedury 
rejestracyjnej planowane jest na koniec roku 2003.   
 Znaczne sukcesy naszych sportowców w dyscyplinach walki wymagaj� 
dalszego ich propagowania. W celu umo�liwienia organizowania zawodów o randze 
ogólnopolskiej i mi�dzynarodowej zostanie zakupiona profesjonalna mata do judo. 
 Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców, a zwłaszcza cel po�redni nr 6 Propagowanie 
zdrowego stylu �ycia i aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
kierunku działania nr 6.4. utrzymanie i poprawa standardu istniej�cej bazy 
instytucjonalnej sportowej i rekreacyjnej. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój gospodarczy na danym obszarze oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy, 

- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca , 
- komplementarno�� do istniej�cych rozwi�za�, 
- gotowo�� zgłaszaj�cego do współfinansowania. 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
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e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� odnowionych obiektów, - ilo�� mieszka�ców korzystaj�cych z 

powstałej / zmodernizowanej infrastruktury, 
- ilo�� projektów otrzymuj�cych dotacje, - zwi�kszenie dochodów gminy i 

mieszka�ców obj�tych programem, 
- ilo�� powstałych obiektów, - ilo�� mieszka�ców mieszkaj�cych w 

s�siedztwie realizowanych projektów. 
 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne 

Prywatne  

1.19. 8.137.327 - 2.627.000 5.510.327 - - WIM 

1.19. 7.872.136 318.568 - 7.553.568 - - WKS 

Przej�cie 
Stadionu KKS 

Czarni 

 
200.000 

 
- 

 
- 

 
100.000 

 
100.000 

 
- 

 
WKS 

Przej�cie 
Stadionu AKS 

Niwka 

 
1.200.000 

 
- 

 
- 

 
600.000 

 
600.000 

 
- 

 
WKS 

Przej�cie 
Stadionu TKKF 

ZEW 

 
70.000 

 
- 

 
- 

 
50.000 

 
20.000 

 
- 

 
WKS 

Stadion Kresowa 
Trybuna 

Zachodnia 

 
36.000 

 
- 

 
12.000 

 
24.000 

 
- 

 
- 

 
WKS 

Udział w Targach 
Turystycznych 

 
10.000 

 
- 

 
- 

 
10.000 

 
- 

 
- 

 
WKS 

RAZEM 17.525.463 318.568 2.639.000 13.847.895 720.000 -  
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Działanie 1.20.: Stworzenie miejskiej sieci o�rodków rekreacji i turystyki. 
 
a) cele  

- modernizacja istniej�cych o�rodków, 
- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców, 
- podniesienie atrakcyjno�ci i standardów funkcjonuj�cych o�rodków. 
 

b) opis działania 
Plany na lata 2003-2006 i lata nast�pne w zakresie sportu i rekreacji zakładaj� 

kontynuacj� działa� zmierzaj�cych do utrzymania i dalszej poprawy standardu 
funkcjonuj�cych w mie�cie o�rodków rekreacji i turystyki. Istniej�ca w Sosnowcu 
baza sportowo-rekreacyjna („Stawiki” i „Le�na”) b�dzie systematycznie 
modernizowana. Z dniem 1 X 2003r. Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji przej�ł pod 
swój nadzór O�rodek „Stawiki”. Z przej�ciem O�rodka zwi�zane jest uruchomienie 
szeroko zakrojonego programu remontowo-rozwojowego. Akwen zostanie 
oczyszczony i uporz�dkowana b�dzie znajduj�ca si� w pobli�u ziele�. Planowane 
jest m.in. uruchomienie wypo�yczalni sprz�tu pływaj�cego, rozwój gastronomii, 
budowa placów zabaw oraz rekonstrukcja „�cie�ki zdrowia”. Wyremontowana 
zostanie droga asfaltowa otaczaj�ca O�rodek, która pozwoli na rozgrywanie 
kryteriów kolarskich oraz umo�liwi rozbudow� �cie�ek rowerowych i poł�czenie ich 
ze �cie�kami Katowic, Mysłowic, Jaworzna, D�browy Górniczej, Czeladzi i B�dzina. 
W celu maksymalnie dobrego zagospodarowania i wykorzystania „Stawików” 
zostanie podj�ta współpraca MOSiR-u z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym w Sosnowcu oraz Zwi�zkiem W�dkarzy. Uruchomiony zostanie 
program rekreacji �eglarskiej przy współpracy MOSiR, �rodowiska �eglarskiego, 
WOPR, Wydziałów Edukacji oraz Kultury, Sportu i Rekreacji. W celu poprawy 
bezpiecze�stwa osób korzystaj�cych z o�rodka zostanie zwi�kszona liczba patroli 
Stra�y Miejskiej na tym terenie. Na ten cel przeznaczone zostan� �rodki własne 
gminy oraz fundusze pozyskiwane spoza bud�etu. 

Przy ul. Kresowej wybudowany zostanie „Aqua Park” i towarzysz�cy mu hotel 
– kompleks rekreacyjny b�dzie du�� atrakcj� dla ludzi mieszkaj�cych                          
i przebywaj�cych w Sosnowcu. Przy Stadionie na ul. Kresowej zostanie odbudowany 
„Tor modelarski” oraz utworzona zostanie pracownia modelarska, umo�liwi to 
organizowanie zawodów dla modeli lataj�cych na uwi�zi oraz przeprowadzanie 
obchodów „�wi�ta Lotnictwa”. Wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne znajduj�ce 
si� na tym terenie maj� zosta� uj�te w realizowanym wspólnie z Katowicami               
i Mysłowicami projekcie utworzenia „Parku Europa”. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców, a w szczególno�ci cel po�redni nr 6 
propagowanie zdrowego stylu �ycia i aktywnego wypoczynku a zwłaszcza kierunek 
działa� nr 6.4 utrzymanie i poprawa standardu istniej�cej bazy instytucjonalnej 
sportowej i rekreacyjnej. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój miasta i tworzenie nowych miejsc pracy, 
- uzupełnienie istniej�cych rozwi�za�, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- poprawa stanu �rodowiska naturalnego w mie�cie, 
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- poprawa warunków �ycia i rekreacji mieszka�ców miasta. 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� obiektów, w których wykonano 

remonty i prace modernizacyjne, 
- wolumen wielko�ci prac modernizacyjnych, 
- wielko�� powierzchni zaadaptowanej pod 

now� działalno�� 

- ilo�� mieszka�ców korzystaj�cych ze 
zmodernizowanej infrastruktury, 

- ilo�� jednostek gospodarczych / 
handlowych zlokalizowanych w 
wyremontowanych lub zmodernizowanych 
obiektach, 

- ilo�� projektów otrzymuj�cych dotacje, - wzrost ruchu turystycznego, 
 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

1.20. 350.000 - - 350.000 - - WKS 
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Działanie 2.1.: Stałe podwy�szanie standardów o�rodków medycznych. 
 
a) cele  

- poprawa standardów o�rodków medycznych poprzez dostosowanie ich stanu 
technicznego do wymogów prawa budowlanego oraz przepisów sanitarnych 
obowi�zuj�cych zakłady opieki zdrowotnej, 

- dostosowanie placówek słu�by zdrowia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- zabezpieczenie budynków przed dalsz� degradacj�, 
- dostosowanie funkcjonowania d�wigów osobowo-towarowych do wymogów 

bezpiecze�stwa, 
- powstanie o�rodków medycznych na poziomie europejskim, 
- poprawa bezpiecze�stwa pacjentów, 
- podniesienie standardu leczenia pacjentów, 
- uzyskanie oszcz�dno�ci w zakresie kosztów eksploatacji budynków. 
 

b) opis działania 
Wi�kszo�� zakładów opieki zdrowotnej ulokowanych jest w budynkach 

budowanych przed 20-tu i wi�cej laty i to nie zawsze z przeznaczeniem na obiekty 
medyczne. Kolejne nowelizacje ustawowe nakładaj� na zakłady opieki zdrowotnej 
coraz to nowe obowi�zki dostosowania swojej infrastruktury do wymogów 
wynikaj�cych z prawa budowlanego czy przepisów sanitarnych. Tak�e wyra�ane 
stanowiska pacjentów wskazuj� na ich oczekiwania poprawy warunków w jakich 
udzielane s� �wiadczenia zdrowotne. 

Te uwarunkowania nakładaj� na zakłady opieki zdrowotnej obowi�zek 
podejmowania działa� remontowych i modernizacyjnych, a tak�e inwestycji 
umo�liwiaj�cych wprowadzanie nowych technik medycznych, które b�d� 
realizowane w kolejnych latach. 

Budynki, w których funkcjonuj� szpitale wymagaj� zarówno remontów 
wykonywanych na zewn�trz - dachy, elewacje, jak i wewn�trz, w obr�bie sal 
chorych, gabinetów lekarskich, zabiegowych, rehabilitacyjnych. Przystosowywanie 
zakładów do potrzeb „rynku” powoduje konieczno�� adaptacji pomieszcze� dla 
wprowadzenia nowych technik medycznych - zabiegowych, diagnostycznych, 
terapeutycznych. Z kolei podnoszenie jako�ci opieki nad pacjentem wymaga 
remontów obejmuj�cych stosowanie posadzek antystatycznych, �cian zmywalnych, 
wymiany barierek schodowych, poszerzania otworów drzwiowych. Istotnym 
elementem poprawiaj�cym dost�pno�� do �wiadcze� zdrowotnych jest usuwanie 
barier architektonicznych utrudniaj�cych lub uniemo�liwiaj�cych pacjentom 
niepełnosprawnym korzystanie z obiektów słu�by zdrowia. W wi�kszo�ci przychodni 
istnieje potrzeba wykonania podjazdów czy remontu ubikacji w celu ich 
dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych. Szczególne miejsce w planowanych 
remontach inwestycyjnych zajmuj� d�wigi osobowo-towarowe. W tym zakresie 
wykazuj� potrzeby zarówno szpitale jak i jednostki lecznictwa ambulatoryjnego. 
Istniej� tak�e potrzeby budowania nowych wind. Mówi�c o działaniach remontowych 
nie sposób pomin�� potrzeb w zakresie wykonania lub uzupełnienia instalacji 
przeciw po�arowej. W tym zakresie potrzeby wyst�puj� głównie w szpitalach.  

W kolejnych latach istnieje potrzeba wykonania remontów Przychodni 
Rejonowych Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 10, Nr 20 oraz Przychodni Zdrowia Psychicznego. 
Placówki b�d� dostosowywane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przeprowadzane prace umo�liwi� podniesienie standardu pracy lekarzy, personelu 
medycznego i warunków leczenia pacjentów. 
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Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców, a zwłaszcza cel po�redni nr 1: poprawa 
stanu zdrowia mieszka�ców miasta ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku 
działa� nr 1.5.: stałe podwy�szanie standardów o�rodków medycznych. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców Sosnowca,  
- komplementarno�� do istniej�cej infrastruktury, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- kompleksowo�� projektu, 
- wpływ na popraw� standardu �wiadcze� zdrowotnych dla pacjentów, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- liczba zbudowanych/zmodernizowanych 

budynków i ich powierzchnia, 
- wska�nik liczby łó�ek na 1000 

mieszka�ców, 
- wzrost liczby łó�ek w szpitalach miejskich 

- liczba zmodernizowanych pomieszcze� i 
ich powierzchnia, 

- wzrost liczby pacjentów, 
- wzrost liczby łó�ek. 

- Ilo�� wykonanych remontów i prac 
modernizacyjnych, 

- przebudowa pokry� dachowych, 

- liczba obiektów, w których nast�pi 
zmniejszenie opłat za energi� elektryczn�, 
pobór wody, 

- warto�� wska�nika kosztów ogrzewania na 
jednostk� kubatury, 

 liczba zabezpieczonych jednostek przed 
zaciekami, zawilgoceniem, zagrzybieniem, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.1. 8.600.000 6.355.000 - 2.245.000 - - WZO 
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Działanie 2.2.: Podnoszenie jako�ci i standardów �wiadczonych usług 
medycznych poprzez zmian� technologii medycznej. 

 
a) cele  

- poprawa standardu �wiadczonych usług medycznych, 
- unowocze�nienie diagnostyki przedoperacyjnej i podniesienie standardu 

wykonywania zabiegów operacyjnych, szerokie wprowadzanie nowych technik 
operacyjnych, 

- uzupełnienie wyposa�enia oddziałów intensywnej opieki medycznej                 
w nowoczesn� aparatur� podtrzymuj�c� �ycie, 

- uzupełnienie obszaru diagnostycznego w aparatur� w celu skrócenia czasu      
i obni�enia kosztów leczenia pacjentów. 

 
b) opis działania 
  Prowadzenie placówek słu�by zdrowia w mie�cie na poziomie gwarantuj�cym 
odpowiedni� jako�� �wiadcze� i dobr� dost�pno�� do usług medycznych wymaga 
dysponowania aparatur� i sprz�tem pozwalaj�cym na stosowanie nowoczesnych 
technik. Poziom tego typu działa� medycznych zale�y od jako�ci niezawodno�ci        
i wydajno�ci sprz�tu jaki ma do dyspozycji lekarz w swojej pracy. 
 Koncepcja zmiany struktur organizacyjnych w lecznictwie stacjonarnym            
i ambulatoryjnym w Mie�cie wymaga wymiany zu�ytej, mało wydajnej aparatury na 
nowoczesn�, której eksploatacja b�dzie ekonomicznie uzasadniona. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015 roku: Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców, a zwłaszcza cel po�redni nr 1: poprawa 
stanu zdrowia mieszka�ców miasta ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku 
działa� nr 1.4. podnoszenie jako�ci standardów �wiadczonych usług medycznych 
poprzez m.in. rozwój zaplecza diagnostycznego i rehabilitacyjnego a tak�e kierunku 
działa� nr 1.5.: stałe podwy�szanie standardów o�rodków medycznych. 

 
c) kryteria wyboru działania: 

- poprawa warunków opieki zdrowotnej mieszka�ców miasta, 
- poprawa warunków �ycia mieszka�ców miasta, 
- uzupełnienie w nowoczesny sprz�t posiadanego ju� wyposa�enia 

medycznego, 
- komplementarno�� do posiadanego ju� wyposa�enia, 
- gotowo�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� nowego sprz�tu i aparatury, 

 
- liczba wykonanych zabiegów, 
- liczba wykonanych bada�, 
- skrócenie czasu sprecyzowania diagnozy, 

 skrócenie czasu pobytu pacjenta w 
szpitalu, 

- wydajno�� nowego sprz�tu i aparatury. 
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f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.2. 2.750.000 2.030.000 - 720.000 - - WZO 
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Działanie 2.3.: Program promuj�cy zdrowie i profilaktyk� zapobiegania  
 chorobom cywilizacyjnym dla mieszka�ców Sosnowca. 

 
a) cele :  
- zmniejszenie zapadalno�ci na choroby serca i układu kr��enia oraz ich 

powikłania, 
- zmniejszenie �miertelno�ci okołozawałowej i zwi�kszenie efektywno�ci 

rehabilitacji w chorobach serca i układu kr��enia, 
- zmniejszenie zapadalno�ci na choroby nowotworowe, 
- wczesna diagnostyka i zwi�kszenie efektywno�ci leczenia nowotworów, 
- wczesne wykrycie i zdiagnozowanie wad postawy u dzieci, szybkie wykrywanie 

dysfunkcji  w obr�bie postawy ciała, 
- wczesne wykrywanie skolioz kr�gosłupa i działania profilaktyczne, 
- wczesne wykrywanie niedosłuchu u dzieci i młodzie�y, 
- zwi�kszenie u dzieci wykrywalno�ci schorze� laryngologicznych, 
- profilaktyka, diagnostyka i terapia osteoporozy oraz zwi�kszenie wykrywania 

zmian osteoporotycznych we wczesnych fazach rozwoju tej choroby, 
- przywracanie sprawno�ci ruchowej osobom starszym, 
- wczesna wykrywalno�� jaskry, 
- zmniejszenie ilo�ci zgonów pacjentów z ostrymi udarami mózgu oraz powikła�  

po udarach, 
- wczesna profilaktyka stomatologiczna, 
- zapobieganie cukrzycy i jej powikłaniom, 
- przeciwdziałanie powstawaniu uzale�nie�, 
- zwalczanie otyło�ci. 

 
b) opis działania: 

Miar� osi�gni�� cywilizacji jest przedłu�enie czasu trwania i poprawa jako�ci 
�ycia człowieka. Stan zdrowia mieszka�ców jest jednym z czynników okre�laj�cych 
poziom �ycia w mie�cie. Profilaktyka i promocja zdrowia s� bardzo wa�nymi 
dziedzinami polityki zdrowotnej. Istnieje potrzeba stworzenia takich programów 
profilaktyczno – leczniczych, które poprzez swoje działania b�d� zapobiegały 
najgro�niejszym chorobom cywilizacyjnym. 
 Powszechno�� i stale wzrastaj�ca ilo�� schorze� układu kr��enia oraz wysoka 
�miertelno�� z powodu choroby niedokrwiennej serca zmuszaj� do podj�cia działa� 
prewencyjnych leczniczych i rehabilitacyjnych. Najpowa�niejszym spo�ród zaburze� 
pracy układu kr��enia jest zawał mi��nia sercowego, zwłaszcza u ludzi młodych. 
Program winien zawiera� promowanie zdrowia i zachowa� prozdrowotnych, popraw� 
diagnostyki i leczenia oraz rozwój rehabilitacji leczniczej; winien promowa� zdrowie 
poprzez edukacj� w zakresie �ywienia; aktywno�� fizyczn�; promowanie niepalenia 
tytoniu oraz propagowanie czynnego wypoczynku.  

Zadaniem programu powinno by� równie� prowadzenie prawidłowej terapii      
i rehabilitacji pacjentów po przebytym zawale serca. 
 Choroby nowotworowe stanowi� obok chorób układu kr��enia jeden               
z najgro�niejszych problemów zdrowotnych ludzko�ci. W przypadku nowotworów 
zło�liwych szansa wyleczenia zale�y od wczesnego ich wykrycia. Współczesna 
profilaktyka kładzie nacisk na działania edukacyjne w celu zwi�kszenia �wiadomo�ci 
społecze�stwa co do zagro�e� zdrowotnych, przyczyn ich powstawania oraz 
sposobów przeciwdziałania. Program zapobiegania chorobom nowotworowym 
powinien zawiera� kierunki wykrywania wczesnych zmian nowotworowych sutka, 
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dróg rodnych, gruczołu krokowego, płuc, tarczycy oraz dróg przewodu 
pokarmowego. Powinien zakłada� wzrost zainteresowania własnym zdrowiem            
z uwzgl�dnieniem czynników szkodliwych dla zdrowia i sprzyjaj�cym powstawaniu 
nowotworów. Podstaw� działa� winny by� edukacja prozdrowotna oraz cz�sty 
kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 
 Obecny stan zdrowia dzieci pod k�tem wad postawy jest niepokoj�cy. 
Konieczna jest wczesna profilaktyka zapobiegaj�ca zwyrodnieniom stawów 
biodrowych ju� u noworodków. Tak�e istotnym jest program ukierunkowany na 
profilaktyk� skoliozy kr�gosłupa, ko�lawo�ci i szpotawo�ci kolan, płaskostopia. 
Podj�cie �wicze� rehabilitacyjnych w mo�liwie wczesnym okresie, kiedy zmiany te 
maj� charakter cz��ciowy oraz na badania palpacyjne i wizualne sylwetki, w skład 
którego wchodzi badanie całego kr�gosłupa, kolan, stóp z uwzgl�dnieniem 
odstaj�cych łopatek daje prawie całkowit� niwelacj� zmian.  
 Powa�n� chorob� cywilizacyjn� jest uszkodzenie słuchu ju� u dzieci                 
i młodzie�y szkolnej. Uszkodzenia słuchu s� jedn� z przyczyn słabych wyników         
w nauce oraz stanów braku koncentracji, rozkojarzenia, co z kolei utrudnia integracj� 
ze �rodowiskiem. Program profilaktyczny w tym zakresie winien by� programem 
masowym, obejmuj�cym cał� populacj� 
 Osteoporoza jest chorob� głównie ludzi starszych. Niezwykle wa�nym jest 
wdro�enie kompleksowego post�powania w zapobieganiu, rozpoznawaniu, leczeniu 
jej powikła� i rehabilitacji osób dotkni�tych t� chorob� cywilizacyjn�. Istotnym 
zadaniem programu winno by� wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnego 
leczenia złama� ko�ci i przywracaniu sprawno�ci ruchowej osobom starszym. 
Realizacja programu pozwoli na zmniejszenie bardzo wysokiej umieralno�ci, która 
jest wynikiem unieruchomienia osób starszych po przebytym urazie. 
 Niedowidzenie, lub całkowita utrata wzroku skazuje człowieka na psychiczn� 
samotno��, intelektualnie zmniejsza szanse �yciowe, czasem ogranicza lub 
pozbawia samodzielno�ci, a� do konieczno�ci stosowania opieki osób drugich. Jedn� 
z najgro�niejszych chorób wzroku jest jaskra. Jest główn� przyczyn� �lepoty            
w krajach rozwijaj�cych si�. 

Jednym z zada� programu jest upowszechnianie badania ci�nienia 
wewn�trzgałkowego oka, tak aby badania te stały si� masowymi oraz rutynowymi 
badaniami lekarskimi. 
 Profilaktyka udarowa ma na celu ograniczenie czynników ryzyka mia�d�ycy, 
b�d�cej główn� przyczyn� udarów mózgu. Realizacja profilaktyki tego schorzenia 
winna by� mi�dzy innymi stosowana poprzez działania popularyzuj�ce wiedz� na 
tematy chorób naczyniowych mózgu oraz odpowiedni tryb �ycia. 
 Profilaktyka próchnicy z�bów u dzieci i młodzie�y w wieku 6 – 15 lat ma za 
zadnie wykry� próchnic� we wczesnym okresie �ycia oraz zapocz�tkowa� leczenia     
w pocz�tkowym etapie rozwoju choroby. 
Program winien obejmowa� badanie stomatologiczne i w jego nast�pstwie lakowanie 
bruzd z�bów trzonowych oraz leczenie próchnicy w jej wczesnej fazie. 
 Dym papierosowy jest dominuj�cym zanieczyszczeniem �rodowiskowym. 
Wpływ palenia na zdrowie jest zdecydowanie ujemny. Zwi�zanie z nikotyn� silne 
uzale�nienie od palenia stwarza konieczno�� konsekwentnego wdra�ania programu 
profilaktycznego polegaj�cego na otwartej walce z nałogiem poprzez promowanie 
zdrowego stylu �ycia bez papierosów. 
 Program profilaktyki cukrzycy oraz otyło�ci polega� powinien na masowych 
badaniach poziomu glikemii we krwi, badaniu cholesterolu i trójglicerydów, 
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propagowaniu zdrowego stylu �ycia oraz wdra�aniu działa� opó�niaj�cych rozwój 
choroby. 

Działania prozdrowotne powinny by� ukierunkowane na przeciwdziałanie 
zjawisku powstawania uzale�nie� zwłaszcza w�ród dzieci i młodzie�y. Działania 
powinny by� wieloprofilowe, mie� skoordynowany charakter i by� ukierunkowane 
zarówno przeciw uzale�nieniom od alkoholu jak i narkotyków, czy leków 
psychotropowych. 

Powy�sze działanie realizuje Priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców, a w szczególno�ci cel po�redni nr 1 poprawa 
stanu zdrowia mieszka�ców miasta a zwłaszcza kierunek działania nr 1.1. 
profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzgl�dnieniem grup o podwy�szonym 
ryzyku zachorowa�. 
 
c) kryteria wyboru działania : 
 
- wpływ na popraw� stanu zdrowia mieszka�ców miasta, 
- wpływ na popraw� warunków �ycia mieszka�ców, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- zdolno�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
- dysponowanie kwalifikowan� kadr� w zakresie realizowanych bada�, 
- mo�liwo�� współdziałania ró�nych podmiotów przy realizacji zadania, 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja: Miasto Sosnowiec we współpracy z miastami 
o�ciennymi, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik  produktu Wska�nik  rezultatu  
- liczebno�� populacji obj�tej programem, - liczebno�� populacji, w której daje si� 

zmierzy� popraw� wska�ników 
zdrowotnych. 

 
f) beneficjent ko�cowy: grupy mieszka�ców Sosnowca obj�te programem, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.3. 700.000 500.000 - 200.000 - - WZO 
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Działanie 2.4.: Budowa Zintegrowanego Systemu Pomocy i Wsparcia  
– rozwi�zywanie problemów społecznych miasta Sosnowca. 

 
a) cele  

- realizacja „Programu Centrum Aktywno�ci Lokalnej” poprzez zwi�kszenie 
efektywno�ci i jako�ci społecznego oddziaływania instytucji pomocy i wsparcia 
społecznego w Sosnowcu oraz aktywizowanie społeczno�ci lokalnych miasta  
i prowadzenie działa� �rodowiskowych, 

- realizacja „Programu pomocy osobom bezrobotnym oraz zagro�onym 
wykluczeniem społecznym” poprzez aktywizacj� i pomoc w osi�ganiu 
samodzielno�ci przez osoby dotkni�te bezrobociem i poszukuj�ce pracy, 
zagro�one lub dotkni�te marginalizacj� społeczn�, niezaradne, znajduj�ce si� 
w trudnych sytuacjach �yciowych; 

- realizacja „Skoordynowanego programu działa� na rzecz osób starszych         
i niepełnosprawnych” poprzez zmniejszenie problemu marginalizacji ludzi 
starszych i niepełnosprawnych, popraw� jako�ci �ycia oraz rozwój ich 
aktywno�ci; integracj� �rodowisk obj�tych systemem wsparcia ze 
społeczno�ci� lokaln� oraz przełamywanie barier w stosunku do osób 
korzystaj�cych z ró�nych form pomocy społecznej; integracja �rodowisk 
obj�tych systemem wsparcia ze społeczno�ci� lokaln� oraz przełamywanie 
barier w stosunku do osób korzystaj�cych z ró�nych form pomocy społecznej; 

- realizacja „Miejskiego programu pomocy dziecku i rodzinie” poprzez: 
stworzenie zintegrowanego �rodowiskowego systemu wsparcia rodziny           
w prawidłowym wypełnianiu funkcji opieku�czo-wychowawczych; 

- realizacja „Programu profilaktyki uzale�nie� i pomocy osobom uzale�nionym 
od alkoholu i narkotyków” poprzez: uzupełnienie działa� z zakresu profilaktyki 
uzale�nie� prowadzonych na terenie miasta a tak�e wzbogacenie oferty 
pomocowej dla osób uzale�nionych od alkoholu i innych �rodków 
psychoaktywnych; 

- realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” poprzez: 
diagnozowanie problemów z zakresu przemocy-utworzenie bazy danych; 
zapewnienie dora�nej, całodobowej opieki stacjonarnej ofiarom przemocy       
z dzie�mi i dzieciom umieszczonym w hostelu; niesienie szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom dotkni�tym przemoc� domow�, 
uzale�nieniami a tak�e innymi formami społecznego zagro�enia; realizowanie 
działa� w zakresie profilaktyki uzale�nie� oraz zapobiegania przemocy 
domowej, koordynowanie działa� dotycz�cych niesienia pomocy ofiarom 
przemocy i ich rodzinom; 

- realizacja „Programu pomocy osobom bezdomnym oraz zagro�onym 
bezdomno�ci�” poprzez uzupełnienie działa� prowadzonych przez Miasto       
w zakresie przeciwdziałania bezdomno�ci oraz poszerzanie oferty pomocowej 
dla osób dotkni�tych problemem bezdomno�ci; 

- poprawa standardu w jednostkach wchodz�cych w skład Systemu Pomocy 
Społecznej w mie�cie. 

 
b) opis działania 
 

Opisane działania s� komplementarne do polityki społecznej kraju, pozostaj� 
w �cisłym zwi�zku z kierunkami działa� wynikaj�cymi ze Strategii Rozwoju Miasta 
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Sosnowca oraz zgodne ze Strategi� Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta 
Sosnowca na lata 2002-2010.  

Działanie b�dzie realizowane poprzez: 
• badanie, analiz� i obserwacj� zjawisk wykluczenia, marginalizacji i patologii 

społecznych, 
• zwi�kszenie efektywno�ci i jako�ci społecznego oddziaływania instytucji  

pomocy i wsparcia społecznego, 
• integracj� �rodowisk obj�tych systemem wsparcia ze społeczno�ci� lokaln�, 

oraz przełamywanie barier w stosunku do osób korzystaj�cych z ró�nych form 
pomocy społecznej, 

• kompleksowo�� działa� pomocowych ukierunkowanych na rozwi�zywanie 
okre�lonych problemów społecznych, 

• popraw� jako�ci i efektywno�ci usług i �wiadcze� socjalnych, 
• opracowanie systemu szkolenia kadr do pracy w �rodowisku lokalnym,  
• tworzenie warunków dla powstawania oraz rozwoju działalno�ci grup 

samopomocowych i wsparcia, 
• zwi�kszanie dost�pno�ci usług �wiadczonych przez wolontariuszy poprzez 

rozwój lokalnej sieci wsparcia wolontarystycznego, 
• ułatwienie dost�pu do informacji i poradnictwa. 
 
Szczegóły działa�, ich opisy oraz charakterystyki zawarte s� w ka�dym                

z prezentowanych wy�ej „Programów...” opracowanych i realizowanych w Miejskim 
O�rodku Pomocy Społecznej oraz jednostkach prowadzonych przez Miasto 
Sosnowiec, wchodz�cych w skład Systemu Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 

 
W Planie Prac Inwestycyjnych i Remontowych na lata 2003-2006 (przyj�tym 

uchwał� nr 132/XI/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 maja 2003r.) 
przeznaczono �rodki finansowe na Opiek� Społeczn�, a w tym na remonty, 
podniesienie standardów ogólnych i sanitarnych, popraw� infrastruktury technicznej 
budynków, termorenowacje i termoizolacje budynków i obiektów, remonty i naprawy 
dachów oraz wymian� okien. Działania te dotyczy� b�d� prac we wszystkich 
jednostkach pomocy społecznej: domach dziecka, o�rodku pomocy wychowawczej, 
domach pomocy społecznej, o�rodku opieku�czym dla bezdomnych, publicznym 
o�rodku adopcyjno-opieku�czym, stołówkach �rodowiskowych i innych. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 

2015 roku Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa socjalnego 
i publicznego mieszka�ców, a w szczególno�ci cel po�redni nr 3 - doskonalenie 
funkcjonowania systemu pomocy społecznej w mie�cie. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- poprawa jako�ci �ycia mieszka�ców miasta, 
- zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin 

szczególnie zagro�onych, 
- profesjonalizm podejmowanych działa�, 
- komplementarno�� do istniej�cych rozwi�za�, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
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d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� przeprowadzonych szkole�, - ilo�� przeszkolonych trenerów, 

 ilo�� profesjonalnie działaj�cych kadr 
pracowniczych, 

- ilo�� o�rodków wsparcia, - ilo�� osób obj�tych wsparciem 
pozamaterialnym, 

- zwi�kszenie mo�liwo�ci podejmowania 
kierunkowych działa�, 

- ograniczenie liczby osób i rodzin 
zagro�onych marginalizacj�, 

- ilo�� powstałych aktywnie działaj�cych 
grup w �rodowiskach lokalnych 

- zmniejszenie ilo�ci osób wymagaj�cych 
wsparcia instytucjonalnego, 

- zwi�kszenie dost�pno�ci do informacji, 
- podniesienie poziomu edukacji społecznej. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 
Działanie Ł�cznie Wspólnota 

Europejska 
Bud�et 

Pa�./Woj. 
Bud�et 

Sosnowca 
Inne 

publiczne Prywatne  

2.4. 
 

428.600 - - Jeszcze nie 
zabezpieczone w 
bud�ecie miasta  

- - MOPS 

 1.467.409 - - 1.377.409 90.000 - MOPS 
PPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� 
�

Działanie 2.5.: Stworzenie zró�nicowanej jako�ciowo oferty sp�dzania wolnego 
czasu. Całoroczne Centrum Sportowo-Rekreacyjne. 

 
a) cele  

- powstanie nowej jako�ciowo mo�liwo�ci sp�dzania czasu wolnego, 
- wzbogacenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta, 
- zbudowanie Całorocznego Centrum Sportowo Rekreacyjnego, 
- powstanie wielofunkcyjnego nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, 
- podniesienie standardu o�rodków, 
- zwi�kszenie uczestnictwa mieszka�ców w aktywnych formach wypoczynku, 
- zwi�kszenie atrakcyjno�ci turystycznej miasta. 
 

b) opis działania: 
 W latach 2003-2006 na terenie dzielnicy �rodula zostan� zako�czone prace 
budowlane przy Całorocznym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym. Powstanie 
wielofunkcyjny, nowoczesny obiekt składaj�cy si� m.in.: z kortów tenisowych i trasy 
narciarskiej. Zako�czenie prac I etapu planowane jest na rok bie��cy. Etap II 
obejmowa� b�dzie zabudow� urz�dze� oraz zagospodarowanie terenu.  

Ponadto na cele rekreacyjne przeznaczono tereny poeksploatacyjne kopalni 
piasku Maczki-Bór, które podzielono na dwie cz��ci. W cz��ci wschodniej po 
dawnym wyrobisku powstanie zbiornik retencyjno-rekreacyjny, natomiast cz��� 
zachodnia przekształcona zostanie w stref� wytwórczo-usługow� z zapleczem 
logistycznym.  

W planach przewiduje si� równie� modernizacj� Parku Le�nego z programem 
dydaktycznym „Kazimierz”. Zasadniczym celem jest rewitalizacja parku znajduj�cego 
sie w tej dzielnicy, zmierzaj�ca do poprawy stanu technicznego infrastruktury. Park 
stanie si� atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszka�ców miasta i dzielnicy. 

Kontynuowana b�dzie akcja tworzenia turystycznych szlaków znakowych, 
znakowania przez PTTK zabytków specjalnymi tablicami informacyjnymi. Istniej�ce 
Centrum Informacji Miejskiej zostanie zreorganizowane i przeniesione                       
w dogodniejsze miejsce aby lepiej spełnia� swoje funkcje. Podj�te zostan� działania 
wspomagaj�ce CIM w postaci umieszczania w centralnych cz��ciach miasta tablic 
informuj�cych o imprezach organizowanych przez m.in. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Tatrza�skie, Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej. W celu lepszego rozwijania turystyki w mie�cie              
i regionie Sosnowiec zamierza przyst�pi� do �l�skiej Organizacji Turystycznej. 

Wa�nym działaniem pozwalaj�cym na zró�nicowanie sp�dzania wolnego 
czasu b�dzie rozwój istniej�cych o�rodków je�dzieckich „Rancouver” przy ulicy 
Małob�dzkiej i „Ostrowy” przy ul. Le�nej. 

Utrzymaniu atrakcyjno�ci miasta sprzyja realizacja imprez, które na stałe 
weszły do kalendarza. W miar� mo�liwo�ci kalendarz wzbogacany jest o nowe 
inicjatywy a imprezy realizowane od lat s� wzbogacane o nowe elementy, aby 
podnie�� ich atrakcyjno��. Du�e znaczenie maj� imprezy o zasi�gu ogólnopolskim     
i mi�dzynarodowym. W�ród nich na szczególn� uwag� zasługuje Wy�cig Szosami 
Zagł�bia zaliczany do punktacji UCI, który po przyst�pieniu Polski do Unii 
Europejskiej mo�e zmieni� si� w klasyczn� imprez� zjednoczonej Europy. Przy 
realizacji tego projektu mo�na wykorzysta� współprac� z Roubaix, naszym miastem 
partnerskim we Francji. 

 



� 
	

Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców, a zwłaszcza cel po�redni nr 6: Propagowanie 
zdrowego stylu �ycia i aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
kierunku działania nr 6.5. stworzenie zró�nicowanej jako�ciowo oferty sp�dzania 
czasu wolnego. 

 
c) kryteria wyboru działania: 

- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- kompleksowo�� projektu (powi�zanie z innymi działaniami o charakterze 

edukacyjnym, społecznym i gospodarczym), 
- gotowo�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca. 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- liczba ha zrekultywowanych obszarów 

poprzemysłowych, 
- liczba zagospodarowanych obszarów 

poprzemysłowych, 

- ilo�� mieszka�ców korzystaj�cych z 
powstałej infrastruktury, 

- wzrost ruchu turystycznego, 
- ilo�� osób zamieszkała w s�siedztwie 

terenów zdegradowanych. 
 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.5. 21.400.000 8.486.000 - 185.000 - 12729000 WIM 
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Działanie 2.6.: Promowanie ofert sp�dzania wolnego czasu dla dzieci                   
i młodzie�y oraz rodziców poprzez organizowanie imprez 
kulturalno-rekreacyjnych i zaj�	 pozalekcyjnych. 

 
a) cele  

- wprowadzanie dziecka w wieku szkolnym w �rodowisko kulturowe miasta, 
- nabywanie przez dzieci umiej�tno�ci pokonywania barier emocjonalnych, 
- wdra�anie rodziców do uczestnictwa w �yciu placówki o�wiatowej, 
- budowanie wi�zi rodzinnych. 
 

b) opis działania 
Coraz wi�ksza oferta szkół w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci                

i młodzie�y jest mo�liwa dzi�ki stałemu rozszerzaniu współpracy z ró�norodnymi 
placówkami działaj�cymi w mie�cie. Przykładem jest planowanie organizowania dwa 
razy w roku „Rajdu Młodego Turysty Zagł�bia”, w którym uczestniczy� maj� 
uczniowie szkół podstawowych. 

Planuje si� prowadzenie zaj�� pozalekcyjnych w godzinach popołudniowych       
w �wietlicach szkolnych, które pełni� b�d� niebagateln� rol� w zakresie organizacji 
czasu wolnego dzieci i młodzie�y. Uczniowie b�d� korzysta� z ró�norodno�ci 
organizowanych zaj�� popołudniowych, w tym równie� w okresie ferii zimowych         
i letnich wakacji. Uczniowie, którzy pozostaj� w tym okresie w mie�cie znajdowa� 
tam b�d� wiele interesuj�cych propozycji sp�dzenia czasu wolnego. 

 Celem wyrównania szans edukacyjnych opiek� obj�te zostan� równie� dzieci    
z rodzin najubo�szych i niewydolnych wychowawczo, maj�ce mo�liwo�� 
uczestnictwa m.in. w zaj�ciach socjoterapeutycznych.  

 
Planuje si� zwi�kszy� zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców 

działalno�ci� organizacji: ZHP, PCK, TPD.  
W celu pozyskania w przyszło�ci nowych członków koniecznym jest podj�cie 

działa� promocyjnych, maj�cych na celu stworzenie silnych struktur w szkołach, jak 
równie� przedstawienie atrakcyjnych programów działa�. Szczególnie wa�nym jest 
inspirowanie uczniów do działalno�ci w szkolnych dru�ynach Zwi�zku Harcerstwa 
Polskiego. 

 
W dalszym ci�gu organizowane b�d� imprezy kulturalne i sportowe co roku 

odbywaj�ce si� w mie�cie – „Festiwal Przedszkolnej Twórczo�ci Muzycznej” oraz 
„Lekkoatletyczna Olimpiada Przedszkolaka”, w których uczestnicz� dzieci 
sosnowieckich przedszkoli. Od roku szkolnego 2002/03 planuje si� organizowanie 
przez Zespół Szkół Ogólnokształc�cych nr 5 „Sportowej Olimpiady dla Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo”. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015r.: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wzrost wykształcenia dzieci i młodzie�y, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
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- integracja działa� placówek o�wiatowo-wychowawczych z zainteresowaniami 
dzieci i młodzie�y oraz potrzebami rodziny, 

- dostosowanie zaj�� do potrzeb dzieci i młodzie�y o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych z zainteresowaniami. 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik  produktu Wska�nik  rezultatu 
- ilo�� przeprowadzonych bada� nt. celowo�ci 

organizacji imprez kulturalnych i sportowych o 
zasi�gu miejskim dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, 

- ilo�� dzieci bior�cych udział w festiwalu, 
olimpiadzie, 

- ilo�� rodziców zaanga�owanych w 
przygotowanie dzieci do imprez 

- ilo�� akcji promocyjno – szkoleniowych - liczba nauczycieli podejmuj�cych doskonalenie 
w zakresie umiej�tno�ci propagowania muzyki i 
�ycia prozdrowotnego, 

- liczba rodziców bior�cych udział w imprezach 
kulturalnych oraz mityngach i rozgrywkach 
sportowych. 

- liczba dotacji na imprezy towarzysz�ce 
 
 
 
-  ilo�� otwartych �wietlic  

- liczba nowych propozycji programowych 
promuj�cych dzieci uzdolnione, 

- liczba nowych programów rozszerzaj�cych 
zakres uczestników o dzieci niepełnosprawne, 

- ilo�� dzieci uczestnicz�cych w zaj�ciach 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca; 
 
g) odbiorca pomocy: dzieci, rodzice, placówki szkolne; 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.6. 1 014 000 - - 1 014 000 - - WED 
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Działanie 2.7.: Wspieranie rozwoju sportu w szkołach i organizacjach 
sportowych. 

 
a) cele  

- doskonalenie systemu naboru do klas sportowych, 
- poprawa doboru nauczycieli posiadaj�cych wysokie kwalifikacje trenerskie, 
- wprowadzanie nowoczesnych metod treningowych i systemu rozgrywek         

w szkołach i klubach, 
- przygotowanie i przekazywanie do klubów sportowych wysoko 

wykwalifikowanych młodych zawodników. 
 

b) opis działania 
Klasy sportowe w dalszym ci�gu b�d� stanowiły silne zaplecze szkoleniowe 

młodych zawodników dla sosnowieckich klubów sportowych. Ilo�� klas sportowych 
b�dzie dostosowana do potrzeb klubów, mo�liwo�ci finansowych i organizacyjnych 
szkół oraz zainteresowa� młodzie�y okre�lonymi dyscyplinami sportowymi. 
Warunkiem dalszego rozwoju sportu młodzie�owego w dyscyplinach 
lekkoatletycznych b�dzie planowana rozbudowa i modernizacja stadionu 
lekkoatletycznego Mi�dzyszkolnego O�rodka Sportowego przy Al. Mireckiego 4. 
Kontynuowane b�d� działania maj�ce na celu pozyskanie �rodków finansowych od 
fundacji, stowarzysze�, MENiS i PZLA. 
W szkołach w dalszym ci�gu b�dzie rozwijana działalno�� sportowa w ramach 
Uczniowskich Klubów Sportowych i Szkolnych Klubów Sportowych. 
Szkolnictwo niepubliczne wzbogaca ofert� sportow� Miasta. 

 W dalszym ci�gu b�dzie kontynuowana pomoc w rejestracji placówek i szkół 
niepublicznych o charakterze sportowym. 
Na naszym terenie z powodzeniem działaj� nieliczne ju� w kraju szkoły mistrzostwa 
sportowego s� to: 
•Niepubliczne Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS,  
•Niepubliczne Liceum Ogólnokształc�ce Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS  
•oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształc�ce Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL.  

 
Funkcjonowanie niepublicznych szkół sportowych stanowi zach�t� dla 

sosnowieckiej młodzie�y do uprawiania dyscyplin sportowych i uzyskiwania wyników 
kwalifikuj�cych ich do zostania uczniem jednej z ww. szkół. W dalszym ci�gu Miasto 
b�dzie wspiera� ich działalno�� na naszym terenie. Oprócz szkół niepublicznych 
sportowych w Mie�cie funkcjonuj� szkoły publiczne Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 
17 i Gimnazjum Nr 17 (z klasami sportowymi), w których dzieci  i młodzie� zdobywaj� 
umiej�tno�ci w uprawianiu hokeja na lodzie (chłopcy) i jazdy figurowej (dziewcz�ta      
i chłopcy).  
Aktualnie absolwentki szkół PZPS wchodz� w skład reprezentacji kraju, zajmuj� 
dru�ynowo czołowe miejsca, nie tylko w Polsce, ale i na �wiecie.  
 
Ponadto ofert� szkoleniow� Miasta wzbogacaj� niepubliczne placówki o�wiatowe                              
o charakterze sportowym tj.:  

- O�rodek 
eglarstwa i Narciarstwa „CHEMPION 90” SC - placówka pracy 
pozaszkolnej,  

- O�rodek Nauki Pływania i Gimnastyki Korekcyjnej „DORADO I” – placówka 
pracy pozaszkolnej, 

- Centrum Profilaktyki i Korekcji Wad Postawy „BODEK”. 
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Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 
2015r.: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci adaptacyjnych 
do zmian społecznych i gospodarczych. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- podniesienie sprawno�ci fizycznej dzieci i młodzie�y, 
- kształtowanie postaw i nawyków czynnego uprawiania sportu, 
- podniesienie dost�pno�ci do obiektów sportowych miasta, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wpływ na rozwój infrastruktury obiektów sportowych, 
- unowocze�nienie bazy treningowej w szkołach i klubach sportowych. 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik  produktu Wska�nik  rezultatu 
- ilo�� projektów otrzymuj�cych dotacj�,  

- ilo�� młodzie�owych klubów i klas sportowych, 

- ilo�� uczestników imprez, 

- ilo�� zawodników, 

 
f) beneficjent ko�cowy ostateczny odbiorca - dzieci i młodzie�, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.7. 600.000 - - 600.000 - - WED 
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Działanie 2.8.: Rozszerzenie zakresu edukacji szkolnej o przyrod� miasta 
Sosnowca oraz prowadzenie edukacji ekologicznej. 

 
a) cele: 

- poznanie przez dzieci i młodzie� przyrody miasta i najbli�szej okolicy, 
- kształtowanie wła�ciwych zachowa� społecznych w kontaktach z przyrod�, 
- kształtowanie aktywnej postawy i poczucia odpowiedzialno�ci za stan 

�rodowiska przyrodniczego w�ród mieszka�ców miasta. 
 
b) opis działania: 

Poznawanie lokalnego naturalnego �rodowiska jest stałym elementem 
nauczania przyrody realizowanego w placówkach o�wiatowych. Wydawnictwem 
pomocnym dla nauczycieli, prowadz�cych zaj�cia lekcyjne, jest ksi��ka pt.: 
„Przyroda Sosnowca”, wydana przez Urz�d Miejski, zawieraj�ca obszerne informacje 
dotycz�ce �rodowiska przyrodniczego naszego miasta. Celem poprawy                      
i urozmaicenia metod nauczania w terenie nauczyciele opracuj� i wdro�� programy 
dla �cie�ek dydaktycznych w ciekawych przyrodniczo miejscach naszego miasta. 

Z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone b�d� w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w dalszym ci�gu konkursy 

- polegaj�ce na zbiórce zu�ytych baterii, 
- „Dbam o otoczenie miejsca, w którym si� ucz�”, 
- konkursy wiedzy ekologicznej. 
Ponadto prowadzone b�dzie wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach 

poprzez dofinansowanie tematycznych seminariów, warsztatów i konkursów oraz      
w zwi�zku z planowanym wprowadzeniem segregacji odpadów „u �ródła” 
(kontynuacja wspierania akcji zbiórki przeterminowanych leków w aptekach na 
terenie miasta). 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 
2015r.: Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego a w szczególno�ci cel po�redni nr 5 zmodernizowanie   
i wdro�enie systemu zagospodarowania odpadów, a zwłaszcza kierunek działania nr 
5.2. wprowadzenie segregacji odpadów „u �ródła”.  
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój społeczny jednostki, 
- wpływ na stan �rodowiska naturalnego w mie�cie, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja Miasto Sosnowiec 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik  produktu Wska�nik  rezultatu 
- dokonanie zmian w programach nauczania, 

- ilo�� przeprowadzonych konkursów,  

- ilo�� zebranych zu�ytych baterii, 

- wzrost ilo�ci programów autorskich/ innowacji 
pedagogicznych, eksperymentów, 

- wzrost �wiadomo�ci ekologicznej 
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społecze�stwa, 

- ilo�� uczestników konkursów, 

 
f) beneficjent ko�cowy: wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych; 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec; 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.8. 60 000 - - 60 000 PiGFO� - WED 
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Działanie 2.9.: Dostosowywanie systemu szkół w mie�cie do zmian 
zachodz�cych na rynku pracy i prognozy demograficznej. 

 
a) cele: 

- dostosowanie infrastruktury szkół do potrzeb społecznych, wynikaj�cych z 
prognoz demograficznych, 

- dostosowanie systemu kształcenia ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku pracy. 
 
b) opis działania: 
 

W celu dostosowania kierunków kształcenia w szkołach zawodowych do 
potrzeb rynku pracy, niezb�dna jest ustawiczna analiza tego rynku. Jest to mo�liwe 
przy pomocy Powiatowego Urz�du Pracy. W zwi�zku z powy�szym przyj�to zasad�, 
�e w ka�dym roku szkolnym przed podj�ciem decyzji o kierunkach kształcenia 
zawodowego, posiłkowa� si� b�dziemy opini� Powiatowego Urz�du Pracy                   
o zasadno�ci kształcenia w danym profilu czy zawodzie. Brana b�dzie tak�e pod 
uwag� prognoza demograficzna. Umo�liwi to w miar� obiektywn� restrukturyzacj� 
szkolnictwa zawodowego w mie�cie poprzez: 

- tworzenie nowych kierunków kształcenia rokuj�cych zatrudnienie w mie�cie 
(regionie). 

- ograniczenie naboru na kierunki nie gwarantuj�ce szans na zatrudnienie. 
 

Szkolnictwo niepubliczne dopełnia sie� funkcjonuj�cych w mie�cie szkół 
publicznych. Chc�c mie� wpływ na ich tworzenie w zawodach oczekiwanych przez 
lokalny rynek pracy prowadzone s� rozmowy z przyszłymi zało�ycielami o szansie 
dokonania przez nich naboru w okre�lonym zawodzie.  

Sytuacja na rynku pracy wymusza na osobach prowadz�cych szkoły 
poszukiwanie nowych kierunków kształcenia, na które mo�e zosta� dokonany nabór 
(przykładowe zawody: windykator, informatyk, technik agrobiznesu, technik usług 
kosmetycznych, technik ekonomista, technik rachunkowo�ci, technik elektronik, 
technik farmaceutyczny, technik ochrony fizycznej osób i mienia, organizacja              
i zarz�dzanie własn� firm�, sekretarka - asystentka szefa, plastyk itp.). 

  
Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015r.: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój gospodarczy Miasta, 
- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja Miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik  produktu Wska�nik  rezultatu 
- ilo�� nowych zawodów, w  jakich kształci� b�d� 

szkoły ponadgimanzjalne, 
 - liczby absolwentów nowych kierunków 

kształcenia zatrudnionych w zakładach pracy 
funkcjonuj�cych na terenie miasta, 
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- podj�te działania racjonalizacyjne w zakresie 
sieci szkół, 

- dokonanie zmian w programach nauczania – 
dostosowanie do potrzeb/zawodów, 

- wzrost ilo�ci klientów korzystaj�cych ze  
zracjonalizowanych placówek o�wiatowych, 

- wzrost ilo�ci programów autorskich/ innowacji 
pedagogicznych, eksperymentów. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.9. 540 000 - - 540 000 - - WED 
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Działanie 2.10.: Wspieranie samorz�dno�ci, aktywno�ci i rozwoju społecznego 
młodzie�y. 

a) cele  
- kształtowanie młodzie�owych elit społecznych, politycznych i kulturalnych, 
- aktywny udział młodzie�y w �yciu politycznym i społecznym miasta, 
- rozwijanie współpracy �rodowisk młodzie�owych, 
- poznawanie realiów codziennego �ycia ró�nych narodów, ich tradycji               

i zwyczajów, 
- propagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez tworzenie Klubów 

Europejskich, 
- doskonalenie znajomo�ci j�zyków obcych, poznawanie i rozumienie ró�nych 

kultur. 
 

b) opis działania 
 
 Poznawanie systemu edukacji w ró�nych krajach, tre�ci nauczania 
przekazywanych w procesie dydaktycznym, realiów codziennego �ycia młodzie�y 
europejskiej, kultury ró�nych narodów, ma miejsce w czasie realizacji programów 
edukacyjnych Unii Europejskiej adresowanych do młodzie�y szkół �rednich. Szkoły 
sosnowieckie uczestnicz� w programach: Sokrates – Comenius i Leonardo da Vinci 
razem ze szkołami wielu pa�stw europejskich, b�d�cych najcz��ciej członkami Unii. 
Zrealizowano wiele konkretnych projektów, w których bior� udział szkoły z wielu 
pa�stw, planowana jest realizacja kolejnych, których autorami s� nasi nauczyciele. 
Planowane s� zarówno spotkania robocze autorów i koordynatorów jak i wymiana 
wi�kszych grup młodzie�y.  
 Szkoły realizowa� b�d� tak�e swoje własne programy wymiany 
mi�dzynarodowej, wykorzystuj�c do tego celu nawi�zane w ró�ny sposób kontakty   
a tak�e współprac� mi�dzy miastami partnerskimi. Aktualnie rozpoczyna si� 
współpraca sosnowieckich szkół ze szkołami francuskimi z Les Mureaux. 
 Najwi�kszymi warto�ciami wynikaj�cymi z uczestnictwa młodzie�y                 
w programach unijnych, to przede wszystkim mo�liwo�� zawierania znajomo�ci          
i przyja�ni z rówie�nikami, doskonalenie znajomo�ci j�zyka. 
 

W zwi�zku z faktem, i� nie wszystkie szkoły maj� mo�liwo�� uczestnictwa      
w programach Sokrates-Comenius, Leonardo da Vinci lub wyjazdach zagranicznych 
zwi�zanych z bezpo�rednimi kontaktami zagranicznymi nawi�zanymi przez szkoł�,   
w celu zaspokojenia rosn�cego zainteresowania problematyk� europejsk�,                
w placówkach o�wiatowych od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, gimnazja     
i szkoły �rednie, powstawa� b�d� kolejne „Kluby Europejskie”. 

Propagowa� one b�d� idee zjednoczeniowe, pomaga� w organizowaniu        
w szkołach konkursów wiedzy o Unii Europejskiej (jej krajach i instytucjach), 
wykorzystywa� do�wiadczenia do wnoszenia elementów integracji europejskiej do 
szkolnych programów edukacyjnych. 

Kluby Europejskie s� o�rodkami, które maj� na celu informowanie                   
o działaniach na rzecz integracji, prowadz� działalno�� edukacyjn�, informacyjn�, 
promuj�c� idee Zjednoczonej Europy. Organizuj� seminaria, konferencje, debaty, 
konkursy.  

 
Samorz�dno�� młodzie�y rozwijana jest mi�dzy innymi poprzez działalno�� 

Młodzie�owej Rady Miejskiej. 
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Rada realizuje swoje cele poprzez: 
• Reprezentowanie swoich wyborców wobec władz i administracji szkolnej, 
• Współprac� z Rad� Miejsk� Sosnowca, udział w posiedzeniach Rady i obradach 

komisji Rady Miejskiej z głosem opiniodawczym, 
• Współprac� z samorz�dami uczniowskimi szkół oraz organizacjami 

młodzie�owymi, 
• Organizowanie spotka� młodzie�y Sosnowca z przedstawicielami organizacji 

politycznych, społecznych i kulturalnych, 
• Organizowanie ró�norodnych tematycznie kursów, dyskusji i odczytów dla 

młodzie�y, 
• Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla młodzie�y, 
• Aktywne propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015r.: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych. 

 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój społeczny jednostki, 
- wpływ młodzie�y na �ycie społeczne, polityczne i kulturalne Miasta, 

 
d) zakres geograficzny – lokalizacja Miasto Sosnowiec, 

 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 

 
Wska�nik  produktu Wska�nik  rezultatu 

- liczba inicjatyw podejmowanych przez młodzie�,  - liczba organizatorów inicjatywy, 

- liczba aktywnych odbiorców inicjatywy, 

- zwi�kszenie ilo�ci  szkół  rozwijaj�cych  
wymian� młodzie�y, 

- zwi�kszenie ilo�ci  Klubów Europejskich w 
gimnazjach, szkołach  podstawowych oraz 
przedszkolach  

 
f) beneficjent ko�cowy ostateczny odbiorca - dzieci i młodzie�, 
 
g) odbiorca pomocy:   miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.10. 405 000 - - 405 000 - - WED 
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Działanie 2.11.: Rozwój zawodowy dostosowuj�cy zasoby ludzkie do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. 

 
a) cele  

- zmniejszenie bezrobocia w mie�cie, 
- podwy�szenie kwalifikacji zawodowych osób, które utraciły prac�, 
- wyposa�enie bezrobotnych w umiej�tno�ci umo�liwiaj�ce ponowne 

zatrudnienie i wykonywanie nowych zawodów, 
- wzrost zdolno�ci adaptacyjnych do zmian społeczno-gospodarczych 

zachodz�cych na rynku racy, 
- zmniejszenie udziału kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, 
- wzmocnienie systemu aktywizacji zawodowej osób zwalnianych  

z restrukturyzowanych bran�, 
- ułatwienie startu zawodowego osobom młodym w tym absolwentom. 
 

b) opis działania  
 

W ramach realizacji projektu „EDUKATOR”, który b�dzie realizowany przez 
PUP, zakłada si� udzielenie porad i przeszkolenie w latach 2004-2006 - 600 osób 
bezrobotnych. Szkolenia i doradztwo zawodowe b�d� poprzedzone 
przeprowadzeniem przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy badaniami 
dotycz�cymi sytuacji na lokalnym rynku pracy w zakresie zmian w sferze 
zatrudnienia oraz zapotrzebowania na okre�lone kwalifikacje zawodowe. W tym celu 
wyspecjalizowana jednostka, b�d�ca partnerem PUP przy realizacji programu, 
przeprowadzi monitoring rynku pracy. W ramach monitoringu planuje si� 
przeprowadzenie bada� w�ród 250 pracodawców pod k�tem ich aktualnych               
i przyszłych potrzeb w zakresie zapotrzebowania na pracowników o okre�lonych 
kwalifikacjach. 

 
Wyniki bada� posłu�� do okre�lenia zapotrzebowania na okre�lone kierunki 

szkole� – adekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy. 
Kolejnym etapem realizacji projektu maj�cego na celu wspieranie rozwoju 

kwalifikacji zawodowych jest podj�cie działa� w zakresie: 
a) doradztwa na rzecz 200 uczestników programu, zwi�zanego z wyborem dalszej 

�cie�ki edukacyjnej lub wspomagaj�ce kształtowanie kariery zawodowej, 
obejmuj�ce: 

- indywidualne spotkania uczestników z doradc� zawodowym, 
- przeprowadzenie testów „Hollanda” w celu okre�lenia predyspozycji uczestników 

do wykonywania zawodu, 
- ustalenie indywidualnego planu działania,  
- okre�lenie kierunku szkolenia warunkuj�cego uzyskanie zatrudnienia. 
Zadania te wykonywa� b�dzie wspomniana wcze�niej jednostka – partner PUP. 
 

b) szkole� obejmuj�cych: 
- szkolenia ogólne i specjalistyczne: uaktualniaj�ce i podwy�szaj�ce kwalifikacje  

w zakresie posiadanego lub wykonywanego zawodu, 
- szkolenia zwi�zane z nabywaniem nowych kwalifikacji. 
 

W ramach realizacji tego zadania PUP wyłoni organizatorów szkole� w drodze 
przetargu nieograniczonego i podpisze stosowne umowy z jednostkami szkol�cymi  
a nast�pnie: 
- skieruje bezrobotnych na szkolenia, 
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- wypłaci �wiadczenia przysługuj�ce uczestnikom szkole�: stypendia i dodatki 
szkoleniowe, 

- b�dzie sprawowa� nadzór nad prawidłow� realizacj� szkole�, 
- podejmie działania maj�ce na celu pozyskanie wolnych miejsc pracy dla 

absolwentów szkole�. 
 

Ka�dego roku liczba uczestników programu b�dzie wynosi� 200 osób.                
W poszczególnych latach realizacji działania zmienia� si� b�d� ostateczni 
beneficjenci projektu i tak w 2004 r. b�d� to osoby bezrobotne, które utraciły prac�    
w wyniku procesów restrukturyzacyjnych. 

Osoby nale��ce do tej grupy charakteryzuje niska mobilno�� oraz długi okres 
pozostawania bez pracy. Zdecydowana wi�kszo�� posiada niskie wykształcenie 
najcz��ciej zawodowe lub �rednie oraz kwalifikacje nieprzystaj�ce do aktualnych 
wymaga� rynku pracy. Znalezienie miejsca pracy dla tych osób poci�ga za sob� 
konieczno�� rekwalifikacji i przysposobienia ich do pracy w nowych warunkach          
i zawodach. 
 W 2005 r. program b�dzie adresowany dla bezrobotnych kobiet, pozostaj�cych 
bez pracy powy�ej 12 miesi�cy. Na podstawie danych jakimi dysponuje Powiatowy 
Urz�d Pracy w Sosnowcu wynika, �e wi�kszo�� spo�ród ogółu zarejestrowanych 
osób bezrobotnych stanowi� kobiety - 54,8%. W�ród kobiet najdłu�ej pozostaj� bez 
pracy osoby bez sta�u – 4.888 osób, posiadaj�ce 10-20 letni sta� pracy tj. 1.870 
kobiet oraz ze sta�em 1-5 lat – 1.641 kobiet. Osoby te nale�� do grupy maj�cej 
najwi�ksz� trudno�� ze znalezieniem zatrudnienia i nale�� do grupy osób 
bezrobotnych najdłu�ej pozostaj�cych bez pracy.  
Wobec powy�szego ta grupa bezrobotnych wymaga podejmowania szczególnych 
działa�, w celu wł�czenia ich do czynnego �ycia zawodowego. 

W 2006 roku uczestnikami programu b�d� osoby młode, w przedziale 
wiekowym 18 – 24 lat, w tym absolwenci. 

Brak pracy dla najmłodszych członków naszego społecze�stwa stał si�          
w ostatnim czasie jednym z bardzo powa�nych problemów. Wielu młodych ludzi 
rozpoczyna start zawodowy od statusu bezrobotnego. Brak odpowiednich 
kwalifikacji, niski poziom wykształcenia lub niedostosowanie go do oczekiwa� rynku 
pracy to najcz�stsze przyczyny utrudniaj�ce podj�cie pracy przez t� grup� osób. 
Natomiast wydłu�aj�cy si� okres poszukiwania pracy staje si� przyczyn� co raz 
wi�kszej frustracji młodego pokolenia, a w wielu przypadkach prowadzi do patologii. 
Udział w programie powinien przyczyni� si� do ułatwienia tym osobom startu 
zawodowego. 

Z obserwacji lokalnego rynku pracy mo�na wnioskowa�, �e bezrobocie           
w mniejszym stopniu stanowi zagro�enie dla osób solidnie przygotowanych 
zawodowo a wieloletnie do�wiadczenie Urz�du dowodzi, �e szkolenia s� jedn�         
z najbardziej efektywnych form aktywizacji. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych, a zwłaszcza cel po�redni nr 2 
Rozszerzenie zakresu przekwalifikowa� zawodowych i dokształcania zawodowego. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- pozytywny wpływ na polityk� zatrudnienia w mie�cie, 
- przeprowadzenie szkole� jako najefektywniejszej formy aktywizacji, 
- wyrównywanie szans zatrudnienia, 
- mo�liwo�� kontynuowania projektu, 
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- wspieranie projektów propaguj�cych mobilno�� zawodow�, 
- komplementarno�� do realizowanych wcze�niej przez PUP programów, 
- zgodno�� ze Strategi� Rozwoju Miasta Sosnowca. 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- liczba udzielonych porad, - liczba osób, które skorzystały z doradztwa, 
- liczba szkole�, - liczba przeszkolonych osób, 

- liczba osób, które zmieniły/poszerzyły swoje 
kwalifikacje zawodowe, 

- liczba osób, które znalazły zatrudnienie po 
odbytym szkoleniu. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 
Działanie Ł�cznie Wspólnota 

Europejska 
Bud�et 

Pa�./Woj. 
Bud�et 

Sosnowca 
Inne 

publiczne Prywatne  

2.11 2.007.000 1.304.550 441.540 160.560 - 100.350 PUP 
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Działanie 2.12.: Rozwój kadr lokalnej gospodarki. 
  
a) cele: 
- opracowanie i wdro�enie lokalnego systemu rozwoju zawodowego pracodawców, 

kadry zarz�dzaj�cej oraz pracowników sektora MSP, 
- tworzenie partnerstwa lokalnego. 

b) opis działania  

Zmiana reguł funkcjonowania gospodarki narodowej oraz uruchomienie 
gospodarczych procesów rozwojowych na zasadach wolnorynkowych, spowodowały 
ograniczenie popytu na surowce i masowe wyroby nisko przetworzone. W efekcie 
nast�piła racjonalizacja zatrudnienia w dotychczas funkcjonuj�cych 
przedsi�biorstwach, przejawiaj�ca si� głównie ograniczeniem liczby pracowników       
i zwi�kszaj�cym si� poziomem bezrobocia. 

Lokalny rozwój gospodarczy jest �ci�le uzale�niony od rozwoju sektora małych 
i �rednich przedsi�biorstw oraz ich konkurencyjno�ci. Gotowo�� personelu do 
wprowadzania zmian odgrywa wa�n� rol� dla prawidłowego funkcjonowania MSP       
i budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Wspieranie rozwoju małych i �rednich 
przedsi�biorstw odbywa si� w bardzo du�ym stopniu poprzez promocj� 
wykwalifikowanej i łatwo si� przystosowuj�cej kadry, rozwijanie warunków 
ułatwiaj�cych tworzenie nowych miejsc pracy i wprowadzanie innowacji oraz 
stymulowanie potencjału ludzkiego w dziedzinie bada� i technologii. 
 
Proponowane formy pomocy mog� obejmowa�: 
- Usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne (zwłaszcza dla pracowników, których 

prace słu�� rozwojowi firmy lub zwi�kszaj� jej konkurencyjno��) w zakresie: 
− „Prowadzenia działalno�ci gospodarczej w warunkach Unii Europejskiej", 
− „Ksi�gowo�ci komputerowej", 
− „Komputerowej obsługi systemów operacyjnych". 

- Modernizacj� organizacji pracy - wprowadzanie norm i rozwi�za�, maj�cych na 
celu popraw� funkcjonowania firmy oraz zwi�kszenie wydajno�ci pracy,  

- Wspieranie rozwi�za� innowacyjnych w sektorze małych i �rednich 
przedsi�biorstw. 

- Intensyfikacj� współpracy pomi�dzy pracodawcami a władzami lokalnymi, 
samorz�dem gospodarczym, instytucjami finansowymi i badawczo rozwojowymi. 

- Inicjowanie i organizowanie spotka� biznesowych, konferencji, seminariów  
i targów dla przedstawicieli sektora MSP. 

c) kryteria wyboru działania: 

- komplementarno�� do prowadzonych działa� w tym działa� realizowanych  
w ramach sektorowego programu operacyjnego, 

- gotowo�� instytucjonalna do realizacji, 
- wykazana zgodno�� z zapotrzebowaniem rynku pracy, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wybór projektów przy rekomendacji grupy ekspertów. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
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adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych, a zwłaszcza cel po�redni nr 2 
Rozszerzenie zakresu przekwalifikowa� zawodowych i dokształcania zawodowego. 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 

e) spodziewane efekty realizacji działania: 

Wska�nik  produktu Wska�nik  rezultatu 
- ilo�� godzin szkoleniowych / doradczych dla 

poszczególnych grup, 
- ilo�� osób przeszkolonych/ które otrzymały 

doradztwo, 

- liczba powstałych/utrzymanych miejsc pracy w 
MSP, 

- ilo�� akcji modernizacji / innowacji, - liczba rozwi�za� innowacyjnych / 
modernizacyjnych wprowadzonych przez MSP, 

- liczba dotacji na zacie�nianie partnerstwa 
lokalnego, 

- liczba projektów zrealizowanych  
w ramach partnerstwa lokalnego. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, Powiatowy Urz�d 

Pracy w Sosnowcu, instytucje otoczenia biznesu, przedsi�biorstwa, organizacje 
pozarz�dowe, instytucje szkoleniowe, 

 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.12. - - - - - - ARL 
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Działanie 2.13: Wspieranie rozwoju lokalnego sektora Małych i �rednich 
Przedsi�biorstw. 

 

a) cele : 

- przygotowanie MSP w tym mikroprzedsi�biorstw do absorpcji �rodków z funduszy 
strukturalnych, 

- opracowanie lokalnego systemu wsparcia finansowego dla MSP, 
- stworzenie sprzyjaj�cych warunków dla rozwoju przedsi�biorczo�ci, wsparcie 

instrumentów promocji przedsi�biorstw oraz ich produktów. 

b) opis działania. 

Mikroprzedsi�biorstwa charakteryzuj� si� du�ymi mo�liwo�ciami adaptacyjnymi 
do niestabilnego popytu i zmieniaj�cych si� rynków zbytu. Fakt ten pozwala 
upatrywa� w nich szansy na przezwyci��enie słabn�cej koniunktury oraz wysokiego 
poziomu lokalnego bezrobocia. D���c do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
nale�y stara� si� o przetrwanie jak najwi�kszej liczby istniej�cych podmiotów.  

W trakcie realizacji tego zało�enia nie mo�na pomin�� procesu samozatrudnienia 
jako realnego sposobu na zapewnienie powstawania i rozwoju nowych firm wraz       
z nowymi miejscami pracy. Wymaga to jednak pokonania licznych barier, takich jak 
bariera finansowa, ale tak�e brak wiedzy co do zasad prowadzenia własnej 
działalno�ci, czy obawa przed poniesieniem pora�ki w konkurencji na rynku. 

 
W ramach działania b�d� realizowane nast�puj�ce typy przedsi�wzi��: 

- usługi doradcze z zakresu pozyskiwania �rodków i zarz�dzania projektami           
w ramach funduszy strukturalnych, 

- lokalny fundusz po�yczkowy dla MSP, 
- funduszu por�cze� kredytowych dla MSP, 
- usługi doradczo-informacyjne dla MSP i osób rozpoczynaj�cych działalno�� 

gospodarcz� z zakresu zarz�dzania i marketingu, finansów i prawa 
administracyjnego, 

- udzielanie przez PUP po�yczek na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej, 
- stosowanie preferencji w prawie miejscowym dla osób rozpoczynaj�cych 

działalno�� gospodarcz� (np. zwolnienie z opłaty od wpisu do ewidencji 
działalno�ci gospodarczej, ulgi w podatkach lokalnych), 

- mo�liwo�� uruchomienia działalno�ci gospodarczej na terenach obj�tych ulgami 
inwestycyjnymi np. KSSE Podstrefa Sosnowiecko-D�browska. 

Bardzo istotnym działaniem ukierunkowanym na wspieranie rozwoju MSP jest 
współpraca Agencji Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu z Górno�l�sk� Agencj� 
Przekształce� Przedsi�biorstw – Regionalnym Centrum Transferu Technologii          
w Katowicach w zakresie transferu nowych rozwi�za� technicznych                            
i technologicznych.  

ARL SA bierze udział w pracach Regionalnego Forum Innowacji (RIS Silesia), 
którego celem jest stworzenie płaszczyzny współpracy �rodowisk działaj�cych na 
rzecz innowacji oraz systemu umo�liwiaj�cego wzrost konkurencyjno�ci MSP            
w regionie. Posiadana przez ARL SA wiedza i nabyte do�wiadczenie w tym zakresie 
przekazywane jest firmom zlokalizowanym na terenie gminy Sosnowiec w ramach 
�wiadczonych usług konsultacyjno-doradczych i odr�bnych spotka�. Agencja 
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Rozwoju Lokalnego SA jest wi�c lokalnym o�rodkiem przekazuj�cym informacje                  
o mo�liwo�ciach transferu nowych rozwi�za� technicznych i technologicznych. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych, a zwłaszcza cel po�redni nr 2 
Rozszerzenie zakresu przekwalifikowa� zawodowych i dokształcania zawodowego 
oraz priorytet D Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych 
i �rednich przedsi�biorstw a w szczególno�ci cel po�redni nr 2 tworzenie warunków 
rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw oraz ich siły i stabilizacji ekonomicznej. 

c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój mikroprzedsi�biorstw, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- komplementarno�� do istniej�cych rozwi�za�, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wybór projektów przez Zarz�d Miasta Sosnowca przy rekomendacji grupy 

ekspertów. 
 

d) zakres geograficzny-lokalizacja: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 

e) spodziewane efekty realizacji działania. 

Wska�nik  produktu Wska�nik  rezultatu 

- ilo�� przyznanych po�yczek / por�cze� 
kredytowych, 

- ilo�� godzin doradczych, 

- ilo�� przedsi�biorstw korzystaj�cych ze  
wsparcia finansowego, 

- liczba nowych miejsc pracy w 
mikroprzedsi�biorstwach, które otrzymały 
wsparcie finansowe, 

- liczba nowo rozpocz�tych działalno�ci 
gospodarczych, 

- ilo�� osób rozpoczynaj�cych działalno�� 
gospodarcz�, 

- ilo�� osób, które skorzystały  
z doradztwa, 

 

f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, Instytucja wdra�aj�ca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.13. - - - - - - ARL 
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Działanie 2.14.: Wzrost atrakcyjno�ci miasta poprzez polepszenie bazy 
materialnej instytucji kultury i ochron� zabytków. 

a) cele : 

- aktywizacja mieszka�ców do jak najszerszego uczestnictwa w kulturze, 
- poszerzenie oferty kulturalnej miasta, 
- wzrost atrakcyjno�ci turystycznej miasta, 
- tworzenie bazy materialnej dla rozwoju działalno�ci twórczej, 
- promocja osi�gni�� lokalnych twórców na terenie kraju i zagranicy, 
- poprawa stanu technicznego zabytków, 
- podniesienie stanu �wiadomo�ci społeczno�ci Sosnowca w dziedzinie ochrony 

zabytków, 

b) opis działania: 

Realizacja projektu poprzez: 

- Adaptacj� byłego Domu Kultury KWK „Kazimierz-Juliusz” na działalno�� kulturaln�, 
sportowo-rekreacyjn�, 
-  Budow� nowoczesnego kompleksu rozrywkowo-kulturalnego. Planowana budowa  
    multikina wykorzystuj�cego zabytkow� architektur� „kamiennego domu” przy ulicy  
    Małachowskiego ł�cz�c w sobie elementy nowoczesno�ci i tradycji przyci�gnie  
    miło�ników sztuki filmowej zwi�kszaj�c tym samym ofert� kulturaln� miasta; 
-  Budow� lub adaptacj� (np. widowni kina „Muza”) na Miejsk� Sal� Koncertow�. 
- Budow� sali koncertowej w Szkole Muzycznej oraz powołanie Wydziału 
    Wokalnego, 
-  Sukcesywn� rewaloryzacj� parków zabytkowych – przy ul. Chemicznej, remont  
     grot przy ul. 
eromskiego, remont i modernizacj� sztucznego stawu oraz Parku  
     Sieleckiego przy ulicy Zamkowej – wykonanie nowego zagospodarowania terenu  
     cz��ci Parku znajduj�cej si� w granicach ogrodzenia Zamku; 
-  Dofinansowanie prac konserwatorskich, w zakresie okre�lonym obowi�zuj�cymi  
    przepisami, wybranych obiektów zabytkowych m.in.: Polichromii Tetmajera 
    i Uziembły w katedrze WNMP, konserwacj� wystroju malarsko-sztukatorskiego 
    w siedzibie Wydziału Techniki U�, przy ul. 
eromskiego 3, remont elewacji 
    siedziby S�du Rejonowego przy ul. 1 Maja. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku a zwłaszcza cel po�redni nr 3: wzmocnienie i rozwój �rodowisk 
twórczych a w szczególno�ci kierunek działania nr 3.2. wspieranie miejskich instytucji 
oraz �rodowisk twórczych – rozwój Teatru Zagł�bia; cel po�redni nr 4: Aktywizacja 
mieszka�ców w tworzeniu i korzystaniu z dóbr kultury ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem kierunków działa� nr 4.1. poprawienie stanu bazy materialnej 
instytucji kultury – stworzenie Miejskiego Impresariatu Artystycznego; nr 4.2.dbało�� 
o dziedzictwo kulturowe miasta – prace rekonstrukcyjno-remontowe w zabytkowym 
Zamku Sieleckim; nr 4.3. wspieranie inicjatyw budowy nowych obiektów kultury, 
wspieranie rozbudowy nowoczesnej sieci kin oraz priorytet E Zwi�kszenie 
atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, doskonalenie 
funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a zwłaszcza z jego cel po�redni nr 9: Zwi�kszenie 
atrakcyjno�ci turystycznej miasta. 



� ���

c) kryteria wyboru działania: 
- konieczno�� unowocze�nienia i poprawy funkcjonowania istniej�cych obiektów 

kultury, 
- zapotrzebowanie społeczne na dodatkowe formy działalno�ci kulturalnej, 
- promocja miasta, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca; 
d) zakres geograficzny: Miasto Sosnowiec i region Zagł�bia D�browskiego, 

e) spodziewane efekty realizacji działania: 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 

- ilo�� zmodernizowanych obiektów kultury  

- ilo�� nowo wybudowanych obiektów kultury 

- zwi�kszenie komfortu odbioru usług 
kulturalnych 

- ilo�� nowych propozycji w ofercie kulturalnej 
miasta 

- ilo�� odrestaurowanych obiektów 
zabytkowych 

- ilo�� obiektów, w których prowadzone s� 
prace konserwatorskie 

- wzrost frekwencji w instytucjach kultury 

- wzrost dochodów ze sprzeda�y biletów 

- polepszenie warunków pracy w instytucjach 
kultury, 

- ilo�� osób niepełnosprawnych  
uczestnicz�cych przedsi�wzi�ciach 
kulturalnych 
- zachowanie obiektów zabytkowych dla 
przyszłych pokole� 
- przybli�enie mieszka�com miasta obiektów 
zwi�zanych z histori� Sosnowca 

- ilo�� osób zwiedzaj�cych obiekty zabytkowe 
miasta 

f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 

g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 

h) wkład finansowy w realizacj� działania: 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne 

Prywatne  

2.14. 
remont Zamku 

Sieleckiego 

1.000.000 - - 1.000.000 - - WKS 

Adapt. bud. przy 
ul. Teatralnej dla 

Sceny 
Kameralnej 

 
 

715.000 

- -  
 

400.000 

 
 

315.000 

- WKS 

Adapt. byłego 
Domu Kultury 

KWK Kazimierz-
Juliusz 

 
 

1.000.000 

- -  
 

500.000 

 
 

500.000 

- WKS 

Bud. lub adapt. 
np. kina Muza, 
na Miejsk� Sal� 

Koncertow� 

 
 

1.500.000 

- -  
 

750.000 

 
 

750.000 

- WKS 

 5.020.000 - - 5.020.000 - - WKS 
RAZEM 9.235.000 - - 7.670.000 1.565.000 -  
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Działanie 2.15.: SOSNOWIEC MOJA MAŁA OJCZYZNA - wzmocnienie 
to�samo�ci regionalnej mieszka�ców miasta. 

 
a) cele: 

- popularyzacja dziejów i dorobku miasta oraz regionu, 
- współpraca ze szkołami zwłaszcza w zakresie edukacji regionalnej, 
- wzmocnienie i rozwój �rodowisk twórczych miasta, 
- promocja osi�gni�� lokalnych twórców na terenie miasta, kraju i zagranic�, 
- aktywizacja młodego pokolenia do uczestnictwa w kulturze, 
 

b) opis działania: 
Realizacja projektu poprzez: 

- Organizowanie corocznych spotka� plastycznych z udziałem artystów rodem 
    z Sosnowca jak i wybitnych postaci �rodowiska plastycznego w kraju i zagranic�; 
- Organizowanie Zjazdu Pisarzy Zagł�biowskich - projekt ma na celu integracj� 
    i wspieranie lokalnego �rodowiska pisarzy, krytyków i badaczy literatury  
    zagł�biowskiej. W ramach realizacji projektu przewiduje si� kontynuacj� 
    cyklicznych spotka� (co pi�� lat) pisarzy i poetów wywodz�cych si� z naszego  
    regionu. Zjazdowi towarzysz� spotkania autorskie organizowane w filiach  
    Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w placówkach o�wiatowych na terenie 
    miasta; 
- Przegl�d Teatrów Województwa �l�skiego - projekt zakłada organizacj� 
   corocznego przegl�du najciekawszych spektakli zrealizowanych w teatrach 
    województwa �l�skiego, którym towarzyszy� b�d� spotkania twórców  
    teatralnych i ludzi zwi�zanych ze sztuk� teatru; 
- Miejskie Stypendia Artystyczne - projekt miejskiego funduszu stypendialnego ma na 
   celu wspomaganie rozwoju młodzie�y uzdolnionej artystycznie zamieszkałej  
   w Sosnowcu-w szczególno�ci uczniów szkół artystycznych i studentów wy�szych 
   uczelni artystycznych; 
- Organizacj� Festiwalu OFF–KUL-tura przegl�d amatorskiej twórczo�ci 
     młodzie�owej poza głównym nurtem i alternatywnej; 
- Utworzenie Sosnowieckiej Orkiestry Kameralnej ma na celu kultywowanie  
    muzycznych tradycji naszego regionu oraz promocj� adeptów szkół  
    artystycznych w zakresie kompozycji, dyrygentury i wokalistyki; 
- Kontynuacj� polityki wydawniczej dotycz�cej problematyki regionalizmu – m.in.: 
    wydanie Monografii Miasta Sosnowca, kolejnych tomów „Rocznika 
   Sosnowieckiego” oraz publikacje: „Rodzina Dietlów”, „Rodzina Lamprechtów”,  
   wydanie III tomu słownika „Pisarze i badacze literatury w Zagł�biu D�browskim”  
   oraz materiałów posesyjnych pt. „Biografie z Zagł�bia: ludzie – zdarzenia –  
   symbole”; 
- Organizacj� sesji naukowych pt.: „Zagł�bie D�browskie w czasach zaborów i walk  
   o niepodległo��” – w 85. rocznic� odzyskania niepodległo�ci (2003r.), „Rewolucja  
   1905 -1907 w Zagł�biu D�browskim – w 100. rocznic� wydarze� pod Hut� 
   Katarzyna”. (2005); 
-  Współorganizacj� Kongresu Kultury Zagł�bia D�browskiego; 
-  Organizacj� Przegl�du Zagł�biowskich Zespołów Folklorystycznych; 
- Upami�tnienie znanych postaci wywodz�cych si� z Sosnowca poprzez nadanie  
   nowych nazw ulic. 
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Powy�sze działanie realizuje priorytet A Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015r. Wzrost wykształcenia mieszka�ców oraz rozwój ich zdolno�ci 
adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych, a zwłaszcza cel po�redni nr 
4: Aktywizacja mieszka�ców w tworzeniu i korzystaniu z dóbr kultury, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku działa� nr 4.4: Wzbogacenie oferty kulturalnej 
dla mieszka�ców Sosnowca. 

 

c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszka�ców miasta, 
- konsolidacja �rodowisk twórczych, 
- promocja młodych talentów, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 

d) zakres geograficzny: Miasto Sosnowiec i  region Zagł�bia D�browskiego, 
 

e) spodziewane efekty realizacji działania: 

 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 

-ilo�� zorganizowanych festiwali, wystaw, 
konkursów, przegl�dów, zjazdów, spotka�, 
sesji itp. 

-ilo�� przyznanych stypendiów artystycznych, 

-ilo�� wydanych publikacji o mie�cie i regionie 

-wzrost �wiadomo�ci regionalnej 
społecze�stwa, 
-wzrost poczucia identyfikacji z miastem i 
regionem, 
-wzrost uczestnictwa i zainteresowania 
młodych ludzi kultur� własnego regionu, 
- rozwój młodych talentów artystycznych. 

f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 

g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 

h) wkład finansowy w realizacj� działania: 

 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

2.15. 772.000 - - 772.000 - - WKS 
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Działanie 2.16.: EUROPA NASZ WSPÓLNY DOM – polityka kulturalna miasta na 
rzecz integracji z Uni� Europejsk�. 

 
a) cele: 

- poszerzenie wiedzy o pa�stwach – członkach Unii Europejskiej w �rodowisku, 
- zapoznanie młodego pokolenia sosnowiczan z programami unijnymi, 
- realizacja umów o współpracy z placówkami zagranicznymi, 
- ochrona �rodowiska naturalnego, 
 

b) opis działania: 
 
Realizacja projektu poprzez: 

- Konkurs  Tenorów  im. Jana Kiepury – projekt  realizowany b�dzie  wspólnie 
   z samorz�dami miast Krakowa, Sosnowca i Krynicy na podstawie podpisanego 
   w 2003 roku porozumienia o współpracy. W swoim zało�eniu b�dzie 
   uzupełnieniem aktualnie odbywaj�cego si� Festiwalu Kiepurowskiego w Krynicy. 
   Planuje si�, aby było to przedsi�wzi�cie na skal� europejsk� o �wiatowym 
   rozgłosie, 
 - Konkurs   Muzyczne Reminiscencje  –  projekt  cyklicznej  imprezy  odbywaj�cej  
   si� co dwa lata. Celem projektu jest skomponowanie krótkiego utworu   
   muzycznego  przeznaczonego do wykonania przez zespół kameralny,  
    który  odzwierciedla�   b�dzie wzajemne  przenikanie kultur, tradycji i dorobku 
    artystycznego narodów Zjednoczonej Europy,  
 - Mi�dzynarodowy  Turniej  Sportowego  Ta�ca Towarzyskiego „ Shock  Dance” 
    o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca – pokazy sportowego ta�ca towarzyskiego  
    z udziałem zagranicznych par zespołów tanecznych przybli�aj� ró�norodno�� 
    stylów i form tanecznych, stanowi� atrakcyjn� form� sp�dzania wolnego czasu, 
- Mi�dzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny – ma na celu przybli�ane 
    bogactwa i ró�norodno�� kultury ludowej na �wiecie z uwzgl�dnieniem  
    aspektu rodzimej kultury i regionalnego folkloru,  
- Mi�dzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów i Skamieniało�ci – celem projektu 
   jest przybli�enie �rodowiska naturalnego człowieka poprzez prezentacj� minerałów 
   i skamieniało�ci wyst�puj�cych w Polsce i na �wiecie, 
- „Mali obywatele wielkiej Europy” oraz „Portret naszej Europy”– cykl imprez 
   skierowanych do dzieci oraz młodzie�y gimnazjalnej. Ka�de spotkanie po�wi�cone 
   b�dzie jednemu z wybranych krajów pi�tnastki, podczas którego dzieci i młodzie� 
   maj� okazj� zapozna� si� z podstawowymi informacjami na temat danego 
   pa�stwa, jego kultury i tradycji. Imprezy maj� charakter zabawy, inscenizacji lub 
   dyskusji, poł�czonej ze słuchaniem muzyki, ró�nego typu konkursami, quizami  
   i degustacj� regionalnych potraw. Spotkaniom towarzyszy� b�dzie stosowna 
   oprawa plastyczna  (flagi, symbole unijne, mapy, zdj�cia, pocztówki itp.), 
- Mi�dzyszkolne współzawodnictwo pod  nazw� „Europejska  Liga Gimnazjalna”  
   we współpracy z Biurem Integracji Europejskiej �l�skiego Urz�du Wojewódzkiego 
   w Katowicach b�dzie miało na celu pogł�bienie wiadomo�ci nt. sposobów 
   realizacji programów unijnych zwłaszcza dotycz�cych młodzie�y, 
- Kontynuacja rozwoju współpracy zagranicznej (Cottbus, Bardejov, Tarnopol, 
    St. Petersurg, Roubaix), 
-   Organizacja Mi�dzynarodowych Targów Kultury i Sztuki „Wschód – Zachód”, 
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- Organizacja Mi�dzynarodowego Festiwalu Kultury Pa�stw „Trójk�ta Trzech 
     Cesarzy”. 
  

Powy�sze działanie realizuje priorytet F Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca           
do 2015 roku: Integracja z Uni� Europejsk�, rozwijanie współpracy 
mi�dzyregionalnej, regionalnej i mi�dzygminnej, a zwłaszcza cel po�redni  
nr 1: Działanie na rzecz integracji  europejskiej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
kierunku działa�  1.1 Działania na rzecz zwi�kszenia wiedzy mieszka�ców miasta  
o Unii Europejskiej; 

 

c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na podniesienie poziomu wiedzy mieszka�ców miasta o dorobku kulturowym  
   Europy, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- promocja i wzrost atrakcyjno�ci miasta, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 

d) zakres geograficzny: Miasto Sosnowiec i region Zagł�bia D�browskiego, 

e) spodziewane efekty realizacji działania: 

 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 

- wypracowanie systemu edukacji o Unii 
Europejskiej, 

- przyznanie stypendiów artystycznych, 

- zorganizowanie wystaw, konferencji, sesji, 
festiwali oraz innych przedsi�wzi�� 
kulturalnych o charakterze 
mi�dzynarodowym, 

- zwi�kszenie wiedzy i �wiadomo�ci  
społecznej dotycz�cej problematyki unijnej, 

- liczba przedsi�wzi�� o charakterze 
mi�dzynarodowym, 

- podniesienie presti�u kraju, 

h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
Działanie 

2.16. Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

Konkurs 
Tenorów im. 
Jana Kiepury 

400.000 200.000 - 200.000 - - WKS 

Organizacja 
Mi�dzynarodo

wego 
Festiwalu 
Trójk�ta 
Trzech 

Cesarzy 

300.000 150.000 - 150.000 - - WKS 

 493.000 - - 493.000    
RAZEM 1.193.000 350.000 - 843.000 - - WKS 
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Działanie 3.1.: Prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowo – bud�etowej 
miasta pozwalaj�cej na jego rozwój. 

 
a) cele: 
 
- wykorzystanie wszystkich mo�liwych �ródeł pozyskiwania �rodków finansowych  

w celu maksymalizacji dochodu bud�etu miasta, 
- kształtowanie deficytu bud�etowego na poziomie zapewniaj�cym realizacj� 

planowanych zada� inwestycyjnych jak równie� bezpieczn� spłat� zadłu�enia     
w zało�onym okresie czasu, 

- konsekwentna egzekucja nale�nych podatków i innych nale�no�ci finansowych, 
- przestrzeganie zasady celowego i oszcz�dnego gospodarowania �rodkami 

publicznymi, 
 
b) opis działania:  
 

Wszystkie działania podejmowane dla pozyskania dochodów powinny 
zabezpieczy� zarówno sfer� komunalnego funkcjonowania miasta jak i potrzeby 
społeczne mieszka�ców, a tak�e zapewni� rozwój miasta przez realizacj� zamierze� 
inwestycyjnych. 

Realizacja tych zada� wymaga kumulowania �rodków dla gminy dost�pnych             
z formalno-prawnego punktu widzenia.  
Działania podejmowane w tym zakresie to m.in.: 
- ustalanie stawek podatkowych na poziomie zapewniaj�cym dochody 

gwarantuj�ce zaspokojenie niezb�dnych potrzeb miasta, 
- ustalanie stawek czynszu za lokale u�ytkowe w trybie przetargu, 
- ustalanie stawek czynszów dzier�awnych na poziomie uwzgl�dniaj�cym wska�nik 

inflacji, 
- stopniowe zbli�anie wysoko�ci czynszów w mieszkaniach komunalnych do 

poziomu umo�liwiaj�cego pokrycie kosztów eksploatacji i remontów bie��cych, 
- kontynuacja działa� w kierunku pozyskiwania pozabud�etowych �ródeł 

finansowania inwestycji poprzez emisje obligacji i kredyty, 
- pozyskiwanie �ródeł finansowania inwestycji z przedakcesyjnych i strukturalnych 

funduszy UE, 
- lokowanie nie zaanga�owanych �rodków pieni��nych na korzystnie 

oprocentowanych rachunkach bankowych (lokaty tzw. weekendowe oraz krótko     
i �rednio-terminowe), 

- wykorzystanie w pełnym zakresie, wynikaj�cych z przepisów prawa, metod 
egzekucyjnych, jak równie� bie��ce wdra�anie procesów windykacyjnych celem 
optymalnego wyegzekwowania zaległych nale�no�ci wobec miasta, 

- ci�głe usprawnianie systemu przepływu informacji wewn�trznej w celu 
zapewnienia powszechno�ci opodatkowania i kompleksowego ustalania  
wierzytelno�ci przypadaj�cych gminie. 

 
W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania �rodków bud�etowych nale�y: 
- prowadzi� stały nadzór nad gospodark� finansow� jednostek planowo 

dotowanych z bud�etu, 
- przeprowadza� kontrole problemowe i kompleksowe w jednostkach 

organizacyjnych gminy, 
- powoła� słu�by audytu wewn�trznego. 
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Istotnym elementem polityki gospodarczej i finansowej miasta jest podejmowanie 

działa� wspieraj�cych rozwój przedsi�biorczo�ci. 
Działania te zmierza� b�d� do stosowania preferencji i aktywnego wspierania 

przedsi�biorców, gwarantuj�cych rozwój inwestycji i powstawanie nowych miejsc 
pracy, przy uwzgl�dnieniu obowi�zuj�cych przepisów ustawy o warunkach 
dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej. 

Maj�c na uwadze wielk� liczb� potrzeb, a z drugiej strony kieruj�c si� realnymi 
mo�liwo�ciami finansowymi Miasta podstawowym zało�eniem w zakresie 
wydatkowania �rodków publicznych b�dzie racjonalizacja i efektywno�� ich 
wykorzystania. Powy�szemu celowi słu�y� b�dzie mi�dzy innymi wdra�anie ustawy 
wprowadzaj�cej obowi�zek audytu wewn�trznego. 

W ramach audytu wewn�trznego w Urz�dzie prowadzi� si� b�dzie badania:  
przepływów �rodków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych, wykorzystania 
�rodków bud�etowych przez wydziały i jednostki organizacyjne zgodnie z zasad� 
celowo�ci, legalno�ci i gospodarno�ci oraz badania w zakresie oceny obszarów 
ryzyka zaci�gania kredytów i emisji obligacji komunalnych.  

Prowadzona b�dzie równie� wnikliwa kontrola wewn�trzna i zewn�trzna 
gospodarki finansowej jednostek i zakładów bud�etowych. 
 
c)  kryteria wyboru działania: 
 
- racjonalna gospodarka �rodkami publicznymi, 
- zachowanie wła�ciwych, wynikaj�cych z zało�e� programowych, proporcji           

w wydatkach bud�etowych zapewniaj�cych zarówno bie��ce utrzymanie 
substancji miejskiej, jak i działania inwestycyjne oraz modernizacyjne, 

- zmiany systemowe ukształtowane na podstawie okre�lonej polityki finansowej 
Pa�stwa. 

 
d) zakres geograficzny – miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania :  
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- pozyskiwanie bud�etowych i pozabud�etowych 
�rodków finansowych, 

- maksymalizacja dochodów bud�etowych, 
- realizacja zada� inwestycyjnych, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy : miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania:  
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.1. - - - W ramach 
obowi�zków 

Wydziału 

- - WFN 
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Działanie 3.2.: Racjonalna gospodarka gruntami stanowi�cymi własno�	 gminy  
 
a) cele:  
 
- nabywanie przez gmin� tytułu własno�ci do jak najwi�kszych obszarów gruntów,  
- pozyskanie do zasobów gminnych i powiatowych terenów strategicznych; zieleni, 

itp.  
- racjonalny obrót cywilno –prawny gruntami, 
- racjonalna gospodarka gruntami wolnymi od roszcze�, nie przeznaczonymi do 

zbycia (dzier�awa zainteresowanym lub u�yczenie), 
- zmniejszenie terenów nieu�ytków. 
 
b) opis działania:  

Jednym z najwa�niejszych zada� gminy w dobie rozwijaj�cej si� gospodarki 
rynkowej oraz w kontek�cie ustalonej ju� daty wej�cia Polski do struktur Unii 
Europejskiej jest m.in. racjonalna gospodarka gruntami stanowi�cymi jej własno��. 
Uregulowany stan prawny danego gruntu, danego obszaru gruntów, jest trudny do 
przecenienia w czasie zabiegów i stara� prowadzonych przez władze samorz�dowe 
miasta o pozyskanie inwestora zainteresowanego zainwestowaniem swojego 
kapitału na terenie naszego miasta i utworzenie tak potrzebnych nowych miejsc 
pracy.  

Miasto Sosnowiec nie dysponuje w sposób swobodny nieograniczonymi 
mo�liwo�ciami w oferowaniu działek i gruntów potencjalnym inwestorom. Dlatego te� 
wła�nie prowadzenie przez gmin� jak najbardziej racjonalnej i przemy�lanej 
gospodarki gruntami jest jednym z najwa�niejszych zada�, bo tylko takie 
post�powanie mo�e zapewni� nale�yte wykorzystanie tych walorów i mo�liwo�ci, 
które gmina posiada i którymi mo�e dysponowa�.  

Uregulowany stan prawny gruntu, uzbrojony w media i infrastruktur� teren 
oraz jego dogodne do wykorzystania poło�enie, s� samymi w sobie warto�ciami 
wpływaj�cymi na jego warto�� rynkow� i atrakcyjno�� dla potencjalnych inwestorów. 

Nabywanie przez gmin� tytułu własno�ci gruntu nast�puje w drodze decyzji 
komunalizacyjnej wojewody. W przypadku braku regulacji stanu prawnego na 
wniosek Skarbu Pa�stwa prowadzone jest post�powanie o zasiedzenie na mocy 
uzyskanego postanowienia o nabyciu tytułu własno�ci prowadzona jest procedura 
komunalizacyjna.  

Prace komunalizacyjne w gminie rozpocz�te ju� w 1990 r kontynuowane b�d�    
w latach 2003 – 2006. Tak wydłu�ony okres regulacji stanów prawnych zwi�zany jest 
przede wszystkim z brakiem, zakładanych ówcze�nie i nie prowadzonych na bie��co 
przez poszczególne lata, hipotek dla nieruchomo�ci na terenie miasta Sosnowca. 
Odtwarzanie zaszło�ci, poszukiwania współczesnych i aktualnych wła�cicieli oraz 
posiadaczy pochłania bardzo wiele czasu i wymaga ponoszenia przez gmin� 
pewnych nakładów. Inn� przyczyn� długiego okresu komunalizacji gruntów s� stale 
zmieniaj�ce si� przepisy prawne.  

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma administracyjna wydzieliła 
oprócz mienia komunalnego i mienia Skarbu Pa�stwa równie� mienie powiatowe. 
Poszerzony zakres komunalizacji o mienie powiatowe b�dzie kontynuowany w latach 
nast�pnych. 
 W latach 2003 – 2006 gospodarka gruntami odbywa� si� b�dzie w oparciu           
o zało�enia zawarte w „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”. Na podstawie wy�ej wymienionego dokumentu dokonywane b�dzie 
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scalanie nieruchomo�ci w celu zapewnienia ładu przestrzennego i racjonalnego 
wykorzystania gruntów, przede wszystkim:  

- pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne przy ulicach: Juliuszowskiej, 
Rolniczej, Traugutta, Łukasi�skiego, Lenartowicza – Południowej; 

- na cele budownictwa szpitalnego, zdrowia, usług, handlu i gastronomii przy ulicy 
Dworskiej; 

- dla celów inwestycyjnych tj. trasa DK –94 i jej okolice. 
 

 W zwi�zku z trwaj�cym jeszcze procesem transformacji gospodarczej, co na 
terenie naszego miasta dotyczy głównie likwidacji kopal� i licznych przedsi�biorstw 
pa�stwowych szczególnie przemysłu ci��kiego i włókienniczego, gmina zobowi�zana 
b�dzie do przejmowaniem nieruchomo�ci tych likwidowanych jednostek w celu ich 
zagospodarowania i wykorzystania. Przejmowane b�d� głównie grunty po likwidacji 
kopal� „Sosnowiec”, „Por�bka – Klimontów”, „Niwka – Modrzejów”,  „Saturn.” 
 
 Kolejnym, nowym, bardzo istotnym i czasochłonnym zagadnieniem jest 
tworzenie mapy numerycznej, która b�dzie podstaw� opracowywania systemu 
informacji o terenie. Jest to problem zło�ony i jego rozwi�zanie wymaga wspólnego, 
ł�cznego działania kilku wydziałów Urz�du Miejskiego. 
  
 W dyspozycji Prezydenta Miasta jako Starosty znajduje si� Powiatowy 
Fundusz Geodezyjny. Kwoty funduszu nie s� w poszczególnych latach stałe, 
poniewa� zale�� od wysoko�ci wpłat jakie wpływaj� na jego konto ze �ródeł 
okre�lonych ustawowo. 
  

W latach 2003-2006 �rodki z Powiatowego Funduszu Geodezyjnego 
wykorzystywane b�d� głównie na:  

- aktualizacj� Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; 
- wykonanie i aktualizacj� mapy numerycznej, która b�dzie podstaw� do 
  utworzenia Systemu Informacji o Terenie dla miasta Sosnowca, 
- zakładanie osnów szczegółowych, 
- ochron� znaków geodezyjnych. 

 
 Obecnie ju� niemal 85% gruntów na terenie gminy Sosnowiec ma 
uregulowany stan prawny. Jednak�e cz��� tych nieruchomo�ci obci��ona jest 
prawem osób trzecich, tj. spółdzielni, jednostek pa�stwowych, osób fizycznych. 
Roszczenia wy�ej wymienionych podmiotów s� regulowane przez gmin� w oparciu   
o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. 
nr 115, poz. 741). W tym przypadku obrót odbywa si� w formie bezprzetargowej. 
Kontynuowany on b�dzie w latach 2003 – 2006. Tryb ten b�dzie obowi�zywał przy: 
- sprzeda�y lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców, 
- zwracaniu nieruchomo�ci na rzecz byłych wła�cicieli, 
- przekazywania gruntów w wieczyste u�ytkowanie na rzecz spółdzielni oraz innych 

osób prawnych, które były u�ytkownikami gruntu na dzie� 05.12.1990 r., 
- przekazywaniu w wieczyste u�ytkowanie gruntów zabudowanych i nie 

zabudowanych na rzecz posiadaczy, którzy pobudowali obiekty na podstawie 
pozwolenia budowlanego przed dniem 05.12.1990 r., 

- przekazywaniu gruntów w wieczyste u�ytkowanie na rzecz osób, które na 
podstawie pozwolenia budowlanego pobudowały ze �rodków własnych gara�e 
przed dniem 5.12.1990 r., 
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- sprzeda�y b�d� przekazywaniu w u�ytkowanie wieczyste cz��ci gruntu 
przyległego do nieruchomo�ci wła�ciciela w celu poprawienia stanu jej 
zagospodarowania, je�eli jednostka ubiegaj�ca si� o przekazanie gruntu posiada 
decyzj� o zarz�dzie lub opłatach przed dniem 05.12.1990 r., 

- przekazywaniu w u�ytkowanie wieczyste gruntów b�d�cych w u�ytkowaniu 
ogrodów działkowych, 

- dokonywaniu obrotów gruntami mi�dzy Skarbem Pa�stwa a jednostkami 
samorz�du terytorialnego, 

- dokonywaniu darowizn lub zamiany w trybie art. 37, ust. 2, pkt. 4 w/wym. ustawy  
o gospodarce nieruchomo�ciami, 

- przekształcaniu prawa wieczystego u�ytkowania na rzecz osób fizycznych, w my�l 
przepisów ustawy z dnia 04.09.1997 r. o przekształceniu prawa u�ytkowania 
wieczystego przysługuj�cego osobom fizycznym w prawo własno�ci. Wnioski       
o przekształcenie tego prawa mogły by� składane do 31 grudnia 2002 r.; dlatego 
wydanie stosownych decyzji planowane jest na koniec 2003 r. oraz na podstawie 
ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która wniosła 
nowelizacj� do ustawy o nabywaniu przez u�ytkowników wieczystych prawa 
własno�ci nieruchomo�ci, na mocy której osoby fizyczne b�d�ce w dniu 26 maja 
1990 r. oraz w dniu wej�cia w �ycie w/w ustawy  nabywaj� z mocy prawa 
własno�� nieruchomo�ci zabudowanych na cele mieszkalne.  Z uwagi na fakt, �e 
brak jest przepisów wykonawczych okre�laj�cych szczególny tryb wydawania 
decyzji realizacja ustawy nast�pi prawdopodobnie w 2004 r.  

 
Pozostałe grunty s� przedmiotem przetargów, które odbywaj� si� w oparciu         

o przepisy rozporz�dzenia z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie okre�lenia zasad        
i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomo�ci stanowi�cych własno�� 
Skarbu Pa�stwa lub własno�� gminy. Grunty do obrotu przygotowywane s�              
w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego, który okre�la cele na jakie dana 
nieruchomo�� mo�e by� przewidziana. 
 
 Odbywa� si� te� b�d� inne drobne przetargi obejmuj�ce jedn� lub kilka 
działek. Grunty stanowi�ce własno�� gminy oraz b�d�ce w jej posiadaniu b�d� 
równie� zagospodarowane przez osoby fizyczne lub prawne, na podstawie umów 
dzier�awy. Dzier�awa pozwala na racjonalne wykorzystanie nieruchomo�ci, bez 
dokonywania obrotu, co daje mo�liwo��, w przyszło�ciowej zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego, wykorzystania tych nieruchomo�ci na realizacj� 
zada� własnych gminy. Ponadto wy�ej wymieniona forma prawna, z uwagi na opłaty 
miesi�czne z tytułu czynszu dzier�awczego, przysparza gminie znacznych 
dochodów. Taka forma zarz�dzania gruntami gminy wpływa tak�e na zmniejszanie 
terenów nieu�ytków i dzikich wysypisk. 
 

Działki przy ulicy Komuny Paryskiej – teren w trakcie podziału geodezyjnego 
celem wydzielenia 4 działek budowlanych przeznaczonych na działalno�� 
produkcyjno-usługow� i produkcyjn� przeznaczon� dla zakładów o wysoko 
przetworzonej my�li technicznej. 
 

W nawi�zaniu do ugody s�dowej z czerwca 2003 roku w sprawie zapłaty 
przez PKP SA nale�no�ci na rzecz gminy Sosnowiec, Polskie Koleje Pa�stwowe SA 
zobowi�zały si� do przekazania na rzecz gminy Sosnowiec gruntów o ł�cznej 
powierzchni około 10 ha. Przekazywanie b�dzie nast�powało sukcesywnie 
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pocz�wszy od 2003 do 2006 roku. W 2003 roku planowane jest przej�cie gruntów 
przy ulicy Kili�skiego; 3-go Maja, alei Mireckiego, a pozostałe grunty b�d� 
przekazywane wg odr�bnego harmonogramu. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet D Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych      
i �rednich przedsi�biorstw, a w szczególno�ci cel po�redni nr 4 podniesienie 
atrakcyjno�ci inwestycyjnej miasta. 
  
 
c) kryteria wyboru działania: 
 
- zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszka�ców miasta, 
- wpływ na rozwój przedsi�biorczo�ci, handlu i usług w mie�cie, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- przysparzanie gminie znacznych dochodów. 
 
d) zakres geograficzny: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
  
e) spodziewane efekty realizacji działania:  
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� gruntów dla których  uregulowano 

stan prawny, 
- ilo�� gruntów wydzier�awionych lub 

oddanych w u�yczenie, 

- ilo�� �rodków z obrotu gruntami, 
- ilo�� �rodków uzyskanych z dzier�awy,   

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec,  
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania :  
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.2. - - - W ramach 
obowi�zków 

WGG 

- - WGG 
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Działanie 3.3.: SYSTEM INFORMACJI O TERENIE "SOSNOWIEC" (SIT).  
 
a) cele: 
- usprawnienie procesów podejmowania decyzji przez organy samorz�du 

Sosnowca oraz poprawienie poziomu obsługi jego mieszka�ców, 
- ogólny wzrost efektywno�ci zarz�dzania zasobami Gminy, przyczyniaj�cy si� 

po�rednio do wzrostu gospodarczego miasta, 
- uzyskanie wymiernych korzy�ci finansowych. 
 
b) opis działania: 

W celu realizacji przedsi�wzi�cia udzielone b�dzie zamówienie publiczne, 
którego Wykonawca zostanie wyłoniony w trybie, trwaj�cego ju�, przetargu 
dwustopniowego. Szczegółowy harmonogram powstanie w wyniku negocjacji 
prowadzonych w trakcie post�powania przetargowego. Przewiduje si�, �e okres 
wykonania zamówienia b�dzie wynosił 8 lat. 
Zało�enia systemu przewiduj�: 
- przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do informatycznej wraz            

z utworzeniem mo�liwych do uzyskania na jej podstawie warstw tematycznych, 
- wykonanie zdj�� lotniczych w pa�mie promieniowania widzialnego i w pasmach 

spektrostrefowych - sporz�dzenie na ich podstawie ortofotomapy                            
i specjalistycznych map tematycznych oraz cyfrowego modelu terenu, 

- utworzenie pełnego, zało�onego w koncepcji "Systemu..." zbioru warstw 
tematycznych mapy i opisuj�cych ich baz danych stanowi�cych "System...", 

- eksploatacj� "Systemu..." - stał� aktualizacj�, przetwarzanie i dystrybucj� danych. 
 

Powy�sze działanie realizuje głównie priorytet D „Strategii Rozwoju Miasta 
Sosnowca do 2015 r. Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym 
małych i �rednich przedsi�biorstw, a zwłaszcza cel po�redni nr 3. Uwzgl�dnienie      
w planowaniu przestrzennym potrzeb rozwojowych. 
Działanie to przyczyni si� ponadto do realizacji priorytetów: B: Poprawa stanu 
zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa socjalnego i publicznego – poprzez 
cel po�redni nr 7: Poprawa stanu bezpiecze�stwa publicznego, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem kierunku nr 7.2. podejmowanie działa�, udział w realizacji 
programów zwi�kszaj�cych bezpiecze�stwo publiczne w mie�cie, w tym program 
"Bezpieczne Miasto" (wykorzystanie SIT w działaniu Centrum Zarz�dzania 
Kryzysowego i Powiadamiania Ratowniczego, itp.); oraz C: Rozbudowa oraz 
unowocze�nienie systemu transportowego, komunikacyjnego oraz przesyłu mediów - 
poprzez cel po�redni nr 4: Rozwijanie systemów informatycznych i telekomunikacji, 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku nr 4.3. budowa systemu przekazu danych 
poł�czonego z aktualnie konstruowanym systemem europejskim. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- znaczne zwi�kszenie wiarygodno�ci i aktualno�ci danych wykorzystywanych 
przez Gmin�, 

- �cisłe okre�lenie kryteriów jako�ci, spójno�ci, dokładno�ci, aktualno�ci, sposobu 
zapisu, sposobu prezentacji graficznej materiałów, na podstawie których 
podejmowane b�d� decyzje, 

- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- zdolno�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
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d) zakres geograficzny: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- uruchomienie, z zastosowaniem techniki 

informatycznej systemu, stanowi�cego 
zbiór informacji dotycz�cych obszaru 
gminy, powi�zanych z jego 
odwzorowaniem jakim jest mapa. 

Zapewnienie administracji samorz�dowej, 
komunalnym słu�bom technicznym, innym 
zainteresowanym podmiotom oraz 
społeczno�ci lokalnej sprawnego dost�pu do 
kompleksowych i aktualnych informacji 
niezb�dnych do: 
- wspomagania procesów planistycznych 

jak budowa "Strategii rozwoju miasta", 
sporz�dzanie "Studium uwarunkowa�         
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego", jak równie� planów 
miejscowych - stanowi�cych jedno z 
najwa�niejszych zada� samorz�du 
lokalnego, 

- planowania i nadzoru nad realizacj� 
inwestycji miejskich, a przez to bardziej 
racjonalnego wykorzystania �rodków 
finansowych, 

- usprawnienia i przyspieszenia obsługi 
inwestorów zewn�trznych, co po�rednio 
wpłynie korzystnie na kształtowanie 
warunków rozwoju gospodarczego, 

- wspomagania zarz�dzania maj�tkiem 
gminy, w tym mieniem komunalnym, 
poprzez ci�gły dost�p do informacji o 
nieruchomo�ciach, lokalach, inwestycjach, 

- uzyskania wysokiej skuteczno�ci kontroli 
regulowania nale�nych gminie opłat i 
zobowi�za�, 

- zapewnienia efektywnego zarz�dzania 
systemami uzbrojenia technicznego miasta 
w tym eliminacji zagro�e� awariami, 

- usprawnienia pracy jednostek 
organizacyjnych administracji 
samorz�dowej i skrócenie czasu 
oczekiwania Stron na decyzj� lub 
odpowied�. 

f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.3. 5.000.000 - - 5.000.000 - - PPU 
WGG 

 
UWAGA: 
Szacunkowa warto�� działania planowanego do zrealizowania w okresie 8 lat, okre�lona 
została na kwot� ogółem 5.000.000,- zł, przy czym w pierwszym roku realizacji �rodki 
przeznaczone na ten cel wynosz� 700.000,- zł. Pozostała kwota b�dzie ustalana w bud�ecie 
miasta na kolejne siedem lat realizacji. 
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Działanie 3.4: Zmiana studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sosnowiec. 

 

a) cel: 

- wykorzystanie szans rozwoju wschodniego rejonu miasta jakie powstan�              
w niedalekiej przyszło�ci, głównie w zwi�zku z budow� Zespołu Terminali            
w Sławkowie, 

b) opis działania: 

 Opracowanie aktualnie wykonywane zawiera dora�ne korekty ustale�, 
umo�liwiaj�ce rozpocz�cie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego wschodniego rejonu miasta, granicz�cego ze Sławkowem. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet C Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 r. Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, 
komunikacyjnego oraz przesyłu mediów, a zwłaszcza cel po�redni nr 1. Udro�nienie  
i integracja układu komunikacyjnego Miasta, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
kierunku działa� nr 1.2. Podj�cie działa� inicjuj�cych przeprowadzenie bada�               
i studiów na temat budowy centrów logistycznych i terminali transportu 
kombinowanego. 

c) kryteria wyboru działania: 

- dostosowanie dokumentacji planistycznej do potrzeb rozwojowych gminy 
(planów inwestycyjnych), 

- aktualizacja zbioru danych i opracowa� specjalistycznych, 
- wymogi ustawowe. 

d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 

- mo�liwo�� opracowana aktualnych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
wschodniego rejonu miasta stanowi�cych 
podstawowe narz�dzie realizacji 
planowanego rozwoju miasta, 

- mo�liwo�� zagospodarowania terenów 
poeksploatacyjnych CTL „Maczki-Bór” w 
formie strefy produkcyjno-usługowej z 
zapleczem logistycznym oraz poł�czenia 
ich ulic� główn� z tras� DK -1 oraz z 
Zespołem Terminali w Sławkowie.  

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, Instytucja wdra�aj�ca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.4. - - - Realizacja w 
ramach obowi�zków 

Pracowni 

- - PPU 
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Działanie 3.5: Aktualizacja „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec”. 

 

a) cel: 

- dostosowanie polityki gospodarowania przestrzeni� miasta okre�lonej                   
w „Studium...” przyj�tym przez Rad� Miejsk� w Sosnowcu w 1999 roku do 
przyj�tej w 2002 r. „Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 2015 roku”, 

b) opis działania: 

 W opracowaniu tym uwzgl�dnione zostan�, zgodnie z wymogami ustawy         
z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717), uwarunkowania wynikaj�ce głównie z: 
- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 
- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 
- stanu �rodowiska oraz wymogów ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 
- stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
- warunków i jako�ci �ycia mieszka�ców, 
- potrzeb i mo�liwo�ci rozwoju gminy, 
- stanu prawnego gruntów, itp. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet D Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 
2015 r. Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych              
i �rednich przedsi�biorstw, a zwłaszcza cel po�redni nr 3. Uwzgl�dnienie                  
w planowaniu przestrzennym potrzeb rozwojowych. 

c) kryteria wyboru działania: 

- dostosowanie dokumentacji planistycznej do potrzeb rozwojowych gminy 
(planów inwestycyjnych), 

- aktualizacja zbioru danych i opracowa� specjalistycznych, 
- wymogi ustawowe. 

d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- spełnienie wymogów ustawowych w 

dziedzinie planowania przestrzennego, 
- uzyskanie aktualnych materiałów 

wej�ciowych do opracowa� 
planistycznych  

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, Instytucja wdra�aj�ca, 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.5. - - - Realizacja w 
ramach obowi�zków 
Pracowni 

- - PPU 
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Działanie 3.6.: Aktualizacja prognozy demograficznej miasta Sosnowca. 
 

a) cel: 

- aktualizacja materiałów wej�ciowych, koniecznych dla prawidłowego 
zdiagnozowania stanu istniej�cego i opracowania „Aktualizacji prognozy 
demograficznej miasta Sosnowca”, 

b) opis działania: 

Opracowanie to zostanie sporz�dzone przez odpowiednie zespoły 
specjalistów z poszczególnych dziedzin wyłonione w drodze przetargu. Zgromadzony 
obszerny zbiór danych i opracowa� specjalistycznych pochodzi z lat 90-tych 
ubiegłego wieku, a dezaktualizacji w najwi�kszym stopniu uległa m.in. wła�nie: 
„Prognoza demograficzna” opracowana w 1995 r. Aktualizacja „Prognozy 
demograficznej” polega� b�dzie głównie na uwzgl�dnieniu wyników Narodowego 
Spisu Powszechnego 2002. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet D Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015 r.  Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych        
i �rednich przedsi�biorstw, a zwłaszcza cel po�redni nr 3. Uwzgl�dnienie                   
w planowaniu przestrzennym potrzeb rozwojowych. 

c) kryteria wyboru działania: 

- dostosowanie dokumentacji planistycznej do potrzeb rozwojowych gminy 
(planów inwestycyjnych), 

- aktualizacja zbioru danych i opracowa� specjalistycznych, 
- wymogi ustawowe. 
 

d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- spełnienie wymogów ustawowych w 

dziedzinie planowania przestrzennego, 
- uzyskanie aktualnych materiałów 

wej�ciowych do opracowa� 
planistycznych, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, Instytucja wdra�aj�ca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.6. - - - Realizacja w 
ramach funduszy 
wydziałowych 

- - PPU 
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Działanie 3.7.: Aktualizacja „Studium komunikacyjnego Miasta Sosnowca”. 
 

a) cel: 

- aktualizacja materiałów wej�ciowych, koniecznych dla prawidłowego 
zdiagnozowania stanu istniej�cego i opracowania „Aktualizacji studium 
komunikacyjnego miasta Sosnowca”, 

b) opis działania: 

Opracowanie to zostanie sporz�dzone przez odpowiednie zespoły 
specjalistów z poszczególnych dziedzin wyłonione w drodze przetargu. Zgromadzony 
obszerny zbiór danych i opracowa� specjalistycznych pochodzi z lat 90-tych 
ubiegłego wieku, a dezaktualizacji w najwi�kszym stopniu uległo m.in. wła�nie 
„Studium układu komunikacyjnego” sporz�dzone w 1996 r. z uwagi na znacz�ce 
zmiany, które nast�piły w ci�gu ostatnich lat w zakresie tej problematyki. Aktualizacja 
„Studium komunikacyjnego” wymaga wykonania pomiarów ruchu na sieci ulic i dróg 
miejskich oraz okre�lenia na tej podstawie prognozy i rozkładu docelowego 
obci��enia ruchem kołowym w istniej�cym i rozbudowanym systemie 
komunikacyjnym. 

Powy�sze działania realizuj� priorytet D Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 r.  Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych        
i �rednich przedsi�biorstw, a zwłaszcza cel po�redni nr 3. Uwzgl�dnienie                   
w planowaniu przestrzennym potrzeb rozwojowych. 

c) kryteria wyboru działania: 

- dostosowanie dokumentacji planistycznej do potrzeb rozwojowych gminy 
(planów inwestycyjnych), 

- aktualizacja zbioru danych i opracowa� specjalistycznych, 
- wymogi ustawowe. 
 

d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- spełnienie wymogów ustawowych w 

dziedzinie planowania przestrzennego, 
- uzyskanie aktualnych materiałów 

wej�ciowych do opracowa� 
planistycznych, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, Instytucja wdra�aj�ca, 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.7. - - - Realizacja w 
ramach funduszy 
wydziałowych 

- - PPU 
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Działanie 3.8.: „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru Gminy Sosnowiec”. 
 

a) cel: 

- sporz�dzenie niezb�dnego elementu wszelkich opracowa� planistycznych, 
zgodnie w wymogami ustawy Prawo ochrony �rodowiska, 

 
b) opis działania: 

Opracowanie to zostanie sporz�dzone przez odpowiedni zespół specjalistów, 
wyłoniony w drodze przetargu w formie opracowania podstawowego składaj�cego 
si� z cz��ci kartograficznej i opisowej – na podstawie kompleksowych bada�              
i pomiarów terenowych, analizy danych teledetekcyjnych, materiałów 
kartograficznych – w tym planowanych do wykonania w I kwartale 2004 r. zdj�� 
lotniczych – materiałów planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, a w 
szczególno�ci dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-
in�ynierskich, dokumentacji geologicznych złó� kopalin, map glebowo-rolniczych, 
planów urz�dzania lasów, planów ochrony przyrodniczej, rejestru zabytków, 
ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentuj�cych obiekty kulturowe            
i stanowiska archeologiczne, zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 
9.09.2002 r. w sprawie opracowa� ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155 z 2002 r., poz. 
1298). 

Powy�sze działanie realizuje priorytet D Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 r.  Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym małych        
i �rednich przedsi�biorstw, a zwłaszcza cel po�redni nr 3. Uwzgl�dnienie                  
w planowaniu przestrzennym potrzeb rozwojowych. 

c) kryteria wyboru działania: 

- dostosowanie dokumentacji planistycznej do potrzeb rozwojowych gminy 
(planów inwestycyjnych), 

- aktualizacja zbioru danych i opracowa� specjalistycznych, 
- wymogi ustawowe. 

d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- spełnienie wymogów ustawowych w 

dziedzinie planowania przestrzennego, 
- uzyskanie aktualnych materiałów 

wej�ciowych do opracowa� 
planistycznych, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, Instytucja wdra�aj�ca, 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.8. - - - Realizacja w 
ramach funduszy 

wydziałowych 

- - PPU 
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Działanie 3.9.: Sporz�dzanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj�cych wybrane fragmenty miasta. 

 

a) cel: 

- przygotowanie podstawowych narz�dzi umo�liwiaj�cych lokalizacj� 
przedsi�wzi�cia inwestycyjnego na terenie miasta lub obj�cie ochron� 
wskazanych terenów przyrodniczo-cennych i innych do zachowania, 

 
b) opis działania: 
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca 
sporz�dzane b�d� w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz sposobu ich zagospodarowania i zabudowy, 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). 

 
Powy�sze działanie realizuje głównie priorytet D Strategii Rozwoju Miasta 

Sosnowca do 2015 r. Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki, w tym 
małych i �rednich przedsi�biorstw, a zwłaszcza cel po�redni nr 3. Uwzgl�dnienie      
w planowaniu przestrzennym potrzeb rozwojowych.  

Działanie to przyczyni si� ponadto do realizacji priorytetów: B: Poprawa stanu 
zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa socjalnego i publicznego 
mieszka�ców – poprzez cel po�redni nr 4. Poprawa warunków mieszkaniowych, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem kierunków nr: 4.1. rozwój programowanych działa� 
zmierzaj�cych do odnowienia i rewitalizacji centrum miasta, oraz 4.2. rozwój             
w dzielnicach zdegradowanych urbanistycznie, w ramach działa� o charakterze 
globalnym, działa� maj�cych na celu renowacj� mieszkalnictwa jak równie� budow� 
nowych mieszka�; oraz priorytet: C Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu 
transportowego, komunikacyjnego oraz przesyłu mediów – poprzez cel po�redni nr: 
1.Udro�nienie i integracja układu komunikacyjnego Miasta, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem kierunków nr: 1.1. rozbudowa i zintegrowanie publicznego 
transportu pasa�erskiego w Mie�cie; 1.2. podj�cie działa� inicjuj�cych 
przeprowadzenie bada� i studiów na temat budowy centrów logistycznych i terminali 
transportu kombinowanego; 1.3. budowa nowych odcinków dróg uzupełniaj�cych 
istniej�c� sie�; a tak�e priorytet E: Zwi�kszenie atrakcyjno�ci miasta poprzez 
inwestycje, modernizacje, doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej 
oraz popraw� �rodowiska przyrodniczego i kulturowego – poprzez cel po�redni nr: 2. 
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem kierunku nr: 2.1 uporz�dkowanie zabudowy terenów 
poprzemysłowych. 

c) kryteria wyboru działania: 

- dostosowanie dokumentacji planistycznej do potrzeb rozwojowych gminy 
(planów inwestycyjnych), 

- aktualizacja zbioru danych i opracowa� specjalistycznych, 
- wymogi ustawowe. 

 
d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
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e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- mo�liwo�� opracowania aktualnych do 

potrzeb rozwojowych miasta, planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
stanowi�cych podstawowe narz�dzie 
realizacji planowanego rozwoju miasta,  

- uruchomienie nowych terenów 
inwestycyjnych w sposób zapewniaj�cy 
zrównowa�ony rozwój miasta, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, Instytucja wdra�aj�ca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) finansowy wkład w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.9. - - - Realizacja w 
ramach obowi�zków 
PPU i funduszy 
wydziałowych 

- - PPU 
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Działanie 3.10.: Poprawa stanu bezpiecze�stwa publicznego; działania 
zwi�kszaj�ce bezpiecze�stwo publiczne w mie�cie. 

 
a) cele  

- rozbudowa monitoringu wizyjnego w mie�cie, 
- poprawa bezpiecze�stwa w mie�cie w wyniku realizacji Programu 

„Bezpieczne Miasto”, 
 

b) opis działania 
 

Popraw� bezpiecze�stwa w mie�cie zapewnia m.in. zainstalowanie i rozbudowa 
systemu monitoringu wizyjnego ulic Sosnowca. Monitoring zło�ony pocz�tkowo z 5 
kamer z głowicami obrotowymi i 18 kamer stacjonarnych spowodował, �e w obszarze 
nim obj�tym w sposób znaczny zmniejszyło si� wyst�powanie zagro�e� we 
wszystkich kategoriach przest�pstw. Analizy wykazały, �e przest�pczo�� w tym 
rejonie spadła o blisko 50%. 

W tej sytuacji postanowiono, �e nast�pi rozbudowa systemu poprzez 
zainstalowanie kolejnych 7 kamer z głowicami obrotowymi oraz 14 kamer 
stacjonarnych. 

Po zako�czeniu rozbudowy nasz system monitoringu b�dzie jednym z wi�kszych 
w Polsce. B�dzie on obejmował całe �cisłe centrum miasta oraz przyległe tereny, na 
których wyst�puje zwi�kszone zagro�enie bezpiecze�stwa, a monitorowanie 
umo�liwi� w sumie 22 kamery z głowicami obrotowymi i 38 kamer stacjonarnych. 

Obsług� systemu w cyklu całodobowym prowadzi Policja. 
W celu zwi�kszenia skuteczno�ci monitoringu oraz jego efektów, wprowadzone 

zostały mieszane patrole funkcjonariuszy policji i stra�y miejskiej maj�ce dodatkowo 
do dyspozycji samochód słu�bowy. 

Działania, które w dotychczasowej praktyce sprawdziły si�, b�d� kontynuowane    
a ich metody doskonalone w celu osi�gni�cia jak najwi�kszej efektywno�ci słu�b 
dbaj�cych i zapewniaj�cych szeroko rozumiane bezpiecze�stwo społeczno�ci miasta 
Sosnowca. 

Kolejnym niezwykle wa�nym elementem, który ma wpływ na popraw� stanu 
bezpiecze�stwa jest kontakt i współpraca odpowiedzialnych słu�b ze 
społecze�stwem. Bie��ce kontakty i współdziałanie przyczyniaj� si� do wymiany       
i pozyskiwania informacji o wyst�puj�cych zagro�eniach, poziomie bezpiecze�stwa, 
podejmowanych działaniach i sposobie ich realizacji oraz współpracy                        
w rozwi�zywaniu problemów w tym zakresie. Obecna sytuacja dotycz�ca 
bezpiecze�stwa w naszym mie�cie wymusza pogł�bienie współpracy wszystkich 
słu�b, wzmocnienie ich kontaktów z mieszka�cami w celu osi�gni�cia jeszcze 
lepszych efektów na tym polu w przyszło�ci.  
 

Działania te s� jednym ze sposobów realizacji programu poprawy 
bezpiecze�stwa obywateli w Sosnowcu pod nazw� „Bezpieczne Miasto”. Ze wzgl�du 
na charakter funkcjonowania słu�b i celów, jakie maj� by� osi�gni�te, jest naturalne 
współdziałanie Stra�y Miejskiej i Policji. Dokonuje si� ono harmonijnie i w nale�ytej 
jako�ci przez co wykorzystywane s� wszystkie mo�liwo�ci obu tych formacji. 
Współpraca odbywa si� systematycznie na kilku polach. Jednym z nich jest udział 
Komendantów Policji i Stra�y Miejskiej w posiedzeniach Gminnej Komisji 
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych; Zespołu Bezpiecze�stwa Ruchu 
Drogowego; Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku Publicznego oraz innych 
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po�wi�conych bie��cej analizie i ocenie stanu bezpiecze�stwa i porz�dku. W czasie 
obrad tych gremiów dokonuje si� ocen stanu bie��cego oraz wypracowuje decyzje         
i wyznacza kierunki działa� na przyszło�� maj�ce przynie�� oczekiwan� popraw�     
w omawianych kwestiach i obszarach. Dotychczasowa ocena sposobów pracy jest 
pozytywna zatem działania te b�d� kontynuowane w przyszło�ci i oczywi�cie 
udoskonalane zale�nie od pojawiaj�cych si� mo�liwo�ci technicznych, sprz�towych    
i organizacyjnych. 

W roku bie��cym planuje si� zorganizowanie regionalnego Forum na Rzecz 
Bezpiecze�stwa Obywateli, którego tematem b�dzie podsumowanie działa� 
zwi�zanych z programem „Bezpieczne Miasto” oraz ewolucja tego programu w latach 
nast�pnych. 

W maju ubiegłego roku w Sosnowcu, przy ulicy Wiejskiej 160, rozpocz�ło 
działalno�� Centrum Powiadamiania Ratowniczego. W sytuacjach nadzwyczajnych 
pełni� ono b�dzie funkcj� Miejskiego Centrum Zarz�dzania Kryzysowego. 

 
Przedsi�wzi�cie to stwarza mo�liwo�� realizacji nast�puj�cych zamierze�: 

1) zintegrowanie stanowisk dyspozytorskich Stra�y Po�arnej i Pogotowia 
Ratunkowego, 

2) wdro�enia systemów wykorzystuj�cych cyfrow� map� miasta, 
3) utworzenie bazy danych o sieciach hydrantowych oraz o obiektach 

stwarzaj�cych szczególne zagro�enie, 
4) wdro�enie automatycznych procedur ratowniczych, 
5) stworzenie systemu koordynacji wszystkich słu�b ratowniczych na terenie 

miasta. 
W Centrum Powiadamiania Ratowniczego dy�ury pełnione s� całodobowo przez 

wszystkie dni w roku. Zadaniem funkcjonariuszy jest przyjmowanie i realizowanie 
zgłosze� od mieszka�ców, koordynowanie działa� słu�b miejskich uczestnicz�cych 
w likwidowaniu zagro�e�, awarii, itp. Słu�ba ta przekazuje tak�e meldunki do 
centrum zarz�dzania kryzysowego wojewody. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 

2015 roku Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa socjalnego 
i publicznego mieszka�ców a w szczególno�ci cel po�redni nr 7 poprawa stanu 
bezpiecze�stwa publicznego oraz kierunek działa� nr 7.2. podejmowanie działa�, 
udział w realizacji programów zwi�kszaj�cych bezpiecze�stwo publiczne w mie�cie, 
w tym program „Bezpieczne Miasto” a w tym przedsi�wzi�cia: rozbudowa systemu 
monitoringu i doskonalenie działa� słu�b inspekcji i stra�y. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na popraw� bezpiecze�stwa mieszka�ców, 
- zwi�kszenie skuteczno�ci działania słu�b ochrony i porz�dku w mie�cie, 
- wpływ na warunki �ycia mieszka�ców, 
- wpływ na zwi�kszenie mo�liwo�ci udzielania pomocy ofiarom katastrof i kl�sk 

�ywiołowych,  
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- zdolno�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
 

d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
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Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 

- ilo�� zainstalowanych kamer w 
systemie monitoringu, 

- liczba ulic obj�tych monitoringiem 
wizyjnym miasta, 

- liczba ujawnionych wykrocze� przy 
wykorzystaniu monitoringu, 

- wska�nik spadku przest�pczo�ci na 
obszarze miasta obj�tych monitoringiem, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.10. 
monitoring 

570.000 - - 570.000 - - WIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

Działanie 3.11.: Podniesienie atrakcyjno�ci miasta poprzez doskonalenie 
funkcjonowania infrastruktury słu��cej mieszka�com                
i działania administracji samorz�dowej. 

 
a) cele  

- zapewnienie istnienia i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej 
umo�liwiaj�cej sprawne funkcjonowanie aplikacji i systemów oraz dost�p do 
usług drog� elektroniczn�, 

- wykorzystanie nowoczesnych sposobów komunikacji i przepływu informacji 
dla rozwoju społeczno-gospodarczego, 

- rozwój systemów teleinformatycznych w administracji samorz�dowej, 
usprawniaj�cych z jednej strony jej działanie i sprzyjaj�cych racjonalnemu 
wykorzystywaniu �rodków bud�etowych, a z drugiej przyczyniaj�cych si� do 
przyjaznej i przejrzystej dla obywatela komunikacji z jednostkami samorz�du 
terytorialnego, wzmacniaj�cych samorz�dno�� poprzez stosowanie narz�dzi 
wykorzystuj�cych nowe technologie informacyjne i komunikacyjne; 
przygotowanie systemów umo�liwiaj�cych przeprowadzenie głosowania drog� 
elektroniczn�, 

- stworzenie miejskich systemów informacji i komunikacji słu��cych polepszeniu 
dost�pu do zasobów informacyjnych w zakresie zdrowia, funkcjonowania 
słu�b publicznych itd., itp., 

- wykorzystywanie technologii informatycznych w dydaktyce, 
- wykorzystywanie technologii informacyjnych do promocji placówek 

o�wiatowych oraz wykorzystywanie nowoczesnych sposobów komunikacji       
i przepływu informacji dla sprawnego i racjonalnego zarz�dzania o�wiat�, 

- budowa jednolitego systemu informatycznego dla zakładów opieki zdrowotnej, 
- przyspieszenie procesów diagnostycznych, 
- usprawnienie pracy personelu medycznego, 
- usprawnienie zarz�dzania poprzez kompleksow� informatyzacj� zakładów 

opieki zdrowotnej, 
- wykorzystywanie nowoczesnych technik komunikacji dla sprawnego 

przepływu informacji, 
- wykorzystanie technologii informacyjnych dla wzrostu poziomu zatrudnienia      

i ograniczania bezrobocia, a tak�e przekwalifikowania zawodowego,  
- poprawa obsługi mieszka�ców Sosnowca przez administracj� samorz�dow�, 
- komputeryzacja Urz�du Miejskiego umo�liwiaj�ca informacyjn� obsług� 

interesantów, 
- remonty budynków Urz�du Miejskiego i modernizacja strefy wej�ciowej          

w budynku nr II przy ulicy Małachowskiego w celu usprawnienia i ułatwienia 
obsługi interesantów w budynkach Urz�du. 

 
b) opis działania 
 W nadchodz�cych czasach informacja, przetworzona do postaci najbardziej 
dogodnej dla u�ytkownika, dostarczona we wła�ciwym momencie we wła�ciwe 
miejsce, stanie si� warunkiem sprawnego funkcjonowania administracji, 
przedsi�biorstw firm, uczelni, szkół i innych organizacji, a tak�e indywidualnych 
obywateli. Zatem budowa i rozwój infrastruktury społecze�stwa informacyjnego 
b�dzie warunkiem koniecznym dla rozwoju gospodarczego, konkurencyjno�ci 
gospodarki, zwi�kszaniu zatrudnienia, wspomaganiu procesów nauczania. Obecnie 
jednak mimo panuj�cego powszechnego przekonania o konieczno�ci rozwoju tego 
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obszaru działania i przedsi�biorczo�ci nie osi�gni�to jeszcze zadawalaj�cego 
poziomu.  

A potrzeby s� zidentyfikowane jak np.: stworzenie elastycznego rynku pracy 
oraz stworzenie systemu informacji umo�liwiaj�cego łatwy dost�p do wiedzy             
o programach szkoleniowych i perspektywach pracy; du�e mo�liwo�ci (jeszcze nie 
do ko�ca wykorzystane) istniej� w prowadzeniu edukacji on-line. 
 Z zakresu funkcjonowania administracji konieczne jest stworzenie systemu 
umo�liwiaj�cego korzystanie z usług publicznych przez ró�ne media; nale�y tworzy� 
mo�liwo�ci wymiany informacji o technologiach i mo�liwo�ciach ich wykorzystania     
w administracji publicznej i wspiera� przez to publiczno-prywatne formy współpracy. 
 W celu realizacji tych zamierze� nale�y:  

- budowa� i eksploatowa� platformy sprz�towo-programowe dla wspomagania 
funkcjonowania urz�dów, instytucji i o�rodków działaj�cych na rzecz rozwoju, 

- wykorzystywa� nowoczesne systemy przekazywania informacji w działalno�ci 
gospodarczej oraz instytucjach publicznych, 

- promowa� i wdra�a� wykorzystywanie nowoczesnych systemów 
przekazywania informacji w administracji, edukacji, usługach dla obywateli, 

- utworzy� punkty dost�pu do systemów informatycznych w miejscach 
u�yteczno�ci publicznej, 

- zapewnienie instytucjom publicznym odpowiedniej ilo�ci sprz�tu 
gwarantuj�cego mo�liwo�� korzystania z systemów informacyjnych, 

- komputeryzacja o�rodków i centrów kulturalnych, inwentaryzacja                      
i zapisywanie dóbr kultury na no�nikach cyfrowych (elektronicznych). 
 
Blisko 80% placówek o�wiatowych posiada ł�cza internetowe oraz adresy 

poczty elektronicznej, dzi�ki czemu istnieje mo�liwo�� sprawnego komunikowania 
si�. Daje to mo�liwo�� przesyłania dokumentów i danych niezb�dnych                      
w nowoczesnym zarz�dzaniu. Istnieje jednak konieczno�� stworzenia sytuacji 
informatycznych, daj�cych organowi prowadz�cemu mo�liwo�� bezpo�redniego 
wgl�du w organizacj� placówki, pozyskiwania danych, obliczenia kosztów 
funkcjonowania. 

W zakresie remontów i modernizacji budynków Urz�du Miejskiego przewiduje 
si� sporz�dzenie projektu przebudowy w budynku nr II przy ulicy Małachowskiego, 
wykonanie izolacji wewn�trznej i zewn�trznej piwnic oraz odgrzybienie w budynku 
przy ulicy Małachowskiego oraz bie��ce prace konserwacyjne w budynkach przy 
ulicy Zwyci�stwa i przy ulicy Mo�cickiego. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do roku 2015: Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a szczególnie cel po�redni nr 12: Doskonalenie 
funkcjonowania administracji samorz�dowej, cel po�redni nr 11 poprawa obsługi 
mieszka�ców przez jednostki działaj�ce na terenie miasta, a tak�e priorytet C: 
Rozbudowa oraz unowocze�nienie systemu transportowego, komunikacyjnego oraz 
przesyłu mediów, a szczególnie cel po�redni nr 4: Rozwijanie systemów 
informatycznych i telekomunikacji. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- wpływ na rozwój gospodarczy miasta, 
- komplementarno�� do istniej�cych rozwi�za�, 
- wielofunkcyjno�� systemu, 
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- wpływ na atrakcyjno�� inwestycyjn� miasta, 
- wpływ na podniesienie poziomu �ycia mieszka�ców, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wpływ na popraw� jako�ci bazy informatycznej placówek o�wiatowych, 
- wpływ na popraw� standardu �wiadcze� medycznych i ochrony zdrowia, 
- elastyczno�� systemu-mo�liwo�� łatwej modyfikacji dostosowanej do 

indywidualnych potrzeb u�ytkowników lub zmieniaj�cych si� przepisów. 
 
d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- długo�� nowopowstałej sieci 

szerokopasmowej / �wiatłowodowej,  
- ilo�� u�ytkowników posiadaj�cych dost�p 

do sieci i korzystaj�cych z Internetu, 
- ilo�� usług dost�pnych on-line, - ilo�� osób korzystaj�cych z usług on-line, 

- ilo�� osób niepełnosprawnych 
korzystaj�cych z usług on-line, 

- ilo�� przyznanych dotacji, - stopie� wykorzystania powstałych sieci 
(przesyłowo��), 

- ilo�� wdro�onych systemów 
przekazywania informacji, 

- ilo�� zakupionego sprz�tu, 
- ilo�� usług �wiadczonych elektronicznie 

przez urz�dy i inne instytucje publiczne, 
- wzrost ilo�ci przedsi�biorstw prowadz�cych 

działalno�� gospodarcz� przy 
zastosowaniu nowoczesnych systemów 
przekazywania informacji, 

- ilo�� mieszka�ców podnosz�cych swoje 
kwalifikacje przy u�yciu edukacji on-line, 

- liczba zinwentaryzowanych i zapisanych na 
no�nikach elektronicznych dóbr kultury, 

- liczba portali internetowych w mie�cie, 
- ilo�� nauczycieli, uczniów i pracowników 

szkół podnosz�cych swoje kwalifikacje 
zwi�zane z wykorzystywaniem technik 
komputerowych, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorcy pomocy: miasto Sosnowiec oraz podległe mu placówki publiczne, urz�dy, 

placówki edukacyjne, kulturalne, naukowo-badawcze, ochrony zdrowia, rynku 
pracy i inne u�yteczno�ci publicznej (np.: policja, stra�), 

 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.11. 383 900 - - 383.900 - - WED 
 815.000 - - 815.000 - - WAG 
 1.800.000 1.330.000 - 470.000 - - WZO 

RAZEM 2 998 900 1.330.000 - 1.668.900 - -  
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Działanie 3.12.: Poprawa estetyki miasta. 
 
a) cele 
- renowacja elewacji obiektów budowlanych znajduj�cych sie w centrum miasta – 

kontynuacja robót, zgodnie z projektem pn. „T�czowe miasto”, 
- podjecie działa� odnowy elewacji obiektów w pozostałych dzielnicach miasta, 
- porz�dkowanie systemu ekspozycji reklam na terenie całego miasta 

(montowanych na obiektach budowlanych i wolnostoj�cych), 
 
b) opis działania: 
 

Mieszka�cy Sosnowca codziennie na własne oczy mog� widzie� i tym samym 
ocenia� zakres wykonanych w poprzednich latach prac dotycz�cych poprawy 
estetyki miasta. 
 Sosnowiec, bez w�tpienia, zmienił swoje oblicze. Odnowione elewacje 
budynków i kamienic, nie tylko w �cisłym centrum, prezentuj� si� mieszka�com          
i go�ciom stonowanymi, ró�nobarwnymi kolorami. 

W nast�pnych latach kontynuowany b�dzie projekt „T�czowe miasto”, 
poniewa�, mimo znacznych obszarów miasta ju� odnowionych, pozostało jeszcze 
wiele rejonów, w których program ten nale�y wprowadzi� w �ycie. 

Przede wszystkim my�limy tutaj o rozszerzeniu projektu „T�czowe Miasto” na 
dzielnice jeszcze nim nie obj�te poprzez wskazanie zabudowy mieszkaniowej 
wymagaj�cej rewitalizacji. Działania te prowadzone b�d� sukcesywnie dla 
poszczególnych dzielnic miasta. 

 
Zasi�g działania: 

- kontynuacja odnowy elewacji w �cisłym centrum miasta w ci�gach ulic 3-go Maja, 
Modrzejowskiej, Warszawskiej, Placu Stulecia, Al. Zwyci�stwa, Małachowskiego, 

- kontynuacja odnowy elewacji w bezpo�rednim s�siedztwie Centrum,  
ul. Piłsudskiego, Grota Roweckiego, 

- podj�cie działa� renowacyjnych w pozostałych dzielnicach miasta, wyznaczenie 
miejsc priorytetowych jako „zarodników” działa� zmierzaj�cych do poprawy 
estetyki na terenie całego miasta;  
• zabudowa mieszkaniowo – usługowa rejon przy skrzy�owaniu ulic Głównej, 

Jasi�skiego, Ko�ciuszkowców w Kazimierzu, 
• osiedle robotnicze mieszkaniowe ul. Kalinowa, Jodłowa, Wrzosowa, 
• zabudowa mieszkaniowa w rejonie placu Ko�ciuszki 
• zabudowa mieszkaniowa kwartału D�bli�ska – Sadowa, 

 
- poprawa estetyki osiedli mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowych: „Hutnik”, 

„�rodula”, „Zagórze”, „Lokum”, „Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa” 
(modernizacja obiektów z „wielkiej płyty”).  

  
Realizowane b�d� tak�e w nast�pnych latach przedsi�wzi�cia dotycz�ce 

tworzenia systemu zbiorczych konstrukcji no�nych dla ekspozycji reklam. Nowe 
lokalizacje proponuje si� umiejscowi� przy ul. Plonów, ul. Grota-Roweckiego, przy 
Rondzie Ludwik, ul. B�dzi�skiej, ul. Nowopogo�skiej. 

W dalszym ci�gu, w kolejnych latach, doskonali� si� b�dzie miejski system 
informacji i komunikacji wizualnej. Dokona� si� tego zamierza poprzez proponowanie 
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potencjalnym (wyst�puj�cym) wnioskodawcom rozmieszczenie reklam �wietlnych    
w miejscach do tych celów przewidzianych i korzystnych dla zainteresowanych. 

Kontynuowana b�dzie równie� „akcja” prowadzenia rozmów i negocjacji          
z wła�cicielami i zarz�dcami obiektów nie nale��cych do gminy a wymagaj�cych 
poprawy ich estetyki. W ramach tych rozmów opiniowane b�d� projekty wła�cicieli    
w zakresie zamierzonej kolorystyki obiektu. 

 
Poprawa estetyki i wizerunku miasta, to tak�e podejmowanie zgodnych            

z prawem działa� w zakresie likwidacji obiektów zdekapitalizowanych lub 
wznoszonych samowolnie. Działania w tym zakresie prowadzone b�d� we 
współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. 

Podejmowanie decyzji i przedsi�wzi�� w tym obszarze nie jest łatwe i proste, 
jakby mogło wydawa� si� na tzw. „pierwszy rzut oka”. 

Dekapitalizacja obiektów budowlanych, jako poj�cie ekonomiczne nie jest 
wyartykułowane w przepisach ustawy prawo budowlane. Obowi�zuj�ce przepisy 
dotycz� wył�cznie strony technicznej obiektów i kierowane s� bezpo�rednio do 
wła�cicieli, zarz�dców i u�ytkowników budynków a tak�e do organów budowlanych. 
Wła�cicieli i zarz�dców budynków przepisy zobowi�zuj� do utrzymywania obiektów 
we wła�ciwym stanie technicznym i u�ytkowym, natomiast na inspekcj� budowlan� 
nakładaj� obowi�zek kontroli i egzekwowania tych obowi�zków wynikaj�cych            
z przepisów prawa materialnego. 

W �wietle obowi�zuj�cych przepisów budowlanych w działalno�ci nadzoru 
budowlanego nie wyst�puje poj�cie planowanych obiektów przeznaczonych do 
likwidacji. W praktycznej działalno�ci nadzór budowlany napotyka na obiekty 
niezamieszkałe, znajduj�ce si� w niewła�ciwym stanie technicznym                             
i niezabezpieczone a zagra�aj�ce bezpiecze�stwu ludzi i mienia. W takich 
przypadkach prowadzi si� wielokierunkowe działania polegaj�ce na: 

- doprowadzeniu obiektu do stanu zgodnego z przepisami poprzez nakazanie 
usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci, 

- doprowadzeniu nakazem do zabezpieczenia obiektu przed dost�pem osób 
trzecich w celu wyeliminowania zagro�enia bezpiecze�stwa ludzi i mienia, 

-  wydaniu decyzji o rozbiórce obiektu zgodnie z procedur� przewidzian� prawem. 
 

Działania administracji samorz�dowej w zakresie, o którym mówimy wy�ej, 
uzale�nione s� bardzo �ci�le od obowi�zuj�cych przepisów dlatego  działania b�d� 
podejmowane w takim obszarze jaki b�dzie mo�liwy do zrealizowania ze wzgl�du na 
obowi�zuj�ce prawo jak i ze wzgl�du na postaw� wła�cicieli lub zarz�dców obiektów 
albo nieruchomo�ci. 

Realizacja na podstawie przyj�tych zasad okre�lonych w ustawach, 
przepisach wy�szego rz�du a tak�e zarz�dzeniach Prezydenta i Uchwałach Rady 
Miejskiej poprzez wydawanie pozwole� na budow�, przyjmowanie zgłosze� 
wykonania robót budowlanych, zawieranie umów na ekspozycj� reklam na terenach 
b�d�cych własno�ci� gminy, opiniowanie kolorystyk elewacji i reklam na obiektach    
i terenach nie b�d�cych własno�ci� gminy. 

 
 Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, doskonalenie 
funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a w szczególno�ci cel po�redni nr 1. przekształcanie 
centrum miasta i cel po�redni nr 3 renowacja i modernizacja starych dzielnic                
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i zwartych kwartałów zabudowy a zwłaszcza kierunek działania nr 3.2. 
architektoniczna i funkcjonalna rewaloryzacja zabudowy. 
 
c) kryteria wyboru działania: 
 
- poprawa warunków �ycia mieszka�ców,  
- ch�� wykreowania wizerunku miasta dbaj�cego o swoj� estetyk�, 
- działania komplementarne z modernizacj� infrastruktury technicznej itp., itd.  
 
d) zakres geograficzny – Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania:  
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� obiektów wymagaj�cych odnowy, 
- ilo�� reklam wg zgłosze�, 

- poprawa wizerunku miasta, 
- ilo�� obiektów odnowionych, 
- ilo�� reklam zrealizowanych, 

 
f)  beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g)  odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania:  
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne WYDZ. 

3.12.  - - Bud�et 
MZBM, 
MZZL 

- Koszty 
własne 

WAB 
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Działanie 3.13.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych,  
                               a w  tym: 

- rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych 
celem utworzenia Parków Przemysłowo-Technologicznych, 
Technologiczno - Naukowych i inkubatorów 
przedsi�biorczo�ci (KWK Sosnowiec, KWK Niwka-
Modrzejów, KWK Por�bka –Klimontów), 

- rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych 
celem stworzenia obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych 
(KWK  Saturn), 

- rekultywacja i zagospodarowanie innych terenów 
poprzemysłowych w mie�cie (m.in.: terenów stanowi�cych 
własno�	 Gminy a zlokalizowanych w rejonie ulic 
Mikołajczyka i Wojska Polskiego; oraz prowadzenie bada� 
gleby i ziemi w wytypowanych rejonach miasta). 

 
a) cele  

- utworzenie Parku Przemysłowo- Technologicznego „Nowy Sielec” w celu 
zagospodarowania terenu poprzemysłowego i stworzenie atrakcyjnego 
obszaru do prowadzenia działalno�ci gospodarczej i inwestowania, 
wyró�niaj�cego si� sprawn� infrastruktur�, niskimi kosztami korzystania           
z maj�tku produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi, dzi�ki 
czemu przedsi�biorcy b�d� mogli skutecznie konkurowa� na rynku 
koncentruj�c si� na działalno�ci podstawowej, 

- utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego na terenie byłej KWK „Niwka-
Modrzejów” celem stworzenia warunków do rozwoju przedsi�biorstw               
z obszarów zaawansowanych technologii, priorytetowych z punktu widzenia 
gospodarki, rozwoju usług pomocniczych oraz zacie�nienia powi�za� nauki     
z praktyk� gospodarcz�, 

- nadanie terenom i obiektom pokopalnianym nowych funkcji społeczno-
gospodarczych, 

- powstrzymanie procesów degradacji poprzemysłowej w tych dzielnicach 
miasta Sosnowca, 

- spowodowanie wzrostu atrakcyjno�ci turystycznej i gospodarczej miasta, 
- uporz�dkowanie terenu po dawnych osadnikach w�glowych, 
- likwidacja nieu�ytków na terenach poprzemysłowych, przygotowanie terenu 

pod inne gospodarcze wykorzystanie zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego, 

- monitoring jako�ci gleby i ziemi, 
- wskazanie terenów, dla których niezb�dne jest przeprowadzenie rekultywacji. 
 

b) opis działania 
 

Realizacja działania b�dzie polegała na utworzeniu Parku Przemysłowo 
Technologicznego na terenie byłej KWK "Sosnowiec" stanowi�cego centrum 
aktywno�ci gospodarczo-społecznej zorientowane głównie na MSP, a jednocze�nie 
które pozwoli na wykorzystanie lokalnego potencjału naukowo-badawczego dla 
rozwoju przedsi�biorstw, daj�cego mo�liwo�� o�ywienia gospodarczego miasta         
i podniesienia konkurencyjno�ci przedsi�biorstw. 
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Utworzenie parku spowoduje zaktywizowanie działalno�ci przedsi�biorstw 
innowacyjnych wprowadzaj�cych produkty/usługi zaawansowane technologicznie.  

W przedsi�wzi�cie zostan� zaanga�owani partnerzy lokalni tj. ARL, SRK, 
SSE, Politechnika �l�ska, Uniwersytet �l�ski, Akademia Medyczna. 

Dzi�ki realizacji przedsi�wzi�cia zagospodarowane zostan� tereny po 
zlikwidowanej kopalni ok. 30 ha (powierzchnia PPT - 7ha), na obszarze o wyj�tkowo 
wysokim poziomie bezrobocia, powstanie nowa infrastruktura drogowa i nowe 
obiekty in�ynierskie (przebudowane zostan� ul. Narutowicza i ul. Witosa wraz           
z obiektami mostowymi w ci�gu ul. Narutowicza, ul. Kombajnistów) oraz 
wybudowana zostanie nowa infrastruktura wewn�trzna na terenie przeznaczonym 
dla Parku Przemysłowo-Technologicznego, zaadaptowane zostan� obiekty 
administracyjne byłej Kopalni – planowana nowa kubatura obiektów ~800.000m3 
(budynki high tech, hale przemysłowe, hotel, centrum konferencyjno-szkoleniowe). 
  

Istniej�ca na terenie byłej KWK „Niwka-Modrzejów” infrastruktura techniczna 
(istniej�ce obiekty poprzemysłowe) b�dzie wykorzystana dla potrzeb jednostek 
badawczo-naukowych oraz stanowi� b�dzie baz� dla firm wdra�aj�cych technologie 
tych instytucji. 

Blisko�� zaplecza naukowo-badawczego i wysoko wykwalifikowanej kadry 
pozwoli na stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej firm, rozwoju usług pomocniczych oraz zacie�nienia powi�za� nauki     
z praktyk� gospodarcz�. 

Lokalizacja przedsi�biorstw w parku naukowo-technologicznym b�dzie sprzyjała 
pozyskaniu inwestorów. 

Park b�dzie zwi�zany silnie z wybranymi dziedzinami z obszaru wysokich 
technologii tj. ekologia i ochrona �rodowiska, w tym technologie zwi�zane z energi� 
odnawialn�, technologie informatyczne, elektronika, in�ynieria materiałowa, 
technologie dot. ochrony zdrowia i in�ynierii biomedycznej. 

Realizacja przedsi�wzi�cia b�dzie oparta na współpracy lokalnych partnerów tj. 
ARL, SRK, SSE, Politechnika �l�ska, Uniwersytet �l�ski, Akademia Medyczna. 

 
Rekultywacja terenu po byłych osadnikach mułów w�glowych o powierzchni 6 ha 

w rejonie ulic Mikołajczyka i Wojska Polskiego polega� b�dzie na wybraniu osadów, 
wypełnieniu pustek po wybranych osadach nowymi warstwami ziemi, wyrównaniu 
terenu i wykonaniu rekultywacji biologicznej. 

Wykonanie bada� gleby i ziemi zlecone zostanie specjalistycznym jednostkom 
zajmuj�cym si� badaniami �rodowiska. 
 

Powy�sze działania realizuj� priorytet E, Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku: Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a zwłaszcza cel po�redni nr: 2. Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych i pogórniczych ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku działa� 
nr: 2.2 rekultywacja terenów zdegradowanych oraz priorytet D Strategii Rozwoju 
Miasta Sosnowca do 2015 roku Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci 
gospodarki w tym małych i �rednich przedsi�biorstw, a zwłaszcza cel po�redni nr:1 
Działania na rzecz rozwoju bada� naukowych oraz aplikacji nowych technologii ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku działa� nr1.2 stworzenie warunków dla 
powstawania parków technologicznych. 
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c) kryteria wyboru działania: 
- konieczno�� zagospodarowania terenu poprzemysłowego o strategicznym 

znaczeniu w mie�cie ze wzgl�du na swoj� lokalizacj� wraz z obiektami 
pozostałymi po działalno�ci kopalni, 

- konieczno�� zagospodarowania terenu poprzemysłowego wraz z istniej�c� 
infrastruktur� techniczn� – obiekty pozostałe po działalno�ci kopalni, w dobrym 
stanie technicznym – wymagaj�ce stosunkowo niewielkich nakładów 
finansowych, 

- konieczno�� wykorzystania potencjału naukowego w mie�cie dla potrzeb 
lokalnych przedsi�biorców , 

- wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta, 
- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców Sosnowca, 
- komplementarno�� do istniej�cej infrastruktury, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- zdolno�� do współfinansowania przez zgłaszaj�cego, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- kompleksowo�� działania z innymi (gospodarczymi, edukacyjnymi, społecznymi 

oraz sportowymi) . 
 

d) zakres geograficzny – Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania : 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- 19 ha zagospodarowanego terenu 

poprzemysłowego, 
- 4,6 km nowo wybudowanych dróg, 
- 6,4 km nowej sieci sanitarnej, 
- 3,6 km nowej sieci wodoci�gowej, 
- 800.000m3 powierzchni biurowo-

magazynowo -produkcyjnej do 
zagospodarowania, 

- 5 km zmodernizowanej infrastruktury 
drogowej, 

- ilo�� firm działaj�cych na terenie PPT i 
PNT = 195, 

- ilo�� miejsc pracy przy realizacji zada� 
650os., 

- ilo�� trwałych  miejsc pracy w PPT i 
PNT 1900, 

- ilo�� o�rodków naukowo badawczych  
      – 5, 
 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.13. 20.000.000 ERDF 
12.000.000 

- 8.000.000 - - BPZ 

 8.000.000 ERDF 
4.800.000 

- 3.200.000 - - BPZ 

 64.620.000 44.164.000 - 16.277.000 4.179.000  WIM 
   - - GiPFO�  WO� 

RAZEM 92 620 000 60 964 000 - 27 477 000 4 179 000   
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Działanie 3.14.: Przeprowadzanie robót remontowo-modernizacyjnych              
w budynkach tworz�cych mieszkaniowy zasób Miasta 
Sosnowca w latach 2004-2006. 

 
a) cele: 
- podniesienie standardu substancji mieszkaniowej oraz poprawa bezpiecze�stwa 

zamieszkania w lokalach komunalnych, 
- poprawa stanu technicznego budynków, powstrzymanie procesu niszczenia        

i degradacji nieruchomo�ci,  
- rewitalizacja dzielnic zdegradowanych urbanistycznie, 
- ochrona �rodowiska naturalnego, 
- poprawa wizerunku miasta, 

 
b) opis działania 

Miasto Sosnowiec w dniu 30.06.2003 r. dysponowało 13.189 lokalami 
mieszkalnymi usytuowanymi w 658 budynkach; gospodark� tymi nieruchomo�ciami 
zajmuje si� Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Bud�etowy w Sosnowcu. 
Zasoby w zarz�dzie MZZL-ZB s� to w znacznej mierze nieruchomo�ci 
zdegradowane, zaawansowane wiekiem i nadal intensywnie eksploatowane. Efektem 
takiego stanu rzeczy jest znaczne zu�ycie instalacji gazowych, elektrycznych, jak 
równie� pieców pokojowych i kuchennych w mieszkaniach komunalnych - wymagaj� 
one wymiany lub remontu generalnego. Głównym zadaniem stoj�cym obecnie przed 
zarz�dc� jest sprawne reagowanie na pojawiaj�ce si� potrzeby remontowe                
i modernizacyjne, głównie ze wzgl�du na mog�ce wyst�pi� zagro�enie dla �ycia        
i zdrowia mieszka�ców. Wa�nym celem działalno�ci MZZL-ZB jest zabezpieczanie 
lokali socjalnych dla najbiedniejszej cz��ci społeczno�ci sosnowieckiej.  

Z tego wzgl�du planowane s� intensywne prace remontowe w opuszczonych 
lokalach mieszkalnych - pustostanach. Kolejnym, nie mniej istotnym zadaniem, jest 
szybkie i sprawne wyremontowanie pokry� dachowych ze szczególnym naciskiem na 
wyeliminowanie z budynków elementów pokry� dachowych zawieraj�cych azbest, 
jako substancji toksycznej i szkodliwej. Zaawansowany wiek budynków najbardziej 
widoczny jest na zniszczonych i zaniedbanych klatkach schodowych, dlatego jednym 
z zało�e� MZZL-ZB na najbli�sze lata jest podniesienie walorów estetycznych 
nieruchomo�ci poprzez przeprowadzenie odpowiednich robót malarskich. 
Jednocze�nie, w ramach wszystkich powy�ej wymienionych działa�, realizowana 
b�dzie renowacja nieruchomo�ci przy ul. Targowej 12 z zachowaniem jej walorów 
historycznych, jak równie� odrestaurowana b�dzie elewacja nieruchomo�ci przy 
ul. Targowej 18.  
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet B Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia 
oraz bezpiecze�stwa socjalnego i publicznego mieszka�ców Strategii Rozwoju 
Miasta Sosnowca do 2015 roku, a zwłaszcza cel po�redni nr 4. Poprawa warunków 
mieszkaniowych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku działa� nr 4.5. 
stworzenie sprawnego systemu gospodarowania mieszkaniami i zarz�dzania 
komunalnym zasobem mieszkaniowym. 

 
c) kryteria wyboru działania: 
- wpływ na popraw� warunków �ycia i wypoczynku mieszka�ców, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- wpływ na popraw� wizerunku miasta, 
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- wpływ na ochron� �rodowiska przyrodniczego na terenie miasta Sosnowca, 
- kompleksowo�� działania z innymi przedsi�wzi�ciami, 
- zdolno�� do współfinansowania przez MZZL, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 

 
d) zakres geograficzny – miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania : 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- remont 400 pustostanów, 
- wymiana lub remont generalny 45.850 

m2 pokry� dachowych, 
- wymiana 5.600 m2 stolarki okiennej, 
- wymiana i przebudowa 920 sztuk piecy 

pokojowych i kuchennych, 
- wymiana 25.000 mb. instalacji 

elektrycznej, 
- wymiana 73.860 mb instalacji gazowej, 
- remont generalny budynku przy ul. 

Targowej 12, 
- remont generalny elewacji budynku przy 

ul Targowej 18, 

- zasiedlenie 400 wyremontowanych 
mieszka� przez około 1.280 osób, 

- poprawa warunków mieszkaniowych dla 
około 43.860 osób, 

- poprawa warunków mieszkaniowych dla 
177 osób przy ulicy Targowej 12, 

- poprawa warunków mieszkaniowych dla 
155 osób przy ulicy Targowej 18, 

 
 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne 

MZZL 
Prywatne  

3.14. 15.387.000 - - - 15.387.000 - MZZL 
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Działanie 3.15: Rewitalizacja i modernizacja zbiorników wodnych. 
 
a) cele  

- jako�ciowe wzbogacenie oferty rekreacyjno-sportowej, 
- rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych, 
- podniesienie standardu o�rodków, 
- poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach, 
 

b) opis działania 
Zespół k�pielisk SIELEC administrowanych przez Miejski O�rodek Sportu           

i Rekreacji wymaga wykonania remontu kapitalnego niecek basenowych i wie� do 
skoków. Ponadto wykona� nale�y termorenowacj� �cian budynku przy k�pielisku co 
w perspektywie ograniczy straty ciepła i poprawi jego estetyk�.  

W obiekcie krytej pływalni „Pogo�” nale�y wyremontowa� sanitariaty                           
i pomieszczenia przy siłowni a ponadto planuje si� powi�kszy�  kubatur� 
wyeksploatowanych niecek basenowych i ocieplenie szklanych �cian zewn�trznych. 

Natomiast k�pielisko le�ne BALATON w latach 2004-2006 zostanie 
oczyszczone co poprawi jego stan sanitarny. Ponadto planuje si� równie� 
zmodernizowanie otoczenia. 

Powy�sze działanie realizuje priorytet B Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku Poprawa stanu zdrowia, warunków �ycia oraz bezpiecze�stwa 
socjalnego i publicznego mieszka�ców, a w szczególno�ci cel po�redni nr 6 
propagowanie zdrowego stylu �ycia i aktywnego wypoczynku a zwłaszcza kierunek 
działania nr 6.6. turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych. 
 
c) kryteria wyboru działania: 

- podniesienie jako�ci �ycia mieszka�ców Sosnowca, 
- wpływ na popraw� naturalnego �rodowiska przyrodniczego w mie�cie, 
- gotowo�� projektu do realizacji, 
- gotowo�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- powi�zanie z innymi działaniami o charakterze edukacyjnym, społecznym        

i gospodarczym., 
d) zakres geograficzny – lokalizacja miasto na prawach powiatu –Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� zrewitalizowanych obszarów w ha, 
- ilo�� zmodernizowanych obiektów, 
- liczba przeprowadzonych operacji 

rewitalizacji 

- ilo�� mieszka�ców korzystaj�cych z 
powstałej lub odnowionej infrastruktury, 

- wzrost ruchu turystycznego. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu - Sosnowiec, 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.15. 919.770 - - 919.770 - - WKS 
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Działanie 3.16.: Kształtowanie miejskiego systemu przyrodniczych obszarów 
ochronnych. 

 
a) cel:  ochrona prawna powierzchni przyrodniczo cennej poprzez: 
 

- utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Dolinie Czarnej Przemszy, 
- utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w cz��ci Doliny Potoku 

Zagórskiego, 
- utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Zagórze – teren od północy 

graniczy ze wschodnim odcinkiem ul. Dmowskiego, od wschodu graniczy ze 
Wschodni� Obwodow� GOP, od południa z ulic� Lenartowicza, 

- utworzenie u�ytku ekologicznego (wschodnia cz��� miasta; otoczenie zbiornika 
wodnego; granica obszaru biegnie wzdłu� ul. Le�nej i ul. Maczkowskiej), 

- utworzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego w Parku Tysi�clecia w 
Milowicach – modernizacja parku w kierunku parku le�nego, 

- modernizacja Parku Kresowego w kierunku ogrodu dendrologicznego. 
 

b) opis działania 
 

 Wskazane wy�ej cele realizowane b�d� przez: 
- zlecanie wykonania dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia 

post�powania administracyjnego (odr�bnie dla ka�dego przypadku), 
- przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej, 
- podjecie uchwały przez Rad� Miejsk�, 
- oznakowanie terenu. 
 
Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca do 

2015 roku Zwi�kszenie atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a zwłaszcza cel po�redni nr 4. Ukształtowanie              
i ochrona miejskiego systemu obszarów ochronnych, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem kierunków działa� nr 4.1. Okre�lenie obszarów chronionych na 
terenie Sosnowca w oparciu o opracowane materiały. 

 
c)  kryteria wyboru działania: 
- wpływ na ochron� �rodowiska przyrodniczego na terenie miasta Sosnowca, 
- wpływ na popraw� warunków �ycia i wypoczynku mieszka�ców, 
- obszar wskazany w opracowaniu „Waloryzacja przyrodnicza miasta Sosnowca” 

jako cenny przyrodniczo, 
- zachowanie najcenniejszych pod wzgl�dem przyrodniczym terenów miasta, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- kompleksowo�� działania z innymi przedsi�wzi�ciami, 
 

d) zakres geograficzny – wskazany obszar na terenie miasta Sosnowca, 
e) spodziewane efekty realizacji działania : 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� zgłoszonych wniosków o 

ustanowienie obszarów przyrodniczo 
cennych, 

- ilo�� zrealizowanych wniosków, 
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f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.16. 40.350 
(dla celu 1 i 2), 

24.390 
(dla celu 5) 

- - - 64 740 
GFO�iGW 
PFO�iGW 

- WO� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

Działanie 3.17.: Przedsi�wzi�cia obni�aj�ce poziom hałasu w mie�cie. 
 
a) cele: 
- wykonanie mapy akustycznej dla miasta Sosnowca aby dokona� oceny stanu 

akustycznego �rodowiska oraz identyfikacji terenów zagro�onych hałasem, 
- budowa ekranów d�wi�kochłonnych wzdłu� dróg aby dostosowa� warunki 

akustyczne w rejonie tras komunikacyjnych do obowi�zuj�cych standardów          
i poprawi� warunki �ycia mieszka�ców budynków zlokalizowanych                      
w bezpo�rednim s�siedztwie tras komunikacyjnych. 

 
b) opis działania 
 

 Wskazane wy�ej cele realizowane b�d� przez: 
- zlecanie wykonania mapy zgodnie z ustaw� o zamówieniach publicznych, 
- wykonanie mapy akustycznej przez wyłonionego wykonawc�, 
- wykonanie pomiarów hałasu wzdłu� tras komunikacyjnych na granicy 

zabudowy mieszkaniowej, zaprojektowanie ekranów akustycznych, 
- budowa ekranów akustycznych w rejonach: 

• ul. Pla�owa, Zawodzie (DK-1) ok. 850 mb. 
• ul. Szybowa (DK-1) ok. 550 mb. 
• ul. Gen. Kleberga i Braterstwa Broni (DK-1) ok. 1900 mb. 
• ul. Gacka (DK-1) ok 850 mb. 
• osiedle Długosza (DK-94) ok 1160 mb. 
• ul. Północna (DK-94) ok 850 mb. 
• ul. Wiosenna (DK-94) ok 630 mb. 
• ul. Stalowa (DK-86) ok 250 mb. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet C Rozbudowa oraz unowocze�nienie 

systemu transportowego, komunikacyjnego oraz przesyłu mediów Strategii Rozwoju 
Miasta Sosnowca do 2015 roku, a zwłaszcza cel po�redni nr 1. Udro�nienie               
i integracja układu komunikacyjnego Miasta, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
kierunku działa� nr 1.4. poprawa stanu istniej�cych dróg oraz priorytet E Zwi�kszenie 
atrakcyjno�ci Miasta poprzez inwestycje, modernizacje, doskonalenie 
funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

 
c) kryteria wyboru działania: 
- wpływ na ochron� �rodowiska przyrodniczego na terenie miasta Sosnowca, 
- wpływ na popraw� warunków �ycia i wypoczynku mieszka�ców, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- kompleksowo�� działania z innymi przedsi�wzi�ciami, 
- wzrost poziomu hałasu w mie�cie, 
- obowi�zek wynikaj�cy z ustawy prawo ochrony �rodowiska, 
 

d) zakres geograficzny – wskazany obszar na terenie miasta Sosnowca, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania : 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� zgłoszonych wniosków o - ilo�� zrealizowanych wniosków, 
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zbudowanie ekranów 
d�wi�kochłonnych, 

- dostosowanie poziomu hałasu do 
obowi�zuj�cych przepisów, 

- poprawa warunków �ycia mieszka�ców 
miasta, 
 
 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne  

3.17. - - - - GFO�iGW 
PFO�iGW 

- WO� 
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Działanie 3.18.: Opracowanie „Programu ochrony �rodowiska dla miasta 
Sosnowca” z wyodr�bnionym elementem „Plan gospodarki 
odpadami dla miasta Sosnowca na lata 2004-2015”. 

 
a) cele:  
- ocena aktualnego stanu �rodowiska wraz ze wskazaniem naruszenia 

standardów jako�ci �rodowiska i podaniem zakresu naruszenia dla wszystkich 
elementów �rodowiska, 

- okre�lenie podstawowych kierunków i zakresu działa� niezb�dnych do 
przywrócenia standardów jako�ci �rodowiska (cele krótkoterminowe 2004-2007   
i długoterminowe do 2015). 

 
b) opis działania: 
 Wykonanie powy�szego opracowania zlecono po przeprowadzonym przetargu 
Pa�stwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie oraz Oddziałowi 
Górno�l�skiemu Instytutu w Sosnowcu. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku – Zwi�kszenie atrakcyjno�ci miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a zwłaszcza cele po�rednie: nr 2 Rewitalizacja 
terenów poprzemysłowych i pogórniczych; nr 4 Ukształtowanie i ochrona miejskiego 
systemu obszarów chronionych; nr 5 Zmodernizowanie i wdro�enie systemu 
zagospodarowania odpadów; nr 6 Działania na rzecz poprawy jako�ci powietrza; nr 7 
Utworzenie systemu kształtowania i korzystania z zasobów wodnych, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem kierunków działa� nr 5.1. opracowanie planu 
gospodarki odpadami obejmuj�cego wszystkie rodzaje odpadów powstaj�cych oraz 
przywo�onych na teren miasta. 
 
c) kryteria wyboru działania: 
 
- obowi�zek wynikaj�cy z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
�rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 wraz z pó�niejszymi zmianami), 

- wpływ na popraw� warunków �ycia mieszka�ców, 
- wpływ na popraw� atrakcyjno�ci miasta dla inwestorów, 
- wpływ na zmian� wizerunku miasta, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 

 
d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- diagnoza stanu �rodowiska w mie�cie, - wskazanie zada� do realizacji w latach 

2004-2007 oraz w ogólnym zarysie 
zadania do realizacji w latach 2008-2015, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
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h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./ Woj 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne Wydz. 

3.18. 25 620 Realizacja planowana 
z udziałem �rodków 
strukturalnych UE 

- - 25 620 
GFO�iGW 

- WO� 
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Działanie 3.19.: Kontynuacja działa� na rzecz ograniczenia niskiej emisji przy 
udziale �rodków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
a) cele:  
- wyeliminowanie wysokoemisyjnych pieców na paliwo stałe, 
- dostosowanie stanu powietrza do wymogów obowi�zuj�cych standardów, 
- wspieranie działa� na rzecz ochrony powietrza poprzez ró�ne formy 

dofinansowania, 
- poprawa warunków �ycia mieszka�ców. 

 
b) opis działania:  
 
1. Od 1996 roku prowadzone jest dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony 

�rodowiska i Gospodarki Wodnej dla najemców i wła�cicieli mieszka�                 
w budownictwie wielo- i jednorodzinnym, zmieniaj�cych ogrzewanie mieszka� na 
proekologiczne. Dotowane s� zadania prowadzone przez osoby fizyczne 
modernizuj�ce system ogrzewania w celu wyeliminowania spalania paliw stałych 
przez: 
- wymian� kotłów w�glowych na gazowe, olejowe lub elektryczne, 
- wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w miejsce pieców w�glowych, 
- podł�czenie budynków do sieci cieplnej. 

2. Kontynuacja działa� na rzecz ochrony powietrza – ograniczenie niskiej emisji 
pochodz�cej ze �ródeł zlokalizowanych w budynkach u�yteczno�ci publicznej 
przy udziale �rodków z GFO�iGW i PFO�iGW. Dotowane s� zadania                   
i inwestycje polegaj�ce na modernizacji kotłowni lub likwidacji kotłowni poprzez 
podł�czenie do sieci cieplnej. 

3. Wspieranie wykorzystania lokalnych �ródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy 
wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla �rodowiska no�ników energii. 

4. Przedsi�wzi�cia dla zmniejszenia emisji zanieczyszcze� ze �rodków transportu 
publicznego przy udziale GFO�iGW i PFO�iGW. 

5. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych oraz bada� stanu powietrza 
atmosferycznego przy udziale �rodków z GFO�iGW i PFO�iGW. 

 
Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 

do 2015 roku – Zwi�kszenie atrakcyjno�ci miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a zwłaszcza cele po�rednie: nr 6 Działania na rzecz 
poprawy jako�ci powietrza, ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunków działa� nr 
6.1. ograniczenie niskiej emisji u �ródeł jej powstawania drog� likwidacji lub 
modernizacji lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym lub poprzez likwidacje 
indywidualnych, wysokoemisyjnych pieców na paliwo stałe; nr 6.2. ograniczanie 
emisji pyłowo-gazowej; 6.3.wspieranie wykorzystania lokalnych �ródeł energii 
odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla �rodowiska 
no�ników energii; 6.4. przedsi�wzi�cia dla zmniejszenia emisji ze �rodków transportu 
publicznego; 6.5. wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych oraz bada� stanu 
�rodowiska naturalnego, nawi�zywanie współpracy z innymi jednostkami w tworzeniu 
baz danych dotycz�cych jako�ci powietrza. 
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c) kryteria wyboru działania: 
- wpływ na podniesienie atrakcyjno�ci miasta, 
- wpływ na potencjalny rozwój miasta, 
- wpływ na ochron� �rodowiska naturalnego w mie�cie, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- gotowo�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
- komplementarno�� w stosunku do innych działa�, 

 
d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� zło�onych wniosków o dotowanie 

wymiany kotłów w�glowych na gazowe, 
olejowe lub elektryczne, 

- ilo�� zrealizowanych wniosków, 

- ilo�� zło�onych wniosków o dotowanie 
wykonania instalacji ogrzewania 
elektrycznego zamiast pieców w�glowych, 

- ilo�� zrealizowanych wniosków, 

- ilo�� zło�onych wniosków o dotowanie 
podł�czenia budynków do sieci 
ciepłowniczej, 

- ilo�� zrealizowanych wniosków, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca; 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 
Działanie Ł�cznie Wspólnota 

Europejska 
Bud�et  

Pa�./ Woj. 
Bud�et 

Sosnowca 
Inne 

publiczne 
Prywatne WYDZ. 

3.19. - - - - GFO�iGW 
PFO�iGW 

- WO� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

Działanie 3.20.: Zainstalowanie tablicy �wietlnej w centrum miasta do 
wizualizacji stanu zanieczyszcze� powietrza w mie�cie. 

 
a) cele:  
- bie��ce informowanie mieszka�ców miasta o stanie zanieczyszcze� powietrza 

oraz sygnalizowanie stanów alarmowych, 
- zwi�kszanie �wiadomo�ci ekologicznej mieszka�ców miasta. 

 
b) opis działania: 
 Wykonanie powy�szej tablicy zostanie zlecone po przeprowadzeniu przetargu 
i wyłonieniu w nim wykonawcy. 
 Tablica po zamontowaniu i wprowadzeniu oprogramowania w sposób ci�gły 
prezentowa� b�dzie wyniki monitoringu powietrza prowadzonego przez 
specjalistyczne jednostki na terenie miasta. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet E Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku – Zwi�kszenie atrakcyjno�ci miasta poprzez inwestycje, modernizacje, 
doskonalenie funkcjonowania administracji samorz�dowej oraz popraw� �rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego, a zwłaszcza cel po�redni nr 6 Działania na rzecz 
poprawy jako�ci powietrza ze szczególnym uwzgl�dnieniem kierunku działania nr 6.5 
wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych oraz bada� stanu �rodowiska 
naturalnego, nawi�zywanie współpracy z innymi jednostkami w tworzeniu baz 
danych dotycz�cych jako�ci powietrza. 
 
c) kryteria wyboru działania: 
- potrzeba rozpowszechniania informacji o stanie powietrza atmosferycznego       

w mie�cie, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 

 
d) zakres geograficzny: miasto Sosnowiec, 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
-realizacja obowi�zku wynikaj�cego z ustawy 
Prawo ochrony �rodowiska, tj. 
udost�pnianie przez organy administracji 
ka�demu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, m.in. stanu elementów 
przyrodniczych i ich wzajemne 
oddziaływanie, 

-przedstawienie aktualnego stanu 
zanieczyszczenia powietrza w mie�cie, z 
wykorzystaniem pomiarów wykonywanych 
w systemie Pa�stwowego Monitoringu 
Zanieczyszcze� Powietrza, 

-umo�liwienie mieszka�com dost�pu do 
informacji o stanie zanieczyszczenia 
powietrza oraz sygnalizowanie stanów 
alarmowych. 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./ Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne 

Prywatne WYDZ 

3.20. - - - - PFO�iGW 
GFO�iGW 

- WO� 
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Działanie 3.21.: Kampania promocyjna dla grupy przedsi�wzi�	 zwi�zanych          
z utworzeniem Sosnowieckiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego oraz Sosnowieckiego Parku Naukowo-
Technologicznego. 

 
a) cel: pozyskanie przedsi�biorców i inwestorów do Sosnowieckiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego oraz Sosnowieckiego Parku Naukowo-
Technologicznego, 

 
b) opis działania:  

Konsekwentna, przemy�lana pod wzgl�dem strategicznym kampania 
promocyjna skierowana b�dzie przede wszystkim  do grupy docelowej wytypowanej 
na podstawie przeprowadzonych bada� rynku i analiz obejmuj�cych preferowane     
w parkach dziedziny przemysłu, technologie tj. proinnowacyjnych przedsi�biorstw 
polskich i zagranicznych zwi�zanych z tymi bran�ami, istniej�cych przedsi�biorstw     
i instytucji bazuj�cych na wiedzy i zaawansowanych technologiach, firm 
współpracuj�cych z jednostkami naukowymi krajowych i zagranicznych izb 
przemysłowo-handlowych i stowarzysze� gospodarczych.  

Dla zapewnienia wła�ciwego klimatu dla realizacji tych przedsi�wzi��               
i stworzenia wła�ciwego ich wizerunku musi ona uwzgl�dnia� równie�: mieszka�ców 
miasta, dziennikarzy, polityków, inne organizacje gospodarcze, biura handlowe, 
ambasady, itp. 

Profesjonalnie przygotowana kampania promocyjna, bazuj�ca na: 

- zidentyfikowanej grupie odbiorców ( w tym grupie docelowej), 

- odpowiednio przygotowanych materiałach informacyjno-nakłaniaj�cych oraz 
identyfikuj�cych poszczególne przedsi�wzi�cia (np. poprzez loga 
poszczególnych parków), 

- wła�ciwie dobranych formach, sposobach przekazu i kanałach dystrybucji,         
z pewno�ci� dotrze do wła�ciwych adresatów, wzbudzi ich zainteresowanie, 
które u cz��ci z nich zaowocuje decyzj� o podj�ciu działalno�ci w realizowanych 
parkach. 

Zapewnienie za� wła�ciwej informacji o tych przedsi�wzi�ciach w ramach 
komunikacji z szeroko rozumianym otoczeniem stworzy wła�ciwy klimat i wpłynie na 
wzrost optymizmu zarówno mieszka�ców Sosnowca, regionu jak i kraju. Podj�cie 
konkretnych przedsi�wzi�� zaowocuje  zmian� struktury gospodarki, powstaniem 
nowych miejsc pracy i zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych.  

Spójna kampania promocyjna winna zakłada� wykorzystanie ró�norodnych 
form promocji (markting - mix) i obejmowa� m.in. takie instrumenty jak: klasyczna 
reklama (ogłoszenia prasowe, audycje reklamowe w radio i TV), sales promotion 
(sformułowanie przesłania reklamowego - ulotki i broszury informacyjne opatrzone 
specjalnym logiem niezb�dnych do identyfikacji przedsi�wzi�cia, oferta terenowa       
i oferta współpracy uzupełniona o prezentacj� multimedialn� CD ROM, mailing w tym 
direct mail, udział w targach), public relations (informacje prasowe, radiowe                
i telewizyjne, konferencje z udziałem potencjalnych przedsi�biorców 
zainteresowanych inwestowaniem, przedstawicielami nauki, organizacji biznesu, 
mediami,opinion leaders), na których zaprezentowana zostanie m.in. wizualizacja 
przedsi�wzi�cia. 
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Z uwagi na brak w bud�etach sygnatariuszy Porozumie� w sprawie 
utworzenia parków, odpowiednich �rodków na kampani� promocyjn�, otrzymanie od 
PARP �rodków finansowych, stosownie do wniosku, umo�liwi realizacj� całego 
przedsi�wzi�cia. 

Aby proces jakim jest formowanie parku naukowo-technologicznego                 
i przemysłowo- technologicznego wypełnił swoje zadania i spowodował o�ywienie 
gospodarcze, aktywizacj� zawodow� społeczno�ci lokalnej, wzrost konkurencyjno�ci 
i aktrakcyjno�ci regionu, musi mu towarzyszy� poprawnie zaplanowana w czasie        
i efektywnie przeprowadzona kampania promocyjna jako jego nieodzowny element. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet D Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku – Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki w tym małych    
i �rednich przedsi�biorstw, a w szczególno�ci cel po�redni nr 4: Podniesienie 
atrakcyjno�ci inwestycyjnej Miasta a zwłaszcza kierunek działania nr 4.8 – program 
promocji Miasta z punktu widzenia poszukiwania inwestorów, a tak�e cel po�redni nr 
1 działania na rzecz rozwoju bada� naukowych oraz aplikacji nowych technologii, a w 
tym kierunek działania nr 1.2 – Stworzenie warunków dla powstawania parków 
technologicznych. 
 
c)  kryteria wyboru działania: 
- wpływ na rozwój miasta, 
- wpływ na popraw� warunków �ycia mieszka�ców, 
- wpływ na popraw� atrakcyjno�ci miasta dla inwestorów, 
- wpływ na zmian� wizerunku miasta, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- zdolno�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 

 
d) zakres geograficzny: kraj i zagranica, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ogłoszenia prasowe, 
- audycje radiowe, 
- ulotki, 
- broszury, 
- prezentacja multimedialna CD ROM, 
- konferencje, 

-ilo�� firm, do których dotarła akcja 
promocyjna, 

- ilo�� firm uczestnicz�ca w konferencjach, 
- ilo�� firm deklaruj�cych udział w parku, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca, 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 
 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 

Działanie Ł�cznie Wspólnota 
Europejska 

Bud�et 
Pa�./ Woj. 

Bud�et 
Sosnowca 

Inne 
publiczne Prywatne WYDZ 

3.21. 100.040PLN 
brutto 

- 100.040PLN 
brutto 

- - - BPZ 
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Działanie 3.22.: Program Promocji Ofert Inwestycyjnych. 
 
a) cel: dotarcie z informacj� o posiadanych przez miasto ofertach inwestycyjnych do 

docelowej grupy odbiorców - potencjalnych inwestorów; 
 
b) opis działania:  
Stosowane b�d� nast�puj�ce techniki i narz�dzia promocji ofert inwestycyjnych: 
 

1. Targi i wystawy -udział w krajowych i zagranicznych targach i wystawach. 
2. Multimedia -opracowanie CD-ROM, który b�dzie stanowił multimedialn� 

prezentacj� Sosnowca stanowi�c� wizytówk� miasta, 
informacj� o gospodarce, prezentacj� ofert inwestycyjnych 

3. Internet -prezentacja i stała aktualizacja ofert inwestycyjnych na 
stronach internetowych miasta www.um.sosnowiec.pl. 

4. Direct Mail -przekazywanie ofert inwestycyjnych do 
wyselekcjonowanych grup odbiorców. 

5. Publikacje -druk kart ofertowych w teczkach do wr�czania 
potencjalnym inwestorom. 

6. Prezentacje -prezentacja ofert w czasopismach bran�owych. 
 

Powy�sze działanie realizuje priorytet D Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca 
do 2015 roku – Wzrost innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci gospodarki w tym małych    
i �rednich przedsi�biorstw, a w szczególno�ci cel po�redni nr 4: Podniesienie 
atrakcyjno�ci inwestycyjnej Miasta a zwłaszcza kierunek działania nr 4.8 – program 
promocji Miasta z punktu widzenia poszukiwania inwestorów. 
 
c) kryteria wyboru działania: 
- wpływ na podniesienie atrakcyjno�ci miasta, 
- wpływ na potencjalny rozwój miasta, 
- zgodno�� z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Sosnowca, 
- gotowo�� zgłaszaj�cego do współfinansowania, 
- komplementarno�� w stosunku do innych działa�, 

 
d) zakres geograficzny: kraj i zagranica, 
 
e) spodziewane efekty realizacji działania: 
 

Wska�nik produktu Wska�nik rezultatu 
- ilo�� zrealizowanych aran�acji stoisk 

wystawienniczych, 
- ilo�� osób odwiedzaj�cych stoisko 

wystawiennicze miasta, 
- ilo�� i jako�� opracowanych CD-ROM -    ilo�� rozdanych CD ROM, 
- ilo�� ofert inwestycyjnych zamieszczonych 
na stronach internetowych, 

- ilo�� osób odwiedzaj�cych strony 
internetowe miasta, 

- ilo�� wysłanej korespondencji, 
- ilo�� prezentacji ofert inwestycyjnych w 

czasopismach bran�owych, 

- ilo�� zapyta� o prezentowane oferty 
inwestycyjne, 

 
f) beneficjent ko�cowy: ostateczny odbiorca; 
 
g) odbiorca pomocy: miasto na prawach powiatu – Sosnowiec, 



� ���

 
h) wkład finansowy w realizacj� działania: 
 
Działanie Ł�cznie Wspólnota 

Europejska 
Bud�et 

Pa�./ Woj. 
Bud�et 

Sosnowca 
Inne 

publiczne Prywatne WYDZ. 

3.22. 150.000 
PLN brutto 

na rok 

- - 150.000 
PLN brutto 

na rok 

- - BPZ 

 


