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Numer przedsięwzięcia 1 

Nazwa przedsięwzięcia Program Dzienny Dom Senior + 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Piłsudskiego 47 

dz. nr 133 (k.m. 27 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022- 2025 

Szacunkowy koszt realizacji 1 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej  

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.2. Wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym 

wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodziny z problemami 

Cel przedsięwzięcia 

Celem jest zapewnienie opieki, usług opiekuńczych, wsparcia pielęgniarki, 

organizacji czasu wolnego, integracji, aktywności społecznej oraz wyżywienia  

osobom z Gminy Zawiercie, które są osobami starszymi, niepełnosprawnymi i 

niesamodzielnymi. 

Grupa docelowa: osoby starsze, zamieszkujące obszar rewitalizacji, jak i cały 

obszar Gminy, osoby narażone na wykluczenie społeczne, osoby z 

niepełnosprawnościami. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację dziennego domu  Senior + 

celem zapewnienie wsparcia usługowego, terapeutycznego, żywieniowego oraz 

aktywizację społeczną osób starszych i niepełnosprawnych z Gminy Zawiercie. 

Dom zapewniać będzie wparcie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 

15:00, a jego pensjonariuszami w dużej mierze będą osoby z obszarów 

zrewitalizowanych Gminy. Ośrodek zlokalizowany będzie w obszarze 

rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem zadania będzie udzielenie kompleksowego wsparcia usługowego 

dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+, pozwoli to na jak najdłuższą 
aktywność społeczną i utrzymanie jak najlepszej jakości życia i zdrowia osób 

biorących udział w realizowanym programie.  

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+ zamieszkująca na obszarze 

rewitalizacji – 8 os./rok Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru 

podmiotu realizującego przedsięwzięcie, listy obecności. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zapewnienie wsparcia osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami 

zamieszkujących obszar rewitalizacji zgodnie z przedstawionym zakresem 

przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie projektu 

Sfera społeczna 
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Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 

ulicy 3 Maja w Zawierciu 

- Przebudowa budynku dawnej synagogi wraz z rozbudową o galerię frontową 
i zmianą sposobu użytkowania na „Centrum Edukacyjno-Kulturowe” wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu przyległego 

- Wdrażanie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niesamodzielnej 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Integracja i edukacja międzypokoleniowa 

- Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami 

- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej jako element  integracji i aktywizacji 

społecznej grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Numer przedsięwzięcia 2 

Nazwa przedsięwzięcia Zawierciański Senior – Aktywnie 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji, w tym obszary objęte 

rewitalizacją, klub seniora ul. Niedziałkowskiego 22 

dz. nr 16/22 (k.m. 33 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2023 

Szacunkowy koszt realizacji 2 200 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.2. Wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym 

wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodziny z problemami 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowego wsparcia 

usługowego, w tym usług opiekuńczych, poradnictwa specjalistycznego dla 

osób wymagających tego typu wsparcia, w tym przede wszystkim osób 

starszych i z niepełnosprawnościami. 

Grupa docelowa: osoby starsze, zamieszkujące obszar rewitalizacji, jak i obszar 

całej Gminy, osoby narażone na wykluczenie społeczne, osoby z 

niepełnosprawnościami. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się objęcie wsparciem w 

formie pakietu usług, w tym usług opiekuńczych oraz poradnictwa, osób 

niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz starszych. Dodatkowo planowane 

jest wsparcie w formie teleopieki oraz realizacja szkoleń dla opiekunów 

faktycznych osób zależnych. Ponadto przewiduje się realizację projektu klub 

seniora na obszarze osiedla TAZ, w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 22. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie udzielenie wsparcia osobom wymagającym usług 

opiekuńczych i poradnictwa specjalistycznego, w tym osobom starszym i 

osobom z niepełnosprawnościami, stworzenie optymalnych warunków dla 

aktywizacji i integracji społecznej osób starszych i osób z 

niepełnosprawnościami poprzez realizacje klubu seniora, a także zwiększanie 

kompetencji opiekunów osób zależnych i prowadzenie prac aktywizacyjnych 

dla lokalnych środowisk i stowarzyszeń. 
Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba osób objętych pakietem usług opiekuńczych, które zamieszkują obszar 

Liczba osób objętych pakietem usług opiekuńczych, które zamieszkują obszar 

rewitalizacji – 10 os. 

Liczba osób korzystających z klubu Seniora – 10 os. 

Liczba opiekunów faktycznych objętych szkoleniami – 5 os. 

Liczba osób objętych wsparciem w formie teleopieki, które zamieszkują obszar 

rewitalizacji – 20 os. 
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Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, listy obecności uczestników zajęć, warsztatów, spotkań, 
wyjazdów. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zapewnienie wsparcia osobom starszym, niesamodzielnym i z 

niepełnosprawnościami, w tym osobom narażanym na wykluczenie społeczne. 

Oddziaływanie projektu Sfera społeczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 

ulicy 3 Maja w Zawierciu 

- Przebudowa budynku dawnej synagogi wraz z rozbudową o galerię frontową 
i zmianą sposobu użytkowania na „Centrum Edukacyjno-Kulturowe” wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu przyległego 

- Wdrażanie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niesamodzielnej 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Integracja i edukacja międzypokoleniowa 

- Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami 

- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej jako element  integracji i aktywizacji 

społecznej grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Numer przedsięwzięcia 3 

Nazwa przedsięwzięcia 
Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Cały obszar rewitalizacji 

ul. Westerplatte 4, dz. nr 13/8 (k.m. 33 obręb Zawiercie) ul. Marszałkowska 29 

dz. nr 67 (k.m. 31 obręb Zawiercie) (możliwa współpraca ze Stowarzyszenie 

Zawiercie OdNowa i Centrum Rozwoju Lokalnego), reszta lokalizacji zostanie 

wskazana przez spółdzielnie mieszkaniowe 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023- 2025 

Szacunkowy koszt realizacji 600 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej  

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.2. Wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym 

wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodziny z problemami 

Cel przedsięwzięcia 

Celem jest aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy poprzez integrowanie 

ich blisko miejsca zamieszkania. W ramach zadania animatorzy i wolontariusze 

będą animować mieszkańców, w celu wzbudzenia w nich potrzeby działania na 

rzecz społeczności lokalnej, angażowania się w problemy społeczności i 

szukania rozwiązań na rozwiązanie tychże problemów. Kluby Mieszkańca oraz 

Programy Aktywności Lokalnej pozwolą również na wskazanie dobrych 

praktyk i organizowanie wolnego czasu osobom narażonym na wykluczenie 

społeczne. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, osoby narażone na wykluczenie społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia zakłada się realizację Programów Aktywności 

Lokalnej/Klubów mieszkańca na obszarach Gminy objętych rewitalizacją 
poprzez tworzenie przy współpracy z ZGM oraz Spółdzielniami 

Mieszkaniowymi punktów spotkań i integracji mieszkańców. Ponadto 

przewiduje się aktywizację mieszkańców poprzez zaangażowanie ich w 

wolontariat sąsiedzki i samopomoc. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie organizacja różnorodnych form aktywności dla osób w 

najróżniejszym wieku, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

Efektem będzie umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 

oraz zaktywizowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy do angażowania się w życie społeczne Gminy. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba osób biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej – 50 os./rok 

Liczba wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej zrealizowanych w ramach PAL 

przez mieszkańców – 4 szt. 

Liczba podpisanych porozumień na wolontariat – 10 szt. 
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Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, liczby zgłoszeń osób chcących wziąć udział w PAL, listy 

obecności uczestników zajęć, warsztatów, spotkań, wyjazdów. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zapewnienie integracji międzypokoleniowej i organizowanie wolnego czasu 

osobom narażonym na wykluczenie społeczne. 

Oddziaływanie projektu Sfera społeczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 

ulicy 3 Maja w Zawierciu 

- Przebudowa budynku dawnej synagogi wraz z rozbudową o galerię frontową 
i zmianą sposobu użytkowania na „Centrum Edukacyjno-Kulturowe” wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu przyległego. 
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Numer przedsięwzięcia 4 

Nazwa przedsięwzięcia 
Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej jako element  integracji i aktywizacji 

społecznej grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Centrum Rozwoju Lokalnego 

Realizujący: 

Centrum Rozwoju Lokalnego 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

- Pomnik nieznanego żołnierza Plac Teodora Stosika dz. Nr ew. 17/1 ( k.m. 33 

obręb Zawiercie)  

- Pomnik Ofiar hitleryzmu i stalinizmu w Zawierciu  Aleja Generała 

Władysława Sikorskiego, dz. nr ew. 95/10 (k.m. 54 obręb Zawiercie) 

- Pomnik pomordowanych w II wojnie światowej,  ul chlebowa (obręb Karlin) 

- Cmentarz żydowski w Kromołowie dz. nr ew. 2542 (k.m. 12 obręb 

Kromołów) 

- Cmentarz parafialny, ul.   Cmentarna 11a,  

- Pomnik nieznanego żołnierza dz. nr ew. 11 ( k.m. 56 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2025 

Szacunkowy koszt realizacji 100 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym jaką są wychowanki Zakładu Poprawczego i 

Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu poprzez włączenie ich w wspólne 

działania wolontarystyczne z zawierciańską młodzieżą w działania porządkowe 

wokół miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy. 

Grupa docelowa: osoby narażone na wykluczenie społeczne, stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy 

całej Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się aktywizację społeczną i zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 

Nieletnich w Zawierciu, poprzez udział wolontariuszy z zawierciańskich szkół. 

Realizacja  zadania zakłada działania zmierzające do integracji społecznej tych 

grup. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środowisk organizacji 

pozarządowych i wolontariuszy angażujących się w opiekę nad miejscami 

pamięci narodowej. Do miejsc pamięci narodowej zalicza się pomniki oraz 

mogiły żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej oraz II Wojnie Światowej. 

Zakres prac obejmie inwentaryzację z określeniem potrzebnych prac, a 

następnie realizację prac porządkowych (sprzątanie, wykaszanie, nasadzanie 

roślin itp.)  z ewentualnymi drobnymi pracami remontowymi np. malowanie. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie organizacja różnorodnych form aktywności dla grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwienie integracji społecznej 

wszystkim pokoleniom oraz podniesienie świadomości o historii Gminy i 

kultywowanie miejsc pamięci narodowej. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba miejsc pamięci poddanych rewitalizacji – 2 szt./rok 
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Liczba wolontariuszy i młodzieży zaangażowanej w realizację przedsięwzięcia 

– 10 os./rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, listy obecności uczestników zajęć, warsztatów, spotkań, 
szkoleń. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zapewnienie wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem 

społecznym. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Wdrażanie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niesamodzielnej 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Integracja i edukacja międzypokoleniowa 

- Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami 

- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej jako element  integracji i aktywizacji 

społecznej grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Numer przedsięwzięcia 5 

Nazwa przedsięwzięcia 

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych finansowana ze środków Funduszu 

Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu 

Realizujący: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu we współpracy z Partnerami Rynku Pracy 

oraz osobami bezrobotnymi 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji 

ul. Parkowa 2 

42-400 Zawiercie 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 
w zależności od wartości przyznanych i pozyskanych środków oraz liczby 

bezrobotnych biorących udział w działaniach aktywizacyjnych 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 2. Aktywizacja zawodowa oraz wzrost poziomu zatrudnienia i 

atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 2.1. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i bierności 

zawodowej poprzez stworzenie systemu szkoleń, kursów i doradztwa 

zawodowego 

Cel operacyjny 2.2. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 

obszaru rewitalizacji poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obiektów i 

terenów 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.2. Wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym 

wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodziny z problemami 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy 

Zawiercie oraz wzrost poziomu zatrudnienia i zwiększenie atrakcyjności 

gospodarczej obszaru rewitalizacji. 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, osoby narażone na wykluczenie społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się aktywizację zawodową osób 

bezrobotnych przy wykorzystaniu usług i instrumentów rynku pracy 

określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem realizacji przedsięwzięcia będzie aktywizacja osób bezrobotnych 

poprzez pośrednictwo pracy, organizację szkoleń zawodowych i warsztatów z 

zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, nabywanie i podnoszenie 

kompetencji pracowników na rynku pracy, jak również promocja 

samozatrudnienia i podejmowania własnej działalności gospodarczej. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba bezrobotnych objętych różnymi formami pomocy – 10 os./rok 

Liczba bezrobotnych którzy zakończyli różne formy pomocy – 10 os./rok 

Liczba bezrobotnych którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu różnych form 

pomocy – 10 os./rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

PUP zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, gospodarcza 
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Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami. 
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Numer przedsięwzięcia 6 

Nazwa przedsięwzięcia 

Rozwój mieszkalnictwa chronionego i ośrodka wsparcia dla osób 

pokrzywdzonych przemocą bądź pozbawionych lokum ze względu na sytuacje 

losowe na osiedlu TAZ 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Westerplatte 6 dz. nr 13/8 (k.m. 33 obręb Zawiercie)  

ul. Niedziałkowskiego  3 

dz. nr 13/8 (k.m. 33 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2025 

Szacunkowy koszt realizacji 825 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.2. Wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym 

wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodziny z problemami 

Cel przedsięwzięcia 

Celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci mieszkań 
chronionych dla mieszkańców miasta Zawiercie, którzy nie są w stanie 

funkcjonować samodzielnie - osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, co 

pozwoli na uniknięcie przez jak najdłuższy czas umieszczenia tychże osób w 

ośrodkach takich jak domy pomocy społecznej oraz spowoduje, że osoby te jak 

najdłużej będą samodzielne i będą utrzymywać wysoką aktywność społeczną. 
Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie społeczne, osoby 

z niepełnosprawnościami. 

Opis przedsięwzięcia 

Zadanie jest komplementarne z remontem dwóch kamienic na osiedlu TAZ i 

dostosowaniem ich pod mieszkania chronione. W ramach przedsięwzięcia, 

oprócz dostosowania dwóch kamienic na osiedlu TAZ do funkcji mieszkań 
chronionych MOPS prowadzić będzie kolejne adaptacje na mieszkania 

chronione na obszarze rewitalizowanym. Przeznaczone będą one dla osób 

starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Dodatkowo jedno 

mieszkanie przeznaczone będzie na cele interwencyjne – dla osób, które 

znalazły się w sytuacji kryzysowej, bez lokum ze względu np. na przemoc w 

rodzinie lub sytuację losową – pożar, powódź lub inne zdarzenie losowe. W 

ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się stworzenie 16 mieszkań 
chronionych. Ponadto w tym samym kompleksie (w ramach komórki) 

przewiduje się stworzenie mieszkania, którego celem będzie wspieranie osób w 

nagłych  sytuacjach kryzysowych, losowych i interwencyjnych, takich jak 

przemoc. Pozwoli to objąć mieszkańców wsparciem, które realizować 
powinien powiat (OIK), a które nie jest z jego ramienia realizowane. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie udzielenie wsparcia osobom starszym, niesamodzielnym i z 

niepełnosprawnościami, osobom które znalazły się w trudnej sytuacji 

kryzysowej, bez lokum ze względu np. na przemoc w rodzinie lub sytuację 
losową – pożar, powódź lub inne zdarzenie losowe. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 
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Liczba rodzin, którym odroczono umieszczenie w DPS dzięki mieszkaniom 

chronionym – 5 rodzin 

Liczba rodzin, którym udzielono interwencyjnego, doraźnego wsparcia poprzez 

umieszczenie w mieszkaniu podlegającym pod ośrodek wsparcia w sytuacjach 

kryzysowych – 3 rodziny 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zapewnienie wsparcia osobom starszym, niesamodzielnym i 

niepełnosprawnym, osób które znalazły się w sytuacji kryzysowej, bez lokum 

ze względu np. na przemoc w rodzinie lub sytuację losową – pożar, powódź, 
inne zdarzenie losowe. 

Oddziaływanie projektu Sfera społeczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

-Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
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Numer przedsięwzięcia 7 

Nazwa przedsięwzięcia Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Obsługi Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Leśna 2 

dz. nr 43/1 (k. m. 1 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 1 500 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.1. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez 

termomodernizacje budynków mieszkaniowych i publicznych oraz wsparcie 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne 

środowisku 

Cel przedsięwzięcia 

Celem realizowanych zadań jest w głównej mierze unowocześnienie budynku 

pod względem architektoniczno-technicznym, wraz z dostosowaniem jej do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, likwidacją usterek technicznych 

(naprawa tarasu zewnętrznego, wymiana części pokrycia dachowego) oraz 

zoptymalizowaniem kosztów energii elektrycznej. Działania te wpłyną 
pozytywnie na jakość obsługi klientów. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, osoby z niepełnosprawnościami, pracownicy Urzędu Miejskiego. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację budynku Urzędu, w tym: 

1. Dobudowa do budynku UM windy zewnętrznej wraz z przebudową 
istniejących  schodów zewnętrznych i pochylni oraz przebudową tarasu 

zewnętrznego - montaż szybu windy zaprojektowanego w technologii 

konstrukcji stalowej na fundamencie żelbetowym przy frontowej, wschodniej 

ścianie budynku UM. Obudowa szybu windy jako elementy fasady szklanej, 

poszczególne przystanki będą dostosowane do istniejących poziomów 

budynku. Przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni, wymiana okładzin na 

schodach i na pochylni. Przebudowa oraz naprawa tarasu zewnętrznego. 

2. Przebudowa hallu głównego pod kątem obsługi osób ze szczególnymi 

potrzebami wraz z wykonaniem pokoju dla matki z dzieckiem i pomieszczenia 

do przechowywania bagażu (obniżenie lad, zakup stosownego oznakowania, 

pętli indukcyjnej, montaż tablic tyflograficznych). 

3. Wymiana części zniszczonego pokrycia dachowego na budynku UM (papa 

termozgrzewalna). 

4. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku UM. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie zwiększenie liczby obsługiwanych petentów ze 

szczególnymi potrzebami (np. osób z niepełnosprawnościami poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących lub niewidomych), poprzez 

zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej, likwidację 
barier i usterek technicznych budynku, zapewnienie optymalnych warunków 



18 

 

dla matek z dziećmi, zwiększenie energooszczędności obiektów użyteczności 

publicznej oraz zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

a w konsekwencji poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie środków przeznaczanych 

corocznie na zużycie energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, 

rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –  

1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w modernizowanym obiekcie nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych, w tym przebudowa hallu głównego pod kątem obsługi osób 

ze szczególnymi potrzebami wraz z wykonaniem pokoju dla matki z dzieckiem 

i pomieszczenia do przechowywania bagażu. bez barier, umożliwi dostępność 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Modernizacja budynku administracyjno-biurowego 

- Modernizacja budynków usytuowanych na cmentarzu komunalnym wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec. 
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Numer przedsięwzięcia 8 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulicy 

Marszałkowskiej i Starego Rynku w Zawierciu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu  

Realizujący: 

Gmina Zawiercie / Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Podobszar 1 – os. Stary Rynek 

ul. Marszałkowska i Stary Rynek 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2025 

Szacunkowy koszt realizacji 4 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych obszaru 

rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie infrastruktury wodociągowej i 

kanalizacyjnej w obrębie ulicy Marszałkowskiej i Starego Rynku w Zawierciu. 

Grupa docelowa: mieszkańcy budynków oraz użytkownicy lokali usługowych, 

zlokalizowanych przy ul. Marszałkowskiej i Starego Rynku w Zawierciu 

Opis przedsięwzięcia 
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i 

wodociągowej w obrębie ulicy Marszałkowskiej i Starego Rynku w Zawierciu. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez 

uzupełnienie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy 

Marszałkowskiej i Starego Rynku w Zawierciu, ochrona środowiska 

naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

zwiększenie atrakcyjności terenów zarówno dla obecnych, jak i przyszłych 

mieszkańców czy potencjalnych inwestorów, a także rozwój terenów 

inwestycyjnych w obszarze rewitalizacji. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 300 m 

Długość wybudowanej sieci deszczowej – 300 m 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 300 m 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Poprawa warunków mieszkalnych poprzez zapewnienie dostępu do sieci 

wodno-kanalizacyjnej mieszkańcom, w tym mieszkańcom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, gospodarcza, techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Modernizacja istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego gminy oraz 

budowa nowego systemu wodno-kanalizacyjnego 

- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część III. 
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Numer przedsięwzięcia 9 

Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury otoczenia 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część I 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

Realizujący: 

Szpital Powiatowy w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 4 – os. Miodowa z otoczeniem 

ul. Miodowa 14 

dz. 79/8 (k.m. 47 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2024 

Szacunkowy koszt realizacji 17 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków przebywania w szpitalu 

pacjentów i pracowników Szpitala poprzez zapewnienie miejsc odpoczynku i 

miejsc parkowania dla ich środków transportu. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym pacjenci, odwiedzający i pracownicy Szpitala. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie garażu wielopoziomowego i 

odnowienie istniejących miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego 

w Zawierciu wraz z wykonaniem „parków kieszonkowych” i małej 

architektury. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie poprawa dostępności do szpitala poprzez zwiększenie 

miejsc parkingowych dla pacjentów, pracowników Szpitala oraz osób 

odwiedzających oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej na terenie 

Szpitala. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Wykonanie parkingu wielopoziomowego - 1 szt. 

Wykonanie parku kieszonkowego - 2 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Szpital zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część II 
- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część III. 
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Numer przedsięwzięcia 10 

Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury otoczenia 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część II 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

Realizujący: 

Szpital Powiatowy w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 4 – os. Miodowa z otoczeniem 

ul. Miodowa 14 

dz. 79/8 (k.m. 47 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2024 

Szacunkowy koszt realizacji 4 500 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie szybkiego transportu pacjentom 

poszkodowanym w stanach zagrożenia życia zgodnie z przepisami 

funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym pacjenci Szpitala 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się rewitalizację lądowiska na terenie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie poprawa stanu technicznego infrastruktury ochrony zdrowia  

poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do nowoczesnego lądowiska na terenie 

Szpitala, co będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców całej Gminy. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Szpital zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część I 
- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część III. 
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Numer przedsięwzięcia 11 

Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury otoczenia 

Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część III 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu 

Realizujący: 

Szpital Powiatowy w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 4 – os. Miodowa z otoczeniem 

ul. Miodowa 14 

dz. 79/8 (k.m. 47 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2024 

Szacunkowy koszt realizacji 4 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych obszaru 

rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie infrastruktury przepompowni 

ścieków, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Zawiercia poprzez 

likwidację budynku przepompowni wraz z uporządkowaniem terenu wokół, 

który obecnie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, wykonanie nowego punktu 

dezynfekcji ścieków szpitalnych na terenie Szpitala. Powyższe działania 

pozwolą na wykorzystanie terenu na inne cele np. rekreacyjne dla mieszkańców 

Zawiercia.  

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym pacjenci i pracownicy Szpitala. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się likwidację budynku przepompowni wraz 

z uporządkowaniem terenu, który obecnie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi 

oraz wykonanie nowego punkty dezynfekcji ścieków szpitalnych na terenie 

Szpitala. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Szpitala poprzez modernizację istniejącej infrastruktury przepompowni 

ścieków oraz zabezpieczenie środowiska naturalnego przed ewentualnym 

skażaniem, poprawa jakości przestrzeni publicznej i wzrost bezpieczeństwa na 

terenie Szpitala poprzez uporządkowanie jego terenu. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Szpital zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 
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Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część I 
- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część II 
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulicy 

Marszałkowskiej i Starego Rynku w Zawierciu 

- Modernizacja istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego gminy oraz 

budowa nowego systemu wodno-kanalizacyjnego 

- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków. 
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Numer przedsięwzięcia 12 

Nazwa przedsięwzięcia 
EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 
rocznie 1 200 000,00 zł przy założeniu udzielenia 200 dotacji 

całkowity koszt: 9 600 000,00 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.1. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez 

termomodernizacje budynków mieszkaniowych i publicznych oraz wsparcie 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne 

środowisku 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych obszaru 

rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia będzie udzielanie dotacji osobom fizycznym, które na 

terenie nieruchomości położonej w mieście Zawiercie, do której posiadają tytuł 

prawny, zlikwidowały nieefektywne źródło ciepła i w zamian wprowadziły 

nowe źródło ciepła spełniające standardy emisyjne. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się udzielenie dofinansowań na wymianę 
istniejącego konwencjonalnego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na: 

kotły gazowe, kotły elektryczne, pompy ciepła. Dotacja będzie przeznaczona 

na częściowe pokrycie poniesionych kosztów (do 50 % kosztów 

kwalifikowanych), do których zalicza się zakup kotła centralnego ogrzewania  

gazowego, kotła elektrycznego bądź pompy ciepła. Dotacjom będą podlegały 

tylko urządzenia fabrycznie nowe zamontowane po raz pierwszy. 

Dofinansowanie udzielane będzie jednorazowo na dany adres budynku 

mieszkalnego lub lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym. Głównym 

elementem tego działania jest utworzenie zachęt finansowych, które znacznie 

wspomogą realizację proekologicznych rozwiązań. Główną barierą w 

stosowaniu działań proekologicznych jest bariera ekonomiczna, która znacznie 

uniemożliwia stosowanie takich rozwiązań i może być rozwiązana dzięki 

programowi dotacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców całej Gminy poprzez obniżenia niskiej 

emisji, a w konsekwencji poprawa czystości powietrza. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wykonanych inwestycji mających na celu wymianę źródeł ciepła 

zasilanych paliwem stałym – 200 szt/rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Poprawa warunków mieszkalnych poprzez zapewnienie dostępu do nowego 

źródła ciepła, w tym mieszkańcom ze szczególnymi potrzebami. 
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Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, sfera techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

- STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 13 

Nazwa przedsięwzięcia 
STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 
rocznie 100 000,00 zł przy założeniu udzielenia 50 dotacji 

Całkowity koszt: 800 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.1. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez 

termomodernizacje budynków mieszkaniowych i publicznych oraz wsparcie 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne 

środowisku 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych 

obszaru rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia będzie udzielanie dotacji osobom fizycznym, które 

zamieszkują na terenie nieruchomości położonej w Gminie Zawiercie, do której 

posiadają tytuł prawny lub są posiadaczami samoistnymi oraz zrealizowały 

zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się udzielenie dofinansowań na rozebranie 

pokrycia lub elewacji azbestowej znajdujących się na budynkach, prace 

związane z uprzątnięciem azbestu z nieruchomości, przygotowanie azbestu do 

transportu, transport azbestu do miejsca unieszkodliwienia, które spełnia 

wymogi przepisów o odpadach oraz unieszkodliwienie azbestu zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach przez uprawniony podmiot. Dotacja będzie 

udzielana na częściowe pokrycie poniesionych kosztów, likwidacji wyrobów 

zawierających azbest. W przypadku, gdy wniosek dotyczy likwidacji wyrobów 

zawierających azbest z więcej niż jednego budynku na danej nieruchomości – 

wymieniona wysokość dotacji odnosi się do każdego budynku, z którego będzie 

usunięty azbest. 

Głównym elementem tego działania jest utworzenie zachęt finansowych, które 

znacznie wspomogą realizację proekologicznych rozwiązań. Główną barierą w 

stosowaniu działań proekologicznych jest bariera ekonomiczna, która znacznie 

uniemożliwia stosowanie takich rozwiązań i może być rozwiązana dzięki 

programowi dotacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców całej Gminy poprzez zmniejszenia 

ilości wyrobów zawierających azbest. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wykonanych inwestycji mających na celu likwidację wyrobów 

azbestowych – 50 szt/rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, liczba złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Poprawa warunków mieszkalnych poprzez likwidację wyrobów zawierających 

azbest, w tym mieszkańcom ze szczególnymi potrzebami. 
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Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, sfera techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 
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Numer przedsięwzięcia 14 

Nazwa przedsięwzięcia Wdrażanie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niesamodzielnej 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji 

teren – miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022- 2025 

Szacunkowy koszt realizacji 800 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.2. Wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym 

wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodziny z problemami 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych oraz dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych. 

Ośrodek będzie wdrażał na terenie Gminy, w tym na terenie rewitalizowanym 

program opieka wytchnieniowa i AOON. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym rodziny narażone na wykluczenie społeczne, osoby z 

niepełnosprawnościami. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wdrożenie opieki wytchnieniowej oraz 

asystentury dla osób niesamodzielnych. Wsparciem zostaną objęci między 

innymi mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie zapewnienie wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów 

poprzez udzielenie pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w 

sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o 

niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Głównym zadaniem będzie odciążenie członków rodzin 

lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub 

zapewnienie czasowego zastępstwa, jak również rozpowszechnienie usług 

asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na 

prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba osób, którym udzielono wsparcia – 10 os./rok 

Liczba godzin wykonanej opieki wytchnieniowej przez asystenta – 720 h/rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, liczby zgłoszeń zapotrzebowania na usługi opieki 

wytchnieniowej oraz asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie jest skierowane dla członków rodzin lub opiekunów osób 

niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia w ramach opieki 

wytchnieniowej oraz usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 
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Oddziaływanie projektu Sfera społeczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Wdrażanie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niesamodzielnej 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Integracja i edukacja międzypokoleniowa 

- Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami 

- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej jako element  integracji i aktywizacji 

społecznej grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Numer przedsięwzięcia 15 

Nazwa przedsięwzięcia Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji, z wydawką przy ul. 

Marszałkowskiej 2 

dz. nr 152/2 (k.m. 31 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022- 2025 

Szacunkowy koszt realizacji 732 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.2. Wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym 

wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodziny z problemami 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.4. Zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem realizowanego projektu jest objęcie wsparciem w formie żywności w 

naturze osób w złej sytuacji materialno-bytowej. Zapewnienie wsparcia w 

formie wydawania produktów spożywczych osobom i rodzinom, których 

dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, rodziny z trudną sytuacją materialną, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia ośrodek zawnioskuje o środki na 

realizację celu w formie wydawania żywności przy współpracy z NGO, 

następnie środki przekazane na przedsięwzięcie zostaną rozliczone, a ośrodek 

przygotuje raporty sprawozdawcze. Przewiduje się współpracę ze 

Stowarzyszeniem Adsum, które będzie pomagała w wydawaniu artykułów 

spożywczych, którego siedziba znajduje się w jednym z podobszarów 

rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie ograniczenie ubóstwa poprzez udzielenie wsparcia w 

zakresie przekazania żywności.  

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba rodzin z obszaru rewitalizacji, która otrzymała wsparcie z POPŻ – 20 os. 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, podpisanych list osób korzystających z POPŻ. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zapewnienie wsparcia osobom w złej sytuacji materialno-bytowej, w tym 

osobom narażonym na wykluczenie społeczne. 

Oddziaływanie projektu Sfera społeczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Wdrażanie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niesamodzielnej 

- Program Dzienny Dom Senior + 
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- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Integracja i edukacja międzypokoleniowa 

- Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami 

- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej jako element  integracji i aktywizacji 

społecznej grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Numer przedsięwzięcia 16 

Nazwa przedsięwzięcia Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego dla miasta Zawiercie 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Straż Miejska Zawiercie 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie / Straż Miejska Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Cały obszar rewitalizacji, w tym tereny uznane za niebezpieczne na obszarze 

gminy 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2023 

Szacunkowy koszt realizacji 1 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.4. Zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie ma na celu ochronę mienia publicznego, a tym samym 

zwiększenie atrakcyjności i spójności obszaru rewitalizacji, zwiększenie 

bezpieczeństwa społeczności lokalnej i porządku w przestrzeni publicznej 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy  całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się naprawy, remonty istniejącej sieci, a 

także jej rozbudowę o nowe punkty kamerowe do monitorowania przestrzeni 

publicznych. Będą to miejsca o zwiększonej koncentracji mieszkańców i innych 

interesariuszy lub przestrzenie niebezpieczne, gdzie dochodzi do kradzieży, 

rozbojów, aktów wandalizmu, kolizji, spożywania alkoholu (np. dworce 

kolejowe, centra przesiadkowe, parki miejskie, place zabaw, obiekty 

zabytkowe itp.). Niezbędnym zadaniem, w ramach rozwoju sieci monitoringu, 

jest adaptacja nowych pomieszczeń dla systemu monitoringu wraz z 

przeniesieniem dotychczasowych urządzeń (w tym zakup wyposażenia). 

Działanie monitoringu wizyjnego daje możliwość obserwowania 

newralgicznych miejsc miasta Zawiercie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni 

w tygodniu, co ma fundamentalne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i 

porządku. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych tj. inteligentnej 

analizy obrazu pozwala na zwiększenie skuteczności pracującego monitoringu 

np. szybkie ustalenie pozostawienie przedmiotów w analizowanym obszarze, 

analiza twarzy, informowanie o wejściu na obszar zabroniony itp. 

Ponadto jednym z etapów rozbudowy monitoringu miejskiego w Zawierciu 

będzie budowa sytemu identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów 

wjeżdżających i wyjeżdzających z naszego miasta. Obecnie na terenie miasta 

Zawiercie nie ma takiego systemu, który umożliwiałby identyfikację 
przejeżdżających pojazdów, monitorowanie, kontrolowanie i zarządzanie 

ruchem ulicznym ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku na 

drogach. Posiadanie przez właściwe służby systemu rozpoznawania tablic 

rejestracyjnych wpisuję się w całości w zakres działań na rzecz ograniczenia 

przestępczości. Natychmiastowa informacja o lokalizacji pojazdu skradzionego 

lub użytego do przestępstwa/wykroczenia jest nieocenione. Uzyskanie takich 

danych w ułamku sekundy pozwoli na poprawę skuteczności działań organów 
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ścigania, poprawę ich wizerunku i zaufania społecznego poprzez nieuchronność 
kary dla osób łamiących prawo. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie poprawa bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, zwiększenie wykrywalności skradzionych pojazdów (policyjne 

dane statystyczne), poprawa wizerunku i zwiększenie zaufania społeczeństwa 

do służb mundurowych (ankieta), szybkie i precyzyjne ustalenie okoliczności 

zdarzenia, a co za tym idzie skuteczne ukierunkowanie działań zmierzających 

do rozwiązywania problemów mieszkańców. Przedsięwzięcie przyczyni się do 

poprawy stanu technicznego miejskiej infrastruktury oraz zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa wśród mieszkańców i innych użytkowników przestrzeni 

miejskiej. Rezultat będzie miał charakter narastający (zwiększając się 
corocznie). 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba zdarzeń ujawnionych za pomocą monitoringu – 10 szt./rok 

Monitorowanie na podstawie: danych Straży Miejskiej Zawiercie 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak również 
mieszkańców całej Gminy, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych przede 

wszystkim  w zakresie podniesienia poczucia bezpieczeństwa. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Szkoły, przedszkola i żłobek na miarę XXI wieku 

- Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Nowej w Zawierciu. 
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Numer przedsięwzięcia 17 

Nazwa przedsięwzięcia 
Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Szymańskiego 2 

dz. nr 17/3 (k.m. 33 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji w zależności od wartości przyznanych i pozyskanych środków 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczności lokalnej i 

przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

jak również poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców 

obszarów rewitalizacji, jak i całego obszaru Gminy. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, stowarzyszenia i organizacje 

pozarządowe. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się organizację wydarzeń, spotkań, 
warsztatów, wystaw, konkursów, imprez, wykładów i koncertów 

organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu 

tj. Dyskusyjny Klub Książki, Ferie w Bibliotece, Światowy Dzień Głośnego 

Czytania, Tydzień z Internetem (Get Online Week), Światowy Dzień Książki i 

Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Tydzień 
Bibliotek i Dzień Bibliotekarza, Noc Bibliotek dla Dzieci, Wakacje w 

Bibliotece, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Wspólne Zawierciańskie 

śpiewanie, Dzień Pluszowego Misia, spotkania autorskie z pisarzami, lekcje 

biblioteczne, konkursy plastyczne i fotograficzne, wystawy okolicznościowe, 

wykłady i spotkania edukacyjne w Izbie Muzealnej i wiele innych 

tematycznych wydarzeń. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie zwiększanie dostępności kultury dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, jak i mieszkańców całej Gminy poprzez organizację wydarzeń, 
spotkań i warsztatów kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i 

krajowym, prowadzenie działań sprzyjających zwiększeniu aktywizacji i 

integracji społecznej lokalnych środowisk, w tym dzieci, młodzieży i osób 

narażonych na wykluczenie społeczne. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt. 

Liczba osób biorących udział w wydarzeniach, spotkaniach i warsztatach – 

200 szt./rok 

Liczba wydarzeń, spotkań i warsztatów – 12 szt./rok 
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Monitorowanie na podstawie: listy obecności uczestników warsztatów, 

spotkań, wyjazdów, sprawozdania z działalności Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w zakresie osób korzystających z obiektu i zasobów 

Biblioteki. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zwiększenia integracji i aktywności lokalnych środowisk poprzez udział w 

różnych inicjatywach społecznych, kulturalnych i artystycznych. Wydarzenia i 

spotkania skierowane będą do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych, w 

tym osób narażonych na wykluczenie społeczne. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, sfera techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 

ulicy 3 Maja w Zawierciu 

- Przebudowa budynku dawnej synagogi wraz z rozbudową o galerię frontową 
i zmianą sposobu użytkowania na „Centrum Edukacyjno-Kulturowe” wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu przyległego 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Rozwój mieszkalnictwa chronionego i ośrodka wsparcia dla osób 

pokrzywdzonych przemocą bądź pozbawionych lokum ze względu na sytuacje 

losowe na osiedlu TAZ. 
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Numer przedsięwzięcia 18 

Nazwa przedsięwzięcia Integracja i edukacja międzypokoleniowa 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji. 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 1 600 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem realizowanego projektu jest włączenie osób i rodzin mieszkających na 

obszarze rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Aktywizacja i integracja 

międzypokoleniowa osób w podeszłym wieku i młodych ludzi. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację zajęć integracyjnych 

polegające na wspólnym sadzeniu i pielęgnacji roślin na terenach zieleni 

miejskiej oraz organizacji wspólnych wycieczek, eventów ekologicznych, 

których współorganizatorami będą uczestnicy przedsięwzięcia. Działania 

społeczne, które będą podejmowane w ramach przedsięwzięcia ukierunkowane 

będą również na integrację międzypokoleniową np. podczas działań 
związanych ze wspólną pielęgnacją obszarów zielonych (dzieci, młodzież, 
seniorzy); tworzenie ogrodów społecznych w zielonych skwerkach przestrzeni 

publicznej, ogródków warzywnych, ziołowych np. na terenie parków 

miejskich, podwórek czy organizowanych spotkań na temat rodziny i znaczenia 

więzi międzypokoleniowych jak również roli dziadków w rodzinie. Planowane 

jest udzielanie informacji na temat wolontariatu dla osób starszych wygłoszone 

przez pedagoga/ trenera/tutora. Ważnym elementem projektu będzie 

promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, kształtowanie klimatu 

akceptacji dla tych osób. Ograniczenie izolacji społecznej osób w podeszłym 

wieku poprzez integrację z ludźmi zdrowymi i młodymi. Dostarczanie dzieciom 

i młodzieży okazji do atrakcyjnych i nieznanych dotąd form spędzania wolnego 

czasu.  

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie organizacja różnorodnych form aktywności dla osób w 

najróżniejszym wieku, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami, 

umożliwienie nowych form uczestnictwa w życiu społecznym oraz 

zaktywizowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprawa atrakcyjności 

przestrzeni publicznych poprzez tworzenie ogrodów społecznych, zwiększenie 
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współpracy mieszkańców i lokalnych środowisk z jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba prelekcji przeprowadzonych przez pedagoga – 5 szt./rok 

Liczba zorganizowanych warsztatów, wycieczek i eventów ekologicznych – 3 

szt./rok 

Liczba powstałych ogrodów i miejsc zieleni – 1 szt./rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, listy obecności uczestników zajęć, warsztatów, spotkań. 
Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zapewnienie wsparcia osobom i rodzinom mieszkającym na obszarze 

rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

zwiększenie aktywizacji i integracji społecznej. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Wdrażanie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niesamodzielnej 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Integracja i edukacja międzypokoleniowa 

- Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami 

- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej jako element  integracji i aktywizacji 

społecznej grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Numer przedsięwzięcia 19 

Nazwa przedsięwzięcia 
Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Centrum Rozwoju Lokalnego 

Realizujący: 

Centrum Rozwoju Lokalnego 

Lokalizacja przedsięwzięcia Lokal gminny na obszarze rewitalizacji 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2027 

Szacunkowy koszt realizacji 440 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 2. Aktywizacja zawodowa oraz wzrost poziomu zatrudnienia i 

atrakcyjności gospodarczej obszaruęrewitalizacji 

Cel operacyjny 2.1. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i bierności 

zawodowej poprzez stworzenie systemu szkoleń, kursów i doradztwa 

zawodowego 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej 

Cel przedsięwzięcia 

Celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami 

poprzez tworzenie wspieranych miejsc pracy dostosowywanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. Formą aktywizacji osób z 

niepełnosprawnościami będzie również wolontariat oraz uczestnictwo w 

szkoleniach. W obszarze społecznym celem jest włączenie adresatów w 

działania społeczne  np. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi 

na gruncie świadczonych usług jak i udział w inicjatywach podejmowanych 

przez te podmioty. 

Grupa docelowa: osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące obszar 

rewitalizacji, jak i obszar całej Gminy, w tym osoby starsze, osoby narażone na 

wykluczenie społeczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia zakłada się aktywizację zawodową i społeczną osób 

z niepełnosprawnościami. Podmiotami współpracującymi będą organizacje 

pozarządowe i wolontariusze z placówek szkolnych, JST oraz lokalny biznes. 

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana adaptacja pomieszczenia 

(wskazanego przez gminę)  dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zostanie zapewnione wsparcie merytoryczne dla adresatów programu. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie organizacja różnorodnych form aktywności dla osób w 

najróżniejszym wieku, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami, 

umożliwienie nowych form uczestnictwa w życiu społecznym oraz 

zaktywizowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększenie współpracy 

mieszkańców i lokalnych środowisk z organizacjami pozarządowymi. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba osób z niepełnosprawnościami zaangażowanymi w aktywizację 
społeczną jak i zawodową – 10 os. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń i inicjatyw społecznych – 3 os. 

Monitorowanie na podstawie: protokołu pomiaru podmiotu realizującego 

przedsięwzięcie, listy obecności uczestników zajęć, warsztatów, spotkań, 
szkoleń. 
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Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Adaptacja pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie 

wsparcia osobom z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie aktywizacji i 

integracji społecznej. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, gospodarcza 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Aktywizacja zawodowa bezrobotnych finansowana ze środków Funduszu 

Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

- Wdrażanie opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niesamodzielnej 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Integracja i edukacja międzypokoleniowa 

- Aktywizowanie zawodowe i społeczne  mieszkańców osób z 

niepełnosprawnościami 

- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej jako element  integracji i aktywizacji 

społecznej grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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Numer przedsięwzięcia 20 

Nazwa przedsięwzięcia 

Rewitalizacja hali przemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w 

Zawierciu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, połączoną z nadaniem nowych 

funkcji gospodarczych związanych z Centrum Zarządzania dla samochodów 

ciężarowych – poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Mariusz Prokop 

FHU HYDRO-MAR  

 

Realizujący: 

Mariusz Prokop 

FHU HYDRO-MAR 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Towarowa 24 A 

dz. 32/31, 32/30 (k.m. 51 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2024 

Szacunkowy koszt realizacji 7 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 2. Aktywizacja zawodowa oraz wzrost poziomu zatrudnienia i 

atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 2.2. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 

obszaru rewitalizacji poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obiektów i 

terenów 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom 

poprzemysłowym po byłej Hucie Szkła Gospodarczego. 

Grupa docelowa: przedsiębiorcy z obszaru całej Gminy, mieszkańcy obszaru 

całej Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się remont i modernizację hali 

poprzemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego wraz z wymianą 
instalacji technicznych oraz remontem i utworzeniem placu manewrowego dla 

samochodów ciężarowych, parkingu, małej architektury, zieleni, monitoringu 

oraz komunikacji dojazdowej. 

Uzasadnienie realizacji 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację będzie realizowane poza 

obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt działań 
rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba przywrócenia funkcji gospodarczych 

terenom poprzemysłowym, jak również ożywienia gospodarczego, rozwoju 

przedsiębiorczości, stworzenia nowych miejsc pracy i nowych usług, z których 

będą mogli korzystać mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej Gminy.  Obecnie 

tereny te w żaden sposób nie są wykorzystywane, zaś realizacja przedsięwzięcia 

przyczyni się do wzrostu funkcjonalności przestrzeni i gospodarczego rozwoju 

najbliższej okolicy, w tym podobszaru rewitalizacji 4 – os. Miodowa. 

Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się w realizację celu strategicznego 2. 

Aktywizacja zawodowa oraz wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności 

gospodarczej obszaru rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej 

obszarów poprzemysłowych poprzez nadanie tym obszarom nowych funkcji 

gospodarczych, ożywienie gospodarcze. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 
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Powierzchnia użytkowa hali – 700 m2 

Liczba miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych – 50 szt. 

Powierzchnia użytkowa placu manewrowego – 3000 m2 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

nie dotyczy 

Oddziaływanie projektu Sfery: gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Huty Szkła Zawiercie 

- Rewitalizacja byłego obiektu poprzemysłowego tzw. „blaszaka” po byłej 

Hucie Szkła Gospodarczego w Zawierciu połączona z nadaniem nowych 

funkcji publicznych i społecznych związanych z utworzeniem mieszkań 
komunalnych i mieszkań na wynajem 

- Rewitalizacja hali poprzemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w 

Zawierciu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na magazyn 

stali wysokiego składowania. 
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Numer przedsięwzięcia 21 

Nazwa przedsięwzięcia 

Rewitalizacja hali poprzemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w 

Zawierciu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na magazyn 

stali wysokiego składowania – poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Mariusz Prokop 

FHU HYDRO-MAR  

 

Realizujący: 

Mariusz Prokop 

FHU HYDRO-MAR 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Towarowa 24 A 

dz. 32/33 (k.m. 51 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2024 

Szacunkowy koszt realizacji 7 200 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 2. Aktywizacja zawodowa oraz wzrost poziomu zatrudnienia i 

atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 2.2. Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 

obszaru rewitalizacji poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obiektów i 

terenów 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom 

poprzemysłowym po byłej Hucie Szkła Gospodarczego. 

Grupa docelowa: przedsiębiorcy obszaru całej Gminy, mieszkańcy obszaru 

całej Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się remont i modernizację hali 

poprzemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą z przeznaczeniem na magazyn stali wysokiego składowania oraz 

utworzenie miejsc parkingowych. 

Uzasadnienie realizacji 

Przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację będzie realizowane poza 

obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt działań 
rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba przywrócenia funkcji gospodarczych 

terenom poprzemysłowym, jak również ożywienia gospodarczego, rozwoju 

przedsiębiorczości, stworzenia nowych miejsc pracy i nowych usług, z których 

będą mogli korzystać mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej Gminy. Obecnie 

tereny te w żaden sposób nie są wykorzystywane, zaś realizacja przedsięwzięcia 

przyczyni się do wzrostu funkcjonalności przestrzeni i gospodarczego rozwoju 

najbliższej okolicy, w tym podobszaru rewitalizacji 4 – os. Miodowa. 

Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się w realizację celu strategicznego 2. 

Aktywizacja zawodowa oraz wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności 

gospodarczej obszaru rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej 

obszarów poprzemysłowych poprzez nadanie tym obszarom nowych funkcji 

gospodarczych, ożywienie gospodarcze. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Powierzchnia użytkowa hali – 1 200 m2 

Liczba miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych – 50 szt. 
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Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

nie dotyczy 

Oddziaływanie projektu Sfery: gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Huty Szkła Zawiercie 

- Rewitalizacja hali przemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w 

Zawierciu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, połączoną z nadaniem nowych 

funkcji gospodarczych związanych z Centrum Zarządzania dla samochodów 

ciężarowych 

- Rewitalizacja byłego obiektu poprzemysłowego tzw. „blaszaka” po byłej 

Hucie Szkła Gospodarczego w Zawierciu połączona z nadaniem nowych 

funkcji publicznych i społecznych związanych z utworzeniem mieszkań 
komunalnych i mieszkań na wynajem. 
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Numer przedsięwzięcia 22 

Nazwa projektu Rewitalizacja osiedla TAZ 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

cały obszar osiedla TAZ 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 60 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Cel operacyjny 3.4. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru 

rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkalnych mieszkańców 

osiedla TAZ oraz zwiększenie jakości życia mieszkańców poprzez 

kompleksowe działania rewitalizacyjne prowadzone na terenie całego osiedla. 

Grupa docelowa: mieszkańcy budynków zlokalizowanych na terenie osiedla 

TAZ, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, a także osoby narażone na 

wykluczenie społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

Kompleksowe działania rewitalizacyjne zabytkowego osiedla TAZ obejmujące 

rewitalizację układu komunikacyjnego osiedla wraz z infrastrukturą podziemną 
i nadziemną, układu zieleni, budynków mieszkalnych z przyległymi terenami, 

małej architektury i oświetlenia ulicznego. Działania prowadzone będą etapowo 

w miarę pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację 
kolejnych zadań. W ramach inwestycji planowana jest systematyczna 

rewitalizacja istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 

zagospodarowaniem przyległych terenów m.in. w pierwszej kolejności 

budynków przy u1. Westerplatte 6 i ul. Niedziałkowskiego 3 z przynależną 
komórką, planowane jest uzupełnienie zabytkowego układu urbanistycznego 

poprzez budowę nowych budynków w miejscu budynków zniszczonych m.in. 

budynków mieszkalno-usługowych, wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy. W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty ziemne, roboty 

fundamentowe, izolacja ścian fundamentowych, wykonanie dachu, roboty 

murowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż parapetów i balustrad, 

roboty malarskie i elektryczne, wykonanie instalacji gazowej i wewnętrznej 

instalacji c.o. i c.w.u., wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

Planuje się zagospodarowanie terenu w zakresie: budowy miejsc do 

składowania odpadów komunalnych, budowy placu zabaw, wykonania ciągów 

komunikacyjnych (drogi i chodniki), budowy oświetlenia ulicznego, 

wykonania miejsc parkingowych, uporządkowanie i uzupełnienie układu 

zieleni. Wszystkie działania prowadzone będą w uzgodnieniu i zgodnie z 

wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Sposób rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa jakości przestrzeni publicznej, 

poprawa stanu środowiska naturalnego, wzrost aktywności społeczno-

gospodarczej wśród mieszkańców osiedla TAZ, zmniejszenie liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej, obniżenie liczby osób bezrobotnych. 

Wpływ na społeczność z tego rejonu będzie ważnym narzędziem w walce z 

wykluczeniem społecznym mieszkańców osiedla, marginalizacją tej części 

miasta przy dbałości o zachowanie tożsamości kulturowej i historycznej tego 

miejsca. Działania pozwolą na rozbudzenie aktywności i integracji środowiska. 

Funkcjonowanie w rewitalizowanych obiektach publicznych jednostek 

prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (np. mieszkania 

chronione). Planuje się realizację inicjatyw kulturalnych szerzących wiedzę o 

historii miasta i osiedla, tworzenie nowych placówek usługowych, handlowych, 

które będą atrakcyjne również dla turystów odwiedzających Jurę jak i 

mieszkańców regionu. Planowane działania stymulować będą rozwój 

sąsiednich obiektów usługowych i handlowych oraz będą generować miejsca 

pracy dla społeczności i regionu. Mieszkańcy osiedla zyskają dostęp do 

nowoczesnej infrastruktury co polepszy ich standard życiowy. Rezultat będzie 

miał charakter narastający (zwiększając się corocznie). Systematycznie 

wzrastać będzie liczba zrewitalizowanych na terenie osiedla obiektów. 

Wskaźniki oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 10 szt. 

Liczba nowych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – 5 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Wszystkie prace rewitalizacyjne w zakresie rozwiązań architektonicznych, o ile 

będzie to możliwe, będą prowadzone w taki sposób, aby zapewnić dostępność 
na teren osiedla TAZ osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z 

niepełnosprawnościami. 

Oddziaływanie projektu 
Sfery: społeczna, gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, 

środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Rozwój mieszkalnictwa chronionego i ośrodka wsparcia dla osób 

pokrzywdzonych przemocą bądź pozbawionych lokum ze względu na sytuacje 

losowe na osiedlu TAZ 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec. 
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Numer przedsięwzięcia 23 

Nazwa projektu 
Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Podobszar 1 – os. Stary Rynek 

ul. Marszałkowska wraz z terenami przyległymi (obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 20 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest nadanie charakteru reprezentacyjnego budynkom i 

terenom przy ul. Marszałkowskiej poprzez stworzenie przestrzeni oraz miejsc 

zieleni dla dzieci i rodziców. 

Grupa docelowa: mieszkańcy budynków zlokalizowanych przy ul. 

Marszałkowskiej, mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w tym dzieci, młodzież i 
osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się rewitalizację istniejących budynków 

mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej będących w zasobach gminnych 

włącznie z termomodernizacją budynków, wymianą źródeł ciepła w budynkach 

na ekologiczne, renowację elewacji frontowych budynków dążącą do 

przywrócenia spójności urbanistycznej, wizualnej i historycznego charakteru 

ulicy. Rewitalizacja obejmie przebudowę układu drogowego ulicy 

Marszałkowskiej oraz ulic przyległych wraz z budową drogi do żłobka i 

budowę nowych: chodników, jezdni, wprowadzenie ujednoliconej małej 

architektury (kosze na śmieci, ławki, donice, place zabaw), nasadzeń zieleni 

miejskiej. Planuje się także przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego, 

przebudowę napowietrznych sieci (energetycznych, telekomunikacyjnych). 

Działania prowadzone będą etapowo w miarę pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych na realizację kolejnych zadań. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Kompleksowe działania rewitalizacyjne poprawią estetykę całej dzielnicy. 

Planowane przedsięwzięcie będzie ważnym narzędziem w walce z 

wykluczeniem społecznym mieszkańców oraz marginalizacją tej części miasta. 

Realizacja zadań odbędzie się przy dbałości o zachowanie tożsamości 

kulturowej i historycznej tego miejsca. Inwestycja będzie miała duży wpływ na 

społeczność z tego rejonu.  Działania pozwolą na rozbudzenie aktywności i 

integrację środowiska. Będzie to przedsięwzięcie o zasięgu lokalnym i 

ponadlokalnym, a realizowane inicjatywy kulturalne szerzące wiedzę o historii 

miasta i osiedla oraz nowo tworzone placówki usługowe, handlowe będą 
atrakcyjne również dla turystów odwiedzających Jurę jak i mieszkańców 

regionu. Przekazany pod wynajem zasób lokalowy (na preferencyjnych 

warunkach) ożywi ulicę w zakresie działalności usługowej, handlowej i 
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społecznej. Działania te stymulować będą rozwój sąsiednich obiektów 

usługowych i handlowych oraz generować będą miejsca pracy dla społeczności 

i regionu. Mieszkańcy osiedla zyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury co 

polepszy ich standard życia. Rezultat będzie miał charakter narastający 

(zwiększając się corocznie). Systematycznie wzrastać będzie liczba 

zrewitalizowanych na terenie ulicy obiektów. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 3 ha 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 5 szt. 

Liczba lokali usługowych oddanych na wynajem na cele gospodarcze, 

społeczne i kulturalne – 4 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej, liczba zawartych umów na dzierżawę lokali. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w rewitalizowanych obiektach, na zagospodarowywanym terenie 

wokół budynków, przebudowywanych ciągach komunikacyjnych 

nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez barier, ergonomicznych 

materiałów oraz oświetlenia zewnętrznego. Takie modernizacje umożliwią 
dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu 
Sfery: społeczna, gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, 

środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Modernizacja budynku administracyjno-biurowego 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec 

- Modernizacja budynków usytuowanych na cmentarzu komunalnym wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej. 
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Numer przedsięwzięcia 24 

Nazwa projektu 

Przebudowa budynku dawnej synagogi wraz z rozbudową o galerię frontową i 
zmianą sposobu użytkowania na „Centrum Edukacyjno-Kulturowe” wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 1 – os. Stary Rynek 

ul. Marszałkowska 41 

dz. nr 62/3 (k.m. 31 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 7 500 000, 00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Cel operacyjny 3.4. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru 

rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowego, nowoczesnego miejsca 

integracji i aktywizacji społecznej - Centrum Edukacyjno-Kulturowego, na 

bazie starej zniszczonej synagogi, znajdującej się na terenie zabytkowego 

osiedla TAZ. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę, budowę oraz rozbudowę ze 

zmianą sposobu użytkowania zniszczonego budynku dawnej synagogi na 

obiekt użyteczności publicznej związany z realizacją celów kulturalnych 

lokalnej społeczności wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną. W ośrodku m.in. młodzi ludzie będą mogli poznawać 
i rozwijać swoje pasje. W obiekcie prowadzone będą również zajęcia 

aktywizujące dla seniorów. Obiekt będzie uwzględniał rozwiązania 

proekologiczne np. OZE, odzysk wód opadowych. Planowana inwestycja 

związana jest z dbaniem o historyczny wymiar miasta. Lokalizacja Centrum 

Edukacyjno-Kulturowego w tym miejscu sprawi, iż młode pokolenie 

bezpośrednio dotknie historii miasta. Realizacja zadania uratuje niszczejący, 

objęty ewidencją zabytków budynek. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 
multimedialnych spełni oczekiwania współczesnego odbiorcy, zrealizuje 

naturalną potrzebę odbioru nowych bodźców i środków przekazu. Inwestycja 

w realny sposób będzie wpisywać się w proekologiczne standardy przez 

wykorzystanie wód opadowych i zastosowanie OZE, takie jak instalacje 

fotowoltaiczne. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Dzięki rewitalizacji budynku dawnej Synagogi powstanie przestrzeń kulturalna 

sprzyjająca integracji międzypokoleniowej. Wpływ na społeczność tego rejonu 

będzie ważnym narzędziem w walce z wykluczeniem społecznym osób 
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zamieszkujących obszar rewitalizacji, marginalizacją tej części miasta przy 

dbałości o zachowanie tożsamości kulturowej i historycznej tego miejsca. 

Działanie obiektu pozwoli na rozwój zainteresowań wśród młodzieży i 

ukierunkowanie ich ścieżki rozwoju oraz rozbudzenie aktywności. Wpłynie też 
na poziom integracji środowiska młodzieżowego z seniorami. Będzie to 

przedsięwzięcie o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Funkcjonowanie 

obiektu, działania kulturalne i naukowe szerzące wiedzę o historii miasta będzie 

atrakcyjne dla turystów odwiedzających Jurę a także mieszkańców regionu. 

Działania zrealizowane w ramach projektu stymulować będą rozwój sąsiednich 

obiektów usługowych i handlowych i generować miejsca pracy dla 

społeczności i regionu. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba osób korzystających z obiektów i zasobów kultury objętych wsparciem 

– 200 os./rok 

Liczba nowoutworzonych obiektów kultury – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –  

1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej, sprawozdania z działalności „Centrum 

Edukacyjno-Kulturowego” w zakresie osób korzystających z obiektu i 

zasobów. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w obiekcie i zagospodarowywanym terenie wokół budynku 

nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez barier, oświetlenia 

zewnętrznego umożliwi dostępność dla osób z dysfunkcjami. 

Oddziaływanie projektu 
Sfery: społeczna, gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, 

środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 

ulicy 3 Maja w Zawierciu 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu przyległego. 
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Numer przedsięwzięcia 25 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 

ulicy 3 Maja w Zawierciu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 5 – os. Centrum 

ul. 3 Maja, pl. Jana Pawła II 

dz. nr 2/5 (k.m. 58 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 30 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Cel operacyjny 3.4. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru 

rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest budowa nowej siedziby biblioteki wraz z 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (dojścia, zieleń, 
parkingi, oświetlenie zewnętrzne).  

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze oraz osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowego obiektu biblioteki wraz 

z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, zieleń, 
parkingi). Powstanie budynek usługowy o wysokich walorach 

architektoniczno-użytkowych, o optymalnych  właściwościach  

funkcjonalnych, wizualnych, technicznych i ekonomicznych z zastosowaniem 

nowych technologii, ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań OZE, 

umożliwiający bezpieczne zmagazynowanie i udostępnienie użytkownikom w 

atrakcyjny sposób zasobów bibliotecznych. Nowa Biblioteka Publiczna 

umożliwi wszystkim mieszkańcom, a w szczególności osobom ze środowisk 

wykluczonych społecznie zapewnienie oferty edukacyjnej i zwiększenie ich 

aktywności poprzez organizację na ich terenie wydarzeń kulturalno-

edukacyjnych. W Bibliotece na odpowiedniej przestrzeni i po zapewnieniu 

potrzebnego sprzętu będą mogły się odbywać dyskusje, spotkania, warsztaty, 

zajęcia itp. W budynku będzie znajdowała się sala, która umożliwi 

organizowanie otwartych spotkań i konferencji. Z oferty nowej biblioteki będą 
mogli skorzystać seniorzy, jak i młodsi odbiorcy, aby realizować swoje pasje i 

zainteresowania, aktywnie spędzając swój wolny czas. Możliwość rozwijania 

zainteresowań umożliwi fachowa oferta oraz wykorzystanie nowoczesnych 

mediów, dostęp do różnego rodzaju publikacji i organizowanych wydarzeń. 
Nowe miejsce będzie miało za zadanie wspierać lokalne pomysły, inicjatywy 
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oraz działania kulturalne i społeczne. Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia 

będzie możliwa realizacja różnorodnych inicjatyw oraz projektów 

prowadzonych przez bibliotekarzy, animatorów i edukatorów. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Zapewnienie optymalnych warunków dla promowania kultury, aktywizacji i 

integracji społecznej mieszkańców, zwiększanie dostępności kultury dla 

mieszkańców poprzez organizację wystaw czasowych, stałych i wydarzeń 
kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, prowadzenie 

warsztatów, w tym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych, 

prowadzenie prac aktywizacyjnych dla lokalnych środowisk i stowarzyszeń. 
Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt. 

Liczba utworzonych obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –  

1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Budynek oraz zagospodarowanie terenu (dojścia, oświetlenie zewnętrzne) będą 
realizowane bez barier architektonicznych przy zasadzie zachowania 

dostępności do pełnej oferty usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie 

przedsięwzięcia 
Sfery: społeczna , przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Przebudowa budynku dawnej synagogi wraz z rozbudową o galerię frontową 
i zmianą sposobu użytkowania na „Centrum Edukacyjno-Kulturowe” wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu przyległego. 
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Numer przedsięwzięcia 26 

Nazwa przedsięwzięcia Szkoły, przedszkola i żłobek na miarę XXI wieku 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w 

Zawierciu 

Realizujący: 

Zastępca Dyrektora  Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Szkół w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji 

szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek zlokalizowane na terenie Gminy, w 

tym w obszarze rewitalizacji 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 123 600 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie standardów technicznych budynków 

oraz infrastruktury, w których odbywa się edukacja na poziomie podstawowym 

na terenie Gminy, mające przełożenie na wzrost jakości kształcenia poprzez 

inwestycje w obiekty oświatowe oraz uzyskanie oszczędności finansowych 

związanych ze zmniejszeniem opłat za centralne ogrzewanie obiektów.  

Grupa docelowa: dzieci, młodzież i rodzice zamieszkujące obszar rewitalizacji, 

pracownicy oświaty, osoby narażone na wykluczenie społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację budynków szkół 

podstawowych wraz z infrastrukturą szkolno-sportową, w tym wyposażenie w 

odnawialne źródła energii, remonty sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz 

zagospodarowanie terenu wokół placówki.  

W celu podniesienia jakości kształcenia planuje się wymianę wyposażenia i 

zakup pomocy dydaktycznych do wymienionych poniżej placówek szkolnych: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 11 listopada 22, dz. 22 

2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Niedziałkowskiego 21, dz. 16/1 

3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Marie Curie-Skłodowskiej 16, dz. 96/4 

4. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich, dz. 38/1 

5. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Paderewskiego 49, dz. 16 

6. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wierzbowa 4, dz. 147/1 

7. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Oświatowa 55, dz. 39/11 

8. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wojska Polskiego 55, dz. 2/4 

9. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Piłsudskiego 117, dz. 166/5 

10. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Zarzecze 2, dz. 1607 

11. Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Filaretów 9, dz. 3015/2 

12. Przedszkole nr 1, ul. Paderewskiego 57, dz. 17/4 
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13. Przedszkole nr 2, ul. Marszałkowska 28, dz. 139/2 

14. Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5A, dz. 39/3, 

38/5, 40/3, 41/9, 38/3, 29/5, 40/5, 41/10, 41/11, 41/12 

15. Przedszkole nr 4, ul. Gałczyńskiego 3, dz. 154 

16. Przedszkole nr 5, ul. Moniuszki 9, dz. 1/1 

17. Przedszkole nr 6, ul. Sienkiewicza 32, dz. 30 

18. Przedszkole nr 7, ul. Sienkiewicza 60, dz. 13/5 

19. Przedszkole nr 8, ul. Wierzbowa 8, dz. 67/6 

20. Przedszkole nr 15, ul. Wierzbowa 27, dz. 64/1, 7/1 

21. Żłobek Miejski, ul. Marszałkowska 28C, dz. 178/5 

Ponadto planuje się przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, 

konserwatorskich i renowacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Stanisława Szymańskiego w Zawierciu, zlokalizowanej w układzie 

urbanistycznym osiedla TAZ. Prace termomodernizacyjne będą prowadzone od 

wewnątrz, w ramach zadania planowane jest wykonanie docieplenia dachu, 

stropów, podłóg, wymiana okien, drzwi, zabezpieczenie przeciwwilgociowe, 

modernizacja systemu grzewczego, rekuperacja ciepła wentylacyjnego, z 

instalacją gaz. c.o, cwu. Ponadto przez wzgląd na brak znajomości stanu 

technicznego murów planuje się również wymianę starej cegły, uzupełnienie 

ubytków wraz ze spoinami oraz wykonanie piaskowania, hydropiaskowania lub 

sodowania elewacji, która przywróci ceglanym murom ich pierwotny wygląd. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych poprzez 

modernizacje bazy lokalowej i infrastrukturalnej, poprawa stanu technicznego 

placówek szkolnych i przedszkolnych, w tym poprawa estetyki i atrakcyjności 

obiektów, jak i przestrzeni publicznej,  zwiększenie energooszczędności 

obiektów użyteczności publicznej oraz zwiększenie skali wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza 

poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Planowane jest 

wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 21 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Realizacja działań w nurcie uniwersalnego projektowania wpłynie na 

niwelowanie barier architektonicznych i wyrównania szans edukacyjnych, 

szczególnie osób narażonych na wykluczenie społeczne, niepełnosprawnych 

podniesienie jakości warunków kształcenia dzieci i młodzieży. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Budowa hali sportowej 

- Rewitalizacja dawnego boiska Klubu Sportowego Włókniarz 

- Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego dla miasta Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 27 

Nazwa przedsięwzięcia 
Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z 

zagospodarowaniem terenu przyległego 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Piastowska 1 

dz. 69/1 (k.m. 39 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 15 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie aktywności społecznej wśród seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym wzrost integracji międzypokoleniowej 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa modernizacja budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się kompleksową modernizację budynku 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu, w tym gruntowny remont dachu, a 

następnie montaż instalacji fotowoltaicznych. Planowane jest także ocieplenie 

ściany wewnątrz dziedzińca MOK oraz kompleksową modernizację – 

odświeżenie całej elewacji budynku. W ramach zadania planowane jest także 

wykonanie niezbędnych prac wewnątrz budynku, dotyczących dostosowania 

budynku MOK dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. dostosowanie 

ciągów komunikacyjnych, obniżenie wysokości lad, dostosowanie toalet. 

Kluczowym zadaniem jest także kompleksowa modernizacja sali 

widowiskowej MOK razem z zakupem nowego sprzętu potrzebnego do obsługi 

i organizacji wydarzeń kulturalnych. Przedsięwzięcie zakłada wymianę foteli 

na sali, dostosowanie szerokości ciągów komunikacyjnych w sali do wymagań 
ppoż., dostosowanie sali dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakup 

nowego oświetlenia i częściowy remont sceny. Istotnym zadaniem jest także 

zagospodarowanie terenu przyległego przy MOK Zawiercie, który dzięki 

właściwej koncepcji, może stać się miejscem przyjaznym i otwartym dla 

wszelkich grup społecznych. Planowane jest powstanie mini-ogrodu 

sensorycznego ze stanowiskami, które będą wykorzystywane do plenerowych 

zajęć kulturalno-edukacyjnych. Planuje się także zwiększenie ilości zieleni 

miejskiej, modernizację alejek spacerowych, powstanie ławek przyjaznych dla 

seniorów oraz montaż energooszczędnego oświetlenia. 
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Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu 

kulturalnym miasta poprzez zwiększenie potencjału MOK w zakresie 

organizacji profesjonalnych imprez i wydarzeń skierowanych do wszystkich 

grup wiekowych i społecznych, zwiększenie dostępności do obiektów 

użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, poprawa estetyki i 

atrakcyjności obiektu użyteczności publicznej, poprawa stanu technicznego 

budynku, optymalizacja kosztów utrzymania obiektu poprzez montaż instalacji 

OZE (fotowoltalika) oraz częściowe docieplenie budynku.  

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –  

1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w modernizowanym obiekcie, zagospodarowywanym terenie 

wokół, przebudowywanych ciągach komunikacyjnych nowoczesnych 

rozwiązań architektonicznych, bez barier, z użyciem ergonomicznych 

materiałów oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego umożliwi dostępność dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa nowej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy 

ulicy 3 Maja w Zawierciu 

- Przebudowa budynku dawnej synagogi wraz z rozbudową o galerię frontową 
i zmianą sposobu użytkowania na „Centrum Edukacyjno-Kulturowe” wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu 

- Program Dzienny Dom Senior + 

- Aktywizowanie mieszkańców z terenów objętych rewitalizacją poprzez 

tworzenie programów aktywności lokalnej i propagowanie wolontariatu 

- Zawierciański Senior – Aktywnie 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
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Numer przedsięwzięcia 28 

Nazwa przedsięwzięcia 
Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Realizujący: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Piłsudskiego 47 

dz. nr 133 (k.m. 27 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 7 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Cel operacyjny 3.4. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru 

rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.2. Wsparcie osób z problemami społecznymi, w tym 

wzmocnienie działań profilaktycznych wspierających rodziny z problemami 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 

publicznych, poprawa efektywności energetycznej budynku (zmniejszenie 

zużycia i strat energii), wzrost estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej 

oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się kompleksową termomodernizację 
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, ujętego w 

Gminnym Rejestrze Zabytków (budynek wybudowany w 1930 r.) poprzez 

ocieplenie ścian od wewnątrz, malowanie ścian wewnętrznych, naprawę 
cokołów budynku, uzupełnienie ubytków cegieł oraz czyszczenie elewacji, 

modernizację instalacji grzejnikowej w budynku (demontaż grzejników, 

starych zaworów i śrubunków, montaż nowych zaworów i głowic 

termostatycznych oraz montaż zaworów odcinających na powrocie), montaż 
windy, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymianę bram – wejściowej i od strony 

dziedzińca. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie poprawa stanu technicznego budynku użyteczności 

publicznej na obszarze rewitalizacji, w tym poprawa jego efektywności 

energetycznej budynku (zmniejszenie zużycia i strat energii) poprzez prace 

remontowe i termomodernizacyjne, zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 

usług publicznych, zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności 

publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, wzrost estetyki i funkcjonalności 

obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie energooszczędności obiektów 

użyteczności publicznej, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza poprzez 

redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 
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Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Montaż windy przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w celu 

zapewnienia dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami, w 

tym osób starszych. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Modernizacja budynku administracyjno-biurowego 

- Modernizacja budynków usytuowanych na cmentarzu komunalnym wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec. 
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Numer przedsięwzięcia 29 

Nazwa przedsięwzięcia 
Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Cały obszar rewitalizacji 

budynki zlokalizowane na obszarze rewitalizacji w administrowaniu ZGM 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 54 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.1. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez 

termomodernizacje budynków mieszkaniowych i publicznych oraz wsparcie 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne 

środowisku 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkalnych mieszkańców 

budynków pozostających w administrowaniu ZGM, zlokalizowanych w 

obszarze rewitalizacji. 

Grupa docelowa: mieszkańcy budynków pozostających w administrowaniu 

ZGM zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w tym osoby narażone na 

wykluczenie 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się wykonać: pełną 
termomodernizację przegród budowlanych wraz z wymianą pokrycia dachu 

przy zachowaniu zgodności z wymaganiami obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, docieplenie ścian kondygnacji 

nadziemnych, docieplenie ościeży, docieplenie dachu, docieplenie 

fundamentów i ścian piwnic, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i 

drzwi zewnętrznych, niezbędne wzmocnienia elementów mieszkalnych. 

Dodatkowo planowane jest przejście z ogrzewania węglowego (piece kaflowe) 

na zasilane gazem, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., a także roboty elektryczne. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji poprzez poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych 

pozostających w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Zawierciu, w tym ich efektywności energetycznej poprzez prace remontowe i 

termomodernizacyjne, poprawę estetyki i atrakcyjności obiektów mieszkalnych 

oraz zwiększenie skali wykorzystania źródeł energii bardziej przyjaznych 

środowisku, a w konsekwencji poprawa czystości powietrza poprzez redukcję 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów 

rewitalizacji: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, odbudowie, 

rozbudowie, modernizacji) – 10 szt. 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 10 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 
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Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

W miarę możliwości przystosowanie mieszkań na parterze budynków do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (jeżeli takie osoby zamieszkują w 

lokalach gminnych) i nie występują przeszkody techniczne takie jak zbyt duża 

różnica poziomów. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój mieszkalnictwa chronionego i ośrodka wsparcia dla osób 

pokrzywdzonych przemocą bądź pozbawionych lokum ze względu na sytuacje 

losowe na osiedlu TAZ 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec 

- Modernizacja budynków usytuowanych na cmentarzu komunalnym wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej. 
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Numer przedsięwzięcia 30 

Nazwa przedsięwzięcia 
Modernizacja budynków usytuowanych na cmentarzu komunalnym wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej – poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Przyjaźni 184, 

dz. nr 3812, 3813 (k.m. 3, obręb Blanowice) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 1 070 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.3. Poprawa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i 

usprawnienie systemu komunikacyjnego 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest remont kaplicy z zapleczem usługowym,  

pomieszczeń gospodarczych i garażu, wraz z zagospodarowaniem przestrzeni 

wspólnej. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie: 

1. remontu kaplicy z zapleczem usługowym: uzupełnienie ubytków w tynkach 

cementowych na elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez przyklejenie 

styropianu fasadowego grubości 15 cm wraz z mocowaniem mechanicznym 

styropianu do ścian, zamocowanie warstwy zbrojącej z siatki z tworzywa 

sztucznego na zaprawie klejowej na styropianie, ochrona narożników poprzez 

zamocowanie kątowników stalowych z siatką z tworzywa sztucznego na 

zaprawie klejowej, położenie tynku dekoracyjnego na ocieplonych ścianach 

budynku, rozebranie starych obróbek blacharskich i montaż nowych, 

demontażach starych i montaż nowych rynien i rur spustowych na budynku, 

wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę wraz z wymianą drewnianych 

elementów łat i kontrłat, budowa kolumbarium, ocieplenie połaci dachowych 

wełną mineralną gr 18 cm, remont kominów ponad dachem, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, remont elementów żelbetonowych dzwonnicy wraz z 

wykonaniem tynków elewacyjnych na dzwonnicy, wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej (OZE) do ogrzewania budynku, montaż platformy 

przyschodowej przy wejściu do kaplicy oraz wymiana wewnętrznej instalacji 

elektrycznej na energooszczędne. 

2. remontu pomieszczeń gospodarczych i garażu: wymiana pokrycia dachu z 

dachówki ceramicznej na blachodachówkę, naprawa więźby dachowej, 

wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz wymiana rynien i rur 

spustowych, renowacja elewacji poprzez ocieplenie styropianem fasadowych i 

położeniem tynku dekoracyjnego, wymiana drzwi i bram garażowych, 

wykonanie energooszczędnego oświetlenia cmentarza komunalnego. 

3. zagospodarowanie przestrzeni wspólnej: budowa alejek, miejsc na odpady, 

miejsc do poboru wody, energooszczędnego oświetlenia oraz nasadzenie roślin 

nie kolidujących z przeznaczeniem miejsc. 
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Uzasadnienie realizacji: 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na lokalizację cmentarza komunalnego będzie 

realizowane poza obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt 

działań rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba poprawy infrastruktury technicznej 

budynków użyteczności publicznej, usytuowanych na cmentarzu komunalnym 

oraz podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni wspólnej. W związku z 

pełnioną funkcją użyteczności publicznej zmodernizowanych obiektów będą 
mogli korzystać mieszkańcy obszaru rewitalizacji i całej Gminy. W ramach 

realizacji przedsięwzięcia planuje się dostosowanie obiektu do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się bezpośrednio 

w realizację celu strategicznego 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy 

mieszkalnej oraz wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności 

publicznej oraz pośrednio w realizację celu strategicznego 1. Wzmocnienie 

spójności społecznej i kapitału społeczno-gospodarczego przez 

przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego na 

obszarze rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie poprawa stanu technicznego budynku użyteczności 

publicznej na obszarze rewitalizacji, w tym zwiększenie jego efektywności 

energetycznej poprzez prace remontowe i termomodernizacyjne, poprawa 

warunków użytkowania pomieszczeń przez lokalną społeczność, poprawa 

estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej, zwiększenie energooszczędności 

obiektów użyteczności publicznej oraz zwiększenie skali wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, a w konsekwencji poprawa czystości powietrza 

poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie dostępności 

do obiektów użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –  

1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Likwidacja barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

które mają trudności w poruszaniu się poprzez montaż platformy 

przyschodowej do transportu osób z niepełnosprawnościami na wózkach 

inwalidzkich. Montaż platformy przyschodowej umożliwi dostęp bez barier do 

kaplicy. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec 

- Modernizacja budynku administracyjno-biurowego. 
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Numer przedsięwzięcia 31 

Nazwa przedsięwzięcia 
Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji – 

Podobszar 2 oraz poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Realizujący: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

ul. Moniuszki 10 

dz. nr 2/10, 17/2, 2/9 (k.m. 34, 33 obręb Zawiercie) 

ul. Blanowska  

dz. nr 153 (k.m. 27 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. – 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 10 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-

sportowej dla mieszkańców miasta i regionu poprzez przeprowadzenie 

remontów i modernizacji obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się remont sanitariatów oraz wymianę 
źródła ogrzewania wody (hala przy ul. Blanowskiej), wymianę nawierzchni 

boiska (ul. Wierzbowa), termomodernizację budynku użytkowego przy ul. 

Sienkiewicza, modernizację ogrodzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Zawierciu, modernizacja basenu otwartego przy ul. Sienkiewicza. 

Uzasadnienie realizacji 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na lokalizację obiektów sportowych częściowo będzie 

realizowane poza obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt 

działań rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba poprawy jakości infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej, która może stać się przestrzenią bezpiecznej 

aktywności dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, a także miejscem 

umożliwiającym wzrost aktywności i integracji lokalnej społeczności podczas 

organizowanych zajęć, a jednocześnie może przyczynić się do budowania 

pozytywnych relacji i więzi między mieszkańcami obszaru rewitalizacji. 

Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się bezpośrednio w realizację celu 

strategicznego 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 
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wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej oraz pośrednio 

w realizację celu strategicznego 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału 

społeczno-gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji 

i wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie zwiększenie oferty rekreacyjno-sportowej oferowanej przez 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, integracja i aktywizacja lokalnej społeczności 

poprzez realizację zajęć sportowych, poprawa dostępności do obiektów 

sportowych, zwiększenie atrakcyjności obiektów sportowych, poprawa stanu 

technicznego i atrakcyjności obiektów oraz efektywności użytkowej budynku 

przy ul. Sienkiewicza. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 5 szt. 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –

5 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w modernizowanych obiektach, zagospodarowywanym terenie 

wokół, przebudowywanych ciągach komunikacyjnych nowoczesnych 

rozwiązań architektonicznych, bez barier, z wykorzystaniem ergonomicznych 

materiałów, a także budowa oświetlenia zewnętrznego umożliwi dostępność dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Modernizacja budynku administracyjno-biurowego 

- Modernizacja budynków usytuowanych na cmentarzu komunalnym wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Budowa hali sportowej 

- Rewitalizacja dawnego boiska Klubu Sportowego Włókniarz 

- Szkoły, przedszkola i żłobek na miarę XXI wieku. 

 

  



64 

 

Numer przedsięwzięcia 32 

Nazwa przedsięwzięcia Budowa hali sportowej 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Realizujący: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Moniuszki 10 

dz. 2/10, 17/2, 2/9 (k.m. 33, 34 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 55 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszego otwartego 

pełnowymiarowego obiektu sportowego dla mieszkańców całej Gminy, a także 

poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie miejsc aktywności 

społeczności lokalnej. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę pełnowymiarowego boiska 

100 x 55 m wraz z trybunami dla widowni, bieżnią, zespołem 3 boisk 

uniwersalnych (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis, badminton), 

pomieszczeniami socjalnymi (szatnie, klubowo-biurowe, magazyny, klasy 

biletowe), parkingami. Planowane jest wyburzenie starej hali oraz budowa 

nowego obiektu z trybunami na ok. 2500 widzów. Planowana inwestycja 

zakłada wybudowanie hali spełniającej wymagania do rozgrywania meczów 

sportowych w najwyższej klasie rozgrywkowej dla piłki siatkowej, piłki ręcznej 

oraz tenisa stołowego wraz z halą rozgrzewkową i niezbędnym zapleczem 

biurowo-szatniowo-hotelowym, która będzie zlokalizowana w centrum miasta, 

gdzie będzie łatwo dostępna dla mieszkańców całej Gminy. Hala zostanie 

wykonana z wykorzystaniem wszystkich materiałów, obecnie uważanych za 

energooszczędne i naturalne. W wybudowanej hali wykorzystywane będą 
odnawialne źródła energii tak, by jej wpływ na środowisko naturalne był jak 

najbardziej korzystny (neutralny). 
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Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie stworzenie dodatkowej przestrzeni publicznej w obszarze 

rewitalizacji pozwalającej aktywnie funkcjonować mieszkańcom (w tym 

szczególnie dzieciom i młodzieży) w obszarze sportu i rekreacji. Dodatkowo 

zwiększą się możliwości organizacji zawodów sportowych prowadzonych 

przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy. 

Hala sportowa ma być przestrzenią bezpiecznej aktywności dla dzieci i 

młodzieży, a także osób dorosłych, miejscem umożliwiającym wzrost 

aktywności i integracji lokalnej społeczności podczas organizowanych zajęć. 
Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawi się jakość i warunki życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców całej Gminy. Miejsce to 

przyczyni się do budowania pozytywnych relacji i więzi zarówno między 

rówieśnikami, jak i między dziećmi a osobami dorosłymi. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 

1 szt. 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 3800 m2 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w budowanym obiekcie, zagospodarowywanym terenie wokół, 

przebudowywanych ciągach komunikacyjnych nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych, bez barier, z wykorzystaniem ergonomicznych materiałów, 

oświetlenia zewnętrznego umożliwi dostępność dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Rewitalizacja dawnego boiska Klubu Sportowego Włókniarz 

- Szkoły, przedszkola i żłobek na miarę XXI wieku. 
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Numer przedsięwzięcia 33 

Nazwa przedsięwzięcia 
Modernizacja istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy oraz 

budowa nowego systemu wodno-kanalizacyjnego 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu  

Realizujący: 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 40 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych 

obszaru rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, poprawa stanu 

środowiska naturalnego oraz wyposażanie lokali mieszkalnych w sprawny 

system odprowadzania ścieków. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację systemu wodno-

kanalizacyjnego Gminy (m.in. na obszarze rewitalizacji) oraz budowę nowego 

systemu wodno-kanalizacyjnego. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez 

modernizację istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy oraz 

budowę nowego systemu wodno-kanalizacyjnego, ograniczenie liczby awarii 

oraz zabezpieczenie środowiska naturalnego przed ewentualnym skażaniem, 

zapewnienie jakości i niezawodności systemu wodno-kanalizacyjnego, wzrost 

bezpieczeństwa świadczenia usług przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, poprawa jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców całej Gminy, zwiększenie 

atrakcyjności terenów zarówno dla obecnych, jak i przyszłych mieszkańców 

czy potencjalnych inwestorów, rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze 

rewitalizacji. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 250 m/rok 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 250 m/rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Poprawa warunków mieszkalnych poprzez zapewnienie dostępu do sieci 

wodno-kanalizacyjnej mieszkańcom, w tym mieszkańcom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, gospodarcza, techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulicy 

Marszałkowskiej i Starego Rynku w Zawierciu 
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- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część III. 
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Numer przedsięwzięcia 34 

Nazwa przedsięwzięcia Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu  

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Podobszar 5 – os. Centrum 

ul. Włodawska 21 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 22 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych 

obszaru rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez 

modernizację oczyszczalni ścieków, a także ograniczenie jej negatywnego 

wpływu na środowisko naturalne. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację obiektu oczyszczalni 

ścieków w Zawierciu, w tym budowę rurociągu awaryjnego transportu ścieków, 

modernizację komór defosfatacji oraz osadników wtórnych, modernizację 
budynku, krat i piaskownika wraz z wyposażeniem, modernizację pompowni 

zakładowej wraz z zakupem niezbędnych pomp, modernizację układu 

pomiarowego na odpływie z oczyszczalni ścieków, wymianę instalacji biogazu, 

Zakup nowego zbiornika PIX wraz z instalacja tego zbiornika, modernizację 
instalacji CO, CWU i kotłowni, zakup agregatów prądotwórczych, 

modernizację systemu automatyki i sterowania wybranymi procesami 

oczyszczalni ścieków, hermetyzację wybranych obiektów oczyszczalni 

ścieków, modernizację przesyłu ścieków z pompowni ścieków surowych do 

osadników wstępnych, zakup falowników, zakup elektronapędow do zasuw, 

zmianę sposobu odprowadzania wód opadowych z terenu oczyszczalni, 

modernizację mieszania WKFo, wprowadzenie systemu nadrzędnego 

oczyszczalni ścieków, zakup maszyny do odwadniania osadów i modernizację 
stawu biologicznego. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez 

modernizację oczyszczalni ścieków, ograniczenie liczby awarii sieci i urządzeń 
oraz zabezpieczenie środowiska naturalnego przed ewentualnym skażaniem. 

Ważnym aspektem jest zapewnienie jakości i niezawodności systemu 

oczyszczania ścieków, minimalizacja uciążliwości zapachowej, ograniczenie 

strat ciepła i energii elektrycznej, oszczędność wody, wzrost bezpieczeństwa 

świadczenia usług przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Zawierciu, poprawa jakości życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, jak i mieszkańców całej Gminy, zwiększenie atrakcyjności 

terenów zarówno dla obecnych, jak i przyszłych mieszkańców czy 

potencjalnych inwestorów oraz rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze 

rewitalizacji. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 
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Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 22,5 ha 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Poprawa warunków bytowych poprzez ograniczenie uciążliwości zapachowej. 

Oddziaływanie projektu Sfery: gospodarcza, techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie ulicy 

Marszałkowskiej i Starego Rynku w Zawierciu 

- Modernizacja istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego gminy oraz 

budowa nowego systemu wodno-kanalizacyjnego 

- Kompleksowa rewitalizacja wraz z uporządkowaniem infrastruktury 

otoczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – część III 
- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

- STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 35 

Nazwa przedsięwzięcia 
Modernizacja budynku administracyjno-biurowego – poza obszarem 

rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu 

Realizujący: 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Polska 21, 

dz. 174/7 (k.m. 36 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 6 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.1. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez 

termomodernizacje budynków mieszkaniowych i publicznych oraz wsparcie 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne 

środowisku 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków świadczenia wysokiej jakości 

usług publicznych na rzecz mieszkańców poprzez modernizację budynku 

administracyjno-biurowego. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym osoby starsze, pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się: wyposażenie budynku w odnawialne 

źródła energii elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 

budynku, odnowienie elewacji, wymianę okien, modernizację instalacji 

elektrycznej, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, 

przebudowę infrastruktury pomieszczeń biurowych. W ramach realizacji 

przedsięwzięcia zaprojektowano zasilanie z paneli fotowoltaicznych budynku i 

autobusów elektrycznych, przejeżdżających 30 000 km rocznie każdy, 

zużywając 900 000 kW energii. 

Uzasadnienie realizacji 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na lokalizację budynku administracyjno-biurowego 

Zakładu Komunikacyjnego Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu będzie 

realizowane poza obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt 

działań rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba poprawy infrastruktury technicznej 

budynków użyteczności publicznej, wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. W związku z pełnioną funkcją użyteczności publicznej 

zmodernizowanego obiektu będą mogli korzystać mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji i całej Gminy. Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się 
bezpośrednio w realizację celu strategicznego 3. Poprawa stanu technicznego 

zabudowy mieszkalnej oraz wzrost dostępności do obiektów i usług 

użyteczności publicznej oraz pośrednio w realizację celu strategicznego 5. 

Poprawa stanu jakości środowiska w związku z montażem OZE. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie poprawa stanu technicznego budynku użyteczności 

publicznej znajdującego się na obszarze rewitalizacji, w tym jego efektywności 

energetycznej poprzez prace remontowe i termomodernizacyjne. W wyniku 

realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa warunków użytkowania 
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pomieszczeń przez lokalną społeczność, zwiększenie dostępności do obiektów 

użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprawa 

estetyki i atrakcyjności obiektów oraz zwiększy się skala wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, a w konsekwencji dojdzie do zmniejszenia się 
zanieczyszczania powietrza poprzez redukcję emisji gazów i pyłów.  

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 

1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

W ramach modernizacji budynku powstanie toaleta z dostępnością dla osób 

niepełnosprawnych. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec 
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Numer przedsięwzięcia 36 

Nazwa przedsięwzięcia Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Agencja Rozwoju Zawiercia  

Realizujący: 

Agencja Rozwoju Zawiercia 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Leśna 10 B 

dz. nr 20/3 (k.m. 37 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 6 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością 
Cel operacyjny 3.4. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru 

rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.1. Ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez 

termomodernizacje budynków mieszkaniowych i publicznych oraz wsparcie 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na bardziej przyjazne 

środowisku 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją 
budynku administracyjno-biurowego, poprawa bezpieczeństwa warunków 

pracy i komfortu użytkowników budynku, w którym siedzibę ma Agencja 

Rozwoju Zawiercia oraz podniesienie jakości świadczenia usług publicznych 

(planowane jest przeniesienie Wydziału Podatków Urzędu Miejskiego w 

Zawierciu) na rzecz mieszkańców, umożliwienie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym osoby starsze, pracownicy ARZ i Wydziału Podatków Urzędu 

Miejskiego w Zawierciu. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia zrealizowany zostanie kompleksowy remont 

budynku wraz z wymianą dachu i remontem poddasza, wraz z 

termomodernizacją. Dodatkowo  planuje się wymianę źródła ogrzewania na 

gazowe w budynku, który jest wpisany w Gminną Ewidencję Zabytków oraz 

uporządkowanie otoczenia przy budynku. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie poprawa stanu technicznego budynku użyteczności 

publicznej na obszarze rewitalizacji, w tym jego efektywności energetycznej 

poprzez prace remontowe i termomodernizacyjne, poprawa warunków 

użytkowania pomieszczeń przez lokalną społeczność, poprawa estetyki i 

atrakcyjności obiektu oraz zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności 

publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach realizacji 

przedsięwzięcia zwiększy się energooszczędności obiektów użyteczności 

publicznej oraz wzrośnie skala wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a 

w konsekwencji poprawi się jakość powietrza poprzez redukcję emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się 
również do zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 
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Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (przebudowie, odbudowie, 

rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 1 szt. 

Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –  

1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Wykonanie podjazdu zewnętrznego, wewnętrznego, winda, toalety 

przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi i inne prace 

modernizacyjne zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Modernizacja budynku administracyjno-biurowego 

- Modernizacja budynków usytuowanych na cmentarzu komunalnym wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

- Rewitalizacja zamku Bąkowiec. 
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Numer przedsięwzięcia 37 

Nazwa przedsięwzięcia 
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Huty Szkła Zawiercie – poza 

obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Przedsiębiorstwo Usługowe Ewa Prokop  

 

Realizujący: 

Przedsiębiorstwo Usługowe Ewa Prokop 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Towarowa 18 

dz. 33/12 (k.m. 51 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 3 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 2. Aktywizacja zawodowa oraz wzrost poziomu zatrudnienia i 

atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 2.3. Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości (m.in. udostępnianie lokali użytkowych w 

wyremontowanych obiektach) 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja budynków przemysłowych wraz z 

dostosowaniem ich do funkcji mieszkaniowych oraz usługowych. 

Grupa docelowa: mieszkańcy całej Gminy 

Opis przedsięwzięcia 
W ramach przedsięwzięcia planuje się rewitalizację budynków przemysłowych 

dawnej Huty Szkła. 

Uzasadnienie realizacji 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację będzie realizowane poza 

obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt działań 
rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba zwiększenia liczby budynków 

mieszkalnych oraz nadania nowych funkcji terenom poprzemysłowym. 

Obecnie tereny te w żaden sposób nie są wykorzystywane, zaś realizacja 

przedsięwzięcia przyczyni się do uatrakcyjnienia przestrzeni jako miejsca do 

zamieszkania. Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się w realizację celu 

strategicznego 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez 

budowę budynków mieszkalnych, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 

mieszkańców Gminy, poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej 

obszarów poprzemysłowych poprzez nadanie tym obszarom nowych funkcji. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba nowych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – 1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zapewnienie wsparcia rodzinom w postaci lokali socjalnych, pomoc dla osób 

zagrożonych wykluczeniem. 
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Oddziaływanie projektu 
Sfery: społeczna, gospodarcza, sfera techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, 

środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja hali przemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w 

Zawierciu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, połączoną z nadaniem nowych 

funkcji gospodarczych związanych z Centrum Zarządzania dla samochodów 

ciężarowych 

- Rewitalizacja byłego obiektu poprzemysłowego tzw. „blaszaka” po byłej 

Hucie Szkła Gospodarczego w Zawierciu połączona z nadaniem nowych 

funkcji publicznych i społecznych związanych z utworzeniem mieszkań 
komunalnych i mieszkań na wynajem 

- Rewitalizacja hali poprzemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w 

Zawierciu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na magazyn 

stali wysokiego składowania. 
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Numer przedsięwzięcia 38 

Nazwa przedsięwzięcia 

Rewitalizacja byłego obiektu poprzemysłowego tzw. „blaszaka” po byłej Hucie 

Szkła Gospodarczego w Zawierciu połączona z nadaniem nowych funkcji 

publicznych i społecznych związanych z utworzeniem mieszkań komunalnych 

i mieszkań na wynajem – poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Mariusz Prokop 

FHU HYDRO-MAR  

 

Realizujący: 

Mariusz Prokop 

FHU HYDRO-MAR 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Towarowa 24 A 

dz. 32/33 (k.m. 51 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023-2024 

Szacunkowy koszt realizacji 14 820 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

poprawy warunków mieszkalnych obszaru rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie mieszkań komunalnych i mieszkań na 

wynajem na bazie zrewitalizowanego obiektu poprzemysłowego tzw. 

„blaszaka” po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w Zawierciu. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru całej Gminy, osoby narażone na 

wykluczenie społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 
W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę mieszkań komunalnych i 

mieszkań na wynajem. 

Uzasadnienie realizacji 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację będzie realizowane poza 

obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt działań 
rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba zwiększenia liczby budynków 

mieszkalnych oraz nadania nowych funkcji terenom poprzemysłowym. 

Obecnie tereny te w żaden sposób nie są wykorzystywane, zaś realizacja 

przedsięwzięcia przyczyni się do uatrakcyjnienia przestrzeni jako miejsca do 

zamieszkania. Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się w realizację celu 

strategicznego 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Zawiercie 

poprzez budowę budynków mieszkalnych, zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych mieszkańców Gminy, zapewnienie wsparcia rodzinom w 

postaci lokali komunalnych, poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni 

publicznej obszarów poprzemysłowych poprzez nadanie tym obszarom nowych 

funkcji. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 2 470 m2 

Liczba nowych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji – 2 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 
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Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w budowanych obiektach, zagospodarowywanym terenie wokół, 

nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez barier umożliwi dostępność 
dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu 
Sfery: społeczna, gospodarcze, sfera techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, 

środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Huty Szkła Zawiercie 

- Rewitalizacja hali przemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w 

Zawierciu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, połączoną z nadaniem nowych 

funkcji gospodarczych związanych z Centrum Zarządzania dla samochodów 

ciężarowych 

- Rewitalizacja hali poprzemysłowej po byłej Hucie Szkła Gospodarczego w 

Zawierciu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na magazyn 

stali wysokiego składowania. 
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Numer przedsięwzięcia 39 

Nazwa przedsięwzięcia Rewitalizacja zamku Bąkowiec – poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Tadeusz Hamerlik 

Morsko Plus Sp. z o.o. 

Realizujący: 

Tadeusz Hamerlik 

Morsko Plus Sp. z o.o. 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Zamkowa 70, Morsko/k. Zawiercia 

działka nr 272/4 obręb Morsko-Łężec 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2023 

Szacunkowy koszt realizacji 1 700 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej 

Cel operacyjny 3.4. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru 

rewitalizacji 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest obustronna naprawa lica muru, ustabilizowanie 

wewnętrznej konstrukcji muru (rumoszu kamiennego) oraz uszczelnienie i 

naprawa korony muru na wskazanych odcinkach oraz zabezpieczenie przed 

dalszym niszczącym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia  planuje się naprawę murów kamiennych w obrębie 

całego zamku górnego. Zamek Bąkowiec w Morsku wpisany jest do Gminnego 

Rejestru Zabytków wraz ze 100 – metrową strefą ochronną wokół murów 

zamkowych (numer wpisu do rejestru zabytków 790/67 z dnia 07.10.1967 r.). 

Zamek Bąkowiec zlokalizowany jest na terenie ośrodka wypoczynkowego w 

Morsku k/Zawiercia. W ramach zadania przewidziano oczyszczenie murów z 

roślinności wrastającej w spoiny i szczeliny, zwłaszcza w szczytowych partiach 

oraz na występach i odsadzkach murów a także wykonanie całościowej 

dezynfekcji preparatem biobójczym, przemurowanie zniszczonych partii 

murów znajdujących się w stanie destrukcji nieodwracalnej, przemurowanie i 

izolacja przeciwwodna górnej warstwy korony murów, uzupełnienie ubytków 

wątku kamiennego oraz wewnętrznych warstw muru (rumoszu), naprawa spoin 

i hydrofobizacja całości murów, zgodnie z programem prac remontowych i 

konserwatorskich. 

Uzasadnienie realizacji 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację będzie realizowane poza 

obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt działań 
rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba odnowy obiektów o znaczeniu historyczno-

kultowym. Realizacja przedsięwzięcia mająca na celu poprawę stanu 

technicznego obiektów zabytkowych tym samym wpisuje się w realizację celu 

strategicznego 3. Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkalnej oraz 

wzrost dostępności do obiektów i usług użyteczności publicznej. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  
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Rezultatem będzie poprawa stanu technicznego obiektu, wpisanego do rejestru 

zabytków, poprawa estetyki i atrakcyjności obiektu zabytkowego, zachowanie 

dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru rewitalizacji. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba wspartych obiektów poddanych rewitalizacji (budowie, przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, modernizacji) – 1 szt. 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

nie dotyczy 

Oddziaływanie projektu Sfery: techniczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej wraz z 

terenami przyległymi 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Rewitalizacja obiektu użyteczności publicznej – Willa Ernesta Erbego 

- Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zawierciu 

- Modernizacja budynków usytuowanych na cmentarzu komunalnym wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej 

- Modernizacja budynku administracyjno-biurowego 

- Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 
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Numer przedsięwzięcia 40 

Nazwa projektu 
Budowa tunelu drogowego pod terenami kolejowymi wraz z przebudową 
przyległych dróg powiatowych i gminnych 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 1 – Stary Rynek oraz Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

rejon przyległych do terenów kolejowych ulic: Sikorskiego, Towarowa, 

Grunwaldzka, Spacerowa, Żabia 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 45 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.3. Poprawa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i 

usprawnienie systemu komunikacyjnego 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.4 Zmniejszanie zjawiska hałasu komunikacyjnego poprzez 

tworzenie stref zieleni i rozwiązania organizacyjne dotyczące komunikacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie drugiego, alternatywnego przejazdu 

komunikacyjnego w tunelu pod torami PKP, łączącego wschodnią i zachodnią 
stronę miasta i Gminy, zapewnienie alternatywnego przejazdu dla 

mieszkańców Gminy w czasie prac związanych z modernizacją linii kolejowej, 

przebudową dróg z użytkowania w następstwie różnych zdarzeń drogowych.  

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wieloetapową przebudowę układu dróg 

powiatowych i gminnych wraz z budową tunelu pod terenami kolejowymi 

prowadzącą do stworzenia alternatywnego ciągu komunikacyjnego pomiędzy 

dwoma przeciętymi linią kolejową częściami miasta. Przebudową w celu 

dostosowania elementów pasów drogowych i wymiany zniszczonych 

nawierzchni jezdni i chodników objęte zostaną przyległe do planowanej 

lokalizacji tunelu odcinki dróg powiatowych i gminnych. W pasach dróg 

wprowadzone zostaną ścieżki rowerowe i rozbudowane zostanie oświetlenie 

uliczne. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy poprzez usprawnienie ruchu komunikacyjnego dla mieszkańców 

oraz służb ratunkowych i technicznych, zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej do lokalnych centrów aktywności i węzłów przesiadkowych 

PKP i autobusowej komunikacji zbiorczej, poprawa parametrów technicznych, 

standardów, funkcjonalności i bezpieczeństwa układu drogowego w mieście, 

upłynnienie ruchu, skrócenie czasu dojazdu i zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń, zwiększenie liczby turystów i mieszkańców regionu 

odwiedzających Jurę i miasto, zwiększenie atrakcyjności do inwestowania i 

stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta, generowanie miejsc pracy dla 

społeczności i regionu. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 18 ha 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 
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Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Budowa dróg, chodników o wysokich parametrach technicznych zwiększy 

dostępność do terenów przyległych oraz ze względu na ich lokalizację do 

instytucji i obiektów w centrum miasta, także dla osób z dysfunkcjami. 

Szerokości i powiązania ciągów pieszych oraz nowe i czytelne oznakowanie 

pionowe i poziome zostaną dobrane tak by zapewnić dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rozbudowa centrum przesiadkowego w rejonie Dworca PKP w Zawierciu 

- Rewitalizacja terenów gminnych przy ul. 11 Listopada 

- Budowa, przebudowa i remont dróg 

- Rozwój i modernizacja sieci dróg rowerowych 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne. 
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Numer przedsięwzięcia 41 

Nazwa projektu Rozbudowa centrum przesiadkowego w rejonie Dworca PKP w Zawierciu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Podobszar 5 – os. Centrum 

rejon dworca PKP przy ul. 3-go Maja, ul. Sikorskiego, ul. Wschodnia 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 20 000 000,00 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.3. Poprawa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i 

usprawnienie systemu komunikacyjnego 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.4 Zmniejszanie zjawiska hałasu komunikacyjnego poprzez 

tworzenie stref zieleni i rozwiązania organizacyjne dotyczące komunikacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest powstanie reprezentacyjnego, nowoczesnego, 

bezpiecznego, przyjaznego wszystkim użytkownikom transportu: kolejowego, 

samochodowego, komunikacji miejskiej, rowerzystom i pieszym węzła 

przesiadkowego przy Dworcu PKP w Zawierciu.  

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa centrum przesiadkowego 

w rejonie Dworca PKP w Zawierciu. Działania będą miały charakter etapowy. 

Prace obejmą przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego ze zmianą 
organizacji ruchu dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych w rejonie 

dworca w celu ułatwienia i poprawy bezpieczeństwa dojazdu do centrum 

przesiadkowego. Planowanie jest zwiększenie liczby dostępnych miejsc 

postojowych dla aut osobowych oraz dla pojazdów komunikacji miejskiej, 

zwiększenie ilości wiat autobusowych i rowerowych, zadaszeń dla podróżnych. 

Budowę obiektów usługowych i handlowych niezbędną dla obsługi podróżnych 

i turystów, przebudowę zagospodarowania terenu z wprowadzeniem 

atrakcyjnych form zieleni miejskiej i oświetlenia ulicznego. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie stopniowa, systematyczna rewitalizacja obszaru przy 

Dworcu PKP i powstanie w Zawierciu reprezentacyjnego, nowoczesnego, 

bezpiecznego, przyjaznego wszystkim użytkownikom transportu: kolejowego, 

samochodowego, komunikacji miejskiej oraz zapewnienie komfortu i 

bezpieczeństwa rowerzystom i pieszym. Przebudowa węzła przesiadkowego 

wpłynie na wzrost atrakcyjności transportu publicznego na terenie Zawiercia, 

oraz przyczyni się do promowania przyjaznych środowisku form transportu. 

Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w 

obszarze Gminy. Węzeł ma oferować pełne zaplecze niezbędne dla obsługi 

podróżnych. Atrakcyjne dla podróżnych obiekty, nowe placówki usługowe, 

handlowe zwiększać będą liczbę turystów odwiedzających Jurę i miasto. 

Budowa centrum przesiadkowego będzie wpływać na rozwój sąsiednich 

obiektów usługowych i handlowych i generować miejsca pracy dla 

społeczności i regionu. Rezultaty będą miały charakter narastający ze względu 

na etapową realizację projektu. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 4800 m2 
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Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w budowanych obiektach, zagospodarowywanym terenie wokół, 

przebudowywanych ciągach komunikacyjnych nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych, bez barier, z wykorzystaniem ergonomicznych materiałów, 

oświetlenia zewnętrznego umożliwi dostępność dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, gospodarcza, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa tunelu drogowego pod terenami kolejowymi wraz z przebudową 
przyległych dróg powiatowych i gminnych 

- Rewitalizacja terenów gminnych przy ul. 11 Listopada 

- Budowa, przebudowa i remont dróg 

- Rozwój i modernizacja sieci dróg rowerowych 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne. 
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Numer przedsięwzięcia 42 

Nazwa przedsięwzięcia Budowa, przebudowa i remont dróg 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Cały obszar rewitalizacji oraz drogi mające bezpośredni wpływ na polepszenie 

standardów i jakości życia na obszarze rewitalizacji 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 37 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel operacyjny 4.3. Poprawa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i 

usprawnienie systemu komunikacyjnego 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.4 Zmniejszanie zjawiska hałasu komunikacyjnego poprzez 

tworzenie stref zieleni i rozwiązania organizacyjne dotyczące komunikacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego układu drogowego i 

standardu sieci komunikacyjnej obszaru rewitalizacji, która wpłynie również na 

system transportowy całej Gminy. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę, przebudowę i remont dróg wraz 

z chodnikami, zatokami autobusowymi, miejscami postojowymi, oświetleniem 

ulicznym, obiektami mostowymi w pasach dróg, wraz z oznakowaniem 

poziomym i pionowym, infrastrukturą podziemną. Planowana jest także 

przebudowa uzbrojenia kolidującego z elementami pasa drogowego. 

Zadanie realizowane będzie sukcesywnie na terenie całej Gminy w pierwszej 

kolejności  w następujących ciągach komunikacyjnych: 

- ul. Podmiejska wraz z ulicami bocznymi od Podmiejskiej 

dojazdowymi do terenów inwestycyjnych, 

- ciąg komunikacyjny ulic Słowiczej, Jaskółczej i Bocianiej, 

- ciąg komunikacyjny ulic Prusa, Bukowej i Kasztanowej, 

- ulica łącząca ul. Dąbrowica z ul. Żabią, 
- skrzyżowanie dróg powiatowych ul. 11 Listopada, ul. Mrzygłodzkiej i 

ul. Włodowskiej oraz drogi gminnej ul. Szkolnej, 

- u1. Sądowa, 

- u1.Nektarowa, 

- ul. Północna, 

- ul. Kromołowska, 

- ul. Boczna od Marciszowskiej 

- ul. Okólna. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie stopniowe, systematyczne zwiększenie długości systemu 

nowoczesnych, bezpiecznych dla użytkowników pojazdów i poruszających się 
po ciągach pieszych, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, jak również 
poprawa układu komunikacyjnego, usprawnienie ruchu komunikacyjnego dla 

służb ratunkowych i technicznych oraz zwiększenie dostępności do lokalnych 

centrów aktywności. Rezultat będzie miał charakter narastający (zwiększając 

się corocznie).  
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Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Długość kilometrów wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych 

dróg i chodników – 200 m/rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Inwestycje budowy, przebudowy, remontu dróg projektowane i realizowane 

będą bez barier architektonicznych, o parametrach elementów pasów 

drogowych umożliwiających swobodne korzystanie przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami. Prowadzona będzie systematyczna rozbudowa 

oświetlenia ulicznego, która również ułatwi poruszanie osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa tunelu drogowego pod terenami kolejowymi wraz z przebudową 
przyległych dróg powiatowych i gminnych 

- Rozbudowa centrum przesiadkowego w rejonie Dworca PKP w Zawierciu 

- Rewitalizacja terenów gminnych przy ul. 11 Listopada 

- Rozwój i modernizacja sieci dróg rowerowych 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne. 
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Numer przedsięwzięcia 43 

Nazwa przedsięwzięcia Rozwój i modernizacja sieci dróg rowerowych 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Cały obszar rewitalizacji oraz drogi mające bezpośredni wpływ na polepszenie 

standardów i jakości życia na obszarze rewitalizacji 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 20 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel operacyjny 4.3. Poprawa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i 

usprawnienie systemu komunikacyjnego 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.4 Zmniejszanie zjawiska hałasu komunikacyjnego poprzez 

tworzenie stref zieleni i rozwiązania organizacyjne dotyczące komunikacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest powstanie reprezentacyjnego, funkcjonalnego, 

nowoczesnego, bezpiecznego, przyjaznego wszystkim użytkownikom ruchu 

układu tras rowerowych. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się systematyczny, wieloetapowy rozwój 

układu tras rowerowych, poprawiających możliwość poruszania się rowerem 

po centrum miasta, komunikujących ze sobą newralgiczne punkty miasta, 

poprawiających dojazd do atrakcyjnych przyrodniczo, krajobrazowo i 

turystycznie obrzeży miasta oraz komunikujących centrum miasta z gminami 

ościennymi. Planuje się budowę nowych tras rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, 
tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, budowę chodników i przejść dla 

pieszych oraz oświetlenia dróg rowerowych. Trasy rowerowe planuje się 
wyposażyć w małą architekturę: stojaki na rowery, wiaty rowerowe, ławki, 

kosze, stacje naprawcze. Zostanie wprowadzone nowe, czytelne oznakowanie 

tras rowerowych, przejazdów rowerowych wraz z doświetleniem. 

Rozbudowany zostanie układ centrów przesiadkowych w gminie. Istniejące 

sieci dróg rowerowych zostaną również wyremontowane. Miasto chce swoimi 

działaniami skłaniać mieszkańców do prowadzenia zdrowego i ekologicznego 

trybu życia. W związku z tym planuje się rozwój sieci rowerowej sprzyjającej 

zwiększeniu mobilności mieszkańców. Część dróg zostanie stworzona poza 

obszarem rewitalizacji, jednak będzie miała realny wpływ na zmniejszenie 

ruchu samochodowego na całym jego obszarze. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie stopniowe, systematyczne zwiększenie długości systemu 

nowoczesnych, bezpiecznych, przyjaznym rowerzystom tras rowerowych, jak 

również poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń powodowanych przez transport samochodowy, wzrost 

atrakcyjności transportu rowerowego na terenie Zawiercia, uatrakcyjnienie i 

promocja ekologicznych i przyjaznych środowisku form przemieszczania, 

zwiększenie mobilności mieszkańców, nadanie charakteru reprezentacyjnego i 

poprawa jakości przestrzeni publicznej. Inwestycje przyczynią się także do 
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poprawy stanu technicznego i standardu sieci komunikacyjnej obszaru 

rewitalizacji, która wpłynie również na system transportowy całego Gminy. 

Rezultaty będą miały charakter narastający ze względu na etapową realizację 
projektu. Atrakcyjne dla podróżnych ścieżki rowerowe zwiększać będą liczbę 
turystów i mieszkańców regionu odwiedzających Jurę i miasto. Stymulować 
będą rozwój sąsiednich obiektów usługowych i handlowych i generować 
miejsca pracy dla społeczności i regionu. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Długość kilometrów wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych 

dróg rowerowych – 200 m/km 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Inwestycje budowy, przebudowy, remontu dróg rowerowych oraz przebudowy 

infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycjami projektowane i 

realizowane będą bez barier architektonicznych umożliwiających swobodne 

korzystanie przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Prowadzona będzie 

systematyczna rozbudowa oświetlenia, która również ułatwi poruszanie 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa tunelu drogowego pod terenami kolejowymi wraz z przebudową 
przyległych dróg powiatowych i gminnych 

- Rozbudowa centrum przesiadkowego w rejonie Dworca PKP w Zawierciu 

- Rewitalizacja terenów gminnych przy ul. 11 Listopada 

- Budowa, przebudowa i remont dróg 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- Przebudowa drogi i chodników przy ul. Sądowej w Zawierciu. 
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Numer przedsięwzięcia 44 

Nazwa przedsięwzięcia Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu 

Realizujący: 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji 

ul. Polska 21, 

dz. 174/7 (k.m. 36 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 100 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.3. Poprawa infrastruktury służącej obsłudze pasażerów i 

usprawnienie systemu komunikacyjnego 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.4 Zmniejszanie zjawiska hałasu komunikacyjnego poprzez 

tworzenie stref zieleni i rozwiązania organizacyjne dotyczące komunikacji 

Cel przedsięwzięcia 
Poprawa czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz rozwój 

transportu publicznego na terenie Gminy Zawiercie. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się wymianę ok. 30 szt. taboru 

autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Rezultatem będzie: zmniejszenie oddziaływania systemu transportowego na 

środowisko poprzez wymianę taboru autobusowego z silnikami diesla na 

autobusy zeroemisyjne, zapewnienie nowoczesnego i bezpiecznego środka 

komunikacji publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i 

mieszkańców całej Gminy, podniesienie jakości świadczonych usług transportu 

publicznego na rzecz mieszkańców całej Gminy oraz poprawa czystości 

powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (CO2) - 59804,7 Mg/rok, przy 

założeniu 30 000 km przebiegu rocznego każdego autobusu i zużyciu 1kW 

energii na 1 km przebiegu 

Monitorowanie na podstawie: danych Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z 

o.o. w Zawierciu. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Autobusy niskopodłogowe z najazdem dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

wyposażone w system zapowiedzi pasażerskich głosowych i wizualnych. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa tunelu drogowego pod terenami kolejowymi wraz z przebudową 
przyległych dróg powiatowych i gminnych 

- Rozbudowa centrum przesiadkowego w rejonie Dworca PKP w Zawierciu 

- Rewitalizacja terenów gminnych przy ul. 11 Listopada 

- Budowa, przebudowa i remont dróg 

- Rozwój i modernizacja sieci dróg rowerowych 
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- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

- STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 45 

Nazwa przedsięwzięcia Rewitalizacja terenów gminnych przy ul.11 Listopada 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 5 – os. Centrum 

ul.11 Listopada 

dz. nr 20/2 (k.m. 15 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 2 000 000,00 z1 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, 

uatrakcyjnienie jej dla lokalnej społeczności, nadanie jej reprezentacyjnego 

charakteru, jak również usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia zakłada się poprawę atrakcyjności miejsca i 

przywrócenia go do wykorzystania społeczności poprzez realizację na terenie 

działek gminnych nowego zagospodarowania terenu. Planowana jest budowa 

atrakcyjnej małej architektury z dojściami i drogą dojazdową do wybudowanej 

infrastruktury usługowej i społecznej. Przedmiotowe tereny położone są w 

centrum miasta, otoczone ważnymi ciągami komunikacyjnymi, wymagają one 

działań poprawiających estetykę i bezpieczeństwo oraz przywrócenia funkcji 

użytecznej dla społeczności. Działania prowadzone będą etapowo w miarę 
pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację kolejnych 

zadań. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy poprzez nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, poprawa 

jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz bezpieczeństwa publicznego poprzez poprawę układu 

komunikacyjnego. Usprawnienie ruchu komunikacyjnego dla służb 

ratunkowych i technicznych oraz zwiększenie dostępności do lokalnych 

centrów aktywności. Planowana inwestycja będzie ważnym narzędziem w 

walce z wykluczeniem społecznym mieszkańców, marginalizacją tej części 

miasta z jednoczesną dbałością o zachowanie tożsamości kulturowej i 

historycznej tego miejsca. Działania w ramach przedsięwzięcia pozwolą na 

rozbudzenie aktywności i integrację środowiska oraz wpłyną pozytywnie na 

rozwój sąsiednich obiektów usługowych i handlowych. 
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Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 2000 m2 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Dostosowanie przebudowywanych ciągów komunikacyjnych do 

nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez barier umożliwi dostępność 
dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa tunelu drogowego pod terenami kolejowymi wraz z przebudową 
przyległych dróg powiatowych i gminnych 

- Rozbudowa centrum przesiadkowego w rejonie Dworca PKP w Zawierciu 

- Budowa, przebudowa i remont dróg 

- Rozwój i modernizacja sieci dróg rowerowych 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne. 
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Numer przedsięwzięcia 46 

Nazwa projektu 
Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

ul. Sienkiewicza i Szymańskiego 

dz. nr 17/1 (k.m. 33 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2025 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 2 000 000 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest nadanie charakteru reprezentacyjnego przestrzeni 

zabytkowego parku miejskiego na Osiedlu TAZ - Placu Stosika, objętego 

ochroną konserwatorską, przywrócenie zarysu historycznego miejsca, 

wzmocnienie ochrony różnorodności biologicznej oraz rozwój funkcji 

rekreacyjnych. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze. 

Opis przedsięwzięcia 

Przedmiotowe tereny położone w centrum miasta, otoczone są ważnymi 

ciągami komunikacyjnymi wymagają one działań poprawiających estetykę i 

bezpieczeństwo oraz przywracających funkcję użyteczną dla społeczności. 

Działania prowadzone będą etapowo w miarę pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych na realizację kolejnych zadań. Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia obejmuje przebudowę placu polegającą na wymianie 

nawierzchni ze zmianą lokalizacji utwardzonego placu przed pomnikiem 

Nieznanego Żołnierza, wymianie nawierzchni ze zmianą przebiegu ścieżek w 

parku, uzupełnienie układu zieleni parku wraz z odtworzeniem rabaty przed 

budynkiem Willa Szymańskiego, budowę stylizowanego oświetlenia 

parkowego oraz stworzenie miejsc postojowych dla obsługi budynku biblioteki. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy poprzez przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 

zdegradowanym obszarom miejskim, poprawa jakości i atrakcyjności 

przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

bezpieczeństwa publicznego poprzez poprawę układu komunikacyjnego i 

montaż nowego oświetlenia. Wpływ realizacji projektu na społeczność z tego 

rejonu będzie istotna i wpłynie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców oraz marginalizację tej części miasta przy jednoczesnej dbałości 

o zachowanie tożsamości kulturowej i historycznej tego miejsca. Działania w 
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ramach tego projektu pozwolą na rozbudzenie aktywności i integracji 

środowiska oraz stymulować będą rozwój sąsiednich obiektów usługowych i 

handlowych. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 7500 m2 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w rewitalizowanym parku, przebudowywanych ciągach 

komunikacyjnych nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez barier, z 

wykorzystaniem ergonomicznych materiałów, oświetlenia zewnętrznego 

umożliwi większą dostępność dla osób z dysfunkcjami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja stawów Holenderskiego wraz z zagospodarowaniem terenów w 

sąsiedztwie 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Nowej w Zawierciu 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Rozwój mieszkalnictwa chronionego i ośrodka wsparcia dla osób 

pokrzywdzonych przemocą bądź pozbawionych lokum ze względu na sytuacje 

losowe na osiedlu TAZ 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

- STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 47 

Nazwa przedsięwzięcia Rewitalizacja parków miejskich 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Cały obszar rewitalizacji 

parki i zieleńce miejskie m.in. A. Mickiewicza T. Kościuszki 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 5 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel operacyjny 4.4. Przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 

terenów zieleni 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych obszaru 

rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest nadanie reprezentacyjnego charakteru terenom 

parków miejskich, uatrakcyjnienie zaplecza niezbędnego do rekreacji, 

aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki realizacji 

przedsięwzięcia możliwa będzie organizacja inicjatyw kulturalnych i 

sportowych integrujących i aktywizujących mieszkańców całej Gminy.  
Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia prowadzona będzie systematyczna przebudowa 

zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, rozbudowa zaplecza 

rekreacyjnego w parkach (place zabaw, siłownie zewnętrzne), uatrakcyjnianie 

i rozbudowa małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, altany, leżaki, 

donice, wiaty), modernizacja i rozbudowa oświetlenia parkowego, uzupełnienie 

i przebudowa zieleńców, kwietników i układów zieleni miejskiej. 

Przedmiotowe tereny położone w centrum miasta, otoczone ważnymi ciągami 

komunikacyjnymi wymagają działań poprawiających estetykę i 

bezpieczeństwo oraz przywracających funkcję użyteczną dla społeczności. 

Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji przestrzeni parków miejskich, 

wzmocnienia ochrony różnorodności biologicznej oraz rozwoju funkcji 

rekreacyjnych. Działania prowadzone będą etapowo w miarę pozyskiwania 

zewnętrznych środków finansowych na realizację kolejnych zadań. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy poprzez przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 

zdegradowanym obszarom miejskim. Poprawa jakości i atrakcyjności 

przestrzeni publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

bezpieczeństwa publicznego poprzez poprawę układu komunikacyjnego i 

rozbudowę oświetlenia parkowego. Działania pozwolą na rozbudzenie 

aktywności i integrację lokalnej społeczności. Rezultat będzie miał charakter 

narastający (zwiększając się corocznie) w miarę realizowanych etapowo 

działań rewitalizacyjnych w parkach. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 7 ha 
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Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru przeprowadzonych prac, 

dokumentacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w rewitalizowanych parkach, przebudowywanych ciągach 

komunikacyjnych nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez barier, 

wykorzystanie ergonomicznych materiałów, montaż oświetlenia zewnętrznego 

umożliwi dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja stawów Holenderskiego wraz z zagospodarowaniem terenów w 

sąsiedztwie 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Nowej w Zawierciu 

- Rewitalizacja osiedla TAZ 

- Termomodernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego w administrowaniu 

ZGM 

- Rozwój mieszkalnictwa chronionego i ośrodka wsparcia dla osób 

pokrzywdzonych przemocą bądź pozbawionych lokum ze względu na sytuacje 

losowe na osiedlu TAZ 

- Aktywna Biblioteka - aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez 

wspólną kulturę 
- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

- STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 48 

Nazwa przedsięwzięcia Rozwój terenów zieleni w mieście 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Referat Utrzymania Infrastruktury Miejskiej, Referat Rewitalizacji 

Realizujący: PUK, Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia Cały obszar rewitalizacji i pozostałe tereny miejskie 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 5 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel operacyjny 4.4. Przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 

terenów zieleni 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych 

obszaru rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych na 

zdegradowanych terenach obszaru rewitalizacji oraz na pozostałych terenach 

Gminy. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się działania polegające na tworzeniu 

wielopiętrowych i wielogatunkowych form porośniętych roślinnością, głównie 

gatunkami rodzimymi na terenie miasta. Rośliny, które zostaną wykorzystane 

mają za zadanie stworzyć atrakcyjne warunki dla bytowania zwierząt poprzez 

utworzenie nowych ekosystemów na obszarach zieleni miejskich. 

Zagospodarowanie terenów już istniejących umożliwi tworzenie nowych 

terenów zieleni w mieście, co wpłynie na zahamowanie spadku powierzchni 

terenów zielonych, stabilizację osuwisk, osłabienie erozji i zmniejszenie 

spływu powierzchniowego wody. W ramach przedsięwzięcia zostaną 
utworzone nowe powierzchnie terenów zielonych na terenie miasta. Ponadto 

przedsięwzięcie obejmowało będzie utworzenie małej architektury w postaci 

ławek oraz koszy na śmieci, wykonanie ciągów komunikacyjnych – alejek o 

nawierzchni twardej, a także wykonanie obrzeży i palisad w celu odgraniczenia 

nasadzeń od chodników i ścieżek. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie zwiększenie powierzchni terenów zielonych 

umożliwiających odpoczynek i rekreację oraz stworzenie siedlisk dogodnych i 

atrakcyjnych dla owadów, ptaków oraz drobnych ssaków, opartych na 

wielogatunkowych i wielopiętrowych założeniach roślinności rodzimej, w tym 

traw oraz wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony gatunkowej 

świata flory i fauny. Obszary te stanowią naturalną strefę przewietrzania miasta 

i tłumienia hałasu komunikacyjnego Realizacja inwestycji wpłynie na 

zagospodarowanie zdegradowanych terenów miasta, tworząc jednocześnie 

obszary umożliwiające spędzanie czasu wolnego na łonie natury. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 3 000 m2 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru przeprowadzonych prac, 

dokumentacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej. 
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Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie na rewitalizowanych terenach zieleni oraz przebudowywanych 

ciągach komunikacyjnych nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez 

barier, z wykorzystaniem ergonomicznych materiałów, a także budowa 

oświetlenia zewnętrznego. Wszystko to umożliwi dostępność dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja stawów Holenderskiego wraz z zagospodarowaniem terenów w 

sąsiedztwie 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Nowej w Zawierciu 

- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

- STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 49 

Nazwa przedsięwzięcia Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Nowej w Zawierciu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 6 – os wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem 

ul. Nowa 

dz. 200/88 (k.m. 2 obręb Kromołów) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023 r. - 2025 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 3000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest budowa nowego placu zabaw zlokalizowanego przy 

ul. Nowej wyposażonego w nowoczesne urządzenia zabawowe oraz elementy i 

akcesoria interaktywne. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież, osoby narażone na wykluczenie społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ogólnodostępnego placu zabaw 

przy ul. Nowej w Zawierciu, wykonanie gumowej nawierzchni na placu zabaw 

i wokół niego, wykonanie ogrodzenia, zakup i montaż elementów zabawowych 

(tj. bujaki, równoważnie, urządzenia sprawnościowe, huśtawki, koparka 

metalowa, zjeżdżalnie, piaskownice), zakup i posadzenie zieleni, zakup ławek, 

koszy na śmieci, oświetlenia oraz monitoringu. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie zagospodarowanie nieużytkowanych terenów poprzez 

nadanie im nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, poprawa jakości i 

atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawa jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji poprzez zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań i 

integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, stworzenie bezpiecznej 

przestrzeni zabaw dla dzieci i młodzieży. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 300 m2 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w zagospodarowywanym terenie wokół, przebudowywanych 

ciągach komunikacyjnych nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez 

barier, z wykorzystaniem ergonomicznych materiałów umożliwi dostępność 
dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 
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Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja stawów Holenderskiego wraz z zagospodarowaniem terenów w 

sąsiedztwie 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego dla miasta Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 50 

Nazwa przedsięwzięcia Rewitalizacja dawnego boiska Klubu Sportowego Włókniarz 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Realizujący: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 

Podobszar 3 – ul. 11 Listopada z otoczeniem 

ul. 11-listopada, 

dz. 12/17 (k.m. 15 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023 r. - 2026 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 5 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja terenów po starym boisku Włókniarz, 

w wyniku której poprawie ulegnie dostępność mieszkańców do boisk 

piłkarskich oraz stworzenie nowych atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę boiska pełnowymiarowego ze 

sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z zapleczem, budowę skate parku 

oraz budowę dirt parku. Budowa obiektu rozładuje zapotrzebowanie na 

dostępność do obiektów sportowych oraz umożliwi indywidualnym 

użytkownikom realizowanie swoich programów i aktywności sportowych, na 

właściwym, zadowalającym ich poziomie. Obiekty będą ukoronowaniem 

wieloletnich starań środowiska piłkarskiego i skejterskiego do posiadania 

profesjonalnych obiektów umożliwiających uprawianie tego rodzaju sportów. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy poprzez przywrócenie funkcji rekreacyjno-sportowych 

zdegradowanym obszarom miejskim, poprawa jakości i atrakcyjności 

przestrzeni publicznej, zwiększenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury, obiektów i obszarów 

poddanych rewitalizacji – 50 os./rok 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 1 ha 3000 m2 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej, danych OSiR w zakresie liczby osób 

korzystających z obiektów sportowych. 
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Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w modernizowanych obiektach, zagospodarowywanym terenie 

wokół, przebudowywanych ciągach komunikacyjnych nowoczesnych 

rozwiązań architektonicznych, bez barier, z wykorzystaniem ergonomicznych 

materiałów, budowa oświetlenia zewnętrznego umożliwi dostępność dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Budowa hali sportowej 

- Szkoły, przedszkola i żłobek na miarę XXI wieku 
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Numer przedsięwzięcia 51 

Nazwa projektu 
Rewitalizacja stawów Holenderskiego wraz z zagospodarowaniem terenów w 

sąsiedztwie – poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Krzywa 

dz. nr 1/43, 1/16 (k.m. 17 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. – 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 5 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.2. Ochrona środowiska oraz wartości przyrodniczych obszaru 

rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie istniejących i zaniedbanych 

zbiorników wodnych na terenie Gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu 

bezpieczeństwa przy korzystaniu z terenu wokół ,,stawów” oraz poprawa 

jakości wody i bezpieczeństwa hydrologicznego, przy jednoczesnym 

zachowaniu walorów przyrodniczych akwenu. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się oczyszczenie zbiornika wodnego, 

wzmocnienie linii brzegowej, wykonanie prac gwarantujących bezpieczeństwo 

użytkowania nabrzeża stawu, a ponadto podjęcie działań na rzecz 

napowietrzenia wody oraz przeprowadzenie renowacji terenu skarpy stawu. 

Wymagane będzie również zabezpieczenie odpowiednich warunków dla 

istniejącego ekosystemu wodnego. W celu stworzenia miejsca przyjaznego dla 

użytkowników niezbędne będzie urządzenie miejsc rekreacji (ścieżki 

spacerowe, pomosty, obiekty małej architektury) i wykonanie niezbędnej 

infrastruktury technicznej i drogowej. W ramach przedsięwzięcia przewiduje 

się również budowę placu wodnego dla dzieci. 

Uzasadnienie realizacji 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację będzie realizowane poza 

obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt działań 
rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba podniesienia jakości przestrzeni 

publicznej, służącej zaspokojeniu potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia przestrzeni, która 

będzie mogło stanowić miejsce spotkań mieszkańców i tym samym, w istotny 

sposób wpłynie na integrację społeczeństwa w wymiarze lokalnym. 

Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się bezpośrednio w realizację celu 

strategicznego 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

oraz pośrednio w realizację celu strategicznego 1. Wzmocnienie spójności 

społecznej i kapitału  społeczno-gospodarczego poprzez przeciwdziałanie 

zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji. 
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Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy poprzez stworzenie miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku 

nad wodą dla mieszkańców , nadanie nowych funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowych zdegradowanym obszarom miejskim, poprawa estetyki 

przestrzeni miejskiej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

bezpieczeństwa publicznego. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba dzieci korzystających z infrastruktury placu wodnego – 100 os./rok 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 5,5 ha 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej, protokołu 

pomiaru podmiotu realizującego przedsięwzięcie. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zagospodarowanie terenów przy stawie, wybudowanie ścieżki spacerowej bez 

barier architektonicznych z oświetleniem zewnętrznym, miejsc postojowych z 

oświetleniem zewnętrznym umożliwi korzystanie osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Nowej w Zawierciu. 
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Numer przedsięwzięcia 52 

Nazwa przedsięwzięcia Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka – poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Realizujący: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
Zacisze 

dz. 91/1, 92/27 (k.m. 24 obręb Zawiercie) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2023 r. - 2025 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 2 500 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji  

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa stanu zagospodarowania i podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni publicznych dla mieszkańców 

Cel operacyjny 4.4. Przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 

terenów zieleni 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest nadanie charakteru reprezentacyjnego terenowi łąk 

na os. Zuzanka, uatrakcyjnienie zaniedbanej przestrzeni miejskiej, stworzenie 

nowej przestrzeni dla lokalnej społeczności. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne.  

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie terenu jako miejsce 

do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców z dużą ilością zieleni, w tym 

budowa rollkowiska, ścieżek dydaktycznych oraz innych urządzeń 
rekreacyjnych dla dzieci i osób starszych. 

Uzasadnienie realizacji: 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację będzie realizowane poza 

obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt działań 
rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba podniesienia jakości przestrzeni 

publicznej, służącej zaspokojeniu potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia przestrzeni, która 

będzie mogło stanowić miejsce spotkań mieszkańców i tym samym, w istotny 

sposób wpłynie na integrację społeczeństwa w wymiarze lokalnym. 

Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się bezpośrednio w realizację celu 

strategicznego 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

oraz pośrednio w realizację celu strategicznego 1. Wzmocnienie spójności 

społecznej i kapitału  społeczno-gospodarczego poprzez przeciwdziałanie 

zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy poprzez nadanie nowych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 
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zdegradowanym obszarom miejskim, poprawa jakości i atrakcyjności 

przestrzeni publicznej, zwiększenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 1 ha 

3 000 m2 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zastosowanie w zagospodarowywanym terenie wokół, przebudowywanych 

ciągach komunikacyjnych nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, bez 

barier, z wykorzystaniem ergonomicznych materiałów, budowa oświetlenia 

zewnętrznego umożliwi dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja stawów Holenderskiego wraz z zagospodarowaniem terenów w 

sąsiedztwie 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Nowej w Zawierciu 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

- STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. 
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Numer przedsięwzięcia 53 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa otwartych stref rekreacji przy ulicy Glinianej w Zawierciu – 

Blanowicach – poza obszarem rewitalizacji 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia 
ul. Gliniana Blanowice 

dz. nr 3408/8, 3408/1 (k.m. 9 obręb Blanowice) 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022 r. - 2030 r. 

Szacunkowy koszt realizacji 14 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 4.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej służącej zaspokojeniu 

potrzeb społecznych i rekreacyjno-wypoczynkowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-

sportowej dla mieszkańców miasta i regionu oraz poprawa estetyki i 

przywrócenie funkcjonalności zaniedbanej i niewykorzystanej nieruchomości 

na terenie miasta. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy, w tym dzieci, młodzież i osoby starsze, osoby narażone na wykluczenie 

społeczne. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę otwartej strefy rekreacji, która 

obejmie docelowo utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego: basenu 

rekreacyjnego, brodzika dla dzieci, wodnego placu zabaw, siłowni zewnętrznej, 

strefy aktywizacji osób starszych, placu zabaw dla dzieci, 1inarium, boiska do 

siatkówki plażowej. Wykonana zostanie również niezbędna dla 

funkcjonowania obiektów infrastruktura i zagospodarowanie terenu m.in. 

podziemne komory technologiczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, 

elektryczne, miejsca postojowe oraz różnego rodzaju nawierzchnie utwardzone, 

oświetlenie i ogrodzenie terenu. Ponadto powstaną budynki zaplecza 

technicznego: higieniczno-sanitarny i stróżówek kontenerowych. Działania 

prowadzone będą etapowo w miarę pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych na realizację kolejnych zadań. 

Uzasadnienie realizacji 

 

Przedsięwzięcie z uwagi na swoją lokalizację będzie realizowane poza 

obszarem rewitalizacji, jednak jego realizacja wzmocni efekt działań 
rewitalizacyjnych. Istnieje potrzeba podniesienia jakości przestrzeni 

publicznej, służącej zaspokojeniu potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia przestrzeni, która 

będzie mogło stanowić miejsce spotkań mieszkańców i tym samym, w istotny 

sposób wpłynie na integrację społeczeństwa w wymiarze lokalnym. 

Przedsięwzięcie tym samym wpisuje się bezpośrednio w realizację celu 

strategicznego 4. Podniesienie jakości i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych oraz zwiększenie spójności przestrzennej obszaru rewitalizacji 

oraz pośrednio w realizację celu strategicznego 1. Wzmocnienie spójności 
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społecznej i kapitału  społeczno-gospodarczego poprzez przeciwdziałanie 

zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty: 

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańców 

całej Gminy poprzez stworzenie pierwszej otwartej strefy rekreacji, jak również 
wielopokoleniowego miejsca integracji mieszkańców. Realizacja projektu 

wpłynie pozytywnie na zapobieganie wykluczeniu społecznemu i poczuciu 

osamotnienia poprzez stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców na 

świeżym powietrzu. stworzenie miejsca odpoczynku i miejsca aktywizacji 

ruchowej dla rodzin, przyczyni się do propagowania zdrowych form spędzania 

czasu wolnego mieszkańców i wpłynie na utrzymanie dobrej kondycji i 

sprawności fizycznej mieszkańców Gminy poprzez stworzenie odpowiedniej 

infrastruktury niezbędnej do korzystania z różnych form aktywności. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Powierzchnia obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi – 1 ha 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej. 

Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Dostosowanie przebudowywanych ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych, bez barier, a także montaż nowego oświetlenia. 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewitalizacja stawów Holenderskiego wraz z zagospodarowaniem terenów w 

sąsiedztwie 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Nowej w Zawierciu 

- Rewitalizacja budynków OSiR wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacji 

- Budowa hali sportowej 

- Rewitalizacja dawnego boiska Klubu Sportowego Włókniarz 

- Szkoły, przedszkola i żłobek na miarę XXI wieku. 
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Numer przedsięwzięcia 54 

Nazwa przedsięwzięcia EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

Zgłaszający / Realizujący 

Zgłaszający: 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Realizujący: 

Gmina Zawiercie 

Lokalizacja przedsięwzięcia Cały obszar Gminy w tym obszar rewitalizacji 

Szacunkowy termin 

realizacji 
2022-2030 

Szacunkowy koszt realizacji 5 000 000,00 zł 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji 

Powiązania bezpośrednie: 

Cel strategiczny 5. Poprawa stanu jakości środowiska 

Cel operacyjny 5.3. Prowadzenie edukacji ekologicznej, w szczególności 

ukierunkowanej na ochronę środowiska naturalnego 

Powiązania pośrednie: 

Cel strategiczny 1. Wzmocnienie spójności społecznej i kapitału społeczno-

gospodarczego poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i 

wykluczenia społecznego na obszarze rewitalizacji 

Cel operacyjny 1.1. Wzrost integracji i aktywizacji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia 

Głównym celem działań będzie aktywizacja mieszkańców Zawiercia i 

podniesienie ich świadomości na temat roli zieleni w mieście oraz zwiększenie 

zaangażowania w działania społeczne. Praca z mieszkańcami będzie 

uwzględniała również edukację w temacie adaptacji do zmian klimatu, w tym 

elementów zielono-błękitnej infrastruktury. 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak i mieszkańcy całej 

Gminy. 

Opis przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planuje się działania polegające na zwiększaniu 

świadomości na temat działań przystosowawczych do zmian klimatu. 

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie procesów partycypacyjnych tj. 

spotkania otwarte, warsztaty projektowe, tworzenie społecznych koncepcji 

zagospodarowania terenów zieleni. Realizacja zadania będzie także związane z 

szeroko pojętymi działaniami opartymi na zielonej i niebieskiej infrastrukturze 

tj.: tworzeniem zielonych dachów, ścian oraz nowych terenów zieleni, 

tworzeniem elementów miejskiego systemu wodnego mającego zadanie 

retencjonowania wody, odwadnianiem oraz odprowadzania wody deszczowej 

czy też tworzeniem otwartych elementów wodnych w krajobrazie miasta ze 

stojącą wodą. 

Prognozowane rezultaty / 

Sposób oceny realizacji 

przedsięwzięcia 

Prognozowane rezultaty:  

Rezultatem będzie podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wagi 

zieleni w mieście, zielono-błękitnej infrastruktury i adaptacji do zmian klimatu. 

Dodatkowo istotne będzie zwiększenie zaangażowania mieszkańców w 

działania społeczne. 

Sposób oceny realizacji przedsięwzięcia: 

Liczba przeprowadzonych inwestycji w zakresie zielono-błękitnej 

infrastruktury – 1 szt./rok 

Spotkania dot. zielono-błękitnej infrastruktury – 2 szt./rok 

Monitorowanie na podstawie: protokołów odbioru robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej, listy obecności uczestników zajęć, warsztatów, 

spotkań. 
Opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania społeczne, w tym 

aktywizacja osób narażonych na wykluczenie społeczne. 



109 

 

Oddziaływanie projektu Sfery: społeczna, techniczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa 

Zintegrowanie i 

komplementarność 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne z przedsięwzięciem: 

- Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu TAZ - Placu 

Stosika 

- Rewitalizacja parków miejskich 

- Rozwój terenów zieleni w mieście 

- Rewitalizacja łąk na os. Zuzanka 

- Rewitalizacja oczyszczalni ścieków 

- Wymiana taboru autobusowego z silnikami diesla na autobusy zeroemisyjne 

- EKO Zawiercie – cykl działań związanych z adaptacją do zmian klimatu 

- EKOpiec – program dofinansowania na zadania służące ograniczeniu niskiej 

emisji 

- STOPazbest – program dofinansowania na zadanie polegające na likwidacji 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. 

 

 


