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1. Wprowadzenie i metodologia pracy 
 

U podstaw aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023 (LPR) leży ujęcie: 

 istoty rewitalizacji, jako wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

miasta poprzez skoncentrowanie terytorialne działań i projektów integrujące interwencję na 

rzecz społeczności lokalnych, 

 procesowe rewitalizacji w horyzoncie wieloletnim prowadzonej we współpracy z lokalnymi 

społecznościami wyróżnionych obszarów zdegradowanych, których sytuację zidentyfikowano 

jako stan kryzysowy. 

W aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023 kierowano się w szczególności: 

 regulacją prawną zawartą w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 

2015 roku poz. 1777), 

 wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, 

 zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach RPO Województwa Śląskiego, 

 oceną i uwagami do Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023 sformułowanymi 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

Szczegółowe zapisy umowy z Miastem Chorzów, a w szczególności koncepcja pracy nad rewitalizacją 

przygotowana przez wykonawcę pozwoliły na efektywne i skuteczne przeprowadzenie procesu 

aktualizacji LPRu wykorzystując dobre praktyki i doświadczenia innych miast oraz własne zespołu 

strategiczno-projektowego realizującego całość przedsięwzięcia. 

Na postępowanie metodyczne objęte procesem aktualizacji złożyło się wykorzystanie sporego zbioru 

narzędzi analitycznych, w szczególności: 

 analiza dokumentacji źródłowej i studialnej, 

 badania ankietowe interesariuszy, w tym mieszkańców, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorców, 

 wywiady pogłębione ukierunkowane na gremia decyzyjne odpowiedzialne za prowadzenie 

polityki miejskiej, 

 analizy statystyczne zawierające rozkład, strukturę i natężenie zjawisk, szeregi czasowe  

z zastosowaniem opisu tabelarycznego i prezentacji graficznej czynników. 

W postępowaniu rewitalizacyjno-kreacyjnym szczególna ranga przypadła: 

 pracy warsztatowej z wykorzystaniem interaktywnej moderacji wizualnej z partnerskim 

uczestnictwem przedstawicieli władz publicznych, mieszkańców i partnerów społecznych  

i pozarządowych oraz partnerów gospodarczych, 

 konsultacjom społecznym realizowanym na różnych etapach postępowania aktualizacyjnego; 

były to między innymi konsultacje diagnozy sytuacji kryzysowej obszarów zdegradowanych 

miasta, konsultacje delimitacji obszaru i podobszarów rewitalizacji oraz w zakresie celów  

i kierunków działań oraz projektów rewitalizacyjnych; wreszcie całość dokumentu była 
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udostępniona na stronach internatowych, aby w ten sposób w procesie uzgodnienia treści, 

ustaleń i projektów rewitalizacyjnych mogli partycypować zainteresowani mieszkańcy i 

społeczności lokalne poprzez zgłaszane opinie, uwagi i wnioski; przedmiotem tych konsultacji 

były także chorzowskie szkoły (placówki oświatowe). Aktywność konsultacyjna miała miejsce 

także na forach dyskusyjnych i portalach społecznościowych. 

Procedura aktualizacji Chorzowskiego LPRu zawierała 3 fazy: 

 faza 1 przygotowawcza - uzgodnienie z Zamawiającym zakresu badań i partycypacji 

społecznej, w tym treść i zakres ankiet obejmującej elementy diagnostyczne, przygotowanie i 

opublikowanie na stronie internetowej miasta i wykonawcy informacji o pracach oraz o 

realizowanych badaniach, 

 faza 2 diagnostyczno-projektowa - realizacja badań ankietowych, głównie w formie 

internetowej; opracowanie diagnozy statystycznej, analizy przestrzennej oraz studiów desk 

research na potrzeby LPRu; przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dot. określenia 

celów oraz kierunków działań rewitalizacyjnych i projektów rewitalizacyjnych; opracowanie 

pełnej diagnozy oraz delimitacja obszarów rewitalizacji, 

 faza 3 - konsultacyjno-uzgodnieniowa - konsultacje wstępnego projektu LPRu z mieszkańcami 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej, konsultacje z jednostkami miejskimi, 

konsultacje w szkołach, organizacja spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców; rozpatrzenie 

uwag zebranych podczas konsultacji dokumentów oraz uzgodnienie z Zamawiającym 

projektu LPRu i opracowanie wstępnej, a docelowo ostatecznej wersji projektu dokumentu. 

Efektem całości prac i postępowania metodycznego został przygotowany dokument Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023 w wersji zaktualizowanej i spełniającej warunki formalne i 

odpowiadającej na oczekiwania interesariuszy sceny miejskiej, w szczególności oczekiwania 

społeczne oraz władzy publicznej. 

Ostatecznie treść i forma Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023 opracowanego w ramach 

projektu „CUMA – Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w 

Chorzowie wspierającego  ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego 

otoczenia”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014- 2020  w okresie od sierpnia do grudnia 2016 roku zawiera szesnaście 

rozdziałów, rekomendacje, dwa załączniki oraz spis tabel, map, wykresów i schematów.  

Ustalona interwencja publiczna oraz partycypacja społeczna i gospodarcza skoncentrowana została w 

ramach obszaru rewitalizacji miasta Chorzów na sześciu strategicznych podobszarach rewitalizacji. Na 

strukturę logiczną programu dedykowanego każdemu z wyróżnionych podobszarów rewitalizacji 

składają się: wizja, cele i kierunki działań. Część projektowa programu została uporządkowana w dwie 

grupy projektów: strategiczne i uzupełniające. W załączeniu umieszczone zostały karty projektów. 

Dopełnienie LPRu stanowi plan rzeczowo-finansowy, system wdrażania i zarządzania procesem 

rewitalizacji, a także mechanizmy partycypacyjne oraz mechanizmy zapewniania komplementarności. 

Ustaleniem finalnym dokumentu są rekomendacje w liczbie pięciu, które w sposób klarowny 

wskazują podobszary rewitalizacji, realizowane w nich projekty strategiczne, rekomendują dwa 

ogólnomiejskie, strategiczne projekty horyzontalne oraz dwa projekty punktowe znajdujące się poza 

wyróżnionymi podobszarami strategicznymi. Rekomendacja końcowa ustala struktury systemu 

wdrażania, monitoringu i ewaluacji  Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023.  
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2. Uwarunkowania procesu rewitalizacji Chorzowa - dokumenty strategiczne 
wyznaczające ramy rewitalizacji  

 

Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023 został sformułowany przy uwzględnieniu 

planistycznych i programowych uwarunkowań występujących na poziomie lokalnym, regionalnym i 

krajowym. Zawartość treściowa i struktura dokumentu ściśle nawiązują do ram prowadzenia procesu 

rewitalizacji wynikających z polityki krajowej i regionalnej. Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 

skorelowano z miejskimi koncepcjami rozwoju strategicznego, w tym opracowaniami odnoszącymi 

się do rewitalizacji.  

 

Krajowa Polityka Miejska 

Zagadnienia odnoszące się do rewitalizacji ośrodków przemysłowych i poprzemysłowych znaleźć 

można także w dokumencie Krajowa Polityka Miejska 2023. W opracowaniu tym rewitalizację uznaje 

się za ważną część myślenia o rozwoju miasta i traktuje się ją jako kluczowy program społeczny 

i gospodarczy miasta adresowany do obszarów problemowych. Polityka Miejska – podobnie jak 

zostało to ujęte w LPR Chorzowa – wskazuje, że celem rewitalizacji są działania wielopłaszczyznowe 

i zintegrowane; cel ten określono jako: równoczesną odnowę społeczną, gospodarczą, kulturową, 

przestrzenną (w tym także techniczną) oraz środowiskową. Działania zorientowane na nadawanie 

nowych funkcji, remonty lub modernizację techniczną infrastruktury traktowane są w dokumencie 

jako środek do osiągnięcia wskazanego celu głównego. 

Zgodnie zapisami polityki miejskiej rewitalizacja powinna w głównej mierze stanowić narzędzie 

przebudowy i budowy miasta, które cechuje szeroko pojmowana spójność. Wyrazem tego podejścia 

jest cel polityki miejskiej: „Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych 

społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich”. Działania powiązane z rewitalizacją służyć 

winny kreowaniu miasta, które cechują następujące atrybuty:  

 zwartość i zrównoważenie (ograniczenie zjawisk utraty przez miasta i ich centra ważnych 

funkcji i w konsekwencji redukcja zjawisk niekontrolowanej suburbanizacji), 

 sprawność (oznaczająca m. in. stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i 

partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich), 

 konkurencyjność (związana ze zdolnością do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia). 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 

Najważniejszym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju 

jest przyjęta przez rząd w grudniu 2011 r.  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

(KPZK 2030). W dokumencie tym poczesne miejsce zajmują treści odnoszące się do rewitalizacji 

miast. Podobnie jak w innych dokumentach krajowych i regionalnych rewitalizacja dotyczy działań 

podejmowanych w obszarach zdegradowanych i opiera się na przygotowaniu lokalnych programów 

rewitalizacji obejmujących priorytety techniczne, przestrzenne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i 

ekologiczne. Takie wielowymiarowe podejście uwzględniono także w  pracach nad chorzowskim LPR. 
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W KPZK 2030 postuluje się skupienie uwagi na obszarach, na których dochodzi do kumulacji 

negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych, w szczególności zaś na: 

 obszarach o najniższym dostępie do usług, 

 obszarach degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej, 

 zurbanizowanych dzielnicach w miastach głównie o charakterze poprzemysłowym, 

 dzielnicach śródmiejskich, 

 osiedlach w zabudowie blokowej, 

 obszarach poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych zlokalizowane na obszarach 

zurbanizowanych. 

Zaznacza się ważący wpływ dla przyszłego rozwoju miast problemów, które są wynikiem: 

zachodzących procesów restrukturyzacyjnych, degradacji fizycznej zabudowy, zmian w formie 

użytkowania terenów narażonych na różnego typu procesy degradacji społeczno-gospodarczej i 

przestrzennej. W KPZK 2030 jednym z celów jest Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne 

równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów; to właśnie w ramach tego celu 

zdefiniowano 2 kierunki działań powiązane z rewitalizacją: 

 wspomaganie spójności w specyficznych obszarach problemowych, 

 restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” - przyjęta uchwałą Nr IV/38/2/2013 

Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2013 roku 

Kluczowy dokument określający politykę rozwoju województwa śląskiego wyznacza również ramy 

procesu rewitalizacji. Strategia rozwoju województwa odnosi się do rewitalizacji zarówno w 

wymiarze wykonanych diagnoz, jak też w aspekcie celów i kierunków działania. W strategii 

regionalnej znaczną uwagę poświęcono terytorializacji analiz i rozwiązań. Wskazano na konieczność 

rewitalizacji obszarów w szczególnie trudnej sytuacji, to jest takich, na których występuje degradacja 

terenów i obiektów, głównie poprzemysłowych, degradacja środowiska przyrodniczego oraz ma 

miejsce szczególne nasilenie negatywnych zjawisk społecznych. W strategii podkreśla się, że 

rewitalizacji powinny podlegać obszary „na których istnieją tereny i obiekty zdegradowane, 

zdewastowane, w tym głównie poprzemysłowe dotknięte problemami związanymi z degradacją 

środowiska przyrodniczego oraz nasileniem negatywnych zjawisk społecznych.” Wyzwaniem dla tego 

typu obszarów będzie przywrócenie tym obszarom funkcji społecznych i gospodarczych. 

W grupie celów i kierunków działań ukierunkowanych na działania rewitalizacyjne wskazano cele 

operacyjne:  

 Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia mieszkańców. W 

ramach tego celu zwrócono uwagę na potrzebę podejmowania działań związanych z 

rewitalizacją społeczną obszarów o niskiej aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców 

oraz nagromadzonymi problemami społecznymi; 
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 Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni, w którym 

wyznaczono działania w kierunkach:  

o rewitalizacji terenów i obiektów, w tym poprzemysłowych i zdegradowanych na 

tereny/obiekty o funkcjach społeczno- gospodarczych oraz zapewnienie ich dostępności, 

o poprawy jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie centrów miast i 

centrów dzielnic oraz przestrzeni recepcyjnych, 

o tworzenia i rewitalizacji obszarów zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjnych, 

o przywracania pozycji lub nadawania nowych funkcji obiektom zabytkowym oraz 

symbolicznym w życiu społeczności lokalnych, 

o rewitalizacji osiedli mieszkaniowych, w tym starych dzielnic,  

o wspierania powstawania atrakcyjnych terenów mieszkaniowych w miastach oraz 

przeciwdziałanie procesom suburbanizacji. 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ -  uchwała nr V/26/2/2016 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

Plan 2020+ jest podstawą formułowania zasad określających politykę przestrzenną województwa i 

organizujących jego strukturę przestrzenną w sposób uwzględniający założenia polityki przestrzennej 

państwa, określone w KPZK 2030. Plan 2020+ jest ściśle powiązany ze Strategią „Śląskie 2020+” i 

stanowi element zintegrowanego planowania strategicznego. Polityka przestrzenna województwa 

wyrażona w Planie 2020+ tworzy ramy przestrzenne do realizacji ustaleń Strategii „Śląskie 2020+”.  

W Planie definiuje się, że obszarami wymagającymi rewitalizacji są tereny znajdujące się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych i podkreśla się, że obejmują głównie 

poprzemysłowe, powojskowe i pokolejowe, osiedla robotnicze, zespoły zabudowy, tereny i obiekty 

postindustrialne. Obszary te w większości zlokalizowane są w centrach miast i dzielnicach 

śródmiejskich, w sąsiedztwie arterii komunikacyjnych i obszarów o walorach przyrodniczo-

krajobrazowych.  

W celu  pn. Przestrzeń – zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego i 

kulturowego wskazano kierunek: Kształtowanie krajobrazów kulturowych w obszarach miejskich w 

ramach, którego zakłada się m.in. potrzebę rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej oraz 

rekultywacji, rewitalizacji i kształtowania terenów zdegradowanych (w tym poprzemysłowych, 

powojskowych, pokolejowych) z wykorzystaniem ich na tereny o funkcjach komercyjnych i 

publicznych (ekologicznych, turystycznych, kulturowych, usługowych i społeczno-gospodarczych). 

Dla obszarów wymagających rewitalizacji określono zbiór zasad zagospodarowania, do których 

zaliczono zasady: 

 ochrony i zachowania historycznych założeń i układów urbanistycznych;  

 rekultywacji terenów oraz ich integracji z otoczeniem;  

 rewitalizacji terenów z wykorzystaniem potencjałów endogenicznych;  



9 
 

 kreowania przyjaznych przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji lokalnej społeczności, 

przeciwdziałającej segregacji i wykluczeniu społecznemu, przyciągających turystów i 

inwestorów; 

 rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, w tym m.in. dzielnic śródmiejskich, 

współczesnych osiedli mieszkaniowych z uwzględnieniem: kształtowania przestrzeni 

publicznych sprzyjających integracji społeczności lokalnych, kształtowania struktur 

przestrzennych wspierających aktywizację i przedsiębiorczość społeczną, poprawę stanu 

bezpieczeństwa publicznego oraz ograniczania niskiej emisji;  

 preferowania lokalizacji usług i aktywności gospodarczych w ciągach komunikacyjnych i na 

terenach zdegradowanych;  

 preferowania lokalizacji nowej zabudowy jako intensyfikacji użytkowania terenów 

mieszkaniowych już istniejących. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

 

Zapisy dotyczące rewitalizacji w RPO są bardzo wyraźne i jednoznaczne. Wśród priorytetów 

inwestycyjnych wskazać należy „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. Znajduje to również odzwierciedlenie w działaniach 

10.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (wraz z poddziałaniami) oraz 10.4 – Poprawa stanu 

środowiska miejskiego. 

 

Rewitalizacja jest rozumiana jako działania, która mają na celu wywołanie jakościowej, pozytywnej 

zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Działania infrastrukturalne nie mają znaczenia 

autonomicznego; ich sensem jest wsparcie społeczności, która zamieszkuje obszar zdegradowany w 

powiązaniu z zastosowaniem instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej oraz uzupełniająco 

zdrowotnej i kulturalnej. 

 

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

W strategii ZIT subregionu centralnego znaleźć można zapisy powiązane z procesem rewitalizacji 

miasta Chorzowa zarówno w aspekcie diagnostycznym, jak również w wymiarze celów i rozstrzygnięć 

wdrożeniowych. W diagnozie tego dokumentu zwrócono uwagę między innymi na następujące 

problemy i zjawiska, które w zidentyfikowanej lub zbliżonej formie występują w Chorzowie: 

 stały spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym; systematyczny 

wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym;  

 postępujący proces starzenia się społeczeństwa, zwiększanie się długości trwania życia, 

wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne; 

 rosnąca tendencja liczby osób biernych zawodowo;  

 wewnętrzne zróżnicowanie w jakości i trwałości miejsc pracy na terenie S.C.; istnienie w SC 

wielu procesów charakterystycznych dla nowoczesnej i dynamicznej gospodarki, nie 

niwelujące problemu basenów biedy i wykluczenia w dzielnicach, które w wyniku 

restrukturyzacji utraciły gospodarczy fundament swego istnienia; 
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 kumulacja form wykluczenia społecznego w dzielnicach postindustrialnych i w centrach 

miast; 

 intensyfikacja ubóstwa w obszarach silniej zurbanizowanych; 

 niedostosowanie umiejętności pracowników do oczekiwań nowoczesnego rynku pracy; 

 dziedziczenie biedy i wykluczenia; 

 zmniejszająca się liczba uczestników rynku pracy; brak właściwego przygotowania uczniów na 

poziomie szkolnictwa zawodowego i technicznego do obecnej i prognozowanej sytuacji 

społeczno-gospodarczej oraz struktury branżowej; 

 trudności istotnej grupy przedsiębiorstw z przystosowaniem się do zmieniającej się sytuacji 

na rynku; 

 degradacja centrów miast; 

 nagromadzenie obszarów zdegradowanych, głównie postindustrialnych; 

 wysoki odsetek mieszkań ogrzewanych paliwami stałymi. 

Z kolei w warstwie celów strategicznych w strategii ZIT subregionu centralnego znalazły się takie 

zapisy jak: 

 CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-

gospodarczej S.C. 

o C1.1.1.2. Zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących w zawodach. 

o C1.1.2.1. Obniżenie skali bezrobocia długookresowego. 

o C1.1.2.2. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

o C1.1.3.1. Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w gospodarce. 

o C1.2.1.1. Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej 

rewitalizowane tereny. 

o C1.2.1.2. Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

 CS2. Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji. 

Sięgając do płaszczyzny wdrażania strategii ZIT można przywołać wiązki projektowe związane 

z rewitalizacją Chorzowa. Przede wszystkim jest to wiązka „Rewitalizacja”, a ponadto wiązki: 

 Brownfield. 

 Szkoły zawodowe. 

 Zatrudnienie. 

 Przedsiębiorczość. 

 Profilaktyka zdrowotna. 

 Restrukturyzacja i outplacement. 

 Adaptacyjność. 

 Usługi społeczne. 

 Termomodernizacja. 
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Strategia rozwoju Chorzowa do roku 2030 - przyjęta uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/860/14 z dnia 

24.04.2014 r. 

 

Obszerna diagnoza sytuacji społecznej miasta, w tym zwrócenie uwagi na problemy, które określają 

potrzeby rewitalizacji Chorzowa: 

 występujące patologie społeczne (bezrobocie, alkoholizm, przemoc, zachowania aspołeczne), 

szczególnie w enklawach w poszczególnych dzielnicach, 

 niskie płace większości mieszkańców, 

 bardzo niski standard mieszkań komunalnych, dekapitalizacja zasobów technicznych, 

 niskie walory estetyczne (zwłaszcza parterów budynków) 

 wysoki poziom drobnej przestępczości i wandalizmu, 

 istnienie grup nieuczestniczących w kulturze, 

 niski poziom zaufania społecznego, 

 brak Rynku będącego miejscem integracji mieszkańców, 

 nie w pełni wykorzystany potencjał osób starszych jako uczestników inicjatyw społecznych i 

obywatelskich, 

 nie w pełni wykorzystany potencjał młodzieży jako uczestników inicjatyw społecznych i 

obywatelskich, 

 wysoki poziom zapylenia i zanieczyszczenia powietrza w mieście. 

Zagadnienia pokrewne do rewitalizacji szeroko zostały potraktowane na poziomie celów 

strategicznych i celów operacyjnych. Wśród celów w strategii, które treściowo są blisko powiązane z 

celami rewitalizacji w Chorzowie wskazać należy: 

 promowane pozytywne postawy i zachowania społeczności miasta (obywatelskie, 

prospołeczne), 

 zaktywizowana społecznie młodzież, 

 zaktywizowani społecznie seniorzy, 

 pozytywne zmiany w świadomości bezrobotnych odnośnie aktywizacji zawodowej osób 

korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 duży poziom zrównoważenia popytu i podaży na rynku pracy, 

 wzrost zatrudnienia w grupie osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, 

 działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowana na usamodzielnianie się osób 

korzystających z jego pomocy, 

 zmodernizowane mieszkania komunalne spełniające współczesne standardy, 

 zapewnione miejsce spełniające funkcję rynku, 

 zrewitalizowane tereny zdegradowane i zdewastowane, 

 zwiększona dostępność do bazy sportowo – rekreacyjnej w mieście, 

 poprawiony stan środowiska naturalnego, 

 wyższy poziom bezpieczeństwa w mieście. 

Podobnie jak w przypadku LPR strategia zawiera cele społeczne, gospodarcze, ekologiczne, 

przestrzenne i infrastrukturalne. 
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Realizacji LPR sprzyjać też będzie zachowanie zasad określonych w strategii w części odnoszącej się 

do wdrażania, monitoringu i ewaluacji.  Wskazano między innymi: 

 zasadę koncentracji środków na zadaniach o największych korzyściach społecznych, 

 zasadę rozwijania współpracy partnerów społecznych (obecną między innymi w sposobie 

formułowania i wdrażania LPR), 

 kryteria dotyczące ewaluacji, w szczególności kryterium: 

o trwałości – niezbędne zwłaszcza w procesie rewitalizacji, której weryfikatorem jest 

uruchomienie pozytywnych procesów i trwałość skutków, 

o użyteczności – rozumianej jako lepsze zaspokojenie potrzeb, 

o beneficjentów i rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. 

LPR w stosunku do strategii jest dokumentem uszczegóławiającym rozwiązania problemów – 

dostrzeganych w strategii – zarówno w odniesieniu do obszarów kryzysowych oraz grup społecznych 

dotkniętych problemami. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów 

Problemy miasta generujące potrzebę jego rewitalizacji widoczne są w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Główne problemy dostrzegane w dokumencie 

odnoszą się do: 

 zmniejszania się liczby osób w wieku produkcyjnym, 

 starzejącej się struktury ludności powodującej konieczność zwiększania wydatków na opiekę 

zdrowotną i społeczną, 

 osłabiania potencjału ludzkiego miasta wskutek ujemnego przyrostu naturalnego, 

 prognozowanego na kolejne lata utrzymywania się stagnacji w sferze przyrostu liczby 

mieszkańców, w tym dzieci objętych obowiązkiem edukacji, 

 rosnącego zapotrzebowania na pomoc opieki społecznej, 

 wzrastającej corocznie liczby rodzin wymagających pomocy społecznej, 

 pogarszającego się stanu bezpieczeństwa publicznego, 

 narastającej liczby przestępstw, wykroczeń i czynów niezgodnych z prawem, 

 tworzenia się subkultur (“pseudokibice”) zniechęcających do udziału w imprezach 

sportowych, 

 bariery finansowej dla niektórych grup społecznych ograniczającej możliwość korzystania 

z rekreacji, 

 dekapitalizacji bazy sportowo-rekreacyjnej WPKiW, 

 wpływu dawnej eksploatacji górniczej, 

 wysokiego stopnia zanieczyszczenia środowiska (niska emisja), 

 wieloletnich zaniedbań remontowych, 

 złego stanu technicznego budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy, 

 nieodpowiedniej do potrzeb struktury mieszkań - zbyt mała liczba mieszkań 2 i 3 pokojowych, 
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 niskiego standardu ponad połowy mieszkań stanowiących własność lub administrowanych 

przez Gminę (brak łazienki i WC w mieszkaniu). 

W nawiązaniu do zidentyfikowanych problemów w strategicznej części Studium przedstawiono 

kierunki bezpośrednio związane z rewitalizacją miasta, w tym: 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

 Poprawa dostępności i skuteczności systemu pomocy społecznej. 

 Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do Roku 2030 - przyjęta uchwałą Rady 

Miasta Nr VI/50/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do roku 2030 stanowi dokument 

określający długoterminową politykę społeczną ukierunkowaną na stworzenie optymalnych 

warunków dla życia mieszkańców. Ma ona umożliwić racjonalizację działań w sferze społecznej, 

uwzględniając potrzeby poszczególnych grup. 

Tabela 1 Główne problemy zidentyfikowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa  

źródła, przyczyny generalne  problemy problemy szczegółowe 

Problemy wywołane 
czynnikami 
ekonomicznymi. 

niski poziom dochodów 
mieszkańców 
obniżenie możliwości 
inwestycyjnych i pomocowych 
miasta 

 ubóstwo,  

 utrwalanie zjawiska bezczynności i 
bezradności 

 narastanie problemów psychicznych i 
uzależnień 

 pogarszająca się sytuacja demograficzna 

 obniżenie aktywności społecznej 

 ograniczona 
skuteczność działań aktywizujących 
podejmowanych przez  instytucje rynku 
pracy i pomocy społecznej 

 degradacja tkanki i przestrzeni miejskich 

Problemy wywołane 
brakiem wystarczającego 
wsparcia rodziny 

odkładanie decyzji o założeniu 
rodziny 
pogłębianie negatywnych 
trendów demograficznych w 
mieście 

 samotność i marginalizowanie się  

 wycofywanie się z życia społecznego 

 pogłębianie się negatywnych 
zachowań społecznych 

 roszczeniowość 

 przemoc w rodzinie 

 odpływ mieszkańców z miasta i ujemny 
przyrost naturalny 

 starzenie się społeczności 

 kurczenie się potencjału ludzkiego w 
mieście 

Problemy wywołane 
niedostosowaniem rynku 
pracy 

trudności w znalezieniu 
zatrudnienia 
obniżenie atrakcyjności miasta 
jako miejsca zamieszkania 

 dezaktualizacja kwalifikacji zawodowych 

 dziedziczenie bezrobocia  

 ubożenie i marginalizacja 

 niechęć do aktywizacji zawodowej 
ograniczenia utrudniające założenie i 
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utrzymanie rodziny  

 bezdomność 

 odpływ mieszkańców z miasta  

 utrudnienia w dostępie do rynku pracy 
ludzi młodych, bez doświadczenia i osób 
55+  

 kurczenie się potencjału ludzkiego w 
mieście 

Problemy wywołane 
niepełnosprawnością 

ograniczone możliwości 
samodzielnego utrzymania i 
rozwoju osób 
niepełnosprawnych 
marginalizacja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

 alienacja i samotność   

 ubożenie 

 wzrost nakładów na działania pomocowe  

 ograniczenie możliwości leczenia i 
rehabilitacji 

Problemy wywołane 
utrudnieniami w 
dostępie do usług 
zdrowotnych 

pogarszający się stan zdrowia 
mieszkańców 
poszerzanie się grup 
wymagających wsparcia 
społecznego 

 ograniczenia możliwości podjęcia pracy  

 obciążenie ekonomiczne rodzin osób 
chorych 

 ubożenie ograniczenia w samodzielnym 
funkcjonowaniu osób chorych 

 wzrost nakładów na działania pomocowe  

 wzrost nakładów na ochronę zdrowia w 
zakresie leczenia  

 utrudnienia w dostępie do opieki 
medycznej 

Problemy wywołane 
zmianami 
demograficznymi, w tym 
starzeniem się 
społeczeństwa 

niska aktywność seniorów i 
osób samotnych 
starzenie się społeczeństwa 

 trudności ekonomiczne  

 samotność i marginalizacja  

 ograniczenia w samodzielnym 
funkcjonowaniu osób starszych 

 wzrost nakładów na działania pomocowe  

 wzrost nakładów na ochronę zdrowia w 
zakresie leczenia  

 ograniczenie możliwości zapewnienia 
opieki osobom starszym 

Problemy wywołane 
wzrostem obciążeń 
psychicznych i 
narastającego zjawiska 
uzależnień 

niska aktywność i wyłączenie 
społeczne 
poszerzanie się grup 
wymagających wsparcia 
społecznego 

 pogorszenie sytuacji ekonomicznej 
rodzin  

 pogorszenie kondycji psychicznej,  

 patologie w rodzinach przestępczość,  

 konflikty z prawem  

 brak perspektyw na przyszłość 

 frustracja  

 niemożność podjęcia pracy bezdomność  

 wzrost nakładów na działania pomocowe  

 wzrost nakładów na ochronę zdrowia w 
zakresie leczenia  

 niewykorzystanie usług publicznych i 
oferty spędzania czasu wolnego 

  utrwalenie negatywnych wzorców 
społecznych towarzyszących spożyciu 
alkoholu 

Problemy wywołane 
niskim poziomem 
bezpieczeństwa 
publicznego 

ograniczenie aktywności 
indywidualnej 
obniżenie atrakcyjności miasta 

 niekorzystanie z oferty usług w mieście  

 narastająca znieczulica na sprawy 
wspólne i innych ludzi  

 alienacja obniżenie atrakcyjności miasta  

 dewastacja przestrzeni publicznych  

 wzrost nakładów na działania 
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prewencyjne i zaradcze 

 ograniczenie oferty spędzania czasu 
wolnego  

 przyzwolenie społeczne na brak 
poszanowania prawa 

Opracowanie własne na podstawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Chorzowa do roku 2030, 

http://www.bip.chorzow.eu/ 

 

W strategii przyjęto cztery priorytety, które są widoczne również w podejściu do rewitalizacji miasta; 

są to: 

 wspólnota lokalna i społeczeństwo obywatelskie – rewitalizacja opiera się na tożsamości 

mieszkańców oraz sile kapitału relacyjnego, 

 aktywizacja mieszkańców – stanowi trzon działań rewitalizacyjnych, 

 system pomocy społecznej – w rewitalizacji traktowany przede wszystkim jako wsparcie dla 

mieszkańców, którzy mają ograniczone możliwości radzenia sobie ze swoimi problemami, 

 polityka prorodzinna – której realizacja powinna prowadzić do przerwania 

międzypokoleniowego przekazywania problemów oraz do wzmocnienia demograficznego 

zarówno miasta, jak też obszarów rewitalizacji. 

Celami postawionymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są: 

 wysoki poziom solidarności społecznej przejawiającej się w braniu przez mieszkańców miasta 

odpowiedzialności za los osób w trudnej sytuacji życiowej. 

 dobre podstawy ekonomicznego rozwoju rodzin. 

 dogodne warunki wspierające rozwój rodzin w aspekcie wychowania i kształtowania postaw 

społecznych. 

 rosnące kompetencje mieszkańców do funkcjonowania na rynku pracy. 

 zróżnicowana oferta lokalnego rynku pracy umożliwiająca integrację zawodową 

mieszkańców. 

 wysoka dostępność usług i udogodnień umożliwiających mieszkańcom dbanie o własny 

rozwój fizyczny i duchowy. 

 wysoka sprawność w identyfikowaniu problemów społecznych w mieście oraz w 

generowaniu i wdrażaniu ich rozwiązań. 

Praktycznie, cała struktura celów określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

może zostać uznana za kompatybilną względem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wdrażanie 

strategii, podobnie jak wdrażanie LPR opiera się na partycypacji społecznej oraz mechanizmach 

umożliwiających mieszkańcom udział w procesach decyzyjnych i implementacyjnych. Warto też 

podkreślić, że ważnym wsparciem dla realizacji i ewaluacji LPR mogą stać się działania 

monitoringowe i ewaluacyjne zawarte w strategii, w tym dotyczące badania wskaźników realizacji 

strategii. 
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3. Diagnoza zjawisk kryzysowych w Chorzowie 
 
Diagnoza zjawisk kryzysowych w Chorzowie, a następnie delimitacja obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji została przeprowadzona przy uwzględnieniu założeń zawartych w „Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” wydanych przez 

Ministerstwo Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 9 października 2015 roku „o 

rewitalizacji”. 

 

Podstawowym celem diagnozy była analiza zróżnicowania przestrzennego zjawisk społecznych, która 

pozwoliła na identyfikację miejsc w których następuje koncentracja negatywnych procesów 

związanych z depopulacją, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, bezrobociem, niskim poziomem 

bezpieczeństwa publicznego. Dysponując danymi dotyczącym demografii, korzystania z pomocy 

społecznej i bezrobocia zagregowanymi na poziomie ulic, przeprowadzono analizę w oparciu o 

wykorzystanie siatki grid.  

 

W drugim kroku dokonano próby oceny wyzwań środowiskowych, technicznych i funkcjonalno-

przestrzennych. W szczególności wskazano na problemy dotyczące niskiej jakości powietrza, które 

dotyczą w zasadzie całego obszaru miasta. Ponadto wskazano miejsca w których występują 

uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. Zidentyfikowano również tereny zdegradowane i 

poprzemysłowe. Na koniec w podziale na cztery dzielnice dokonano charakterystyki układów 

urbanistycznych w kontekście występowania dysfunkcji, problemów technicznych i 

infrastrukturalnych oraz substandardowej zabudowy mieszkaniowej. Jednocześnie wskazano miejsca 

posiadające potencjał do realizacji nowych, często społecznych funkcji, np. budynek dawnego ratusza 

w Chorzowie Batorym, czy obiekty dawnej rzeźni, palarni kawy POSTI w Chorzowie II. 
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3.1. Analiza problemów społecznych i gospodarczych w Chorzowie  
 
Problemy demograficzne 
 

W Chorzowie, podobnie jak w większości miast aglomeracji górnośląskiej można zaobserwować 

procesy związane z depopulacją i starzeniem się społeczności miasta. W okresie 2010 – 2015 liczba 

mieszkańców zmniejszyła się o 4,78%. Równocześnie następuje ubytek liczby ludności w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym, kosztem wzrastającej liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Na 

koniec 2015 roku udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców wynosił 

21,8%, podczas gdy w 2010 roku było to 19,5%. W nieco mniejszym tempie zmniejsza się udział osób 

w wieku przedprodukcyjnym. W 2010 roku takich osób było 18,4%, obecnie ten udział wynosi 18,1%. 

Jak widać jest już mniejszy niż udział osób w wieku poprodukcyjnym. W kontekście przyszłych działań 

rewitalizacyjnych warto też zauważyć, że o ile mężczyzn jest więcej niż kobiet w kategoriach wieku: 

przedprodukcyjni i produkcyjni, o tyle wśród seniorów dominują kobiety. W 2015 roku wśród osób w 

wieku poprodukcyjnym kobiety stanowiły 69,5%. 

 
Tabela 2. Liczba ludności Chorzowa w latach 2010-2015 

 

 
lata 

Przedprodukcyjni Produkcyjni Poprodukcyjni 
SUMA 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

2010 10203 9653 34283 32609 6500 14587 107835 

2011 10069 9489 34035 32200 6468 14859 107120 

2012 9945 9292 33687 31632 6498 15122 106176 

2013 9837 9178 33156 31088 6569 15314 105142 

2014 9690 9069 32623 30513 6706 15482 104083 

2015 9490 9002 31936 29835 6830 15580 102673 

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Chorzowie 

 

Wszystkie dzielnice Chorzowa bez wyjątku doświadczyły w ostatnich latach ubytku liczby ludności. W 

przypadku Chorzowa Batorego miejscem największej depopulacji jest kwartał ulic  Zawiszy Czarnego 

(ubyło 53 osób – co stanowi 17,73%); Leśna (ubyło 40 osób, tj. 14,98%); Odrzańska (-18,75%)’ 

Kołłątaja (-9,22%). Drugim takim miejscem w Chorzowie Batorym jest okolica ulic: Żelazna (-33,33%); 

Dyrekcyjna (-24,66%); Hutnicza (-14,72%).  W przypadku Chorzowa Starego najwięcej mieszkańców 

ubywa z obszaru centrum dzielnicy. Szczególnie widoczne jest zmniejszenie się liczby ludności ulic: 

Kasprowicza (ubytek 63 osób i – 17,12%); Mazurska (mniej o 26 osób i 15,85%); plac Św. Jana (mniej 

o 72 osoby i 15,45%). Podobny proces jest widoczny w okolicach ulic Rodziewiczówny (-21,74%); 

Legnickiej (-33,33%). W Chorzowie II poza ulicą Janasa, gdzie ubyło 20 osób, co sprawia, że liczba 

ludności zmniejszyła się o 38,46%; nie ma bardzo drastycznych spadków. Jednak w przypadku 

centrum dzielnicy zauważalna jest prawidłowość zmniejszenia się liczby ludności o około 10 – 15%. 

Takiego ubytku doświadczyły położone w bliskim sąsiedztwie ulice: Świdra (-14,45%); Św. Piotra (-

12,64%). Na obszarze Centrum najwięcej ludzi ubyło z ulicy Pocztowej, na której zmniejszenie się 

liczby ludności o 15 osób sprawiło ubytek aż o 75%. Na większości obszaru Centrum liczba ludności 

zmniejszyła się o około 5 – 15%. 
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Mapa 1. Zjawisko depopulacji w Chorzowie  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Chorzowie 

 



19 
 

Tabela 3. Ulice w Chorzowie o największym poziomie depopulacji w latach 2011-2015 

 

dzielnica Ulica pop_2011 pop_2015 Zmiana pop_2015-2011 

Chorzów II Wincentego Janasa 52 32 -20 -38,46% 

Chorzów Batory Dyrekcyjna 73 55 -18 -24,66% 

Chorzów Stary Marii Rodziewiczówny 184 144 -40 -21,74% 

Centrum Ludwika Urbanowicza 334 273 -61 -18,26% 

Chorzów Batory Zawiszy Czarnego 299 246 -53 -17,73% 

Chorzów Stary Jana Kasprowicza 368 305 -63 -17,12% 

Chorzów Stary Mazurska 164 138 -26 -15,85% 

Chorzów Stary pl. św. Jana 466 394 -72 -15,45% 

Chorzów Batory Leśna 267 227 -40 -14,98% 

Chorzów Batory Hutnicza 394 336 -58 -14,72% 

Chorzów II Augustyna Świdra 429 367 -62 -14,45% 

Centrum Sportowa 222 192 -30 -13,51% 

Chorzów Stary Krakowska 248 215 -33 -13,31% 

Chorzów Batory Wrocławska 377 327 -50 -13,26% 

Chorzów II św. Piotra 443 387 -56 -12,64% 

Chorzów Batory ks. Stanisława Staszica 237 208 -29 -12,24% 

Chorzów Batory 16 Lipca 382 336 -46 -12,04% 

Chorzów II Krzyżowa 771 699 -72 -9,34% 

Centrum ks. bpa Bernarda Bogedaina 555 505 -50 -9,01% 

Chorzów II Gustawa Morcinka 693 635 -58 -8,37% 

Chorzów Batory Karpacka 1021 938 -83 -8,13% 

Chorzów II Gwarecka 2050 1887 -163 -7,95% 

Chorzów II 3 Maja 3380 3136 -244 -7,22% 

Centrum gen. Henryka Dąbrowskiego 1655 1543 -112 -6,77% 

Centrum Powstańców 1786 1666 -120 -6,72% 

Centrum ks. Jana Gałeczki 2625 2477 -148 -5,64% 

Centrum Wolności 2253 2147 -106 -4,70% 

Chorzów II Katowicka 2728 2601 -127 -4,66% 

      Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Chorzowie 

 
 

Problemy wykluczenia społecznego 

 

Ze względu na skalę zjawiska, jak również możliwe skutki  zagrożenie wykluczeniem społecznym 

należy uznać za największe wyzwanie procesu rewitalizacji Chorzowa. Dzieje się tak dlatego, że 

dotyczy ono całych gospodarstw domowych, odbijając się negatywnie na więziach rodzinnych oraz 

perspektywach rozwoju dzieci i młodzieży. 

 

W przypadku Centrum należy wyróżnić  trzy główne obszary koncentracji osób, których 

funkcjonowanie uzależnione jest od wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Pierwszy taki obszar to 

północno-wschodnia część dzielnicy  Centrum bezpośrednio przylegająca do problemowej części 

dzielnicy Chorzowa II. Udział osób korzystających z pomocy do ogółu mieszkańców  jest bardzo 

wysoki. W szczególności należy wskazać obszar ulic: Truchana (aż 25,43% ogółu mieszkańców jest 

beneficjentami pomocy społecznej), Żeromskiego (26,95%), Mielęckiego (12,76%), Sienkiewicza 

(37,63%), Strzelców Bytomskich (22,73%). W kontekście analizy na poziomie ogólno miejskim obszar 
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ten należy uznać za jeden z najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdyż oprócz wysokich 

wskaźników, również skala mierzona liczbą osób jest największa w mieście. Drugim obszarem w 

dużym stopniu koncentrującym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jest kwartał ulic 

położony po wschodniej części ulic Katowickiej, w szczególności ulice: Szabatowskiego (13,8%); 

Karpińskiego (15,78%); Bogedaina (10,10%), Lwowska (11,11%). Trzecim obszarem w Centrum jest 

ścisłe śródmieście, a więc okolice Rynku i ulicy Wolności, Dworcowej i Faski. 

 

W Chorzowie II zidentyfikowano dwa obszary na których występują negatywne zjawiska społeczne 

związane z ubóstwem i niezaradnością życiową mieszkańców. Pierwszy większy obszar to centrum 

dzielnicy, a więc kwartał ulic Katowicka, 3 Maja, Janasa i Krzyżowa Na tym obszarze skala wykluczenia 

społecznego jest największa i w zasadzie na większości ulic wskaźniki są wysokie, w szczególności 

należy wskazać ulice: Janasa (37,5%), 23 Czerwca (27,11%), Św. Piotra (26,87%); 11 Listopada 

(14,5%). Podobnie jak w przypadku Centrum należy zaakcentować, że obszar ten charakteryzuje się 

wysokimi wskaźnikami w połączeniu z dużą skalą mierzona liczbą osób. Na ulicy 11 Listopada są to 

233 osoby, Św. Piotra 104 osoby, a na 23 Czerwca – 90 osób. Drugim obszarem są tereny graniczące z 

dzielnicą Centrum, a więc ulice Zabrska, Raciborska, Kozielska. Udział osób korzystających z pomocy 

społecznej jest tam odpowiednio na poziomie: 26,47%, 22,58% i 14,58%. Teren ten jest istotny w 

kontekście podejmowanych w przyszłości działań rewitalizacyjnych, gdyż graniczy bezpośrednio z 

najbardziej problemowym obszarem Centrum zlokalizowanym w okolicach ulicy Truchana. 

 

W Chorzowie Batorym największy udział osób korzystających z pomocy społecznej odnotowano na 

ulicy Hutniczej (84 osoby i 25%). Oprócz tego podobna skala problemu jest widoczna na obszarze 

skupiającym ulice: Wieniawskiego (23,76%), Kołłątaja (23,44%), Piekarską (19,28%), Zawiszy Czarnego 

(17,89%). 

 

W Chorzowie Starym najwięcej osób wymagających wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 

zamieszkuje centrum dzielnicy. Szczególnie wysoki poziom wskaźnika odnotowano na ulicach: 

Mazurskiej (23,91), Harcerskiej (23,53%). Problem dotyka jednak obszaru o większym zasięgu, gdyż 

dużo osób korzystających z pomocy społecznej mieszka również przy ulicach: Bożogrobców, 

Kasprowicza, Siemianowickiej i plac Św. Jana. Ostatnim miejscem, gdzie odnotowano duże wsparcie 

pomocą społeczną są Maciejkowice, szczególnie na ulicy Gdańskiej, gdzie problem ten jest bardzo 

widoczny. Pomocą społeczną jest tam objętych 42 osoby, tj. 21,65% ogółu mieszkańców. Stosunkowo 

dużo takich osób stanowią również mieszańcy ulic: Brzezińskiej i Kluczborskiej. 
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Mapa 2. Zjawisko wykluczenia społecznego w Chorzowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie 
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Tabela 4. Ulice w Chorzowie o największym udziale osób korzystających z pomocy społecznej 

Dzielnica Ulica 

Liczba 
korzystających z 

OPS 2015 
Udział w liczbie 

mieszkańców 

Centrum Henryka Sienkiewicza 35 37,63% 

Chorzów II 23 Czerwca 90 27,11% 

Centrum Stefana Żeromskiego 45 26,95% 

Chorzów II św. Piotra 104 26,87% 

Centrum Władysława Truchana 293 25,43% 

Chorzów Batory Hutnicza 84 25,00% 

Chorzów Stary Mazurska 33 23,91% 

Chorzów Batory Henryka Wieniawskiego 24 23,76% 

Chorzów Batory ks. Hugona Kołłątaja 30 23,44% 

Centrum Strzelców Bytomskich 90 22,73% 

Chorzów Batory Ludwika Zamenhofa 26 22,61% 

Chorzów II Raciborska 28 22,58% 

Chorzów Batory Stanisława Wyspiańskiego 30 22,39% 

Chorzów II 11 Listopada 233 14,50% 

Chorzów II Katowicka 367 14,11% 

Centrum Wolności 289 13,46% 

Centrum Hajducka 136 13,27% 

Chorzów II Wandy 125 13,06% 

Chorzów II dr Wincentego Styczyńskiego 138 13,03% 

Chorzów II 3 Maja 406 12,95% 

Chorzów Batory Armii Krajowej 274 12,78% 

Centrum Powstańców 181 10,86% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie 

 
Problemy gospodarcze - bezrobocie 
 
Problemy bezrobocia są najbardziej widoczne i odczuwalne w Chorzowie II. Z analizy wynika, że w tej 

dzielnicy istnieją dwa obszary dużej koncentracji osób bezrobotnych. Pierwszy z nich to kwartał ulic: 

Zabrska, Raciborska, Kozielska zlokalizowany w południowej części Chorzowa II na styku z dzielnicą 

Centrum, gdzie w tej części sąsiadującej z Chorzowem II problem bezrobocia jest również wysoki. Na 

ulicy Zabrskiej udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi aż 17,65%. Z kolei na 

Raciborskiej wynik ten kształtuje się na poziomie 13,71%, a Kozielskiej 10,42%. Należy zaznaczyć, że 

nie są to duże ulice uwzględniając liczbę mieszkańców, niemniej jednak skala zjawiska jest bardzo 

duża. Drugim obszarem w dzielnicy Chorzów II, charakteryzującym się dużym udziałem bezrobotnych 

jest centralna część dzielnicy wyznaczona w kwartale ulic: Katowicka, 3 Maja, Janasa i Krzyżowa. Na 

ulicach wchodzących  w skład  obszaru udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi 

pomiędzy 7 – 12 %. 

 

W Centrum miasta najwyższe wskaźniki dotyczące udziału osób bezrobotnych odnotowano w okolicy 

ulic Strzelców Bytomskich (44 osoby i 11,11%) oraz Truchana (92 osoby i 7,99%). Jest to obszar 

bezpośrednio graniczący z obszarem koncentracji bezrobocia w dzielnicy Chorzów II. Z tego powodu, 

jak również ze względu na fakt, że ilość bezrobotnych jet znacząca, obszar na styku dzielnic Chorzów 

II i Centrum powinien być miejscem szczególnych wysiłków na rzecz aktywacji zawodowej i 

przeciwdziałania skutkom pozostawania bez pracy. W dzielnicy Centrum obszarami koncentracji 
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problemu bezrobocia jest również ścisłe Śródmieście, czyli okolice Rynku, a także obszar po drugiej 

stronie ulicy Katowickiej, tj. okolice ulic: Bogedaina, Karpińskiego, Kaszubska. 

 

W Chorzowie Batorym miejscem koncentracji bezrobocia jest obszar wyznaczony ulicami: 

Wieniawskiego (5,94%), Zawiszy Czarnego (8,54%), Piekarska (7,23%), Kołłątaja (10,16%).  

 

W porównaniu z poprzednio opisanymi dzielnicami skala problemu bezrobocia w Chorzowie Starym 

nie jest taka duża. Niemniej jednak należy odnotować, że w centralnej części dzielnicy, tj. na takich 

ulicach jak: Bożogrobców, Kasprowicza, pl. Św. Jana udział bezrobotnych w ogólnej licznie 

mieszkańców kształtuje się na poziomie 6-7%, a więc ponadprzeciętną wartość dla całego miasta.   

 

W porównaniu z Chorzowem Starym znacznie większe problemy bezrobocia występują w sąsiednich 

Maciejkowicach. Stosunkowo niewielki pod względem liczby mieszkańców obszar Maciejkowic 

boryka się z relatywnie dużymi problemami dotyczącymi aktywności na rynku pracy. Ulice: Brzezińska 

(12,5%); Gdańska (11,34%); Langiewicza (9,09%) wraz z innymi miejscami dzielnicy charakteryzują się 

bardzo dużym udziałem osób bezrobotnych na tle całego Chorzowa.  
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Mapa 3. Rozmieszczenie przestrzenne problemu bezrobocia w Chorzowie  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie 
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Tabela 5. Ulice w Chorzowie z największym udziałem bezrobotnych 

Dzielnica Ulica 

Liczba 
bezrobotnych 

2015 
Udział w liczbie 

mieszkańców 

Chorzów II Raciborska 17 13,71% 

Centrum Stefana Żeromskiego 20 11,98% 

Chorzów Stary Gdańska 22 11,34% 

Centrum Strzelców Bytomskich 44 11,11% 

Chorzów II św. Piotra 42 10,85% 

Chorzów Batory ks. Hugona Kołłątaja 13 10,16% 

Chorzów Batory ks. Jana Machy 13 9,09% 

Chorzów II Polna 14 8,75% 

Chorzów Batory Zawiszy Czarnego 21 8,54% 

Chorzów Stary Marii Rodziewiczówny 12 8,33% 

Chorzów II 23 Czerwca 27 8,13% 

Centrum Władysława Truchana 92 7,99% 

Chorzów II ks. Jana Ficka 21 7,78% 

Chorzów II Juliusza Ligonia 22 7,24% 

Chorzów Batory Piekarska 12 7,23% 

Chorzów Stary Jana Kasprowicza 22 7,21% 

Chorzów Stary pl. św. Jana 27 6,85% 

Chorzów Batory Hutnicza 23 6,85% 

Chorzów II św. Pawła 25 6,83% 

Chorzów II dr Wincentego Styczyńskiego 72 6,80% 

Centrum Hajducka 69 6,73% 

Chorzów II Juliusza Słowackiego 18 6,67% 

Chorzów II Teodora Kalidego 39 6,41% 

Centrum Ludwika Szabatowskiego 22 6,20% 

Chorzów II 11 Listopada 99 6,16% 

Centrum Racławicka 31 6,09% 

Chorzów II Pawła Stalmacha 22 5,70% 

Chorzów II Pudlerska 34 5,68% 

Chorzów II Katowicka 145 5,57% 

Chorzów II 3 Maja 167 5,33% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie 

 

 
Problemy związane z niskim poziomem bezpieczeństwa publicznego 
 
Na podstawie danych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie ustalono skalę 

problemów związanych z niskim poziomem bezpieczeństwa publicznego oraz wskazano miejsca 

szczególnie niebezpieczne w tym względzie. Liczba przestępstw i wykroczeń na obszarze całego 

miasta w ostatnich kilku latach zmalała. Natomiast systematycznie wzrasta liczba wydanych tzw. 

niebieskich kart. Najwięcej zdarzeń wymuszających interwencję Policji odnotowano w miejscach 

najgęściej zaludnionych w których następuje największy przepływ ludzi. Są to tradycyjnie główne 

ulice miasta takie jak: 3 Maja, Katowicka i Wolności. Z wywiadu przeprowadzonego z pracownikami 

Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie wynika, że najwięcej wykroczeń popełnianych jest w 

zdegradowanych i zmarginalizowanych częściach dzielnic: Chorzów II i Chorzów Batory. Z kolei 

większość wykroczeń z art. 119 kw ma miejsce w marketach i hipermarketach. 
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Tabela 6. Przestępstwa kryminalne łącznie 

Rok Łącznie przestępstw 

2012 3822 

2013 3293 

2014 2723 

2015 2818 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Chorzowie 
 
Tabela 7. Wykroczenia łącznie 

Rok Łącznie wykroczeń 

2012 28644 

2013 38687 

2014 36262 

2015 31915 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Chorzowie 

 
Tabela 8. Niebieskie karty łącznie 

Rok Liczba wypełnionych formularzy Niebieskich Kart 

2012 102 

2013 128 

2014 139 

2015 201 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Chorzowie 

 
Tabela 9. Ulice z największą liczbą przestępstw rok 2015 

L.p. Ulica zdarzenia Liczba zdarzeń 

1 3 MAJA 172 

2 KATOWICKA 147 

3 WOLNOŚCI 95 

4 ARMII KRAJOWEJ 75 

5 STEFANA BATOREGO 57 

6 LEGNICKA 52 

7 GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO 52 

8 KRZYŻOWA 46 

9 KS. JANA GAŁECZKI 45 

10 POWSTAŃCÓW 45 

Źródło: Komenda Miejska Policji w Chorzowie 
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Synteza przestrzenna problemów społecznych i gospodarczych 

 
Analiza rozmieszczenia przestrzennego problemów społecznych, których głównym przejawem jest 

koncentracja osób objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej i gospodarczych, których 

przejawem jest koncentracja osób pozostających bez pracy pozwala na wyróżnienie pięciu głównych 

obszarów w którym powinny zostać podjęte działania rewitalizacyjne: (1) Obszar na styku dzielnic 

Centrum i Chorzów II; (2) Chorzów II (kwartał ulic: Janasa, 3 Maja, Katowicka, Krzyżowa); (3) Biadacz 

wraz z otoczeniem w Chorzowie Batorym; (4) Chorzów Stary; (5) Maciejkowice. 

 
Mapa 4. Koncentracja problemów społecznych i gospodarczych w Chorzowie 

 
Źródło: opracowanie własne 
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3.2. Analiza problemów środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i 
technicznych w Chorzowie 

 
Chorzów podobnie jak pozostałe miasta aglomeracji górnośląskiej jest dotknięty skutkami 

środowiskowymi, które są następstwem przemysłowej przeszłości miasta. Oprócz tego, tak jak i inne 

miasta, boryka się z typowymi miejskimi obciążeniami środowiska wynikającymi z koncentracji 

zabudowy i jej stanu technicznego oraz sposobu ogrzewania, układu szlaków komunikacyjnych, 

uszczelnienia gruntów, etc. Analizę uwarunkowań środowiskowych przeprowadzono z podziałem na 

główne komponenty środowiska. 

 

Jakość powietrza i wód 

Jakość powietrza atmosferycznego na terenie miasta Chorzowa, według danych pomiarowych 

śląskiego monitoringu powietrza prowadzonego przez WIOŚ, przedstawia się na poziomie poniżej 

dopuszczalnych norm. Analizy przyczyn stanu zanieczyszczenia powietrza dokonane w skali 

wojewódzkiej, w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, a dotyczące stanu zanieczyszczenia powietrza w 

miastach Aglomeracji, wskazują na niską emisję jako główną przyczynę maksymalnych stężeń 

parametrów takich jak: PM10, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. W zasadzie jakość powietrza w 

całym mieście jest zła, szczególnie w okresie grzewczym. Z analiz map udostępnionych w ORSIP 

wynika, że najgorsza sytuacja przedstawia się w Centrum oraz w Chorzowie Batorym i Chorzowie II.  

 
Tabela 10. Podstawowe charakterystyki opisujące jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta 
Chorzowa 

Lp. parametr Średnie stężenie [µg/m
3
] Maksymalne stężenie [µg/m

3
] 

1. PM10 25 70 

2. PM2,5 10 50 

3. SO2 10 42 

4. NO2 25 60 

5. O3 60 90 

6. CO 500 2000 
 
Mapa 5. Poziom PM10 dla miasta Chorzowa 
 

 
Źródło: ORSIP 
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Mapa 6. Poziom benzopirenu dla miasta Chorzowa 

 
Źródło: ORSIP 

 
Mapa 7. Poziom NO2 dla miasta Chorzowa 

 
Źródło: ORSIP 

 
Zgodnie z klasyfikacją stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek w punktach 

pomiarowo – kontrolnych badanych w latach 2010 – 2012 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Katowicach, potencjał ekologiczny, określony na podstawie badania stanu 

ekologicznego i chemicznego wody w punkcie na ujściu przepływającej przez miasto rzeki Rawy do 

Brynicy został oceniony jako zły. Chorzów leży w regionie wodnym Małej Wisły, w Jednolitej Części 

Wód Podziemnych nr 134. Jest to obszar, w którym stan wód w punktach pomiarowych oscyluje 

pomiędzy klasą II a III (a więc bez klasy najwyższej i najniższej jakości wody). 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Chorzów zaopatrywany jest w wodę zakupioną z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego 

(GPW) w Katowicach. Sieć wodociągowa na terenie miasta jest administrowana przez Chorzowsko-

Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (ChŚPWiK) w Chorzowie. Woda 
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dostarczana jest wielokierunkowo z ujęć w Goczałkowicach, Bibieli, Czarnym Lesie oraz w Kozłowej 

Górze i pozwala na całkowite zaspokojenie potrzeb miasta. Rozprowadzanie wody odbywa się za 

pomocą sieci wodociągowej o łącznej długości przekraczającej 190,3 km oraz 57,4 km przyłączy 

domowych. Miasto posiada 186,8 km sieci kanalizacyjnej oraz 34,2 km podłączeń do sieci. Na cele 

bytowo-gospodarcze ChŚPWiK przeznacza 84,1% zakupionej wody, 5,2% na cele przemysłu i handlu 

oraz 10,7% na inne cele.  

 

W zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej zrealizowany został projekt dotyczący zaopatrzenia 

w wodę i oczyszczania ścieków w Chorzowie, finansowany z Funduszu Spójności w latach 2004-2006. 

Zasadniczym celem projektu było rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

miast Chorzowa i Świętochłowic, jak również poprawa stanu środowiska i warunków bytowych 

mieszkańców. Transport ścieków sanitarnych odbywał się starym, zdewastowanym kanałem 

ściekowym biegnącym przez centra obu miast, a położona na granicy Chorzowa i Katowic 

oczyszczalnia „Klimzowiec" nie spełniała obowiązujących norm środowiskowych. Z powodu korozji 

stalowych rur na prawie połowie długości sieci wodociągowej, woda ulegała wtórnemu 

zanieczyszczeniu. Ze względu na zły stan techniczny, część sieci kanalizacyjnej wymagała 

natychmiastowej wymiany. Ścieki z dzielnicy Chropaczów w Świętochłowicach, które do tej pory 

zrzucane były bezpośrednio do rzeki Bytomki, zostały przejęte przez przebudowaną oczyszczalnię 

„Klimzowiec". Koryto rzeki Rawy oraz otwartych kanałów ściekowych zostało przykryte, a staw Kalina 

czekała kompleksowa analiza zanieczyszczenia w celu wypracowania optymalnego sposobu 

rewitalizacji. Po realizacji projektu liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków zwiększyła się ze 

169 tys. do 175 tys. 

 

 

Hałas 

 

W roku 2012 została opracowana mapa akustyczna dla miasta Chorzowa. Opracowanie dało 

podstawy do oceny znaczenia poszczególnych źródeł hałasu w ogólnym narażeniu mieszkańców 

miasta na tę uciążliwość. Obszarami o szczególnie dużym zagrożeniu ponadnormatywnym poziomem 

hałasu, ze względu na transport samochodowy, są rejony położone przy następujących odcinkach 

ulic:  

 ul. Katowicka na odcinku od ul. Krakusa do ul. Piotra Niedurnego oraz od ul. Fryderyka 

Chopina do ul. ks. Jana Gałeczki,  

 ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Farnej oraz na odcinku od ul. 

Podmiejskiej do ul. Kasztanowej,  

 ul. 3 Maja na odcinku od ul. Składowej do ul. Katowickiej.  

Z uwagi na przebieg linii tramwajowych często w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej, hałas tramwajowy stanowi kolejne co do wielkości źródło zagrożeń. Chociaż 

całkowita powierzchnia narażona na hałas (niezależnie od sposobu jej użytkowania) jest w przypadku 

linii kolejowych większa, jednak stanowi ona zagrożenie ilościowo mniejsze. Obszary narażone na 

hałas znajdują się przy wszystkich liniach, w szczególności przy liniach biegnących w obrębie ulic 

Wolności, 3 Maja, Katowickiej i Armii Krajowej. Największe zagrożenie hałasem kolejowym występuje 

od linii 137 i linii 131 na odcinku równoległym do ul. Armii Krajowej oraz od linii 131 na odcinku od 

przejazdu z ul. Strzelców Bytomskich do tunelu ul. Floriańskiej. Najmniejsze zagrożenie 
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ponadnormatywnym poziomem hałasu, występuje w przypadku źródeł przemysłowych. Dotyczy ono 

stosunkowo niewielkich obszarów z zabudową mieszkaniową w sąsiedztwie Huta Królewska Sp. z 

o.o., Huta Batory Sp. z o.o. oraz Walcowni Blach Grubych Sp. z o.o Huty Katowice.  

 

Tereny zdegradowane 

 

Dużą część miasta (ponad 10% powierzchni) stanowią tereny zdegradowane. Powodem degradacji 

przestrzeni są procesy likwidacji i restrukturyzacji przemysłu górniczego i hutniczego. Należy 

zaznaczyć, że zwarty charakter urbanistyczny Chorzowa, brak przedmieść i pasów zielonych na 

obrzeżach miasta powoduje, że niemożliwe jest wykreowanie nowych terenów inwestycyjnych. Z 

tego powodu tereny zdegradowane stanowią nie tylko uciążliwość, ale także szansę, gdyż po 

dokonaniu rewitalizacji mogą zostać na nowo wykorzystane. 
 
Mapa 8. Tereny przemysłowe i poprzemysłowe oraz wyrobiska, zwałowiska i składowiska odpadów w Chorzowie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ORSIP 

Tabela 11. Tereny poprzemysłowe i zdegradowane w Chorzowie w podziale na dzielnice 

Lp. Nazwa Powierzchnia Obecne zagospodarowanie terenu 

Chorzów Stary 

1. ul. Brzezińska 
Chorzów Stary 

69 434 m
2
 

 
Składowisko odpadów 

2. ul. Główna 
Chorzów Stary 

171 039 m
2 

niezagospodarowany 

3. ul. Główna – Wiejska 
Chorzów Stary 

197 868 m
2
 Dolina Górnika – ośrodek rekreacyjny 

4. ul. Wiejska 
Chorzów Stary 

93 597 m
2
 niezagospodarowany 

5. ul. Michałkowicka 
Chorzów Stary 

90 671 m
2
 niezagospodarowany 

6. ul. Maciejkowicka – 
Michałkowicka 
Chorzów Stary 

266 410 m
2
 niezagospodarowany 

7. ul. Kadecka 
Wycieczkowa 
Siemianowicka 
Chorzów Stary 

127 844 m
2
 Hałda pokopalniana, przeznaczona pod 

budownictwo mieszkaniowe, obecnie  realizowana 
jest  budowa osiedla mieszkaniowego 
wielorodzinnego.  
 

Razem Chorzów Stary 1 016 863 m
2
  

Chorzów II 

8. ul. Nowa 
Chorzów II 

532 884 m
2
 Tereny po hałdach hutniczych, teren 

nieużytkowany, w MPZP 
przeznaczony pod wielofunkcyjne centrum 
handlowe z usługami towarzyszącymi (parkingi, 
hotele itp.) 

9. ul. Stacyjna 
Chorzów II 

26 154 m
2
 Niezagospodarowany staw Herman 

10. ul. Niedurnego 
Chorzów II 

39 449 m
2
 niezagospodarowany 

11. ul. Łagiewnicka 
Niedurnego 
Chorzów II 

223 087 m
2
 niezagospodarowany 

12. ul. 3 Maja – Żołnierzy 
Września 
Chorzów II 

125 217 m
2
 Zespół parkowy „Amelung” – park ze stawem, plac 

zabaw, alejki, ławeczki itd.  

13. ul. Metalowców 
Chorzów II 

635 925 m
2
 Teren po stalowni Huty Kościuszko, obecnie 

nieużytkowany, w MPZP przeznaczony pod 
wielofunkcyjne centrum handlowe z usługami 
towarzyszącymi ( parkingi, hotele itp.). Teren 
oferowany do sprzedaży, póki co nie znalazł 
inwestora 

14. ul. Żołnierzy Września – 
Strzelców Bytomskich 
Chorzów II 

17 121 m
2
 Teren po byłej bazie transportowej 

Razem Chorzów II 1 599 837 m
2
  

Chorzów Batory 

15. ul. Leśna 
Chorzów Batory 

531 176 m
2
 niezagospodarowany 

16. ul. Batorego 
Chorzów Batory 

175 336 m
2
 Baza Prologis – baza logistyczna  
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Lp. Nazwa Powierzchnia Obecne zagospodarowanie terenu 

Razem Chorzów Batory 706 512 m
2
  

Centrum 

17. ul. Odległa – Bałtycka 
Centrum 

44 550 m
2
 niezagospodarowany 

Razem Chorzów 3 367 762 m
2
  

Źródło: opracowanie własne 

 
Na koniec roku 2011 łącznie 3 367 762 m2 stanowiły obszary poprzemysłowe, gdzie potencjalnie 

mogą być prowadzone inwestycje. Stopień degradacji terenów poprzemysłowych jest zróżnicowany, 

jednak możliwa jest ich rekultywacja oraz ponowne zagospodarowanie. Większość tych terenów jest 

obecnie niezagospodarowana. Poprzemysłowe hałdy przekształcone mają być w wielofunkcyjne 

centra handlowe z usługami towarzyszącymi lub osiedla mieszkalne. Potencjalnie na terenach 

poprzemysłowych lokowane mogą być też placówki usługowe, rzemiosło lub mniej uciążliwa 

produkcja, w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia, zapisów w MPZP i wizji przyszłego inwestora.  

 

Tereny przemysłowe, poprzemysłowe, składowiska odpadów, zwałowiska i inne obszary, które 

wywierają bądź mogą potencjalnie wywierać negatywny wpływ na środowisko zamieszkania 

zlokalizowane są we wszystkich dzielnicach Chorzowa. Największe znaczenie w perspektywie rozwoju 

miasta ma teren poprzemysłowy po Hucie Kościuszko zlokalizowany na styku trzech dzielnic tj. 

Centrum, Chorzowa II i Chorzowa Starego.  W wymiarze przestrzennym teren znajduje się „sercu 

miasta” i stanowi tym nie powtarzalną szansę na wykreowanie nowych funkcji, które mogłyby mieć 

charakter centrotwórczy, komplementarny do już istniejących w Centrum miasta a równocześnie  

zapewniające spójność przestrzenną dzielnic Chorzowa. Rewitalizacja terenów po Hucie Kościuszko 

wymaga podejścia partycypacyjnego uwzględniającego potrzeby społeczności oraz włączające w 

działania rewitalizacyjne prywatnych właścicieli nieruchomości. Drugą istotną grupę stanowią tereny 

zlokalizowane w północnej części dzielnicy Chorzów Stary. Niektóre z tych obszarów generują 

uciążliwości dla mieszkańców, m.in. teren przy ul. Michałkowickiej, który stanowił w przeszłości 

miejsce składowania odpadów pohutnicznych, pochemicznych i poenergetycznych. Inne tereny mają 

natomiast potencjał w zakresie rozwoju aktywności związanych ze spędzaniem czasu wolnego – m.in. 

Dolina Górnika.  Podobny teren zlokalizowany jest w Chorzowie II. Staw Herman obejmuje 

zdegradowany teren o pow. około 3,8 ha będący nieużytkiem z obszarem wód stojących wraz z 

tendencją do zalewisk. Obszar porośnięty jest roślinnością o słabym stanie zdrowotnym. Oczyszczenia 

wymagają wody akwenu. Należy również przeprowadzić prace związane z uszczelnieniem dna oraz 

usunięciem dzikich odprowadzeń ścieków. Diagnoza terenów zdegradowanych w Chorzowie 

prowadzi również do konkluzji w postaci konieczności podjęcia większej aktywności w zakresie 

przygotowania niektórych z nich jako terenów inwestycyjnych. Potencjał lokalizacyjnych większości 

terenów jest znaczny. Są one najczęściej dobrze skomunikowane  z innymi częściami Chorzowa , a 

także z sąsiednimi miastami, takimi jak Świętochłowice, Bytom i Siemianowice Śląskie. W 

szczególności dotyczy to takich nieużytków jak tereny przy ulicach: Łagiewnickiej, Nowej, 

Maciejkowickiej i Michałkowickiej.  
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Mapa 9. Tereny poprzemysłowe i zdegradowane w siatce 1 ha w Chorzowie 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ORSIP 

 

Oprócz problemów środowiskowych w Chorzowie występują również problemy w wymiarze 

przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym związanym z niską jakością infrastruktury, degradacją 

zabudowy oraz konfliktem funkcji i brakiem ładu przestrzennego. Poniżej dokonano próby wskazania 

tego typu problemów w poszczególnych dzielnicach miasta. 
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Centrum 
 
Obszar ścisłego centrum miasta w szczególności tereny Rynku oraz kwartały ulic bezpośrednio do 

niego przylegające borykają się przede wszystkim z problemami technicznymi i infrastrukturalnymi. 

Podstawowym wyzwaniem w tym względzie jest substandardowa zabudowa mieszkaniowa, niska 

jakość infrastruktury komunalnej oraz problemy transportowe i komunikacyjne związane z dużą 

intensywnością ruchu samochodowego w centrum miasta. Obszar kwartału zabudowy sąsiadującego 

z chorzowskim Rynkiem określa przebieg linii tramwajowej biegnącej ulicami Katowicką (na odcinku 

od ulicy L. Szabatowskiego do ul. St. Moniuszki), Wolności i Powstańców - wraz z obustronną 

zabudową ulic oraz tory kolejowe stanowiące równocześnie granicę dzielnicy. Obszar ten jest 

rzeczywistym sercem miasta, posiada wykrystalizowaną siatkę ulic, czytelną zabudowę kwartałową -

mieszczącą głównie funkcje mieszkaniowe i usługowe, zlokalizowaną wzdłuż ulic Wolności i 

Powstańców. Architektura budynków jest zróżnicowana, nawiązuje głównie do okresu historyzmu 

(style neo). Wysokość zabudowy kształtuje się między 2-5 kondygnacji, występuje jeden obiekt 

wyższy tzw. drapacz chmur (modernizm) - ul. Wolności i Zjednoczenia. Za fasadami dobrze 

utrzymanych kamienic i budynków użyteczności publicznej stanowiących podstawową linię zabudowy 

znajdują się często oficyny i zaniedbane podwórka wymagające rewitalizacji. Również sam Rynek, 

przykryty częściowo estakadą wymaga rozwiązania, które uczyni z niego fragment miasta o walorach 

pełnowartościowej przestrzeni miejskiej. Obszarami w Centrum, które wymagają działań 

rewitalizacyjnych są również tereny zabudowy mieszkaniowa z cechami degradacji. Należy do nich 

zabudowa kwartałowa miedzy ul. Hajducką a ul. Cmentarną, fragmenty zabudowy mieszkaniowej 

przy ul. B. Bogedaina, Szabatowskiego i Karpińskiego oraz zabudowa wzdłuż ulicy Władysława 

Truchana, a w szczególności tzw. druga linia zabudowy czyli oficyny i podwórka. Zdegradowane 

obszary poprzemysłowe w Centrum przede wszystkim tereny Huty Kościuszko, które zajmują obszar 

miedzy torami kolejowymi (granica północna), a ulicami T. Kościuszki i Krakowską. Do takich 

obszarów należą również tereny znajdujące się na tzw. „marginesie„ śladu Drogowej Trasy 

Średnicowej, szczególnie tereny na granicy z Świętochłowicami - ul. Odległa i Bałtycka. W dzielnicy 

znajdują się jeszcze punktowe tereny poprzemysłowe, ale ich wielkość, charakter i znaczne 

rozproszenie nie kwalifikują ich do głównej grupy terenów poprzemysłowych. Ostatnią grupę 

terenów w dzielnicy Centrum stanowią obszary nieładu przestrzennego. To wszystkie te miejsca 

przypadkowej zabudowy, tymczasowych obiektów lub przestrzeni doraźnie zagospodarowanych np. 

pod dzikie parkingi, etc. 
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Mapa 10. Układ urbanistyczny dzielnicy Centrum 

 
 
 
 
Chorzów II 
 
W tej dzielnicy obszarem zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej jest fragment miasta na zachód 

ulicy Katowickiej, a od południa ograniczony ul. R. Traugutta/Św. Piotra. Do obszaru od południa 

przylega plac Adama Mickiewicza, który jest zrewitalizowaną przestrzenią publiczną, mimo 

otaczającej go znacznie zdegradowanej zabudowy, szczególnie przy ulicach Św. Piotra, J. Słowackiego 

czy 11 Listopada. Od północy obszar zamyka ulica Krzyżowa z zabudowanymi budynkami 

mieszkalnymi kwartałami sięgającymi ulicy Polnej. Większość zabudowy w wyżej wymienionym 

obszarze stanowią domy mieszkalne z miejscem na usługi w parterach. Dużą część tych lokali 

stanowią pustostany (nieczynne lub opuszczone sklepy i punkty usługowe). W dzielnicy znajdują się 

obiekty użyteczności publicznej (szkoły, kościół pw. Św. Józefa, szpital przy ul. Miarki). Z uwagi na 

przeważającą zabudowę mieszkalną, która jest w złym stanie technicznym oraz na znaczną liczbę 

zaniedbanych lub niewykorzystanych lokali użytkowych głównie w parterach budynków, a także ze 

względu na zaniedbane przestrzenie między budynkami - podwórka, nieużytki zielone, obszar ten 

wskazany jest do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi. Podobnego typu obszarem jest ulica 3 Maja z 

zabudową kamienicami 2-4 piętrowymi na przebiegu od skrzyżowania z ulicą Katowicką do ul W. 

Janasa. W Chorzowie II jest wiele terenów poprzemysłowych. Pierwszy z nich wraz ze zbiornikiem 



37 
 

wodnym (staw Herman) położony jest przy ulicy Stacyjnej. Kolejnym obszarem tej kategorii to tereny 

ciągnące się między ulicami Mariańską, Łagiewnicką i Niedurnego, obszar przy ulicach Żołnierzy 

Września i Strzelców Bytomskich będący terenem po byłej bazie transportowej. Wymagającym 

działań rewitalizacyjnych jest obszar zlokalizowany na granicy z obszarem śródmiejskim, ograniczony 

ulicami Katowicką, Krakusa i Floriańską. Obszary nieładu przestrzennego to towarzyszące terenom 

poprzemysłowym i składowiskom fragmenty chaotycznego i często tymczasowego 

zagospodarowania. Znajdują się przy wymienionych wyżej terenach przemysłowych i 

poprzemysłowych. Do takich obszarów należy również teren dawnych rzeźni miejskich, który z uwagi 

na swoją wartość zabytkową jak i ze względu na stan techniczny powinien być objęty działaniami 

ochronnymi. 

 

 
Mapa 11. Układ urbanistyczny dzielnicy Chorzów II 

 
 
 
Chorzów Stary  
 
W Chorzowie Starym zdegradowana zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest wzdłuż ulic (ul. 

Bożogrobców, Siemianowickiej, Mazurskiej i placu św. Jana). Występują enklawy zakładowej 

zabudowy mieszkaniowej (np. ul. Rozbarska, Główna) oraz zabudowa blokowa (np. przy ul. 

Rycerskiej, Słowiańskiej, Henryka Majętnego), ale stan techniczny tych budynków nie wskazuje na 
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konieczność objęcia ich rewitalizacją. W Chorzowie Starym znajduje się wiele czynnych terenów 

produkcyjnych oraz terenów zdegradowanych i poprzemysłowych. Najważniejszymi obszarami, które 

z uwagi na poziom degradacji środowiskowo-przestrzennej potencjalnie kwalifikują się do objęcia 

działaniami rewitalizacyjnymi jest „Dolina Górnika” (ul. Wiejska i Główna) oraz „Żabie Doły” 

zajmujące północno-zachodnią część dzielnicy. W obu terenach występują zbiorniki wodne, przy 

czym „Żabie Doły” to objęty ochroną obszar stawów i terenów nieużytków w znacznej części objętych 

sukcesją przyrodniczą. Stosunkowo duże obszary dzielnicy Chorzów Stary zajmują grunty rolne. 

Tereny nieładu przestrzennego występują w dzielnicy na obrzeżach czynnych terenów 

przemysłowych oraz w sąsiedztwie terenów poprzemysłowych. Są to głównie tereny składowo-

magazynowe sąsiadujące z nieużytkami (np. przy ul. Wiejskiej, Rębaczy, Torowej). Ten typ terenów 

stanowi również sąsiedztwo Elektrociepłowni Elcho i Elektrowni Chorzów oraz Zakładów Azotowych. 

 
Mapa 12. Układ urbanistyczny dzielnicy Chorzów Stary 

  
 
 
Chorzów Batory 
 
Dzielnica jest przecięta układem torów kolejowych, po północnej stronie znajduje się obszar z 

cechami zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej. Wyznacza go oś ulicy Armii Krajowej wraz z 

marginesem tkanki miejskiej zbudowanej głównie z budynków mieszkalnych z usługami w parterach, 

część budynków wymaga remontów i modernizacji. W tym obszarze znajduje się również obiekt 

dawnego ratusza dzielnicy Hajduki Wielkie. Budynek jest nieużytkowany i stopniowo niszczeje. Po 

drugiej stronie torów w południowej części dzielnicy znajduje się niewielki fragment zabudowy 

kwartałowej (ulice 16 Lipca, Stefana Batorego, Wrocławska), który sąsiaduje z zakładami 

produkcyjnymi. Osiedlowa zabudowa zajmuje zachodnią część dzielnicy i nie wymaga rewitalizacji 

technicznej. Obszarem najpilniejszych potrzeb rewitalizacyjnych jest teren starej zabudowy 

mieszkaniowej (Biadacz) znajdujący się bezpośrednio w środku terenów poprzemysłowych i 
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sąsiadujący z czynnymi terenami produkcyjnymi. Teren ten jest ograniczony ulicami Leśną i Piekarską 

i posiada cechy nieładu przestrzennego. W dzielnicy jest znaczna liczba dużych terenów 

produkcyjnych i poprodukcyjnych, których przestrzenna lokalizacja, również w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej stwarza wrażenie braku ładu przestrzennego. Wrażenie to potęguje ilość barier 

przestrzennych (torów kolejowych, autostrady A4), które wyraźnie dzielą przestrzeń Chorzowa 

Batorego. 
 

Mapa 13. Układ urbanistyczny fragmentu dzielnicy Chorzów Batory 
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3.3. Pogłębiona diagnoza sytuacji i grup problemowych oraz oczekiwań 
mieszkańców na podstawie wyników badań ankietowych.  

 

Jedną z zastosowanych form partycypacji społecznej w toku prac nad aktualizacją Lokalnego 

Programu Rewitalizacji było badanie ankietowe. W trakcie badania, ankietowani mogli wskazać na 

kluczowe problemy występujące w dzielnicach miasta, w których występuje koncentracja zjawisk 

problemowych.   

W ankiecie wzięło udział 178 osób,  z czego 63% stanowiły kobiety. W grupie ankietowanych aż 57% 

stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, a 48% to osoby w wieku 36-54 lata.     

 

Wykres 1 Procentowy udział ocen do danego obszaru w ogólnej liczbie uczestniczących w badaniu ankietowym.  

 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Badanie dotyczyło identyfikacji poziomu odczuwania problemów przez mieszkańców w sferze: 

społecznej, infrastrukturalnej, środowiskowej i przestrzennej oceniając poziom występowania 

problemu w skali oceny:  

 nie odczuwam takiego problemu, 

 niska skala problemu,  

 średnia skala problemu,  

 wysoka skala problemu. 

W badaniu ankietowym uczestnicy mogli doprecyzować swoje opinie dot. problemów wskazując 

konkretną lokalizację występowania problemów- co wykorzystano w ostatecznej delimitacji obszaru 

rewitalizacji. 

55% 

10% 

16% 

11% 

9% 

Centrum Chorzów II Chorzów Stary Chorzów Batory Park Śląski 
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Ponadto ankietowani mogli wskazać konkretne propozycje w zakresie działań projektowych 

poprawiające sytuację społeczną.  

Z analizy udzielonych odpowiedzi na terenie całego obszaru problemowego (obejmującego wszystkie 

podobszary) do głównych problemów społecznych zaliczono: 

 chuligaństwo, wandalizm, przestępczość,  

 niezaradność życiowa rodzin i uzależnienie od pomocy społecznej 

 alkoholizm 

 ubóstwo, 

 długoterminowe bezrobocie,  

 duże bezrobocie wśród ludzi młodych, 

 emigracja z obszaru młodych, 

Do głównych problemów sferze technicznej i infrastrukturalnej zaliczono: 

 zdewastowane i opuszczone budynki, 

 zdewastowane i opuszczone tereny 

 zły stan techniczny budynków mieszkalnych, 

 niedostateczna liczba miejsc parkingowych. 

Ankietowani  uczestnicy badania  (75%) chętnie deklarowali uczestnictwo w relacji zadań związanych 
z poprawą warunków życia w dziennicy.   
   
Do głównych priorytetów w wydatkowaniu środków finansowych miasta według ankietowanych 

zaliczali: 

 bezpieczeństwo, 

 poprawę estetyki dzielnicy, 

 przedsiębiorczość i miejsca pracy, 

 sport i rekreację, 

 poprawa stanu środowiska. 

Ponadto wyniki badania wskazują na potrzebę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

zarówno na poziomie aktywności w poszczególnych dzielnicach, jak i w ujęciu całego miasta – np. w 

ramach oferty realizowanej w centrum miasta dla młodzieży z Chorzowa, w tym w szczególności dla 

osób z obszarów rewitalizacji. Oczekiwanie to jest połączone z rozwojem oferty integrującej 

społeczność lokalną, zapobiegającej procesom emigracji młodych osób z miasta i wspierającej ich 

rozwój zawodowy i odnalezienie się na lokalnym rynku pracy. Należy również wskazać, że badania 

ankietowe jedynie potwierdziły potrzeby młodzieży w tym zakresie zidentyfikowane w ramach prac 

warsztatowych. 

Ocenę poszczególnych grup problemów w sferze społecznej oraz w sferze infrastrukturalnej 

technicznej i środowiskowej w podziale na poszczególne, badane obszary przedstawiają poniższe dwa 

wykresy.  
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Wykres 2 Ocena problemów o charakterze społecznym -  % wskazań jako wysoki i średni poziom odczuwania 
problemu/niedoboru w ogóle udzielnych odpowiedzi.  

 

Źródło: opracowanie własne  
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Wykres 3 Ocena problemów o charakterze infrastrukturalnym i środowiskowym -  % wskazań jako wysoki i średni poziom 
odczuwania problemu/niedoboru w ogóle udzielnych odpowiedzi.  

 

Źródło: opracowanie własne  
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4. Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta 
Chorzowa 

 
Zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego , a następnie obszaru rewitalizacji Chorzowa został 
wyznaczony w oparciu o wnioski wynikające z: 

 analizy aktualnych miejskich dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych,  

w zakresie komplementarności rozstrzygnięć w nich zawartych z  możliwymi do podjęcia 

działaniami rewitalizacyjnymi; 

 diagnozy zjawisk kryzysowych w pierwszej kolejności społecznych, a następnie 

środowiskowych, infrastrukturalnych i funkcjonalno-przestrzennych; 

 konsultacji społecznych umożliwiających pogłębioną analizę problemów w tym: 

o badań ankietowych; 
o warsztatów; 
o spotkań z mieszkańcami; 
o konsultacji internetowych. 

 
W pierwszym etapie delimitacji wyznaczono obszar zdegradowany miasta Chorzów, rozumiany 
zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 
ustawą „o rewitalizacji” jako obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu negatywnych 
zjawisk społecznych na którym ponadto występuje co najmniej jedno z negatywnych zjawisk w 
wymiarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.  
 
W przypadku Chorzowa negatywne zjawiska społeczne zestawiono przede wszystkim z wyzwaniami 
w wymiarach technicznym i przestrzenno-funkcjonalnym. W pierwszym przypadku należy stwierdzić, 
że tereny na których występują problemy ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia społecznego są 
równocześnie terenami na których dominuje substandardowa zabudowa mieszkaniowa wraz z 
zaniedbanymi przestrzeniami publicznymi oraz niskim poziomem usług i miejsc spędzania czasu 
wolnego. W drugim przypadku tereny koncentrujące negatywne zjawiska społeczne bezpośrednio 
sąsiadują z terenami zdegradowanymi ze względu na restrukturyzację bądź likwidację działalności 
przemysłowej.  Synteza przestrzenna zjawisk kryzysowych w Chorzowie przedstawiona na poniższej 
mapie pokazuje nakładanie się problemów społecznych, technicznych i funkcjonalno-przestrzennych 
na znacznym obszarze dzielnicy Chorzów Batory, ponadto na styku dzielnic Chorzów Centrum i 
Chorzów II a także w Chorzowie Starym wraz z terenami obejmującymi Maciejkowice. 
 
Obszar zdegradowany miasta Chorzów podzielono w związku z powyższym na trzy podobszary: 

 podobszar zdegradowany Chorzów Centrum i Chorzów II; 

 podobszar zdegradowany Chorzów Batory 

 podobszar zdegradowany Chorzów Stary wraz Maciejkowicami. 
 
Uwzględniając zasadę koncentracji przestrzennej w procesie planowania działań rewitalizacyjnych 

oraz limity przyjęte zarówno w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-2020” oraz ustawie z dnia 9 października 2015 roku „o rewitalizacji” przestrzega się zasady, 

że obszar rewitalizacji nie będzie obejmował więcej niż 20% powierzchni miasta i nie więcej niż 30% 

liczby mieszkańców. 

 
W związku z tym w ramach obszaru zdegradowanego wyodrębniono obszar rewitalizacji miasta 
Chorzów rozumiany jako „obszar obejmujący całość bądź część obszaru zdegradowanego cechujący 
się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla 
rozwoju lokalnego, zamierza prowadzić się rewitalizację”.  Decydujące znaczenie dla wytyczenia 
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obszaru rewitalizacji miasta Chorzów miała analiza w oparciu o siatkę grid, która zapewniła 
precyzyjną identyfikację terenów z największymi problemami. Następnie w wyniku pogłębionej 
analizy przeprowadzonej na podstawie badań ankietowych, prac warsztatowych, analiz dokumentów 
strategicznych i planistycznych oraz spotkań z mieszkańcami dokonano ostatecznej modyfikacji 
obszaru rewitalizacji dzieląc go na sześć podobszarów. 
 
Mapa 14. Synteza przestrzenna zjawisk kryzysowych w Chorzowie 

 
Źródło: opracowanie własne  
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W pięciu obszarach rewitalizacji Chorzowa zaobserwowano największą w skali miasta koncentrację 

negatywnych zjawisk społecznych. Równocześnie każdy z tych obszarów stoi przed wyzwaniami 

związanymi z problemami przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi ze względu na 

substandardową zabudowę, niską jakość przestrzeni publicznych, przestarzałą infrastrukturę 

komunalną, brak oferty spędzania czasu wolnego oraz problemy środowiskowe związane z niską 

emisją i uciążliwościami związanymi z sąsiedztwem terenów i obiektów poprzemysłowych. Dużą 

część obszaru rewitalizacji Centrum zajmuje teren poprzemysłowy po Hucie Kościuszko. Teren ten ze 

względu na położenie w sercu miasta – na styku dzielnic Centrum, Chorzów II i Chorzów Stary, jest 

strategicznym obszarem, który w wyniku procesu rewitalizacji może przyczynić się do integracji 

przestrzennej miasta oraz podniesienia jakości życia i wzrost atrakcyjności biznesowej. 

 

Szóstym obszarem rewitalizacji są fragmenty Parku Śląskiego. Zgodnie z punktem 4 rozdziału 3 

„Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz art. 10 ust. 

1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. „o rewitalizacji” w skład obszaru rewitalizacji mogą wejść 

obszary występowania problemów przestrzennych, technicznych, infrastrukturalnych, czy 

środowiskowych gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tym terenach przyczynią się 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. W Parku Śląsku będą realizowane 

przedsięwzięcia, które będą adresowane do mieszkańców pozostałych obszarów rewitalizacji. 

 

 

4.1. Obszar zdegradowany miasta Chorzowa 
 

Obszar zdegradowany miasta Chorzów stanowią tereny o dużej koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych przy równoczesnych problemach technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych. W 

zakresie problemów środowiskowych należy uznać, że całe miasto charakteryzuje się bardzo złym 

stanem powietrza (w szczególności wysokie poziomy niebezpiecznych: benzopirenu oraz pyłu PM10). 

Dużym wyzwanie stanowią tereny poprzemysłowe oraz nieużytki, które bezpośrednio sąsiadują z 

osiedlami substanardowej zabudowy mieszkaniowej. W związku z powyższym obszar zdegradowany 

miasta Chorzów składa się z trzech dużych podobszarów: 

1. Podobszar zdegradowany Chorzów Centrum i Chorzów II obejmujący swym zasięgiem tereny 

ścisłego centrum miasta wraz z przylegającymi do niego osiedlami mieszkaniowymi (m.in. Osiedle 

Irys). Tereny dzielnicy Chorzów II wraz ze zwartą zabudową mieszkaniową wytyczoną ulicami 3 

Maja, Janasa, Niedurnego, Katowicką. Ponadto tereny nieużytków wokół stawu Herman, 

opuszczone tereny przy ul. Łagiewnickiej oraz zdegradowany teren poprzemysłowy głównie po 

Hucie Kościuszko. 

2. Podobszar zdegradowany Chorzów Batory obejmujący swym zasięgiem tereny zwartej 

zabudowy mieszkaniowej po dwóch stronach ulicy Armii Krajowej. Tereny wzdłuż ulicy Stefana 

Batorego, oraz przede wszystkim osiedle Biadacz i sąsiadujące z nim tereny przemysłowe i 

poprzemysłowe. 

3. Podobszar zdegradowany Chorzów Stary wraz Maciejkowicami obejmujący swym zasięgiem 

tereny zwartej zabudowy Chorzowa Starego wraz terenami przemysłowymi i poprzemysłowymi 

ciągnącymi się wzdłuż ulic Maciejkowickiej a później w kierunku zachodnim wzdłuż ulicy Głównej 

oraz w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Michałkowickiej obejmując zarówno tereny 

mieszkaniowe, jak i zdegradowane tereny poprzemysłowe oraz nieużytki.  
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Mapa 15. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Chorzów w podziale na podobszary 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4.2. Obszar rewitalizacji miasta Chorzowa 
 
Dla obszaru rewitalizacji miasta Chorzowa wyróżniono sześć podobszarów rewitalizacji: 

1. Podobszar rewitalizacji Centrum wraz z terenem po Hucie Kościuszko ze względu  

na koncentrację problemów społecznych, wzmocnienie i wykreowanie funkcji integrujących 

społeczność miasta w obszarze Rynku i pozostałych reprezentacyjnych przestrzeni publicznych 

oraz konieczność zagospodarowania bardzo dużych powierzchniowo terenów poprzemysłowych  

położonych w samym sercu miasta na styku trzech dzielnic: Centrum, Chorzowa II i Chorzowa 

Starego.  

2. Podobszar rewitalizacji Chorzów II ze względu na bardzo duże nasilenie negatywnych zjawisk 

społecznych zagrażających pogłębianiu się procesów wykluczenia społecznego, dziedziczenia 

biedy i utrwalania patologii społecznych. Zjawiska te łączą się bezpośrednio z postępującą 

degradacją zasobów mieszkaniowych oraz przestrzeni sąsiedzkich (podwórek, placów, przestrzeni 

osiedlowych). Równocześnie istnieje konieczność zagospodarowania terenów poprzemysłowych, 

których zainwestowanie będzie stanowiło impuls do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

3. Podobszar rewitalizacji Chorzów Batory ze względu na bardzo duże nasilenie negatywnych 

zjawisk społecznych zagrażających pogłębianiu się procesów wykluczenia społecznego, 

dziedziczenia biedy i utrwalania patologii społecznych, połączonych z degradacją przestrzeni 

publicznych oraz dużymi uciążliwościami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska, 

skutkującymi zagrożeniem coraz większej marginalizacji dzielnicy. 

4. Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary ze względu na koncentrację wyzwań demograficznych i 

społecznych oraz konieczność podjęcia kompleksowych działań w celu odtworzenia centrum 

lokalnego w wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym będącego miejscem umożliwiającym 

wsparcie integracji i spójności społeczności dzielnicy. 

5. Podobszar rewitalizacji Maciejkowice ze względu na koncentrację problemów społecznych 

połączonych z uciążliwościami spowodowanymi działalnością gospodarczą prowadzoną w 

dzielnicy oraz degradacją przestrzeni publicznych, mogących stanowić zagrożenie marginalizacji 

obszaru. 

6. Podobszar rewitalizacji Park Śląski ze względu na konieczność odnowy cennych przyrodniczo 

zasobów oraz wzmocnieniu i wykreowaniu funkcji sprzyjających integracji społecznej oraz 

pobudzaniu potencjałów mieszkańców wszystkich pozostałych obszarów rewitalizacji Chorzowa. 

 
Tabela 12. Podobszary rewitalizacji Chorzowa – udział powierzchni i liczby mieszkańców 

Lp Podobszary rewitalizacji Pole pow. w ha Suma ludności 
Udział procentowy 
powierzchni 

Udział procentowy 
ludności 

1 Centrum 92,90 x 2,79513068 10,46 

2 Centrum - podobszar Huta 114,46 x 3,44390571 0,46 

3 Chorzów Drugi 210,14 x 6,32270135 8,89 

4 Chorzów Batory 49,22 x 1,48102469 4,58 

5 Chorzów Stary 62,75 x 1,88817201 3,39 

6 Maciejkowice 12,95 x 0,38959859 0,97 

7 Park 1 4,19 x 0,12595255 0,08 

8 Park 7 0,94 x 0,02834286 0,02 

9 Park 4, 5 ,6 10,95 x 0,32960088 0,00 

10 Park 2, 3 7,38 x 0,22219689 0,03 

11 Park 8 2,97 x 0,08931275 0,00 

12 Park 9 5,29 x 0,15917608 0,15 

 
suma dla obszarów rewitalizacji  

  
17,28 29,03 
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Przy łącznej powierzchni Chorzowa 3323,51 ha oraz łącznej sumie ludności 102643 osoby udział 

obszarów rewitalizacji wynosi odpowiednio 17,28% dla powierzchni miasta oraz 29,03% dla ludności, 

co jednocześnie spełnia wymogi stawiane w Wytycznych dla programów rewitalizacji.  

 

Mapa 16. Podobszary rewitalizacji Chorzowa 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4.3. Podobszar rewitalizacji Centrum wraz z terenami po Hucie Kościuszko 
 
Podobszar rewitalizacji Chorzów Centrum wytyczony jest następującymi ulicami i terenami: od 

północy ulicą Moniuszki, torami kolejowymi i ulicą Lompy wraz z terenami Szkoły Podstawowej nr 13. 

Następnie w kierunku południowym ulicą Styczyńskiego, Strzelców Bytomskich, Wandy do 

Raciborskiej, Zabrskiej w kierunku torów kolejowych. Potem granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy 

Strzelców Bytomskich i ulicy Hajduckiej, skręca w ulicę Dąbrowskiego, Kopernika, Chopina do ulicy 

Katowickiej. Następnie wzdłuż Katowickiej, Kaszubskiej, Poniatowskiego na północ ponownie do ulicy 

Moniuszki. Ponadto w skład podobszaru Chorzów Centrum wchodzi, graniczący z nim od północy 

teren po Hucie Kościuszko. 

 

Pogłębiona analiza problemów społecznych skłoniła do wytyczenia granic podobszaru rewitalizacji 

Chorzów Centrum przy uwzględnieniu części obszaru wchodzącego formalnie w skład dzielnicy 

Chorzów II. Dotyczy to kwartału ulic Raciborska, Zabrska, Strzelców Bytomskich, Styczyńskiego, który 

wspólnie z sąsiednimi ulicami Truchana, Mielęckiego, Żeromskiego, Bolesława Chrobrego będącego 

częścią dzielnicy Centrum charakteryzują się bardzo dużą koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych. Na wyżej wymienionych ulicach głównymi problemami są długotrwałe bezrobocie oraz 

ubóstwo. Przykładowo na ulicy Truchana wśród 293 osób objętych opieką OPS, 246 osób uzyskuje 

wsparcie ze względu na bezrobocie, 265 osób ze względu na ubóstwo. Dwa najważniejsze problemy 

wzmacniają szanse wystąpienia kolejnych zagrożeń. W opisywanym obszarze zamieszkuje duży 

odsetek ludzi dotkniętych niepełnosprawnością oraz długotrwałą ciężką chorobę. Przeciętnie ¼ osób 

objętych wsparcie OPS uzyskuje świadczenia z tego tytułu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest 

istnienie problemów związanych z dysfunkcją rodzin. Obszar zamieszkuje stosunkowo wiele rodzin 

wielodzietnych, w których najmłodsi członkowie zagrożeni są dziedziczeniem biedy i biernych 

postaw. Pojawiają się też zachowania patologiczne wymuszające działania na rzecz ochrony 

macierzyństwa i walki z alkoholizmem i narkomanią. Opisywana część obszaru rewitalizacji Centrum  

charakteryzuje się starą i często zaniedbaną zabudową. Większość budynków jest nieocieplonych, 

posiadają one nieefektywne systemy ogrzewania,  a z zewnątrz charakteryzują się niskim poziomem 

estetyki. Brak też ładu przestrzennego, co przejawia się w nieuporządkowanej zabudowie, 

niezagospodarowanych placach i podwórzach, stojących w wielu miejscach blaszanych garażach i 

innych tego typu obiektach, sprawiających wrażenie prowizorki i braku dbałości o dobro wspólne. 

 

Drugim dużym obszarem łączącym problemy społeczne z wyzwaniami infrastrukturalnymi jest 

kwartał ulic po wschodniej stronie ulicy Katowickiej. W jego skład wchodzą m.in. ulice: 

Szabatowskiego, Konopnickiej, Karpińskiego, Kaszubska, Lwowska oraz Poniatowskiego. Podobnie jak 

w przypadku wcześniej opisanego obszaru występują tu głównie problemy związane z bezrobociem i 

ubóstwem. Jednocześnie obszar charakteryzuje się substandardową zabudową, brakiem miejsc 

spędzania czasu wolnego (szczególnie uciążliwy jest brak terenów zielonych). Wolne miejsca są 

zwykle zajęte do granic możliwości przez parkujące samochody. W okresie zimowym ludzie skarżą się 

na problem związany z niską emisją. 

 

Kluczowymi terenami rewitalizacji Centrum są przestrzenie reprezentacyjne o znaczeniu 

ogólnomiejskim, takie jak Rynek, ulica Wolności, Park Hutników wraz z instytucjami zlokalizowanymi 

w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W badaniach ankietowych, to te miejsca były wskazywane 

najczęściej, jako wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych. W przypadku tych miejsc 
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wskazywano potrzebę poprawy funkcjonalności oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

publicznego. 
 
Mapa 17. Podobszar rewitalizacji Centrum wraz z podobszarem tereny po Hucie Kościuszko 

 
Źródło: opracowanie własne  
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4.4. Podobszar rewitalizacji Chorzów II 
 

W skład podobszaru rewitalizacji Chorzów II wchodzą duże tereny stanowiące obecnie nieużytki 

rozciągające się w sąsiedztwie Łagiewnickiej oraz drugi teren wokół ulic Stacyjnej i Nowej. Ponadto 

obszar wyznaczają ulice zabudowy: 3 Maja, Karola Miarki, Krzyżowa, 11 Listopada, Polna, Katowicka, 

a od południa Krakusa, Towarowa, Filarowa, Węglowa. 

 

Rdzeniową częścią podobszaru rewitalizacji Chorzów II jest kwartał wyznaczony przez ulice: 

Katowicką, 3 Maja, Krzyżową oraz Janasa. Zarówno analiza problemów demograficznych, jak również 

bezrobocia i wykluczenia społecznego wskazują, że jest to teren koncentracji wszystkich negatywnych 

zjawisk społecznych. Wśród problemów które przeważają na tym obszarze są bezrobocie i ubóstwo. 

Podobnie jak w przypadku innych tego typu obszarów relatywnie duży odsetek osób będących 

beneficjentami pomocy społecznej jest od niej uzależniony w sposób trwały w związku z 

niepełnosprawnością oraz/lub długotrwałą ciężką chorobą. Problemy społeczne skoncentrowane są 

przed wszystkim na ulicach Janasa, 23 Czerwca, św. Piotra, gdzie udział osób korzystających z pomocy 

społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców ulicy przekracza 30%. W przypadku tego obszaru 

odczuwalny jest w zasadzie pełen zestaw problemów, które oprócz wymienionych powyżej 

uzupełniają: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony 

macierzyństwa oraz rzadziej alkoholizm i narkomania. 

 

Oprócz problemów społecznych wskazany teren można uznać za obszar zdegradowany przestrzennie 

w którym kumuluje się wiele problemów technicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych. Obszar 

charakteryzuje się substandardową zabudową. Wiele przestrzeni publicznych jest 

niezagospodarowanych, niebezpiecznych i nieestetycznych, aczkolwiek tkwi w nich potencjał, gdyż 

obszar dysponuje placami (w szczególności Plac Mickiewicza) oraz podwórzami i skwerami, które w 

przyszłości mogą stać się miejscem spotkań i spędzania czasu wolnego.  

 

Ważnym terenem w ramach podobszaru rewitalizacji Chorzów II jest również położony na styku 

dzielnic Chorzów II i Centrum Plac Powstańców Śląskich oraz ulica Krakusa przy której znajdują się 

niszczejące obiekty dawnej rzeźni oraz palarni kawy POSTI. Oprócz nich obszar dopełniają tereny 

poprzemysłowe przy ulicy Łagiewnickiej oraz cenny przyrodniczo i mający potencjał rekreacyjno-

wypoczynkowy teren wokół stawu Herman. 
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Mapa 18. Podobszar rewitalizacji Chorzów II 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4.5. Podobszar rewitalizacji Chorzów Batory 
 

Granice podobszaru rewitalizacji Chorzów Batory wyznaczone są ulicami: Armii Krajowej od ulicy 

Dąbrowskiego. Następnie ulicami Racławicka, Wita Stwosza do Ratuszowej. Wzdłuż Ratuszowej, 

Chocimskiej, Długiej, Jasińskiego do Armii Krajowej. Potem do ulicy Piechy i wzdłuż torów 

kolejowych. Potem ulice: Inwalidzka, Wieniawskiego, Piekarska, Leśna, Żelazna, Szpitalna i ponownie 

Armii Krajowej. 

 

Teren dzielnicy w którym skumulowały się problemy społeczne przy równoczesnym występowaniu 

problemów środowiskowych oraz funkcjonalno-przestrzennych obejmuje obszar osiedla Biadacz, 

który tworzy kwartał ulic: Wieniawskiego, Zawiszy Czarnego, Kołłątaja, Piekarska, Leśna. Obszar ten 

charakteryzuje się bardzo wysokimi wskaźnikami bezrobocia oraz liczby osób wymagających wsparcia 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Pogłębiona analiza wskazuje, że głównym problemem jest długotrwałe 

bezrobocie i wiążące się z nim ubóstwo. Pomoc związana z biedą jest najczęstszym rodzajem 

wsparcia. Przykładowo na ulicy Wieniawskiego na 24 osoby objęte opieką OPS wszystkie uzyskują 

wsparcie ze względu na ubóstwo. Problemem jest również bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. Na osiedlu mieszka sporo rodzin niepełnych, często wielodzietnych, w których 

rodzice lub opiekunowie nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Kolejnym 

wyzwaniem jest duży udział osób, które wymagają wsparcia ze względu na niepełnosprawność lub 

długotrwałą ciężką chorobę. Analizując szczegółowe dane okazuje się, że na poszczególnych ulicach 

takich osób jest około 50% w ogólnej liczbie beneficjentów OPS (np. na ulicy Piekarskiej 16 osób na 

32; na Zawiszy Czarnego 30 osób na 44).  

 

Z problemami społecznymi Biadacza wiążą się również niedostatki związane z infrastrukturą i 

usługami. Osiedle tworzą kamienice typu „familoki” o niskim standardzie technicznym z 

zaniedbanymi podwórkami. Gdzieniegdzie w parterach budynków zlokalizowane są opuszczone 

punkty handlowe i usługowe. W budynkach mieszkalnych jeste również sporo pustostanów. Osiedle 

jest też bardzo ubogie w miejsca spędzania czasu wolnego. Poza skromnym placem zabaw u zbiegu 

ulic Odrzańskiej i Leśnej nie ma miejsc, które integrowałyby lokalną społeczność. Osiedle jest 

wciśnięte pomiędzy tereny przemysłowe i poprzemysłowe, a wrażenie marginalizacji potęguje 

odgrodzenie od reszty dzielnicy wynikające z przebiegu linii kolejowej.  

 

Największą część podobszaru rewitalizacji tworzą tereny położone na osi ul. Armii Krajowej. Ta część 

miasta również doświadczona jest problemami społecznymi. Oprócz tego obszar charakteryzują 

uciążliwości związane z intensywnym ruchem samochodowym, niską emisją oraz ogólnie dominującą 

substandardową zabudową mieszkaniową. Niska estetyka oraz niewielka funkcjonalność 

przestrzeni publicznych sprawiają, że obszar nie jest atrakcyjny ze względów mieszkaniowych, 

przejawem czego są procesy depopulacji i starzenia się społeczności. Pomimo tego dzielnica ma 

potencjał w postaci miejsc i obiektów, które w przyszłości mogłyby stanowić miejsce realizacji 

nowych funkcji, sprzyjających pobudzaniu i wspieraniu lokalnych potencjałów. Takimi obiektem jest 

m.in. budynek dawnego ratusza (ul. Ratuszowa), obiekt dworca kolejowego Chorzów Batory wraz z 

otoczeniem. 
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Mapa 19. Podobszar rewitalizacji Chorzów Batory 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4.6. Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary 
 
Granice podobszaru rewitalizacji Chorzów Stary wytyczone są następującymi ulicami: Narutowicza, 

Adamieckiego, w kierunku południowym Plac Św. Jana, Bożogrobców, wraz ze Starochorzowskim 

Domem Kultury. Potem ulice Mazurska, Krakowska, Siemianowicka i ulicą Poznańską w kierunku 

północnym. Następnie Rodziewiczówny, Królowej Jadwigi i Legnicką do Narutowicza. 

 

Na wyznaczenie granic podobszaru rewitalizacji Chorzów Stary wpływ miał splot dwóch czynników. 

Pierwszym ważniejszym jest koncentracja negatywnych zjawisk społecznych. Nie występują one w 

takim nasileniu jak chociażby w Chorzowie II czy w  Chorzowie Batorym,  niemniej jednak wskaźniki w 

centralnej części dzielnicy przewyższają średnie dla miasta. Pogłębiona analiza przyczyn korzystania z 

pomocy społecznej wskazuje jako główne powody: bezrobocie oraz ubóstwo. Drugim czynnikiem jest 

niewykorzystany dotychczas potencjał jaki tkwi w mieszkańcach i miejscach Chorzowa Starego. 

Obszar zamieszkuje dosyć zintegrowana społeczność wykazująca chęć współpracy i realizacji działań 

prospołecznych. Sprzyjać temu może funkcjonowanie Starochorzowskiego Domu Kultury, parafii św. 

Marii Magdaleny i szkół. Obszar wymaga uporządkowania przestrzeni publicznych i wykreowania być 

może nowych miejsc z funkcjami sprzyjającymi integracji mieszkańców dzielnicy. 
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Mapa 20. Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4.7. Podobszar rewitalizacji Maciejkowice 
 
W granicach podobszaru rewitalizacji Maciejkowice znajdują się następujące ulice: Gdańska, 

Główna, Społeczna, Słowików, Kluczborska, Michałkowicka do Langiewicza, Brzezińska, Plater. 

 

Podobszar rewitalizacji Maciejkowice jest stosunkowo małym powierzchniowo obszarem, niemiej 

jednak spełniającym kryteria stawiane obszarom rewitalizacji ze względu na postępujący proces 

marginalizacji społecznej. Wskaźniki dotyczące bezrobocia i korzystania z pomocy społecznej 

uprawniają do zajęcia się tym obszarem. Ponadto pogłębiona analiza wykazała istnienie problemów 

środowiskowych związanych ze wskazywanymi przez mieszkańców uciążliwościami powodowanymi 

przez działalność gospodarczą realizowaną w sąsiedztwie. Wskazane jest też wypracowanie działań 

służących poprawie jakości życia oraz wzrostowi aktywności zawodowej mieszkańców lokali przy ulicy 

Gdańskiej. 
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Mapa 21. Podobszar rewitalizacji Maciejkowice 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4.8. Podobszar rewitalizacji Park Śląski 
 

Podobszar rewitalizacji Parku Śląskiego obejmuje w sposób punktowy kilka terenów koncentrujących 

wybrane budynki i infrastrukturę parkową. Cały Park Śląski to kompleks zieleni użytkowany w celach 

w głównej mierze rekreacji i aktywnego wypoczynku , pełniący istotne funkcje społeczne. Poza  

funkcjami parkowymi tzn. terenami zielonymi w jego obszarze zlokalizowanych jest szereg urządzeń o 

charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym i społecznym. Park położony jest we wschodniej części 

Chorzowa, jednak centralnie w układzie przestrzennym całego obszaru zurbanizowanej Metropolii 

Górnośląskie. Park to obszar harmonijnego kształtowania obrazu kulturowego i rewitalizacji 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Należy tutaj zaznaczyć,   że Park został zrealizowany w 

latach 50 XX wieku, a stan infrastruktury oraz urządzeń wymaga podjęcia działań modernizacyjnych i 

rewitalizacyjnych w zakresie ich funkcji społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Obszar 

rewitalizacji obejmuje 6 terenów pełniących funkcje społeczne i aktywizujące. Należy podkreślić, że 

obszar ten nie jest obszarem niezamieszkanym,  lecz realizacja na jego terenie działań przyczyni  się 

do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym zidentyfikowanym na pozostałych 

podobszarach rewitalizacji, tworząc ofertę aktywizującą osoby z grup problemowych.    
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Mapa 22. Podobszar rewitalizacji Park Śląski 

 
Źródło: opracowanie własne 
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5. Podobszar rewitalizacji Centrum 
 

5.1. Wizja  
 

Wizja podobszaru Centrum po rewitalizacji: 

Odrodzona aktywnością społeczną witalność centrum Chorzowa 

• Zreintegrowane społeczne grupy wykluczone i spójność społeczności w warstwie tożsamości 

lokalnej. 

• Mikroprzestrzenie publiczne wraz z otoczeniem wykreowane przy współudziale mieszkańców, w 

tym młodzieży jako miejsca integracji społecznej. 

• Przestrzenie publiczne na terenach poprzemysłowych organizujące życie codzienne 

mieszkańców obszaru. 

• Oferta usług czasu wolnego o profilu sportowo-rekreacyjnym na zrewitalizowanym terenie 

poprzemysłowym ukierunkowana dzieci i młodzież. 

• Oferta usług czasu wolnego kreowana w oparciu o zmobilizowaną na obszarze rewitalizacji 

lokalną przedsiębiorczość. 

 

 

5.2. Cele  
 

CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej. 

Cele społeczne CI/2 Zrównoważony lokalny rynek pracy ułatwiający reintegrację zawodową 

mieszkańców. 

CI/3 Wysoka dostępność powierzchni i usług dla istniejącego i nowo 

powstającego biznesu. 
Cel gospodarczy 

CI/4 Wielofunkcyjne, przyjazne dla mieszkańców Centrum miasta. Cel przestrzenno-
środowiskowy 
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5.3. Kierunki działań 
 

Kierunki społeczne: 

KI/1. Wsparcie usług aktywizujących zawodowo i reintegracyjnych społecznie grupy wykluczone / 

defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem. 

KI/2. Organizowanie działalności pozaszkolnej i przyparafialnej we wsparciu NGO innych dla 

mieszkańców, dzieci i młodzieży, w tym ze środowisk wykluczonych.  

KI/3. Zaangażowanie społeczności lokalnych w uatrakcyjnianie, udostępnianie i opiekę nad 

mikroprzestrzeniami publicznymi (podwórka, place osiedlowe, skwery itp.). 

KI/4. Wsparcie współpracy między sektorowej (instytucje samorządowe, pozarządowe, 

wyznaniowe i inne). 

Kierunki gospodarcze: 

KI/5. Wspieranie mikrofirm, start-upów i spółdzielni socjalnych w obszarach rewitalizacji. 

KI/6. Zawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców, szkół i instytucji rynku pracy na rzecz 

rozwoju gospodarczego i podnoszenia kompetencji zawodowych. 

Kierunki przestrzenne i środowiskowe: 

KI/7. Kreowanie na obszarach poprzemysłowych nowych znaczących przestrzeni publicznych 

poprawiających i organizujących życie codzienne mieszkańców. 

Kierunki infrastrukturalne i kulturalne 

KI/8. Wspieranie usług czasu wolnego organizowanych w dziedzinie kultury i sportu dla 

mieszkańców rewitalizowanego obszaru, w tym dzieci i młodzieży . 
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6. Podobszar rewitalizacji Chorzów II 
 
6.1. Wizja  
 

Wizja podobszaru Chorzów II po rewitalizacji: 

Nowy Chorzów 

• Lokalna społeczność obywatelska włączająca grupy defaworyzowane. 

• Silna tożsamość lokalna zbudowana w oparciu o aktywność pozaszkolną i przyparafialną dzieci i 

młodzieży. 

• Różnorodność form pomocy sąsiedzkiej w obszarze z uczestnictwem młodzieży. 

• Oferta usług aktywizujących społecznie i zawodowo wyposażająca grupy defaworyzowane w 

proste kompetencje. 

• Uatrakcyjnione podwórka, place, skwery jako mikroprzestrzenie publiczne obszaru. 

• Oferta usług czasu wolnego o profilu rekreacyjnym na terenie o przywróconych walorach 

przyrodniczych. 

• Odnowione historyczne układy architektoniczno-urbanistyczne i zmodernizowane 

substandardowe zasoby mieszkaniowe osiedli patronackich. 

 

6.2. Cele  
 

CII/1 Wzrost poziomu aspiracji życiowych i zawodowych mieszkańców. 

Cele społeczne CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz 

miejsca zamieszkania i poszanowania dobra wspólnego. 

CII/3 Oferta nowych lokalizacji i kwalifikacji zawodowych dla lokalnego 

biznesu. 
Cel gospodarczy 

CII/4 Wzrost standardu zamieszkania i poczucia bezpieczeństwa. Cel przestrzenno-
środowiskowy 
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6.3. Kierunki działań 

Kierunki społeczne: 

KII/1 Wsparcie usług aktywizujących społecznie i zawodowo grupy wykluczone/defaworyzowane.  

KII/2 Organizowanie działalności pozaszkolnej i przyparafialnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk 

wykluczonych.  

KII/3 Aktywizacja i rozwój form pomocy sąsiedzkiej / społecznej z udziałem młodzieży i organizacji 

pozarządowych. 

KII/4 Zaangażowanie społeczności lokalnych w uatrakcyjnianie, udostępnianie i opiekę nad 

mikroprzestrzeniami publicznymi (podwórka, place osiedlowe, skwery itp.).  

KII/5 Tworzenie i realizacja programu przeciwdziałającego dziedziczeniu wykluczenia. 

KII/6 Zwiększenie bezpieczeństwa. 

Kierunki gospodarcze: 

KII/7 Wspieranie mikrofirm, start-upów i spółdzielni socjalnych w obszarach rewitalizacji. 

KII/8 Zawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców, szkół i instytucji rynku pracy na rzecz 

podnoszenia kompetencji zawodowych. 

Kierunki przestrzenne i środowiskowe: 

KII/9 Wspieranie usług czasów wolnego, w tym usług rekreacyjnych na terenach zdegradowanych 

w wyróżnionych obszarach rewitalizacji o przywróconych walorach przyrodniczych. 

KII/10 Kreowanie na obszarach poprzemysłowych nowych znaczących przestrzeni publicznych 

poprawiających i organizujących życie codzienne mieszkańców. 

Kierunki infrastrukturalne i kulturalne: 

KII/11 Doinwestowanie substandardowych obiektów mieszkaniowych po zlikwidowanych osiedlach 

patronackich na obszarach rewitalizacji. 

KII/12 Renowacja historycznych układów architektoniczno-urbanistycznych na obszarach 

rewitalizacji. 
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7. Podobszar rewitalizacji Chorzów Batory 
 
7.1. Wizja  
 

Wizja podobszaru Chorzów Batory po rewitalizacji: 

Odzyskana tożsamość, zwartość i prężność Hajduk Wielkich jako drugiego bieguna miasta 

• Lokalna społeczność obywatelska włączająca grupy defaworyzowane. 

• Silna tożsamość lokalna zbudowana w oparciu o aktywność pozaszkolną i przyparafialną dzieci i 

młodzieży. 

• Różnorodność form pomocy sąsiedzkiej w obszarze z uczestnictwem młodzieży. 

• Oferta usług aktywizujących społecznie i zawodowo wyposażająca grupy defaworyzowane w 

proste kompetencje. 

• Uatrakcyjnione podwórka, place, skwery jako mikroprzestrzenie publiczne obszaru. 

• Oferta usług czasu wolnego o profilu rekreacyjnym na terenie o przywróconych walorach 

przyrodniczych. 

• Odnowione historyczne układy architektoniczno-urbanistyczne i zmodernizowane 

substandardowe zasoby mieszkaniowe. 

 

 

7.2. Cele  
 

CIII/1 Aktywizacja zawodowa i samodzielność ekonomiczna ze szczególnym 

uwzględnieniem grup społecznych dotkniętych ubóstwem. 

Cele społeczne 
CIII/2 Miejsca i usługi aktywizujące i rozwijające talenty i pasje dzieci 

i młodzieży. 

CIII/3 Oferta rekreacyjna aktywizująca i integrująca społeczność lokalną. Cel społeczno-
infrastrukturalny 

CIII/4 Zadbana przestrzeń publiczna współtworzona przez mieszkańców. 

CIII/5 Standard zamieszkania podtrzymujący obecnych mieszkańców i 

sprzyjający napływowi nowych 

Cele 
infrastrukturalno-

społeczne 

CIII/6 Zagospodarowane tereny poprzemysłowe i obiekty użyteczności 

publicznej. 
Cel przestrzenno-

gospodarczy 
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7.3. Kierunki działań 
 

Kierunki społeczne: 

KIII/1 Wsparcie usług aktywizujących społecznie i zawodowo grupy 

wykluczone/defaworyzowane.  

KIII/2 Organizowanie działalności pozaszkolnej i przyparafialnej dla dzieci i młodzieży ze 

środowisk wykluczonych.  

KIII/3 Rozwój form pomocy sąsiedzkiej / społecznej z udziałem młodzieży i organizacji 

pozarządowych. 

KIII/4 Zaangażowanie społeczności lokalnych w uatrakcyjnianie, udostępnianie i opiekę nad 

mikroprzestrzeniami publicznymi (podwórka, place osiedlowe, skwery itp.). 

Kierunki gospodarcze: 

KIII/5 Wspieranie mikrofirm, start-upów i spółdzielni socjalnych w obszarach rewitalizacji. 

KIII/6 Zawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców, szkół i instytucji rynku pracy na rzecz 

podnoszenia kompetencji zawodowych. 

Kierunki przestrzenne i środowiskowe: 

KIII/7 Wspieranie usług czasów wolnego, w tym usług rekreacyjnych na terenach 

zdegradowanych w wyróżnionych obszarach rewitalizacji o przywróconych walorach 

przyrodniczych. 

KIII/8 Kreowanie na obszarach poprzemysłowych nowych znaczących przestrzeni publicznych 

poprawiających i organizujących życie codzienne mieszkańców. 

Kierunki infrastrukturalne i kulturalne: 

KIII/9 Doinwestowanie substandardowych obiektów mieszkaniowych  

KIII/10 Renowacja historycznych układów architektoniczno-urbanistycznych na obszarach 

rewitalizacji. 
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8. Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary 
 
8.1. Wizja  
 

Wizja podobszaru Chorzów Stary po rewitalizacji: 

Chorzów Stary „Starówką” miasta Chorzowa 

• Oferta usług aktywizujących społecznie i zawodowo wyposażająca grupy defaworyzowane w 

proste kompetencje. 

• Różnorodność form pomocy sąsiedzkiej w obszarze z uczestnictwem młodzieży. 

• Odnowione historyczne układy architektoniczno-urbanistyczne i zmodernizowane 

substandardowe zasoby mieszkaniowe osiedli patronackich. 

 

 

8.2. Cele  
 

CIV/1 Aktywizacja dzieci i młodzieży i integracja międzypokoleniowa 

społeczności lokalnej. 

Cele społeczne 
CIV/2 Zwiększona dostępność usług opiekuńczych i podnoszących standard 

życia osób starszych. 

CIV/3 Podniesiony standard zamieszkania i zagospodarowane pustostany. Cel przestrzenno-
środowiskowy 

CIV/4 Odnowione i ożywione obiekty zabytkowe tworzące chorzowską 

Starówkę. 
Cel przestrzenny 
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8.3. Kierunki działań 
 

Kierunki społeczne: 

KIV/1 Wsparcie usług aktywizujących społecznie i zawodowo grupy wykluczone/defaworyzowane.  

KIV/2 Organizowanie działalności pozaszkolnej i przyparafialnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk 

wykluczonych.  

KIV/3 Rozwój form pomocy sąsiedzkiej / społecznej z udziałem młodzieży i organizacji 

pozarządowych. 

KIV/4 Zaangażowanie społeczności lokalnych w uatrakcyjnianie, udostępnianie i opiekę nad 

mikroprzestrzeniami publicznymi (podwórka, place osiedlowe, skwery itp.). 

Kierunki gospodarcze: 

KIV/5 Wspieranie mikrofirm, start-upów i spółdzielni socjalnych w obszarach rewitalizacji. (np. 

jadłodajnia). 

Kierunki przestrzenne i środowiskowe: 

KIV/6 Realizować działania zmierzające do tego, by Chorzów Stary był „Starówką” Chorzowa, przy 

tej realizacji mieć na względzie pozostałe wskazanie zadania. 

KIV/7 Kierunki infrastrukturalne i kulturalne 

KIV/8 Doinwestowanie substandardowych obiektów mieszkaniowych po zlikwidowanych 

osiedlach patronackich na obszarach rewitalizacji. 

KIV/9 Renowacja historycznych układów architektoniczno-urbanistycznych na obszarach 

rewitalizacji, w tym działania prowadzące do stworzenia Chorzowskiej Starówki. 
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9. Podobszar rewitalizacji Maciejkowice 
 
9.1. Wizja  
 

Wizja podobszaru Maciejkowice po rewitalizacji: 

 

• Oferta usług aktywizujących społecznie i zawodowo wyposażająca grupy defaworyzowane w 

proste kompetencje. 

• Uatrakcyjnione podwórka, place, skwery jako mikroprzestrzenie publiczne obszaru. 

• Różnorodność form pomocy sąsiedzkiej w obszarze z uczestnictwem młodzieży. 

• Jakość środowiska naturalnego na poziomie niegenerującym uciążliwości dla mieszkańców w 

zakresie niskiej emisji i odorów. 

• Oferta usług czasu wolnego o profilu rekreacyjnym na terenie o przywróconych walorach 

przyrodniczych. 

• Odnowione historyczne układy architektoniczno-urbanistyczne i zmodernizowane 

substandardowe zasoby mieszkaniowe.. 

 

9.2. Cele  
 

CV/1 Integracja międzypokoleniowa mieszkańców. Cele społeczne 

CV/2 Rozwój przedsiębiorczości i nowe aktywności gospodarcze. Cel gospodarczy 

CV/3 Zredukowane obciążenia środowiska przyrodniczego Cel środowiskowy 

CV/4 Wartościowe tereny przyrodnicze z infrastrukturą rekreacyjną. 
Cel 

środowiskowo-
społeczny 

CV/5 Zmodernizowane zasoby mieszkaniowe. Cel 
infrastrukturalny 
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9.3. Kierunki działań 
 

Kierunki społeczne: 

KV/1 Wsparcie usług aktywizujących społecznie i zawodowo grupy wykluczone/defaworyzowane.  

KV/2 Organizowanie działalności pozaszkolnej i przyparafialnej dla dzieci i młodzieży. 

KV/3 Rozwój form pomocy sąsiedzkiej / społecznej z udziałem młodzieży i organizacji 

pozarządowych. 

KV/4 Zaangażowanie społeczności lokalnych w uatrakcyjnianie, udostępnianie i opiekę nad 

mikroprzestrzeniami publicznymi (podwórka, place osiedlowe, skwery itp.). 

Kierunki gospodarcze: 

KV/5 Wspieranie mikrofirm, start-upów i spółdzielni socjalnych w obszarach rewitalizacji. 

KV/6 Zawiązanie trwałej współpracy przedsiębiorców, szkół i instytucji rynku pracy na rzecz 

podnoszenia kompetencji zawodowych. 

Kierunki przestrzenne i środowiskowe: 

KV/7 Wspieranie usług czasów wolnego, w tym usług rekreacyjnych na terenach zdegradowanych 

w wyróżnionych obszarach rewitalizacji o przywróconych walorach przyrodniczych. 

KV/8 Kreowanie na obszarach poprzemysłowych nowych znaczących przestrzeni publicznych 

poprawiających i organizujących życie codzienne mieszkańców. 

KV/9 Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie jakości środowiska naturalnego – eliminacja 

uciążliwości: odory i niska emisja. 

Kierunki infrastrukturalne i kulturalne 

KV/10 Doinwestowanie substandardowych obiektów mieszkaniowych na obszarach rewitalizacji. 

KV/11 Renowacja historycznych układów architektoniczno-urbanistycznych na obszarach 

rewitalizacji. 

 

 



72 
 

10. Podobszar rewitalizacji Park Śląski 
 
10.1. Wizja  

Wizja włączenia Parku Śląskiego w rozwiązywanie problemów wszystkich podobszarów 

rewitalizacji miasta Chorzowa: 

Park Śląski przestrzenią integracji  społeczności lokalnych obszarów rewitalizacji Chorzowa 

• Różnorodność działalności pozaszkolnej i wydarzeń integrujących i rozwijających dzieci i 

młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczonych pochodzących z wszystkich 

obszarów rewitalizacji Chorzowa. 

• Oferta usług czasu wolnego o profilu rekreacyjnym na terenach urządzonych dla funkcji 

rekreacyjnej i rozrywkowej dla wszystkich społeczności lokalnych obszarów rewitalizowanych 

Chorzowa ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczonych. 

 

10.2. Cele  
 

CVI/1 Park Śląski źródłem szans dla dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji. 

Cele społeczne 
CVI/2 Oferta edukacyjna w zrewitalizowanych obiektach Parku Śląskiego 

CVI/3 Urządzone przestrzenie Parku Śląskiego służące inkluzji społecznej i 

gospodarczej mieszkańców miasta. 

Cel społeczno-
infrastrukturalno - 

gospodarczy 

 

10.3. Kierunki działań 
 

Kierunki społeczne: 

KVI/1 Organizowanie działalności pozaszkolnej . 

Kierunki przestrzenne i środowiskowe: 

KVI/2 Wspieranie usług czasów wolnego, w tym usług rekreacyjnych na terenach zdegradowanych 

w wyróżnionych obszarach rewitalizacji o przywróconych walorach przyrodniczych. 
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11. Projekty strategiczne i uzupełniające. 
 

W każdym ze zdelimitowanych obszarów rewitalizacji zostały wykreowane projekty, które mają 

przyczyniać się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów. Poniższe tabele prezentują nazwy 

przedmiotowych projektów oraz ich wzajemną komplementarność. Szczegółowa charakterystyka 

projektów została zawarta w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz w załączniku obejmującym 

karty projektów. Każdemu projektowi została nadana ranga – tzn. podstawowe projekty i 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne są określone jako projekty strategiczne, natomiast pozostałe rodzaje 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych to projekty uzupełniające. 

Opierając się na zasadzie zachowania wielowymiarowej komplementarności oraz angażując 

społeczność obszaru rewitalizacji w proces przygotowania działań rewitalizacyjnych opracowano 

grupy projektów w podziale na podobszary.  

Tabela 13. Projekty strategiczne i uzupełniające w podobszarze rewitalizacji Centrum 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu Ranga projektu 

Typ problemów 
na które projekt 
ma oddziaływać 

S – społeczny 
P -przestrzenny 

i /lub 
środowiskowy 

G - gospodarczy   

Główne projekty 
komplementarne 

w podobszarze 

Główne projekty 
komplementarne 

- o charakterze 
horyzontalnym,  

w obszarach 
niezamieszkanych, 

oraz poza 
podobszarami 
rewitalizacji  

PI/1.  Rewitalizacja  

chorzowskiego Rynku 

poprzez działalność ośrodka 

„CUMA” -  Centrum Usług 

Szkoleniowych i Aktywizacji 

Zawodowej dla Młodzieży w 

Chorzowie oraz działania 

infrastrukturalne w 

obszarze  płyty Rynku  

strategiczny S,P,G PI/2, 
PI/3 
PI/4 
PI/5 
PI/8 

PVII/1 
PVII/2 
PVII/3 
PVII/4 
PVII/5 

PVII/12 
 

PVI/1-7 
 

PVIII/1 
 

PI/2.  Ożywienie społeczno – 

gospodarcze terenów 

położonych w centrum 

Chorzowa wraz z nowym 

zagospodarowaniem  

przestrzeni jako element 

projektu „ Chorzów Nowy”  

strategiczny S,P,G PI/1 
PI/3 
PI/4 

PVII/2 
PVII/5 
PVII/7 

PVII/12 
 

PVI/1-7 
 

PVIII/1 

PI/3.  Budowa centrum 

przesiadkowego 

chorzowskiego Rynku wraz 

z infrastrukturą 

towarzyszącą 

strategiczny S,P,G PI/1 
PI/2 
PI/4 

PVII/1 
PVII/2 
PVII/7 

 
PVIII/1 

PI/4.  Centrum miasta – Środek 

życia 

uzupełniający S,P PI/1 
PI/2 

PVI/1-7 
PVII/1 
PVII/2 
PVII/3 

PVII/12 

PI/5.  Młodzi  =  pracowici , czyli 

organizacja pośrednictwa 

pracy dla młodzieży wraz 

uzupełniający S, G PI/1 
PI/2 
PI/4 

PVII/1 
PVII/3  
PVII/4 
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możliwością    wsparcia 

działań edukacyjnych 

PVII/5  
PVII/6 
PVII/7 

PI/6.  Sezonowe 

zagospodarowanie 

chorzowskiego Rynku  - 

Rynek dla Młodych  

uzupełniający S,P PI/1 
PI/2 
PI/4 

PVII/2 
PVII/4 
PVII/6 
PVII/9 

PVII/11 
PVI/1-7 

PI/7.  Razem można więcej - 

aktywizacja społeczna osób 

z dzielnicy Chorzowa – 

Centrum 

uzupełniający S,P PI/1 
PI/2 
PI/5 

PVI/1-7 
PVII/1 
PVII/4 
PVII/8 
PVII/ 

PVII/10 
PVIII/2 
PVIII/3 

PI/8.  VOLKA – Festiwal Ekspresji 

Twórczej  

uzupełniający S PI/1 
PI/2 
PI/4 

PVI/1-7 
PVII/2 
PVII/4 
PVII/5 

PI/9.  Rewitalizacja zabytkowego 

budynku mieszkano – 

usługowego dawnego 

gmachu Banku Polskiego 

przy ul. Chopina 10 w 

Chorzowie  

uzupełniający S,P,G PI/1 
PI/12 

PVII/4 
PVII/12 

PI/10.  Klub zaradnej mamy uzupełniający S PI/2 PVII/6 
PVII/7 
PVII/9 

PVII/11 
PVIII/2 
PVIII/3 

PI/11.  Mieszkania chronione, 

treningowe i wspierane w 

Chorzowie dedykowane 

osobom  zagrożonym  

ubóstwem lub 

wykluczonym 

uzupełniający S,P PI/9 PVII/1 
PVII/4 
PVII/5 

PVII/12 

PI/12.  Adaptacja budynku przy ul. 

Lompy 13 w Chorzowie do 

działań sportowo-

rekreacyjnych dla 

mieszkańców miasta, w 

szczególności dzieci, 

młodzieży oraz seniorów 

uzupełniający S,P PI/2 
PI/5 

PI/11 
PI/13 

PVII/2 
PVII/11 
PVII/12 

PI/13.  Rewitalizacja ulicy Wolności 

w Chorzowie   -  wizytówka 

miasta -reaktywacja   

uzupełniający S,P,G PI/1 
PI/4 
PI/8 

PI/11 
PI/12 
PI/13 

PVI/1-7 
PVII/2 
PVII/4 
PVII/5 

PVII/11 
 

PI/14.  Powstanie Centrum 

Integracji Studenckiej w 

oparciu o dorobek 

„Kocyndra” w budynku 

dawnego kina Pionier  w 

Chorzowie 

uzupełniający S, P PI/1 
PI/4 

PI/13 
 

PVI/1-7 
PVII/1 
PVII/3 
PVII/5 
PVII/6 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 14. Projekty strategiczne i uzupełniające w podobszarze rewitalizacji Chorzów II 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu Ranga projektu 

Typ problemów 
na które 

projekt ma 
oddziaływać 
S – społeczny 

P -przestrzenny 
i /lub 

środowiskowy 
G - 

gospodarczy   

Główne projekty 
komplementarne 

w podobszarze 

Główne projekty 
komplementarne 

- o charakterze 
horyzontalnym, w 

obszarach 
niezamieszkanych, 

oraz poza 
podobszarami 
rewitalizacji  

 

PII/1.  Rewitalizacja  
zdegradowanego  
obszaru stawu Herman 
przy ul. Stacyjnej  w 
Chorzowie  

strategiczny S,P PII/2 PVI/1-7 
PVII/2 

PVII/11 
PVII/12 

PII/2.  NOWE PERSPEKTYWY – 
projekt ożywienia 
gospodarczego terenów 
zdegradowanych w 
Chorzowie II  

strategiczny S,P,G PII/1 
PII/8 

PVI/1-7 
PVII/1 
PVII/3 
PVII/4 
PVII/6 
PVII/7 

PVII/12 

PII/3.  Świetlica środowiskowa 
dla dzieci w dzielnicy 
Chorzów II  

uzupełniający S PII/1 
PII/4 
PII/6 

PVII/5 
PVII/9 

PVII/10 
PVIII/2 
PVIII/3 

PII/4.  Mieszkanie treningowe 
dla młodzieży 

uzupełniający S PII/3 
PII/5 

PVII/2 
PVII/5 

PVII/12 

PII/5.  Poznaj swoje prawa  - nie 
boję  się przepisów  

uzupełniający S PII/3 
PII/4 

PVII/5 
PVII/6 

PII/6.  Rewitalizacja kwartału 
targowiska w rejonie ulic  
: Barska – Kalidego  - 
Stalmacha w Chorzowie.   

uzupełniający S,P,G PII/1 
PII/3 
PII/7 

PVII/2 
PVII/7 

PVII/12 

PII/7.  „Powrót do źródeł” – 
projekt rewitalizacji  
obszaru wraz nowym 
przeznaczeniem budynku 
przy ul. Kalidego 1  w 
Chorzowie   

uzupełniający S,P PII/2 
PII/3 
PII/6 
PII/8 

PVII/2 
PVII/5  

PVII/12 

PII/8.  Centrum Kultury 
Mieszczańskiej  przy Placu 
Mickiewicza 4 -  
wykreowanie nowej 
przestrzeni integrującej 
lokalną społeczność  
Chorzowa II  

uzupełniający S PII/2 
PII/3 
PII/5 
PII/7 

 

PVII/2 
PVII/5  

PVII/12 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 15. Projekty strategiczne i uzupełniające w podobszarze rewitalizacji Chorzów Batory 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu Ranga projektu 

Typ problemów 
na które projekt 
ma oddziaływać 

S – społeczny 
P -przestrzenny i 

/lub 
środowiskowy 

G - gospodarczy   

Główne projekty 
komplementarne 

w podobszarze 

Główne projekty 
komplementarne 

- o charakterze 
horyzontalnym, w 

obszarach 
niezamieszkanych, 

oraz poza 
podobszarami 
rewitalizacji  

 

PIII/1.  Biadacz – otwarty na świat strategiczny S,P,G PIII/2 PVI/1-7 
PVII/5 
PVII/6 
PVII/7 
PVII/8 

 
PVIII/1 
PVIII/2 
PVIII/3 

 

PIII/2.  Świetlica środowiskowa 
dla dzieci w Chorzowie 
Batorym 

uzupełniający S PIII/1 PVI/1-7 
PVII/2 
PVII/5 

PVII/11 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 16. Projekty strategiczne i uzupełniające w podobszarze rewitalizacji Chorzów Stary 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu Ranga projektu 

Typ problemów 
na które 

projekt ma 
oddziaływać 
S – społeczny 

P -przestrzenny 
i /lub 

środowiskowy 
G - gospodarczy   

Główne projekty 
komplementarne 

w podobszarze 

Główne projekty 
komplementarne 

- o charakterze 
horyzontalnym, w 

obszarach 
niezamieszkanych, 

oraz poza 
podobszarami 
rewitalizacji  

 

PIV/1.  Chorzowska Starówka – 
koncepcja  rewitalizacji  
Placu św. Jana wraz z ul. 
Bożogrobców w 
Chorzowie 

strategiczny S,P,G PIV/3 PVI/1-7 
PVII/2 
PVII/4  

PVII/11 
PVII/12 

PIV/2.  Poprawa jakości edukacji 
w Zespole Szkół 
Zawodowych w Chorzowie 
poprzez zajęcia 
podnoszące wiedzę i 
umiejętności uczniów w 
celu uzyskania 
dodatkowych uprawnień 
zawodowych 

uzupełniający S,G PIV/3 PVII/1 
PVII/3 
PVII/5 
PVII/6 
PVIII/2 
PVIII/3 

 

PIV/3.  Zmieniam siebie - 
zmieniam przyszłość – 
aktywizacja społeczno - 
zawodowa osób z 
problemem uzależnienia 
wraz z zapewnieniem 
lokalu służącego realizacji 
projektu  

uzupełniający S  
PIV/1 
PIV/2 

PVI/1-7 
PVII/1 
PVII/3 
PVII/5 
PVII/6 

PVII/12 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 17. Projekty strategiczne i uzupełniające w podobszarze rewitalizacji Maciejkowice 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Ranga 

projektu 

Typ problemów 
na które projekt 
ma oddziaływać 

S – społeczny 
P -przestrzenny i 

/lub 
środowiskowy 

G - gospodarczy   

Główne projekty 
komplementarne 

w podobszarze 

Główne projekty 
komplementarne 

- o charakterze 
horyzontalnym, w 

obszarach 
niezamieszkanych, 

oraz poza 
podobszarami 
rewitalizacji  

 

PV/1.  Wzrost atrakcyjności 
obszaru Maciejkowice jako 
miejsca do zamieszkania i 
rekreacji   

strategiczny S,P,G - PVI/1-7 
PVII/2 
PVII/4 
PVII/6 
PVII/7 
PVII/9 

PVII/12 
PVIII/1 
PVIII/2 
PVIII/3 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 18. Projekty strategiczne i uzupełniające w podobszarze rewitalizacji Park Śląski 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Ranga 

projektu 

Typ problemów 
na które projekt 
ma oddziaływać 

S – społeczny 
P -przestrzenny 

i /lub 
środowiskowy 

G - gospodarczy 
   

Główne projekty 
komplementarne 

w podobszarze 

Główne projekty 
komplementarne 

-o charakterze 
horyzontalnym,  

oraz poza 
podobszarami 

rewitalizacji  
 

PVI/1.  ArtArena Park – 
Nowoczesny – 
Wielofunkcyjny Amfiteatr 
wraz z zapleczem w Ośrodku 
Harcerskim na terenie Parku 
Śląskiego 

strategiczny S,P,G PVI/3 
PVI/4 

PVII/2 
PVII/5 
PVII/6 
PVII/7 

PVII/11 
PVIII/2 
PVIII/3 

 

PVI/2.  Centrum Bioróżnorodności strategiczny S,P PVI/7 PVII /3 
PVII/4 

PVII/11 

PVI/3.  Modernizacja obiektu Hala 
Wystaw „Kapelusz” wraz z 
otoczeniem  

strategiczny S,P,G PVI/1 PVII/2 
PVII/5 
PVII/6 
PVII/7 

PVII/11 
 

PVI/4.  Rewitalizacja kąpieliska 
„Fala”  

strategiczny S,P PVI/1 PVII /3 
PVII/4 

PVII/11 
PVIII/2 
PVIII/3 

PVI/5.  Rewitalizacja terenów 
targowych na terenie byłych 
Międzynarodowych Targów 
Katowickich w Chorzowie  

strategiczny S,P,G PVI/3 
PVI/4 

PVII/2 
PVII/5 
PVII/6 
PVII/6 
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PVII/11 
 

PVI/6.  Rewitalizacja Galerii Rzeźby 
Śląskiej 

uzupełniający S,P PVI/2 
PVI/7 

PVII /3 
PVII/4 

PVII/11 

PVI/7.  Rewitalizacja ogrodów 
tematycznych Parku 
Śląskiego: Rosarium, 
Alpinarium, Ogród Japoński 

uzupełniający S,P PVI/6 
PVI/2 

PVII /3 
PVII/4 

PVII/11 
 

PVIII/2 
PVIII/3 

Źródło: Opracowanie własne 

Należy podkreślić szczególną rolę, jaką odgrywają projekty planowane do wdrożenia w obszarze Park 

Śląski. Ich realizacja w bezpośredni sposób przyczyniać się będzie do rozwiązywania problemów 

zdiagnozowanych w pozostałych obszarach rewitalizacji. Dodatkowo, będzie ona powodowała 

niwelację problemów w samym obszarze rewitalizacji Park Śląski, w szczególności w zakresie 

problemów w sferze przestrzenno- środowiskowej, infrastrukturalnej i technicznej. 

W toku prac nad programem rewitalizacji zostały również wykreowane projekty, które mogą służyć 

rozwiązywaniu problemów zdiagnozowanych we wszystkich lub co najmniej w kilku obszarach 

rewitalizacji jednocześnie i w takim wymiarze przestrzennym będą realizowane. Ze względu na swój 

charakter zostały one zaklasyfikowane jako projekty horyzontalne.  

 

Tabela 19. Horyzontalne projekty strategiczne i uzupełniające 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Ranga 

projektu 

PVII/1.  Kompleksowe programy aktywizacji zawodowej dla mieszkańców 
Chorzowa 

strategiczny 

PVII/2.  Nasze podwórka – projekt rewitalizacji chorzowskich podwórek  strategiczny 

PVII/3.  Aktywni Chorzowianie w drodze do zatrudnienia uzupełniający 

PVII/4.  Outplacement skutecznym sposobem na zachowanie aktywności 
zawodowej 

uzupełniający 

PVII/5.  Pomysł na siebie uzupełniający 

PVII/6.  Promocja samozatrudnienia  oparta o kompleksowe doradztwo  
i wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą 

uzupełniający 

PVII/7.  Wsparcie chorzowskich przedsiębiorców i pracujących mieszkańców 
miasta 

uzupełniający 

PVII/8.  Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę, obejmujące 
przekwalifikowanie pracowników wraz z kampanią promocyjną w tym 
zakresie 

uzupełniający 

PVII/9.  Gotujemy z FEAD-em  uzupełniający 

PVII/10.  Jednak w domu najlepiej  - usługi opiekuńcze dla osób starszych  uzupełniający 

PVII/11.  Przestrzeń dla malucha – projekt kompleksowego wsparcia młodych 
rodzin w zakresie zapewnienia bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni 
zabaw i rekreacji     
 

uzupełniający 

PVII/12.  Poprawa stanu budynków mieszkalnych na terenie miasta Chorzów 
 

uzupełniający 

Źródło: Opracowanie własne  
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Ostatnią grupę projektów rewitalizacji stanowią przedsięwzięcia, których realizacja przewidziana jest 

poza zdelimitowanymi obszarami rewitalizacji. Jednakże ich wdrożenie służyć będzie bezpośrednio 

rozwiązywaniu problemów zdiagnozowanych we wszystkich lub co najmniej w kilku obszarach 

rewitalizacji. Szczegółowe uzasadnienia w tym zakresie znajdują się w kartach projektów 

stanowiących załącznik do programu rewitalizacji. 

 

Tabela 20. Projekty strategiczne i uzupełniające poza podobszarami rewitalizacji służące rozwiązywaniu problemów w 
kilku obszarach rewitalizacji 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Ranga 

projektu 

PVIII/1.  Przygotowanie terenu zdegradowanego poprzemysłowo przy ul. 
Michałkowickiej w Chorzowie  pod inwestycje w celu nadania mu 
nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością jego promocji  

strategiczny 

PVIII/2.  Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci w Przedszkolu nr 9 przy ul. 
Omańkowskiej 9  wraz z przebudową  i rozbudową  infrastruktury 
wychowania przedszkolnego i  niezbędnym jego wyposażeniem  

strategiczny 

PVIII/3.  Wzrost dostępności do innych form edukacji żłobkowej w Chorzowie.  uzupełniający 
Źródło: Opracowanie własne  
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12. Mechanizmy zapewnienia komplementarności 
 

Budując projekty przyjęto partycypacyjny model ich opracowania oraz dążono do zapewnienia 

komplementarności w wymiarze: 

 przestrzennym – projekty budowano w odniesieniu do obszaru rewitalizacji tak,  by zakres ich 

oddziaływania obejmował cały obszar i jednocześnie nie skutkowały one przenoszeniem 

problemów na zewnątrz, lecz aktywnie wpływały na poprawę sytuacji w obszarze. Wskazane 

projekty dopełniają się oraz uwzględniają powiązania obszaru (podobszarów) rewitalizacji z 

pozostałą przestrzenią miasta,    

 problemowym –  projekty dopełniają się tematycznie i mają one wpływać na rozwiązywania 

problemów społecznych oraz wpływać na inne aspekty problemów życia zidentyfikowane w 

ramach prowadzonych prac diagnostycznych (obejmujących zarówno analizy danych jak 

również badanie rzeczywistych oczekiwań i problemów społecznych mieszkańców obszaru). 

Przygotowane projekty o charakterze infrastrukturalnym (inwestycyjnym) mają charakter 

kompleksowy tzn. obejmują działania zarówno techniczne jak i działania społeczne. Dla 

każdego z projektów określono spodziewane rezultaty oraz efekty, 

 proceduralno – instytucjonalnym, tj., tak zaprojektowano system wdrażania, by umożliwić  

współdziałanie różnych podmiotów oraz partnerów społecznych zarówno na etapie 

diagnozowania problemów, budowania projektów oraz ich późniejszej realizacji. Przyjęty 

system zarządzania oparto o doświadczenia oraz działający system zarządzania miastem.  

 międzyokresowym –   formułując listę projektów wypracowaną w oparciu o partycypację 

społeczną, oparto się na doświadczeniach związanych z wcześniej realizowanymi działaniami 

o charakterze rewitalizacyjnym, w tym oceniając ich skuteczność oraz oddziaływanie 

społeczne. Dokonano również weryfikacji aktualności projektów określonych w LPR, który 

stanowił podstawę aktualizacji. 

 finansowym - określając zasady finansowania zaplanowanych projektów dążono do 
maksymalizacji efektywności działań rewitalizacyjnych. Wskazano również planowany 
montaż środków, w szczególności wskazując wielkość środków zewnętrznych pochodzących z 
EFRR i EFS.  

Zakłada się, że w toku realizacji LPR będzie zachowana zasada komplementarności w oparciu o 
mechanizm zastosowany podczas tworzenia dokumentu.   

 

Ponadto, jednym z kluczowych założeń przy przygotowaniu listy projektów było stworzenie 

kompleksowej oferty ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów społecznych oraz stworzenie 

warunków realizacji tych zamierzeń poprzez odpowiednie działania w sferze dostosowania 

infrastrukturalnego oraz jakości przestrzeni i możliwości aktywizacji społecznej i gospodarczej 

terenów problemowych.   
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Schemat 1 Mechanizm komplementarności projektów rewitalizacyjnych i kluczowi beneficjenci LPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Głównymi beneficjentami działań rewitalizacyjnych będą: mieszkańcy obszaru rewitalizacji , w 

szczególności osoby ujęte w  grupach problemowych tj. m.in:  korzystający z pomocy społecznej, 

bezrobotni, rodziny borykające się z problemami socjalnymi i wychowawczymi oraz NGO i podmioty 

ekonomii społecznej wspierające działania rewitalizacyjne , a także mieszkańcy obszaru. W wyniku 

realizacji programu poza bezpośrednimi odbiorcami , pośrednio korzyści uzyskają również 

przedsiębiorcy, miejskie podmioty sektora finansów publicznych oraz mieszkańcy całego miasta.  

 

  

Problemy społeczne i współistniejące problemy w sferze przestrzennej i/lub 

gospodarczej i/lub środowiskowej  

Beneficjenci: 
bezpośredni:  grupy problemowe -  głównie korzystający z pomocy społecznej, bezrobotni,  
rodziny z problemami socjalnymi i wychowawczymi, mieszkańcy obszarów, w tym głównie 
młodzież, NGO, podmioty ekonomii społecznej, 
pośredni: przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, mieszkańcy całego miasta. 

Projekty strategiczne 

Projekty uzupełniające 

Projekty „miękkie”  

projekty aktywizujące 
Projekty inwestycyjne – 

tworzące warunki 

realizacji projektów 

„miękkich” 
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13. Plan rzeczowo – finansowy 
 

W planie rzeczowo-finansowym uwzględniono wszystkie 50 projektów, dla których sporządzono 

karty projektów rewitalizacji. Poniższe zestawienie prezentuje informacje w podziale na sześć 

zdelimitowanych obszarów rewitalizacji, uwzględniając nazwę projektu, jego szacunkowy koszt oraz 

potencjalne źródła finansowania. Całościowa dokumentacja w zakresie kart projektów stanowi 

załącznik do niniejszego Programu. W ostatnich dwóch tabelach uwzględniono projekty horyzontalne 

oraz projekty, których realizacja przewidziana jest poza obszarami rewitalizacji, jednakże ich 

wdrożenie służyć będzie bezpośrednio rozwiązywaniu problemów zdiagnozowanych we wszystkich 

lub co najmniej w kilku obszarach rewitalizacji.  

Tabela 21. Plan rzeczowo-finansowy: obszar rewitalizacji Centrum 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Szacunkowy 
koszt 

projektu 
ogółem (zł) 

w tym potencjalne źródła 
finansowania 

Budżet 
miasta   

EFS/EFRR Inne 
 

PI/1.  Rewitalizacja  chorzowskiego Rynku 

poprzez działalność ośrodka „CUMA” -  

Centrum Usług Szkoleniowych i 

Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w 

Chorzowie oraz działania 

infrastrukturalne w obszarze  płyty Rynku  

25 500 000 18.011.000 ZIT : 
6.609.000 

POPT: 

880.000 

PI/2.  Ożywienie społeczno – gospodarcze 

terenów położonych w centrum 

Chorzowa wraz z nowym 

zagospodarowaniem  przestrzeni jako 

element projektu „ Chorzów Nowy”  

100 000 90.000  10.000  

PI/3.  Budowa centrum przesiadkowego 

chorzowskiego Rynku wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

40 000 000 6.000.000 ZIT : 
EFRR :  

34.000.000 

 

PI/4.  Centrum miasta – Środek życia 10 000 000 1.700.000  8.300.000 

PI/5.  Młodzi  =  pracowici , czyli organizacja 

pośrednictwa pracy dla młodzieży wraz 

możliwością    wsparcia działań 

edukacyjnych 

120 000 36.000  84.000 

PI/6.  Sezonowe zagospodarowanie 

chorzowskiego Rynku  - Rynek dla 

Młodych  

150 000 100.000  50.000 

PI/7.  Razem można więcej - aktywizacja 

społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – 

Centrum 

1.384.915 136.945 ZIT :  
EFS: 

752.177 
EFRR : 

425.000   

70.793 

PI/8.  VOLKA – Festiwal Ekspresji Twórczej  120 000 45.000  75.000   

PI/9.  Rewitalizacja zabytkowego budynku 
mieszkalno – usługowego dawnego 
gmachu Banku Polskiego przy ul. Chopina 
10 w Chorzowie  

615 000 61.500  553.500 

PI/10.  Klub zaradnej mamy 50 000 12.000  38.000 
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PI/11.  Mieszkania chronione, treningowe i 
wspierane w Chorzowie dedykowane 
osobom  zagrożonym  ubóstwem lub 
wykluczonym 

3 327 364 499.904 ZIT :  
EFS i EFRR  
2.828.260 

 

PI/12.  Adaptacja budynku przy ul. Lompy 13 w 
Chorzowie do działań sportowo-
rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, 
w szczególności dzieci, młodzieży oraz 
seniorów 

1.500.000 200.000 1.275.000 25.000 

PI/13.  Rewitalizacja ulicy Wolności w Chorzowie   
-  wizytówka miasta -reaktywacja   

4 000 000 2.000.000  2.000.000 

PI/14.  Powstanie Centrum Integracji 
Studenckiej w oparciu o dorobek 
„Kocyndra” w budynku dawnego kina 
Pionier  w Chorzowie 

4 000 000 300.000 3.400.000   300.000. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów 

 

Tabela 22. Plan rzeczowo-finansowy: obszar rewitalizacji Chorzów Drugi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów 

 

Tabela 23. Plan rzeczowo-finansowy: obszar rewitalizacji Chorzów Batory 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Szacunkowy 
koszt projektu 

ogółem (zł) 

w tym potencjalne źródła 
finansowania 

Budżet 
miasta   

EFS/EFRR Inne 

PIII/1.  Biadacz – otwarty na świat 22 600 000 3.000.000 19.210.000 390.000  

PIII/2.  Świetlica środowiskowa dla dzieci w 
Chorzowie Batorym  

600.000 300.000  300.000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów 

Kod 
projektu 

Nazwa projektu 
Szacunkowy 

koszt projektu 
ogółem (zł) 

w tym potencjalne źródła 
finansowania 

Budżet 
miasta   

EFS/EFRR Inne 

PII/1.  Rewitalizacja  zdegradowanego  obszaru 
stawu Herman przy ul. Stacyjnej  w 
Chorzowie  

7 758 688 1.939.672  5.819.016  

PII/2.  NOWE PERSPEKTYWY – projekt 
ożywienia gospodarczego terenów 
zdegradowanych w Chorzowie II  

100 000 000 10.000.000  90.000.000 

PII/3.  Świetlica środowiskowa dla dzieci w 
dzielnicy Chorzów II  

600 000 300.000  300.000 

PII/4.  Mieszkanie treningowe dla młodzieży  320.000 140.000  180.000 

PII/5.  Poznaj swoje prawa  - nie boję  się 
przepisów  

312 000 26.800  265.200 20.000  

PII/6.  Rewitalizacja kwartału targowiska w 
rejonie ulic  : Barska – Kalidego  - 
Stalmacha w Chorzowie.   

5 000 000 350.000 4.250.000 350.000 

PII/7.  „Powrót do źródeł” – projekt rewitalizacji  
obszaru wraz nowym przeznaczeniem 
budynku przy ul. Kalidego 1  w 
Chorzowie   

2 000 000 100.000 1.700.000  200.000  

PII/8.  Centrum Kultury Mieszczańskiej  przy 
Placu Mickiewicza 4 -  wykreowanie 
nowej przestrzeni integrującej lokalną 
społeczność  Chorzowa II  

500 000 50.000 425.000 25.000 
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Tabela 24. Plan rzeczowo-finansowy: obszar rewitalizacji Chorzów Stary 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Szacunkowy 
koszt projektu 

ogółem (zł) 

w tym potencjalne źródła 
finansowania 

Budżet 
miasta   

EFS/EFRR Inne 

PIV/1.  Chorzowska Starówka – koncepcja  
rewitalizacji  Placu św. Jana wraz z ul. 
Bożogrobców w Chorzowie 

150 000 100.000  50.000  

PIV/2.  Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół 
Zawodowych w Chorzowie poprzez 
zajęcia podnoszące wiedzę i umiejętności 
uczniów w celu uzyskania dodatkowych 
uprawnień zawodowych 

3 809 446 572.2667 ZIT :  
EFS i EFRR 
3.237.179 

 

 

PIV/3.  Zmieniam siebie - zmieniam przyszłość -  
– aktywizacja społeczno - zawodowa 
osób z problemem uzależnienia wraz z 
zapewnieniem lokalu służącego realizacji 
projektu  

2 000 000 300.000  1.700.000  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów 

 

Tabela 25. Plan rzeczowo-finansowy: obszar rewitalizacji Maciejkowice 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Szacunkowy 
koszt projektu 

ogółem (zł) 

w tym potencjalne źródła 
finansowania 

Budżet 
miasta   

EFS/EFRR Inne 

PV/1.  Wzrost atrakcyjności obszaru 
Maciejkowice jako miejsca do 
zamieszkania i rekreacji   

4 000 000 400.000 3.400.000 200.000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów 

 

Tabela 26. Plan rzeczowo-finansowy: obszar rewitalizacji Park Śląski 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Szacunkowy 
koszt projektu 

ogółem (zł) 

w tym potencjalne źródła 
finansowania 

Środki 
własne 

 

(inne niż 
miasta)  

EFS/EFRR Inne
 

PVI/1.  ArtArena Park – Nowoczesny – 
Wielofunkcyjny Amfiteatr wraz z 
zapleczem w Ośrodku Harcerskim na 
terenie Parku Śląskiego 

36 500 000 5.500.000  31.000.000 

PVI/2.  Centrum Bioróżnorodności 17 000 000 2.550.000  14.450.000 

PVI/3.  Modernizacja obiektu Hala Wystaw 
„Kapelusz” wraz z otoczeniem  

35 000 000 5.250.000  29.750.000 

PVI/4.  Rewitalizacja kąpieliska „Fala”  26 000 000 3.900.000  22.100.000 

PVI/5.  Rewitalizacja terenów targowych na 
terenie byłych Międzynarodowych 
Targów Katowickich w Chorzowie  

90 000 000 13.500.000
w tym środki 

miasta 

 76.500.000 

PVI/6.  Rewitalizacja Galerii Rzeźby Śląskiej 1 500 000 225.000  1.275.000 

PVI/7.  Rewitalizacja ogrodów tematycznych 
Parku Śląskiego: Rosarium, Alpinarium, 
Ogród Japoński 

9 000 000 1.350.000  7.650.000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów 
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Tabela 27. Plan rzeczowo-finansowy: projekty horyzontalne 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Szacunkowy 
koszt projektu 

ogółem (zł) 

w tym potencjalne źródła 
finansowania 

Budżet 
miasta  
/ środki 
własne 

EFS/EFRR Inne 

PVII/1.  Kompleksowe programy aktywizacji 
zawodowej dla mieszkańców Chorzowa 

6 000 000 450.000 5.100.000 450.000 

PVII/2.  Nasze podwórka – projekt rewitalizacji 
chorzowskich podwórek  

16 000 000 1.200.000 13.600.000 1.200.000 

PVII/3.  Aktywni Chorzowianie w drodze do 
zatrudnienia 

492 015,50  73.802,34
(wkład 

inny niż 
miasta   

EFS : 
418.213,16 

 

PVII/4.  Outplacement skutecznym sposobem na 
zachowanie aktywności zawodowej 

1 153 695 173.055 
(wkład 

inny niż 
miasta   

EFS : 
980.640 

 

PVII/5.  Pomysł na siebie 192 710,32 28.905 
(wkład 

inny niż 
miasta   

EFS : 
163.805,32 

 

PVII/6.  Promocja samozatrudnienia  oparta o 
kompleksowe doradztwo  
i wsparcie dla osób chcących założyć 
działalność gospodarczą 

1 469 865 220.480 
(wkład 

inny niż 
miasta   

EFS : 
1.249.385 

 

PVII/7.  Wsparcie chorzowskich przedsiębiorców 
i pracujących mieszkańców miasta 

2 000 000 100.000 EFS : 
1.700.00 

200.000 

PVII/8.  Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu 
na emeryturę, obejmujące 
przekwalifikowanie pracowników wraz z 
kampanią promocyjną w tym zakresie 

521 535 78.383 
(wkład 

inny niż 
miasta   

EFS : 
443.152 

 

PVII/9.  Gotujemy z FEAD-em  20 000 10.000   10.000 

PVII/10.  Jednak w domu najlepiej  - usługi 
opiekuńcze dla osób starszych  

1 516 600 1.000.000  516.600 

PVII/11.  Przestrzeń dla malucha – projekt 
kompleksowego wsparcia młodych 
rodzin w zakresie zapewnienia 
bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni 
zabaw i rekreacji     

1 000 000 600.000  400.000 

PVII/12.  Poprawa stanu budynków mieszkalnych 
na terenie miasta Chorzów 

5 000 000 2.500.000  2.500.000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów 

 

Tabela 28. Plan rzeczowo-finansowy: projekty poza obszarami rewitalizacji służące rozwiązywaniu problemów w kilku 
obszarach rewitalizacji 

Kod 

projektu 
Nazwa projektu 

Szacunkowy 
koszt projektu 

ogółem (zł) 

w tym potencjalne źródła 
finansowania 

Budżet 
miasta  

EFS/EFRR Inne 

PVIII/1.  Przygotowanie terenu 
zdegradowanego poprzemysłowo 
przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie  
pod inwestycje w celu nadania mu 

12 960 884 1.944.133  11.016.751 
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nowych funkcji gospodarczych wraz z 
możliwością jego promocji  

PVIII/2.  Wzrost upowszechnienia wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 
poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci 
w Przedszkolu nr 9 przy ul. 
Omańkowskiej 9  wraz z przebudową  
i rozbudową  infrastruktury 
wychowania przedszkolnego i  
niezbędnym jego wyposażeniem  

8 860 368 4.321.937 EFS i EFRR:  
4.538.431 

 

PVIII/3.  Wzrost dostępności do innych form 
edukacji żłobkowej w Chorzowie.  

1 325 205 198.781 EFS : 
1.126.424 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart projektów 
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14. System wdrażania i zarządzania procesem rewitalizacji 
 

Program jest podstawowym elementem procesu rewitalizacji. Skuteczne wdrażanie programu 

rewitalizacji wymagać będzie zaprojektowania struktury i systemu organizacyjnego. Stanowi on 

złożoną odpowiedź i reakcję na występujące w obszarze zjawiska kryzysowe. Tym samym ma dwoistą 

naturę. Jest zarazem produktem (wynikiem analiz, prac o charakterze koncepcyjnym) oraz kluczowym 

instrumentem pozwalającym na ich wdrożenie. Za wdrażanie LPR Chorzowa odpowiadać będzie 

przede wszystkim samorząd miasta, w tym Prezydent Miasta wraz z Urzędem Miasta, którzy stanowić 

będą operatora instytucjonalnego LPR. 

Realizatorami projektów zapisanych w Programie, wykonywanych ze środków budżetu Miasta 

Chorzowa będą komórki organizacyjne Urzędu Miasta Chorzowa oraz jednostki organizacyjne Miasta 

Chorzowa. Realizatorami innych projektów zapisanych w Programie, realizowanych ze środków 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będą w głównej mierze:  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,  

 instytucje kultury,  

 szkoły wyższe,  

 organizacje pozarządowe,  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

 przedsiębiorcy, w tym działający w partnerstwie publiczno-prywatnym.  

 

W celu wdrażania i monitorowania Programu Prezydent Miasta Chorzowa w drodze zarządzenia 

powoła Zespół Rewitalizacji. W skład Zespołu powinni wejść przedstawiciele wydziałów 

merytorycznych kompetencyjnie powiązanych z kluczowymi wymiarami rewitalizacji, w szczególności 

wymiarem społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, ekologicznym i kulturowym. 

Koordynatorem Zespołu powinien być Zastępca Prezydenta Miasta. W pracach Zespołu Rewitalizacji 

mogą brać udział eksperci w dziedzinie rewitalizacji. 

Zakres zadań Zespołu Rewitalizacji powinien obejmować:  

 monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu 

Rewitalizacji, 

 sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu 

Rewitalizacji, 

 inicjowanie i przygotowanie nowych projektów samorządu miasta,  

 inicjowanie zmiany LPR, w tym na uzasadniony wniosek podmiotów zewnętrznych, 

 przyjmowanie wniosków o wpisanie projektu do LPR, 

 przygotowywanie projektów aktualizacji LPR, 

 koordynowanie Programu Rewitalizacji na obszarze Chorzowa,  
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 inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

zamierzeń rewitalizacyjnych, 

 utrzymywanie współpracy z realizatorami projektów rewitalizacyjnych,  

 tworzenie Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji pomiędzy partnerami rewitalizacji to 

jest: władzami gminy, sektorem biznesu, sektorem społecznym i mieszkańcami, 

 współpracę z administracją rządową oraz samorządową w zakresie wykorzystania funduszy 

na realizacje projektów rewitalizacyjnych, 

 inicjowanie i koordynowanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze 

środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

Układ podmiotowy wdrażania programu rewitalizacji przedstawia poniższy schemat. 

Schemat 2 Układ podmiotowy wdrażania LPR 

 

Źródło: opracowanie własne  

W celu utrzymania wysokiego zaangażowania społecznego i relacji partnerskich zawiązanych w  toku 

przygotowania Programu , zakłada się powołanie  - jako ciała o charakterze doradczo - 

opiniodawczym  - Komitetu rewitalizacyjnego. Stanowić on powinien platformę debaty o problemach 

rewitalizacyjnych i nowych projektach. Do jego zadań należeć powinno również opiniowanie 

propozycji zmian LPR. Komitet Rewitalizacyjny powinien odbywać  posiedzenie co najmniej raz w 

roku. W skład Komitetu powinni wejść przedstawiciele podobszarów rewitalizacji reprezentujący 

m.in.: 

 Młodzieżową Radę Miasta,  

 Chorzowską Radę Seniorów, 

 NGO,  

 przedsiębiorców,  

 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

 parafie. 

Organem kontrolnym i oceniającym proces wdrażania LPR będzie Rada Miasta. Ponadto, Rada Miasta 

w oparciu o raporty monitoringowe może zainicjować zmianę LPR  trybie nadzwyczajnej aktualizacji.     

 

Kontrola i ocena  

Rada Miasta 

Operator 

Prezydent Miasta 
oraz  Urząd Miasta  

w szczególności 
Zespół Rewitalizacji 

Partnerzy  

Komitet 
Rewitalizacyjny 
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Monitoring, kontrola i ocena   

W celu oceny postępu realizacji i efektywności wdrażania poszczególnych projektów i zadań 

inwestycyjnych w ramach Programu Rewitalizacji prowadzony będzie monitoring finansowo– 

rzeczowy w postaci raportów okresowych. Raporty okresowe będą przygotowywane w oparciu o 

raporty cząstkowe przedkładane przez podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych 

projektów. 

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi dokument otwarty. Poddawany będzie systematycznej, 

okresowej analizie i ocenie. W związku z tym, w razie zaistnienia potrzeby zmian, przeprowadzona 

zostanie aktualizacja, celem dostosowania do nowych uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja 

programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami.  

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywać na dwóch poziomach:  

 projektów,  

 celów.  

 

Raport monitoringowy z realizacji LPR będzie sporządzany corocznie do końca kwietnia za rok 

ubiegły. W jego treści zawarta będzie informacja o: 

 ocenie postępów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych w roku sprawozdawczym  

oraz o zmianie wskaźników monitorowania, 

 potencjalnych zagrożeniach dla realizacji projektów i programu  w roku kolejnym, 

 rekomendacjach i o potrzebie lub braku potrzeby nadzwyczajnej aktualizacji LPR, 

 zmianach i kierunku zmiany wartości  wskaźników powalających na monitorowanie 

osiąganiem celów, czyli rezultatu i oddziaływania. 

 

Zakłada się, że po rozpoczęciu wdrażania aktualizacji LPR w roku 2017 zostanie przygotowany raport  

otwarcia, na podstawie danych opisujących sytuację społeczno-gospodarczą.  Coroczne raporty 

publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

 

Realizacja projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji będzie monitorowana na poziomie 

następujących wskaźników: produktu, rezultatu i oddziaływania.  

 

Ze względu na oparcie monitoringu oddziaływania LPR na danych statystyki publicznej i dążąc do jak 

największej  aktualność informacji, co przekładać się będzie na ocenę rzeczywistych skutków działań 

rewitalizacyjnych, zakłada się, że w momencie rozpoczęcia wrażania Programu  opracowany zostanie 

raport otwarcia określający wartości bazowe w zakresie wskaźników oddziaływania. Natomiast 

docelowe wielkości wskaźników produktów i oddziaływania  zostaną ustalane w przygotowanych 

kartach projektu, co będzie stanowić jeden z elementów uzasadniających podjęcie decyzji o 

ostatecznym kształcie i szczegółach projektu.  
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Tabela 29 Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania w procesie monitorowania programu rewitalizacji 

lp.  Nazwa wskaźnika  Jednostka 

miary 

Źródło informacji 

Wskaźniki  produktu  

1.  Liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych  

szt. UM, podmioty realizujące projekty 

2.  Liczba projektów dotyczących adaptacji 

budynków na cele społeczne  

szt. UM, podmioty realizujące projekty 

3.  Liczba projektów dotyczących adaptacji 

budynków na cele edukacyjne  

szt. UM, podmioty realizujące projekty 

4.  Liczba budynków poddanych renowacji  szt. UM, podmioty realizujące projekty 

5.  liczba przebudowanych i doposażonych lokali 

socjalnych  

szt. UM, podmioty realizujące projekty 

6.  Liczba projektów społeczno-edukacyjnych  szt. UM, podmioty realizujące projekty 

7.  Liczba pracodawców biorących udział w 

programie aktywizacji na rynku pracy  

szt. PUP, UM, podmioty realizujące 

projekty 

8.  Powierzchnia wspartych (przygotowanych) 

terenów inwestycyjnych  

m2 UM, podmioty realizujące projekty 

9.  Powierzchnia 

zrewitalizowanego/zrekultywowanego obszaru  

m2 UM, podmioty realizujące projekty 

10.  Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni 

publicznej  

m2 UM, podmioty realizujące projekty 

11.  Powierzchnia wyremontowanych i nowych lokali 

socjalnych  

m2 UM, podmioty realizujące projekty 

Wskaźniki rezultatu 

12.  Liczba użytkowników infrastruktury opieki nad 

dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

13.  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

14.  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu: opiekujących się osobami 

zależnymi objętymi wsparciem w programie  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

15.  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie, liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje w programie  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

16.  Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu 

programu  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

17.  Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie 

działalności gospodarczej  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

18.  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej 

infrastruktury społecznej  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

19.  Liczba osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

20.  Liczba uczestników inicjatyw lokalnych  os. UM, podmioty realizujące projekty 

21.  Liczba dzieci objętych programami edukacyjnymi 

lub/i społecznymi  

os. UM, podmioty realizujące projekty 

22.  Udział ocen wysokich oceniających jakość życia w 

obszarach rewitalizacji i w mieście  

% badania ankietowe 
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Wskaźniki oddziaływania 

23.  Wzrost zatrudnienia na terenie miasta  %  GUS BDL 

24.  Zmniejszenie udziału ludności korzystającej z 

pomocy społecznej  

% OPS, GUS BDL 

25.  Spadek udziału bezrobotnych w ludność  ogółem  

 

% PUP 

26.  Spadek liczby osób długotrwale bezrobotnych % PUP 

27.  Wzrost liczby przedsiębiorstw %  GUS BDL 

28.  Wzrost liczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą  

% GUS BDL 

29.  Wzrost zatrudnienia młodzieży  %  GUS BDL 

30.  Wzrost liczby osób kontynuujących naukę  % UM 

31.  Wzrost ilości nowych inwestycji w mieście  %  UM 

32.  Zmniejszenie przestępczości  % zdarzeń Policja, Straż miejska  

33.  Zmniejszenie powierzchni terenów 

poprzemysłowych i zdegradowanych 

% UM 

34.  Podniesienie jakości warunków zamieszkania – 

korzystający z instalacji, powierzchnia  mieszkań 

% lok. 

m2 

GUS BDL 

35.  Poprawa warunków realizacji edukacji    - raport jakościowy  UM 

36.  Wzrost walorów estetycznych miasta  - raport jakościowy  UM 

 

Przez powyższe wskaźniki rozumie się:  

 produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi 

wielkościami (liczba projektów rewitalizacyjnych, liczba odnowionych budynków itp.)  

 rezultat – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie społeczno – 

ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu projektu (powierzchnia obszarów 

zrewitalizowanych, liczba osób korzystających z realizacji projektów społecznych, liczba 

nowych miejsc pracy itp.)  

 oddziaływanie – długookresowy wynik realizacji programu (poprawa sytuacji w mieście w 

zakresie zjawisk zidentyfikowanych jako kryzysowe). 

 

15. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

Lokalny Program Rewitalizacji powinien w sposób aktywny oddziaływać na strukturę społeczną, 

gospodarczą i przestrzenną miasta. Z tego też względu na etapie wdrażania, w oparciu wyniki 

prowadzonego procesu monitorowania oraz partycypacji społecznej, w przypadku stwierdzenia 

problemów realizacyjnych lub pojawienia się nowych czynników mogących podnieść efektywność i 

skuteczność należy rozważyć decyzję o aktualizacji LPR.  

Zakłada się, że aktualizacja okresowa powinna nastąpić w roku 2019 po sporządzeniu raportu 

ewaluacyjnego oceniającego  proces realizacji LPR w latach 2016-2018, natomiast  aktualizacja 

nadzwyczajna powinna nastąpić w przypadku: 

• zainicjowania jej przez Radę Miasta, 

• podjęcia decyzji przez Prezydenta Miasta po uzyskaniu wniosku Zespołu Rewitalizacji lub 

Komitetu Rewitalizacyjnego.    
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16. Mechanizmy  włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych 
podmiotów i grup aktywnych na terenie Chorzowa w proces rewitalizacji 

 
Istotnym elementem w trakcie wdrażania LPR, jest komunikacja społeczna, pozwalająca na uzyskanie 

zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, jej aktywny udział w programowaniu i 

podejmowaniu decyzji. Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom Programu:  

 dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,  

 pobudzić ich do wyrażania własnych opinii,  

 nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu.  

 

W toku prac związanych z aktualizacją Programu aktywnie uczestniczyli partnerzy społeczni oraz 

gospodarczy. W prace aktualizacyjne włączono również mieszkańców. Do głównych form partycypacji 

zaliczyć należy: 

 badana ankietowe wśród mieszkańców. Celem tego badania była pogłębiona diagnoza 

sytuacji i grup problemowych, weryfikacja dotychczasowych granic obszarów rewitalizacji, 

możliwość zgłoszenia propozycji projektowych służących rozwiązywania identyfikowanych 

problemów. W badaniu ankietowy wzięło udział 178 osób (realizacja 5.09.2016 -19.10 2016), 

 warsztaty strategiczne dla osób, które reprezentowały podmioty oraz grupy społeczne 

uczestniczące w procesie rewitalizacji w Mieście. Celem warsztatów były pogłębienie 

diagnozy problemów, weryfikacja granic obszaru oraz wypracowanie konkretnych projektów 

rewitalizacyjnych, 

 otwarte spotkania konsultacyjne w dzielnicach, w których zidentyfikowano obszary 

rewitalizacji. W ich trakcie przedstawiono poszczególne części projektu LPR oraz 

przeprowadzono otwartą debatę o problemach, potrzebach, kierunkach i projektach 

rewitalizacyjnych, 

 konsultacje projektu poprzez zamieszczenie założeń projektu na stronie internetowej Miasta. 

Każdy zainteresowany w trakcie trwania konsultacji mógł zapoznać się z głównymi 

elementami LPR oraz wyrazić swoją opinię i propozycje.  

 

Ponadto , zgodnie z Uchwałą nr XXIX/538/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 24/11/2016 w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu pn. "Lokalny Program 

Rewitalizacji Chorzowa 2023 - aktualizacja 2016 r." podjęto decyzję, że konsultacje społeczne w 

przedmiotowej sprawie skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim zakresem 

miasto Chorzów.  

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:  

 zbierania pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców,  

 otwartych spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców,  

 udzielania informacji na bieżąco w Biurze Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.  

 

Zbieranie pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców odbywało się poprzez upublicznienie 

informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentu na portalach: www.chorzow.eu , na portalu 

społecznościowym miasta Chorzów https://www.facebook.com/pages/Chorz%C3%B3w-wprawia-w-
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ruch/116759768498231, oraz poprzez wskazanie komórki organizacyjnej, w której można było 

uzyskać dodatkowe informacje wraz z możliwością zapoznania się z projektem dokumentu w wersji 

papierowej. Umożliwiono składanie uwag z wykorzystaniem specjalnego formularza, który stanowił 

załącznik do Uchwały Rady Miasta . Załącznik – tj.  formularz zgłaszania uwag  - można było przesłać 

on-line na adres mailowy komórki odpowiedzialnej za konsultacje dokumentu, wydrukować i wysłać 

pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do UM Chorzów.  

Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji dotyczących treści dokumentu, 

przeprowadzono otwarte  spotkania  dla mieszkańców w następujących terminach:  

 1 grudnia br.- Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ul Dąbrowskiego 7, w godz.17:15 - 

19:00, 

 2 grudnia br. – Centrum Inicjatyw Społecznych, ul 3 Maja 18, w godz. 17.00 – 19.00, 

 5 grudnia br. - Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59, w godz. 17.00 - 19.00.

  

Konsultacje w powyższej formie trwały od 25 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016r.  

 

AKCJA INFORMACYJNA 

Akcja informacyjna projektu „ Lokalnego  Program Rewitalizacji Chorzowa 2023 - aktualizacja 2016 r." 
została rozpoczęta w dniu 18/11/2016r. poprzez zamieszczenie na stronie głównej www.chorzow.eu 
informacji o planowanych konsultacjach wraz z podaniem ich terminów.  Następnie, w dniu  
24/11/2016r. informacja o podjęciu uchwały ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych  została 
zamieszczona na portalu www.chorzowianin.pl - miejskiego portalu informacyjnego, który 
relacjonuje na bieżąco (on-line) obrady Rady Miasta Chorzów na swojej stronie internetowej.   

W dniu 25/11/2016 na stronie głównej miasta www.chorzow.eu (na tzw. „sliderze”) ukazała się 

informacja szczegółowa dot.  konsultacji społecznych wraz z projektem dokumentu oraz  

formularzem zgłaszania uwag (on-line oraz do wydruku).  Również na facebooku Chorzowa 

informowano mieszkańców o  konsultacjach .  

W dniu 25/11/2016 r. ukazała też się informacja w prasie lokalnej:  

 w formie ogłoszenia o wymiarach 1/3 strony redakcyjnej prawej (115mm x 263mm) w 

piątkowym wydaniu Dziennika Zachodniego dodatek „Chorzów – nasze miasto” – nakład  5  

tys. egz., 

 w formie paska informacyjnego w miesięczniku miejskim  „Twój Chorzów”  - nakład 56 tys. 

egz., dystrybuowany bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców oraz poprzez Urząd 

Miasta Chorzów w jednostkach miejskich.  

Ponadto, w ramach akcji informacyjnej sporządzono plakaty formatu B2 w ilości 150 sztuk, które 

zostały rozprowadzone na obszarze miasta w następujących punktach :  

1. Urząd Miasta Chorzów, Rynek 1 - gablota informacyjna ,  

2. słupy ogłoszeniowe na terenie całego miasta – liczba słupów:  38,  
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3. Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami -   w sumie  11 punktów, 

4. parafie na terenie Miasta – 14 lokalizacji,   

5. przychodnie NZOZ na terenie miasta  - 24 punkty, 

6. domy kultury: Chorzowskie Centrum Kultury (obszar Centrum), Starochorzowski  Dom 

Kultury (obszar Chorzów Stary), Młodzieżowy Dom Kultury (obszar Chorzów II),  Miejski Dom 

Kultury  Batory (obszar Batory),  

7. instytucje miejskie generujące duży ruch mieszkańców: Zakład Komunalny PGM wraz z 

Biurami Obsługi Mieszkańców rozmieszczonymi w poszczególnych obszarach rewitalizacji  (7 

punktów),  

8. Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jego podmioty: Centrum Inicjatyw Społecznych - CIS 

(Chorzów II), Centrum Aktywizacji Społecznej - CAS (Centrum), Centrum Aktywizacji 

Zawodowej – CAZ (Chorzów Stary), OPS – Projekty (realizacja projektów krajowych i  

unijnych) , Powiatowy Urząd Pracy. Wszystkie te jednostki  stanowią miejsca aktywności 

lokalnej skupiające mieszkańców  (spotkania hobbystyczne, Klub Pracy, Klub zaradnej mamy, 

punkt porad obywatelskich, treningi przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kursy  

samoobrony , zajęcia szkoły „Dobry Rodzic”, warsztaty fotograficzne, warsztaty muzyczno-

taneczne, warsztaty upiększenia terenów zielonych, punkt  porad prawnika), a także zrzeszają 

organizacje pozarządowe  działające w mieście (CAS Chorzów), oferując im nie tylko zasoby 

lokalowe, ale również usługi prawne czy związane z uzyskaniem dofinasowania ze środków 

zewnętrznych.   

9. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu wraz ze swoimi  „jednostkami”, tj. : Kompleksem sportowy 

„Hajduki” (basen, fitness, hala sportowa),   Hala sportowa wraz z Centrum Fitness przy ul. 

Dąbrowskiego, basenem miejskim przy Placu powstańców Śląskich 1, gdzie mieści się również 

Centrum Rehabilitacji – szeroka oferta rekreacyjno – sportowa sprzyjająca dużej frekwencji 

mieszkańców na zajęciach  

10. szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 

w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcące 

im. Juliusza Ligonia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, IV Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – uczniowie z tych szkół uczestniczyli w 

warsztatach organizowanych na etapie opracowywania LPR-u   

11. Centrum Integracji Międzypokoleniowej, gdzie działa Strefa Wolontariatu, Klub Seniora wraz 

z Chorzowską Radą Seniorów  oraz Klub Malucha  - CIM skupia zarówno osoby starsze , jak i 

pokolenie młodych rodziców, którzy  chętnie i aktywnie korzystają z jego oferty  

12. siedziba Górnośląskiego  Uniwersytetu III Wieku, ul. Urbanowicza 2   - aktywnie działający 

podmiot, skupiający aktywnych seniorów nieczynnych  zawodowo, niezależnie od wieku i 

dotychczasowego wykształcenia,  zainteresowanych dokształcaniem i rozwojem swoich 

zainteresowań   
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Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji dotyczących treści dokumentu oraz wnieść 

ewentualne  uwagi, w dniach 01, 02 i 05 grudnia 2016r. zorganizowano otwarte spotkania dla 

mieszkańców w następujących miejscach i godzinach:  

 01 grudnia br.- Centrum Integracji Międzypokoleniowej, ul. Dąbrowskiego 7, w godz.17:15 - 

19:00  -  w spotkaniu wzięło udział 6 osób, z czego 2 mieszkańców oraz 2 osoby pracujące w 

Chorzowie, 

 02 grudnia br. – Centrum Inicjatyw Społecznych, ul 3 Maja 18, w godz. 17.00 – 19.00 - w 

spotkaniu wzięło udział 3 osoby, z czego 2 mieszkańców,   

 05 grudnia br. - Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59, w godz. 17.00 - 19.00. - 

w spotkaniu wzięły udział 4 osoby , z czego 3 mieszkańców. 

Wszystkie ww. spotkania prowadził i moderował przedstawiciel Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej 

opracowującej aktualizację  dokumentu lub ekspert zaangażowany  w proces opracowania 

dokumentu działający na zlecenie Urzędu Miasta. Podczas spotkań udzielano informacji oraz 

prezentowano  główne założenia dokumentu. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł uzyskać 

dodatkowe informacje odnośnie dokumentu, zgłosić swoje sugestie bądź wyrazić wątpliwości. 

Spotkania te organizowane były w godzinach popołudniowych celem umożliwienia mieszkańcom 

uczestnictwa.  

Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji było Biuro Funduszy 

Zewnętrznych UM Chorzów  (osoba  odpowiedzialna – Jolanta Koczubik, tel. 32 416 5000 w. 429, e-

mail : koczubik_j@chorzow.eu,  pok. 406). Koordynacja zadań z zakresu działań informacyjnych i 

technicznych leżała również po stronie Biura Funduszy Zewnętrznych.   

Podczas spotkań konsultacyjnych rozmawiano przede wszystkim o  sposobie  wyznaczania obszarów 

rewitalizacji oraz treści zgłoszonych Kart projektów.  W wyniku dyskusji złożono wniosek o 

powiększenie  obszaru rewitalizacji Centrum,  oraz   wnioski   o złożenie nowych Kart projektów 

wpisujących się w  aktualne obszary  rewitalizacji. Kwestią dyskusyjną okazała  się również  metoda 

doboru Komitetu Rewitalizacji – zdaniem uczestników spotkania, jest to problem złożony i wymaga 

głębokiej analizy, niemniej  - zdaniem mieszkańców – należy podjąć działania, aby Komitet jak 

najszybciej mógł rozpocząć swoją działalność jako organ niezbędny w procesie rewitalizacji.  

Mieszkańcy pytali również o możliwość wprowadzania nowych przedsięwzięć do LPR-u już po jego 

uchwaleniu. Prowadzący spotkanie wyjaśnił obecnym system monitoringu i ewaluacji dokumentu 

wraz z podaniem trybu jego aktualizacji.  

Podczas konsultacji omawiano  niektóre projekty istotne dla miasta  (np. budowa obwodnicy), jednak 

po głębszej analizie nie znalazły one uzasadnienia  dla ujęcia ich w programie rewitalizacji głównie z 

uwagi na swój  dominujący charakter infrastrukturalny oraz zasięg ponadlokalny (dot. obwodnicy). 

Omawiano również kwestię stworzenia dla dzielnicy Chorzów II domu kultury, prowadzonego przez 

miasto Chorzów na równych zasadach jak pozostałe domy kultury w mieście. Analizowano możliwość 

włączenia stowarzyszeń w działania integrujące społeczność lokalną, a nawet wykorzystania do tych 

celów zasobów innych niż gminne. W rezultacie dyskusji ustalono, że na obecnym etapie brak jest 

jednoznacznych danych predysponujących projekt do wpisania w LPR w formie Karty projektu.  
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Efektem wszystkich spotkań konsultacyjnych było złożenie 3 wniosków: 1 wniosku  o powiększenie  

obszaru rewitalizacji Centrum oraz 2 wniosków  o wpisanie  nowych Kart projektów wpisujących się w  

aktualne obszary  rewitalizacji, w tym  2 Kart  o znaczeniu  horyzontalnym. 

Dodatkowo, poza otwartymi spotkaniami konsultacyjnymi o których mowa powyżej, 

przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów (poza tymi ujętymi w uchwale)  , posiadających  

również charakter konsultacyjny w całym okresie prac nad programem rewitalizacji.  Aby jak 

najszerzej zaangażować społeczeństwo w prace nad LPR-em , przeprowadzono następujące 

spotkania:  

 

 13/10/2016r. – Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59 - I-sze spotkanie 

warsztatowo – diagnostyczne podmiotów publicznych, jednostek miasta, dyrektorów 

Wydziałów UM Chorzów, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych , instytucji , parafii, grup 

nieformalnych zaangażowanych w  życie miasta, radnych, przedsiębiorców  (34 uczestników), 

 20/10/2016r. – Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3 - II-gie spotkanie 

warsztatowo – diagnostyczne podmiotów publicznych, jednostek miasta, dyrektorów 

Wydziałów UM Chorzów, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych , instytucji , parafii, grup 

nieformalnych zaangażowanych w  życie miasta, radnych, przedsiębiorców  (27 uczestników),   

 20/10/2016r. - Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3  -  warsztaty dla młodzieży 

poonadgimnazjalnej  z obszaru Chorzowa  (29 uczestników), 

 16/11/2016r. – UM Chorzów: spotkanie robocze przedstawicieli Miasta (wydziały UM 

Chorzów oraz jednostki miejskie powiązane tematycznie z rewitalizacją): prezentacja Kart 

projektów, omówienie kwestii merytorycznych projektu dokumentu, dyskusja nad rodzajem 

zgłoszonych Kart projektów i ich zawartością merytoryczną  (15 uczestników), 

 22/11/2016r.  – Centrum Integracji Międzypokoleniowej , ul. Dąbrowskiego 7 , uczestnicy to 

Chorzowska Rada Seniorów działająca aktywnie w mieście (17 uczestników), 

 

 

Tabela 30. Informacje o zebranych opiniach i rekomendacjach mieszkańców 

Podmiot 
składający 

uwagę 

Rozdział, strona 
projektu 

dokumentu, 
którego dotyczy 

uwaga 

 
Treść uwagi 

 
Uzasadnienie uwagi 

 
Odniesienie się 
Urzędu Miasta 

do uwagi 

mieszkanka 
miasta 
Chorzów  

szczegółowe 
Informacje  
o osobach 
dostępne  
w Urzędzie 
Miasta 

 Strona 10 : 
mapa obszaru 
rewitalizacji 
Centrum 

Wnioskuje się o 
poszerzenie strefy obszaru 
rewitalizacji Centrum o 
teren wokół Placu Matejki 
/między ul. Dąbrowskiego, 
Kopernika, Krasickiego, 
Chopina do Katowickiej/, 
w tym w szczególności 
objęcie rewitalizacją 
elewacji obiektów i 
zagospodarowanie 
zdegradowanych 
podwórek - wg załączonej 
do nin. wniosku mapki z 

Oznaczony obszar i problemy 
przestrzenne , społeczne i 
gospodarcze mieszkańców tego 
fragmentu są analogiczne jak 
obszaru w rejonie ul. Powstańców  
i Wolności.   Dodatkowo 
przestrzeń wokół Placu Matejki 
stanowi szczególną wartość 
przestrzenną Chorzowa i zasługuje 
na szczególne uwzględnienie w 
LPR .  

Uwaga została 
uwzględniona. 
Wnioskowany 
obszar położony 
jest w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie 
obszaru 
Centrum, o 
zbliżonej 
zabudowie i 
strukturze  
mieszkańców.   
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granicami obszaru 
rewitalizacji CENTRUM 
powiększonymi o 
wnioskowany ww. obszar/  

Samorządowa 
Inicjatywa 
Mieszkańców,  
Chorzów 

 

szczegółowe 
Informacje  
o osobach 
dostępne  
w Urzędzie 
Miasta 

Karty projektów 
: strona 2 – 
obszar 
Centrum, 
str.  29 – obszar 
Chorzów II  i str.  
61 – Projekty 
horyzontalne    

Poszerzenie Kart 
Projektów dla obszaru 
Centrum (1 karta), 
Chorzowa II (2 karty)  i w 
ramach projektów 
horyzontalnych (1 karta)  

oraz dodatkowo karty  :  

Rewitalizacja kwartału 
targowiska Barska  - 
Kalidego – Stalmacha 
(Chorzów II)  

Powołanie Centrum 
Integracji Studenckiej w 
oparciu o dorobek 
„Kocyndra” w budynku 
„Pioniera”  (Centrum).  

Wnioskuje się o wpisanie nowych 
kart projektów dla wymienionych 
obok obszarów rewitalizacji  - 
doświadczenie SIM wskazuje na 
konieczność realizacji 
zaproponowanych kart projektów, 
zgodnie z załącznikami do wniosku   

Uwaga została 
uwzględniona. 
Zaproponowane 
projekty dot. 
wytyczonych  
obszarów 
rewitalizacji  i 
stanowią 
uzupełnienie 
projektów 
strategicznych 
dla 
przedmiotowyc
h obszarów.  
 

mieszkańcy 
Chorzowa  

szczegółowe 
Informacje  
o osobach 
dostępne  
w Urzędzie 
Miasta 

Karty projektów 
: str.  61 – 
Projekty 
horyzontalne    

Poszerzenie Kart 
Projektów o projekt 
dedykowany młodym 
rodzicom i ich dzieciom – 
bezpieczne  i atrakcyjne 
place zabaw dla dzieci 
wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
towarzyszącą   

 

Szeroko zakrojona polityka 
senioralna miasta – niezwykle 
ważna i potrzebna w 
społeczeństwie starzejącym się -  
powoduje odczucie braku 
akceptacji Miasta  dla potrzeb 
mieszkańców w wieku 25 – 35, tj. 
okresie wyboru docelowego 
miejsca zamieszkania,  zakładania 
rodzin i wychowywania dzieci.   
Chorzów jako miasto ponad 100 
tys. . nie posiada w swojej ofercie 
dla młodych rodzin atrakcyjnej 
przestrzeni na wolnym powietrzu 
dedykowanej małym dzieciom i ich 
rodzicom. Poza placem zabaw przy 
Szybie Prezydent ,  nie ma w 
Chorzowie miejsca dorównującego  
placom zabaw np.  w Katowicach 
(os. 1000 lecia) ,  Tychach 
(Paprocany ) czy Siemianowicach 
Śląskich (Pszczelnik).   Taka 
sytuacja powoduje że rodzice 
zmuszani są do korzystania z oferty 
innych, sąsiednich  miast  co 
pociąga za sobą przykre 
konsekwencje (brak czasu, 
konieczny środek transportu, 
oddalenie od domu, brak komfortu 
rodziców).  
 
Wnioskuje się zatem o 
uwzględnienie nowej Karty 
projektu dla zadania   
horyzontalnego , wg załącznika. 

Uwaga została 
uwzględniona. 
Zaproponowany  
projekt posiada 
charakter 
horyzontalny i 
jest spójny z 
polityką miasta 
jako podmiotu 
wspierającego 
poprawę życia 
mieszkańców.   
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Podstawą partycypacji jest oraz będzie informacja w procesie komunikacji społecznej,  organizowanej 

w sprawny system. Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom 

korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia 

i określony wysiłek, także finansowy.  

 

Na system komunikacji społecznej składa się:  

 

1. Podmiot inicjujący proces komunikowania się:  

 Koordynator ds. Rewitalizacji  

2. Podmiot odbierający informacje:  

 Partnerzy  

3. Określone informacje:  

 wyjaśniające zagadnienie rewitalizacji i potrzebę realizacji programu,  

 wiadomości z bieżącej realizacji programu,  

 wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji  

4. Określony sposób komunikowania się:  

 środki komunikacji społecznej bezpośredniej:  

o spotkania mieszkańców z urzędnikami podczas załatwiania spraw,  

o przesyłki pocztowe,  

o poczta elektroniczna,  

o rozmowy telefoniczne.  

 środki komunikacji społecznej pośredniej:  

o relacje z dziennikarzami prasy, radia, telewizji, (informacja prasowa, konferencja, 

wywiady),  

o ulotki, biuletyny, informatory,  

o wydawnictwa (stałe, cykliczne i okazjonalne),  

o strona internetowa.  

Na etapie wdrażania system wykorzystywać będzie:  

 dokumentację (uchwały Rady, zarządzenia i decyzje Prezydenta, ustalenia Koordynatora ds. 

Rewitalizacji),  

 wywiad (bieżące informacje o sytuacji),  

 badania sondażowe (określenie grupy badawczej, jej liczebności i struktury; wybranie osób 

do przeprowadzenia badania; wybranie metody badania; samo poinformowanie 

mieszkańców o zamiarze badania, aby znali potrzebę i celowość badania):  

 wywiad kwestionariuszowy,  

 wywiad telefoniczny,  

 ankieta wypełniana przez respondenta.  

 

Pozyskaniu partnerów dla realizacji Programu będzie służyć jego promocja w mieście. Planuje się 

również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie aktywnych postaw 

społecznych. Działania te przyczynią się do pogłębienia identyfikacji mieszkańców z miastem. Lokalny 

Program Rewitalizacji będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na 

stronie Urzędu Miasta, w tym Biuletynu Informacji Publicznej. 
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17. Rekomendacje 
 

Rekomendacja 1 

„Lokalny Program Rewitalizacji Chorzów 2023 – Aktualizacja 2016” rekomenduje w ramach obszaru 

zdegradowanego jeden obszar rewitalizacji Chorzów, na który składa się sześć podobszarów 

rewitalizacji: 

 Centrum, 

 Chorzów Drugi, 

 Chorzów Batory, 

 Chorzów Stary, 

 Maciejkowice, 

 Park Śląski. 

 

Rekomendacja 2 

 „Lokalny Program Rewitalizacji Chorzów 2023 – Aktualizacja 2016” rekomenduje w każdym z 

podobszarów rewitalizacji jeden lub kilka projektów strategicznych. 

 Centrum 

o Rewitalizacja  chorzowskiego Rynku poprzez działalność ośrodka „CUMA” -  Centrum 

Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie oraz 

działania infrastrukturalne w obszarze  płyty Rynku  

o Ożywienie społeczno – gospodarcze terenów położonych w centrum Chorzowa wraz 

z nowym zagospodarowaniem  przestrzeni jako element projektu „ Chorzów Nowy”  

o Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

 

 Chorzów II 

o Rewitalizacja  zdegradowanego  obszaru stawu Herman przy ul. Stacyjnej  w 

Chorzowie  

o NOWE PERSPEKTYWY – projekt ożywienia gospodarczego terenów zdegradowanych  

w Chorzowie II  

 

 Chorzów Batory 

o Biadacz – otwarty na świat 

 

 Chorzów Stary 

o Chorzowska Starówka – koncepcja  rewitalizacji  Placu św. Jana wraz z ul. 

Bożogrobców w Chorzowie 

 

 Maciejkowice 

o Wzrost atrakcyjności obszaru Maciejkowice jako miejsca do zamieszkania i rekreacji   
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 Park Śląski 

o ArtArena Park – Nowoczesny – Wielofunkcyjny Amfiteatr wraz z zapleczem w 

Ośrodku Harcerskim na terenie Parku Śląskiego 

o Centrum Bioróżnorodności 

o Modernizacja obiektu Hala Wystaw „Kapelusz” wraz z otoczeniem  

o Rewitalizacja kąpieliska „Fala”  

o Rewitalizacja terenów targowych na terenie byłych Międzynarodowych Targów 

Katowickich w Chorzowie. 

 

Rekomendacja 3 

„Lokalny Program Rewitalizacji Chorzów 2023 – Aktualizacja 2016” rekomenduje realizację projektów 

horyzontalnych, które mogą służyć rozwiązywaniu problemów zdiagnozowanych we wszystkich lub 

co najmniej w kilku podobszarach rewitalizacji jednocześnie. W ramach tej grupy projektów 

wyróżnione zostały dwa projekty strategiczne: 

 Kompleksowe programy aktywizacji zawodowej dla mieszkańców Chorzowa 

 Nasze podwórka – projekt rewitalizacji chorzowskich podwórek.  

 

Rekomendacja 4 

„Lokalny Program Rewitalizacji Chorzów 2023 – Aktualizacja 2016” rekomenduje realizację 

projektów,  których lokalizacja przewidziana jest poza zdelimitowanymi podobszarami rewitalizacji, 

ale które jednocześnie mogą służyć rozwiązywaniu problemów zdiagnozowanych we wszystkich lub 

co najmniej w kilku obszarach rewitalizacji jednocześnie. W ramach tej grupy projektów wyróżnione 

zostały dwa projekty strategiczne:  

 Przygotowanie terenu zdegradowanego poprzemysłowo przy ul. Michałkowickiej w 

Chorzowie  pod inwestycje w celu nadania mu nowych funkcji gospodarczych wraz z 

możliwością jego promocji  

 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia 

dla dzieci w Przedszkolu nr 9 przy ul. Omańkowskiej 9  wraz z przebudową  i rozbudową  

infrastruktury wychowania przedszkolnego i  niezbędnym jego wyposażeniem  

 

Rekomendacja 5 

„Lokalny Program Rewitalizacji Chorzów 2023 – Aktualizacja 2016” rekomenduje zorganizowanie 

systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji programu rewitalizacji, z wykorzystaniem struktury: 

 Rady Miasta – jako organu stanowiącego oraz kontrolnego i oceniającego, 

 Zespołu Rewitalizacji – jako operatora powoływanego przez Prezydenta Miasta, 

 Komitetu Rewitalizacyjnego – jako partnerskiego ciała doradczo – opiniodawczego. 
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18. Załącznik 1 – karty projektów 
 

Karty projektów w formie załącznika stanowią wyodrębnioną część programu rewitalizacji i z przyczyn 

techniczno-funkcjonalnych stanowią odrębny zeszyt jako Załącznik nr 1 do Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Chorzów 2023 – Aktualizacja 2016.  
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19. Załącznik 2 - Uczestnicy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji 
Chorzowa 2023 – aktualizacja 2016 

 

Imię i nazwisko     nazwa instytucji/stowarzyszenia/podmiotu   

1. Adam Adamus    Zakład Komunalny  PGM,  Chorzów  

2. Bożena Antończyk    Ośrodek Pomocy Społecznej  , Chorzów  

3. Joanna Badura – Sitko   Powiatowy Urząd Pracy, Chorzów 

4. Grzegorz  Barczyk     Wydział Zarządzania Kryzysowego, UM Chorzów   

5. Przedstawiciel     Spółdzielnia Mieszkaniowa Barbara, Chorzów 

6. Stanisława Biegała                                             Powiatowy Urząd Pracy, Chorzów 

7. Halina Bulanda                                                   Biuro Funduszy Zewnętrznych, UM Chorzów  

8. Łukasz Buszman     WPKiW S.A.- Park Śląski 

9. Mariusz Cup    Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki    
 Przestrzennej, UM Chorzów 

10. Teresa Gabor     Specj. Ośrodek  Wsparcia dla Ofiar Przemocy w  
      Rodzinie, Punkt Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą CHSP 

 „Arka II”   
11. Piotr Gierek     Centrum Pracy  Społecznej, Chorzów  

12. Małgorzata Grabiańska – Kosior  Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie 

13. Iwona Gruszczyńska                                          Powiatowy Urząd Pracy, Chorzów 

14. Leonard Hornik                                                  Wydział Ochrony Środowiska , UM Chorzów   

15. Mariusz Jankowski                                            Obsługa inwestora , UM Chorzów  

16. Wioletta Kacała    Biuro Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej,  
      UM Chorzów    

17. Tomasz Kaczmarek                                            WPKiW S.A.- Park Śląski 

18. Jolanta Koczubik                 Biuro Funduszy Zewnętrznych,  UM Chorzów 

19. Anna Kotyś     Wydział Ochrony Środowiska , UM Chorzów     

20. Jacek Króliczek      Wydział Zarządzania Kryzysowego, UM Chorzów   

21. Mirosława Kwietniewska    Ośrodek Pomocy Społecznej  , Chorzów 

22. Przedstawiciel     KCh ZHP Katowice  

23. Przedstawiciel    Stowarzyszenie  Społ-Kult-Sportowe „SILESIA”  

24. Przedstawiciel    Stowarzyszenie „Nasz Park” 

25. Przedstawiciel    Stowarzyszenie „Nasz Park”  

26. Marcin Michalik    Zastępca Prezydenta Miasta   

27. Zdzisław Moskal     Wydział Usług Komunalnych , UM Chorzów 

28. Przedstawiciel    Stowarzyszenie im. bł. Ludwika Mzyka  

29. Przedstawiciel    Związek Górnośląski  
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30. Przedstawiciel    Komenda Miejskiej Policji w Chorzowie 

31. Mariusz Obszański     Wydział Usług Komunalnych , UM Chorzów 

32. Przedstawiciel      Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców , Chorzów 

33. Michał Pietrzok    Biuro Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej,  
      UM Chorzów 

34. Marzena Rak     Biuro Funduszy Zewnętrznych, UM Chorzów  

35. Przedstawiciel    Stowarzyszenie „Tradycja i wsparcie”  

36. Przedstawiciel    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 
      Chorzów 

37.  Adam Szeja     Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki     
 Przestrzennej, UM Chorzów  

38. Ryszard Szopa     Miejski Konserwator Zabytków, UM Chorzów   

39. Barbara Wichary    Chorzowskie Centrum Kultury, Chorzów   

40. Krzysztof Wierzbicki   Wydział Inwestycji Komunalnych,  UM Chorzów 

41. Zenon Zasucha     Wydział Inwestycji Komunalnych,  UM Chorzów 

42. Uczniowie  - 2 osoby    Zespół  Szkol Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego  

      Chorzów   

43. Uczniowie  - 3 osoby    II L.O. im. J. Ligonia w Chorzowie  

44. Uczniowie  - 4 osoby    Zespól Szkół Gastronomiczno – Usługowych   

w Chorzowie 

45. Uczniowie  - 4 osoby   III L.O. im. Stefana Batorego  w Chorzowie 

46. Uczniowie  - 6 osób    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Chorzowie 

47. Uczniowie  - 4 osoby   Zespól Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących nr  1  

      im. Wojciecha Korfantego   w Chorzowie  

48. Uczniowie  -3 osoby   Akademicki  Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. J. Słowackiego w Chorzowie  

49. Uczniowie  -2  osoby   Zespól Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących nr  4  

      im. J. Śniadeckiego w Chorzowie 

50. Mieszkańcy Chorzowa   7 osób   dane osobowe : do wiadomości UM Chorzów  

51. Przedstawiciele – 17 osób    Chorzowska Rada Seniorów  
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Zespół ekspercki Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej 

 

1. Prof. dr hab. Andrzej Klasik 

2. Dr Marcin Budziński 

3. Dr Piotr Gibas 

4. Dr Adam Polko 

5. Dr Mariusz Raczek 

6. Dr Krzysztof Wrana 

 

Zakres merytoryczny opracowania wpisuje się w cele statutowe Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej,  

w tym w szczególności w przygotowanie i realizację projektów i programów badawczych, ekspertyz 

oraz organizowanie doradztwa rozwijającego potencjał przedsiębiorczy mieszkańców, organizowanie 

lokalnych spotkań, seminariów i konferencji animujących i rozwijających podejmowanie i rozwijanie 

inicjatyw lokalnych i obywatelskich realizowane w ramach współpracy z samorządem. 
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