
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 
MIASTA KATOWICE NA LATA 2016-2022

Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji



Kluczowe dokumenty 
w zakresie rewitalizacji



1. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 – 2020. 

2. Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777)



Podstawowe pojęcia

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub

kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym

i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej

z następujących sfer:

– gospodarczej, 

– środowiskowej , 

– przestrzenno-funkcjonalnej,

– technicznej



Podstawowe pojęcia

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. W skład

obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich

jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub

pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle

powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.



Podstawowe pojęcia

Obszar rewitalizacji może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze 

sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować 

terenów większych niż 20% powierzchni gminy 

oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców gminy.



Diagnoza służąca wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego



Analizowane wskaźniki

‒ sfera społeczno-gospodarcza – 20 wskaźników

‒ sfera środowiskowa – 3 wskaźniki

‒ sfera przestrzenno-funkcjonalna – 3 wskaźniki

‒ sfera techniczna – 1 wskaźnik



Analizowane wskaźniki
Sp

o
łe

cz
n

o
-k

u
lt

u
ro

w
y

G
o

sp
o

d
ar

cz
o

-t
e

ch
n

o
lo

gi
cz

n
y

Społeczno -

gospodarcza

Koncentracja depopulacji wg dzielnic Urząd Miasta Katowice

Wskaźnik starzenia się Urząd Miasta Katowice

Koncentracja ludności 75 lat i więcej Urząd Miasta Katowice

Koncentracja osób w wieku aktywności zawodowej Urząd Miasta Katowice

Koncentracja bezrobotnych PUP Katowice

Koncentracja bezrobotnych kobiet PUP Katowice

Koncentracja bezrobotnych do 25 roku życia PUP Katowice

Koncentracja bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego PUP Katowice

Bezrobotni korzystający z pomocy MOPS MOPS Katowice

Koncentracja bezrobotnych długookresowo PUP Katowice

Koncentracja rodzin korzystających z MOPS MOPS Katowice

Koncentracja rodzin korzystających z MOPS z tytułu ubóstwa MOPS Katowice

Koncentracja rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności MOPS Katowice

Koncentracja rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach op-wych. i prowadzenia gosp.dom. MOPS Katowice

Koncentracja przestępstw KMP Katowice / Urząd Miasta Katowice

Koncentracja rozbojów KMP Katowice / Urząd Miasta Katowice

Koncentracja wybryków chuligańskich KMP Katowice / Urząd Miasta Katowice

Koncentracja przemocy w rodzinie KMP Katowice / Urząd Miasta Katowice

Koncentracja podmiotów gospodarczych ogółem REGON2013

Koncentracja mikro-firm REGON2013
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Środowiskowa

Niska emisja Urząd Miasta Katowice

Zanieczyszczanie wód powierzchniowych Urząd Miasta Katowice

Obecność odpadów stwarzających zagrożenie Urząd Miasta Katowice

Przestrzenno -

funkcjonalna

Procent lokali socjalnych Urząd Miasta Katowice

Powierzchnia terenów obejmujących infrastrukturę rekreacyjno – wypoczynkową [m2] na 1 mieszkańca dzielnicy Urząd Miasta Katowice

Gęstość zaludnienia [os/km2] Urząd Miasta Katowice

Techniczna Średni wiek budynków mieszkalnych Urząd Miasta Katowice



Zestawienie zbiorcze diagnozy we wszystkich sferach

Nr Jednostka pomocnicza
Sfera społeczno-

ekonomiczna
Sfera środowiskowa

Sfera przestrzenno -
funkcjonalna Sfera techniczna Obszar zdegradowany

1 Śródmieście 3 3 3 3 +

2 Załęska Hałda Brynów-część wschodnia 1 2 1 0 -

3 Zawodzie 2 3 3 3 +

4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec 1 1 0 0 -

5 Brynów - Osiedle Zgrzebnioka 1 1 0 0 -

6 Ligota-Panewniki 0 2 2 0 -

7 Załęże 3 3 1 3 +

8 Osiedle Witosa 0 3 1 0 -

9 Osiedle Tysiąclecia 1 2 3 0 -

10 Dąb 2 2 2 3 +

11 Wełnowiec-Józefowiec 3 3 1 3 +

12 Koszutka 2 2 3 3 +

13 Bogucice 3 2 3 3 +

14 Dabrówka Mała 2 3 1 3 +

15 Szopienice-Burowiec 3 3 3 3 +

16 Janów-Nikiszowiec 2 2 2 3 +

17 Giszowiec 1 2 2 3 -

18 Murcki 1 2 0 0 -

19 Piotrowice-Ochojec 0 3 2 0 -

20 Zarzecze 0 2 2 0 -

21 Kostuchna 0 2 2 0 -

22 Podlesie 0 2 2 0 -



Obszar zdegradowany – powierzchnia i liczba ludności 

Nazwa powierzchnia [ha] powierzchnia [%] liczba ludności liczba ludności [%]

Śródmieście 442,33 2,68 29204 10,10

Zawodzie 328,26 1,99 12029 4,16

Załęże 284,76 1,73 9855 3,41

Dąb 187,01 1,13 7451 2,58

Wełnowiec-Józefowiec 314,19 1,91 14524 5,02

Koszutka 139,99 0,85 10967 3,79

Bogucice 270,19 1,64 14423 4,99

Dąbrówka Mała 368,85 2,24 5268 1,82

Szopienice-Burowiec 927,22 5,63 14908 5,16

Janów-Nikiszowiec 862,14 5,23 10111 3,50

Łącznie 4124,94 25,03 128740 44,52



Obszar zdegradowany



Obszar rewitalizacji



Obszar rewitalizacji

Jako obszar rewitalizacji wskazano tereny położone w granicach 

8 jednostek pomocniczych miasta Katowice o łącznej powierzchni 

1 386,90 ha (8,42% powierzchni miasta) zamieszkałe przez 

70 046 osób (24,22 % ludności miasta).

Obszar rewitalizacji w mieście Katowice składa się z podobszarów 

miejskich oraz podobszarów występowania problemów 

przestrzennych.



Obszar rewitalizacji – powierzchnia i liczba ludności

Nazwa Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%] Liczba ludności Liczba ludności [%]

podobszary miejskie

Śródmieście 275,99 1,68 26 517 9,17

Zawodzie 70,78 0,43 6 049 2,09

Załęże 107,32 0,65 9 466 3,27

Bogucice 83,51 0,51 5 479 1,89

Szopienice-Burowiec 479,09 2,91 13 341 4,61

Janów-Nikiszowiec 157,94 0,96 9140 3,16

łącznie 1174,63 7,13 69992 24,21

podobszary występowania problemów przestrzennych

Zawodzie Porcelanowa 3,04 0,02 0 0,0000

Dąb-Baildona 56,48 0,34 0 0,0000

Kolonia Alfred 2,34 0,01 52 0,0180

Wełnowiec-Konduktorska 62,96 0,38 0 0,0000

Szopienice-Woźniaka 87,46 0,53 2 0,0007

Łącznie 212,27 1,29 54 0,0187

Obszar rewitalizacji łącznie 1386,90 8,42 70 046 24,22



Cel generalny rewitalizacji

Celem generalnym procesu rewitalizacji w mieście Katowice 

jest wielowymiarowa odnowa i trwałe ożywienie społeczno-

gospodarcze obszaru rewitalizacji zapewniające poprawę 

jakości życia mieszkańców i umożliwiające jego dalszy 

samodzielny rozwój.



Obszar rewitalizacji



Miejskie podobszary rewitalizacji



Miejski podobszar rewitalizacji Śródmieście

Główne problemy:

Depopulacja, starzenie się, bezrobocie, ubóstwo 

i wykluczenie społeczne, przestępczość, zły stan 

środowiska, zły stan techniczny budynków.

Wizja:

Obszar charakteryzujący, się nie tylko jak obecnie 

wysoką aktywnością gospodarczą mierzoną liczbą 

miejsc pracy oraz koncentracją podmiotów 

gospodarczych, ale także wysokiej jakości tkanką 

urbanistyczną z przyjaznymi przestrzeniami 

publicznymi oraz aktywnymi zawodowo 

i społecznie mieszkańcami, o wysokim poziomie 

bezpieczeństwa publicznego.

9,17% 1,68%



Miejski podobszar rewitalizacji Zawodzie

Główne problemy:

Ubóstwo i wykluczenie społeczne, zły stan 

środowiska, zły stan techniczny budynków.

Wizja:

Atrakcyjna mieszkaniowo dzielnica Katowic, 

z odnowioną główną osią urbanizacyjną wzdłuż 

ulicy 1 Maja, aktywną społecznością lokalną oraz 

cechująca się znaczącym potencjałem 

gospodarczym zlokalizowanym w strefie Parku 

Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska.

2,09% 0,43%



Miejski podobszar rewitalizacji Załęże

Główne problemy:

Depopulacja, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie 

społeczne, przestępczość,  zły stan środowiska, zły 

stan techniczny budynków.

Wizja:

Zintegrowana i aktywna dzielnica Katowic 

oferująca dobre warunki zamieszkania, cechująca 

się wzrostem przedsiębiorczości i ograniczeniem 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

3,27% 0,65%



Miejski podobszar rewitalizacji Bogucice

Główne problemy:

Depopulacja, niska aktywność gospodarcza, zły 

stan techniczny budynków.

Wizja:

Atrakcyjna mieszkaniowo i zintegrowana ze Strefą 

Kultury oraz Śródmieściem dzielnica Katowic, 

której mieszkańcy wykorzystują w działalności 

społecznej i przedsiębiorczej efekty sąsiedztwa 

generowane przez aktywność kulturalną 

i biznesową.

1,89% 0,51%



Miejski podobszar rewitalizacji Szopienice-Burowiec

Główne problemy:

Depopulacja, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie 

społeczne, przestępczość, niska aktywność 

gospodarcza, zły stan środowiska, zły stan techniczny 

budynków.

Wizja:

Szopienice-Burowiec to przykład udanej odnowy 

dzielnicy poprzemysłowej, w której rozwój oparto na 

nowych działalnościach gospodarczych, nowej 

ponadlokalnej ofercie sportowo-rekreacyjnej 

akcentującej walory przyrodniczo-krajobrazowe 

miejsca oraz na wysokiej aktywności społecznej 

przeciwdziałającej zjawiskom ubóstwa i wykluczenia.

4,61% 2,91%



Miejski podobszar rewitalizacji Janów-Nikiszowiec

Główne problemy:

Depopulacja, niska aktywność gospodarcza, zły stan 

techniczny budynków.

Wizja:

Janów-Nikiszowiec to modelowy przykład udanej 

rewitalizacji społecznej w połączeniu z odnowioną 

tkanką urbanistyczną sfery centralnej dzielnicy oraz jej 

osiedli, zachowujący równowagę pomiędzy funkcją 

mieszkaniową a turystyczną, wyróżniający się nowym 

zapleczem działalności gospodarczych.

3,16% 0,96%



Podobszary występowania 
problemów przestrzennych



Podobszar występowania problemów przestrzennych Zawodzie-Porcelanowa

Charakterystyka obszaru:

Od połowy XIX wieku rozwój obszaru związany był 

z przemysłem (m.in. hutą cynku „Kunegunda”, hutą 

Ferrum). Od 1923 roku do 2009 na obszarze działała 

fabryka porcelany. W Studium dla obszaru określono 

funkcje produkcyjno-usługowe. Zespół budynków 

dawnej fabryki porcelany przy ul. Porcelanowej 23 

został ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

0,00% 0,02%



Podobszar występowania problemów przestrzennych Dąb-Baildona

Charakterystyka obszaru:

Podobszar cechuje się słabnącą dominacją funkcji 

przemysłowej. Do 2001 roku na terenie działała huta 

żelaza. W granicach podobszaru zlokalizowane są 

wartościowe obiekty zabytkowe (budynek dyrekcji 

Huty, Baildon, budynek Urzędu Celnego, dawny 

mostek kolejowy na Rawie, hala obróbki ciężkiej, 

wieża wodna, hale przeróbki plastycznej, hale 

walcowni taśm).  W Studium jako wiodące określono 

funkcje usługowe oraz usługowo – produkcyjne. 

0,00% 0,34%



Podobszar występowania problemów przestrzennych Kolonia Alfred

Charakterystyka obszaru:

W skład podobszaru wchodzi część osady robotniczej 

Alfred (powstałej wokół kopalni Alfred) w granicach 

ochrony wpisanych do rejestru zabytków. Początki 

osady sięgają połowy XIX wieku. Doskonała 

lokalizacja, bliskość Parku Śląskiego, infrastruktura 

komunikacyjna i właściwości krajobrazowe są 

dodatkowymi atutami przemawiającymi za realizacją 

kompleksowego projektu rewitalizacji 

i zagospodarowania dawnej kolonii robotniczej. 

0,01% 0,01%



Podobszar występowania problemów przestrzennych Wełnowiec-Konduktorska

Charakterystyka obszaru:

Na obszarze działalność przemysłowa (huta cynku) 

była prowadzona od połowy XIX wieku. W Studium

dla obszaru określono przede wszystkim funkcje 

produkcyjno-usługowe, a częściowo także usługowo –

mieszkaniowe. Obszar stanowi część terenów 

mających być zagospodarowanych na ekologiczną 

dzielnicę miasta, w której miałyby powstać obiekty 

biurowe, mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjne 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i przy 

wykorzystaniu technologii proekologicznych. 

0,00% 0,38%



Podobszar występowania problemów przestrzennych Szopienice-Woźniaka

Charakterystyka obszaru:

Od 1834 roku na terenie obszaru działała huta cynku 

Wilhelmina, aktualnie na jej miejscu znajduje się 

Zakład Przetwórstwa Miedzi Huty Metali Nieżelaznych 

„Szopienice” (w likwidacji). W obszarze znajdują się 

obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków 

województwa śląskiego: budynek dawnej cechowni 

i dyrekcji huty, wieża ciśnień. Zasadniczym kierunkiem 

przeznaczenia jaki przewiduje Studium jest funkcja 

produkcyjna i usługowa.

0,00% 0,53%



Projekty rewitalizacyjne



Wyjaśnienie pojęcia

Projekt wynikający z programu rewitalizacji tzn. wpisany do niego wprost lub mieszczący się 

w ramach określonych przez charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk powodujących sytuacje kryzysową (logicznie powiązany z treścią i celami 

programu rewitalizacji)*

Projekty rewitalizacyjne dzielą się na dwie kategorie: 

‒ podstawowe projekty rewitalizacyjne, tj. takie bez, których realizacja celów programu 

rewitalizacji nie byłaby możliwa, a obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z sytuacji 

kryzysowej 

‒ pozostałe projekty rewitalizacyjne, tj. takie, które ze względu na skalę oddziaływania oraz 

charakter trudno zidentyfikować indywidualnie

*Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP) v. 5.1, str. 392.



‒ W sumie 95 projektów, w tym 53 projekty miejskie i 42 projekty instytucji zewnętrznych

‒ Przybliżona wartość wszystkich projektów podstawowych wynosi  1 770 824 225 zł,  z czego 

projekty miejskie to 865 634 391 zł, a projekty instytucji zewnętrznych 905 189 833 zł 

‒ Projekty podstawowe obejmują działania o charakterze:

‒ Społeczno-kulturowym

‒ Infrastrukturalno-środowiskowym

‒ Gospodarczo-technologicznym

Podstawowe projekty rewitalizacyjne



‒ przedsięwzięcia zgłoszone w ramach konsultacji społecznych 

‒ przedsięwzięcia realizowane przez inwestorów zewnętrznych 

‒ działania w zakresie gospodarki 

‒ działania w zakresie rynku pracy

‒ działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

‒ działania w zakresie pomocy społecznej 

‒ projekty inwestycyjne i remontowe realizowane w ramach Programu Zadań Społeczno-Gospodarczych Miasta 

Katowice

‒ działania horyzontalne w zakresie programów adresowanych do osób, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

‒ działania horyzontalne w zakresie edukacji

‒ przedsięwzięcia „oddolne”

Pozostałe projekty rewitalizacyjne



System wdrażania i monitoringu



Model wdrażania programu rewitalizacji w Urzędzie Miasta Katowice 
(poziom strategiczny i taktyczny) 



Za proces wdrażania ustaleń Programu odpowiedzialni są: 

‒ Wiceprezydent Miasta Katowice, pełniący nadzór nad całością wdrażania procesu rewitalizacji, 

‒ Zespół Koordynujący, który koordynuje całość procesu wdrażania, dba o zapewnienie spójności pomiędzy 
założeniami LPR, strategią generalną oraz strategiami i programami funkcjonalnymi, poddaje analizie i ocenie 
informacje dostarczane przez strukturę wdrożeniową, przekazuje opracowane informacje nadzorującemu 
Wiceprezydentowi, w sytuacji zaistniałych zmian uwarunkowań wpływających na proces rewitalizacji w mieście 
Katowice, przygotowuje rekomendacje dla zmian zapisów Programu,

‒ Zespół Wdrażający, którego rolą jest: bieżący monitoring celów rewitalizacji, bieżące monitorowanie realizowanych 
projektów rewitalizacji i reagowanie w sytuacji zagrożenia ich realizacji w uzgodnieniu z Zespołem koordynującym, 
inicjowanie nowych projektów rewitalizacyjnych, dostarczanie informacji, analiz i wniosków komitetowi 
koordynującemu, bieżący kontakt ze społecznością lokalną oraz instytucjami zewnętrznymi, opracowywanie 
raportów,

‒ Rada Rewitalizacji, w skład której wchodzą przedstawiciele m.in.: mieszkańców, organizacji pozarządowych, 
podmiotów prowadzących działalność społeczną, instytucji kościelnych, uczelni wyższych, podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, instytucji wsparcia biznesu. Rada Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo - doradczą dla 
Prezydenta Miasta Katowice,

‒ Ponadto, przewiduje się ustanowienie w strukturze organizacyjnej Wydziału Rozwoju Miasta, nowego stanowiska –
Koordynatora ds. rewitalizacji. 



Model wdrażania programu rewitalizacji w Urzędzie Miasta Katowice 
(poziom operacyjny) 



Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice 

‒ gromadzenie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym 

‒ informacje o charakterze jakościowym, obejmują dane o stopniu realizacji działań i projektów 

podejmowanych w obszarze rewitalizacji przez różne jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz 

podmioty zewnętrzne, ujęte w ramach projektów PODSTAWOWYCH i POZOSTAŁYCH

‒ informacje o charakterze ilościowym odnoszą się do wskaźników wykorzystanych w procesie 

wyznaczania obszarów zdegradowanych. Ze względu na ich złożoność i charakter, dane będą 

gromadzone na potrzeby aktualizacji diagnozy i opracowania Raportu monitoringowego mid-term

‒ odpowiedzialnym za całość procesu monitoringu i ewaluację procesów rewitalizacyjnych jest Zespół 

Koordynujący, którego zadaniem jest analiza informacji, danych oraz raportów przedstawionych 

przez Zespół Wdrażający.



Uzgodnienia 



Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

‒ Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 

j.t.) projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” wymagał przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

‒ Dla projektu LPR opracowano prognozę oddziaływania na środowisko, która zgodnie z art. 51 cytowanej ustawy 

zawiera informacje o zakresie, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 

dokumentami; analizuje istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu; przedstawia rozwiązania 

mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu

‒ W ramach prognozy oceniono potencjalny wpływ projektów LPR na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, 

rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne.

‒ Z przeprowadzonej oceny wynika, iż realizacja zapisów projektowanego dokumentu nie będzie w znaczący sposób 

oddziaływać na środowisko.



Przeprowadzone konsultacje i uzyskane opinie

‒ W dniach od 06.04.2016 r. do 27.04.2016 r. projekt LPR został wyłożony do konsultacji 

społecznych. W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji zgłoszono i rozpatrzono 

6 uwag i wniosków.

‒ uzyskano pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora 

Sanitarnego

‒ uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

‒ Projekt Programu skierowano do konsultacji w ramach Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. W dniu 9 maja Rada pozytywnie zaopiniowała projekt dokumentu, zgłaszając 

jednocześnie jedną uwagę, która została uwzględniona.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


