
Lp. Podmiot zgłaszający uwagę

Numer 

strony/rozdział w 

wersji 

zaktualizowanej

Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie

1 Biuro Związku str. 1

Wersja VII Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków 

Subregionu Centralnego nr 16/2015 z dnia 30 listopada 2015 w 

sprawie aktualizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020”. Gliwice, listopad 2015

Wersja VIII Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania 

Członków Subregionu Centralnego nr 19/2016 z dnia 

10 maja 2016 w sprawie aktualizacji „Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020”. Gliwice, maj 2016

Zmiana numeru kolejnej wersji 

Strategii ZIT oraz numeru i daty 

przyjętej uchwału ustanawiającej 

dokument

2 Biuro Związku str. 4

STRATEGIA jest dokumentem przyjętym uchwałą Walnego 

Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 16/2015 z dnia 

30 listopada 2015 r. w sprawie aktualizacji „Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

STRATEGIA jest dokumentem przyjętym uchwałą 

Walnego Zebrania Członków Subregionu 

Centralnego nr 19/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w 

sprawie aktualizacji „Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Zmiana numeru kolejnej wersji 

Strategii ZIT oraz numeru i daty 

przyjętej uchwału ustanawiającej 

dokument

3 Biuro Związku str. 11 / rozdz. 2 Szerzej zagadnienie to jest opisywane w rozdziale 9 Strategii.
Szerzej zagadnienie to jest opisywane w rozdziale 

10 Strategii.
Zmiana numeru rozdziału.

4 Ministerstwo Rozwoju str. 46 / rozdz. 6
Rozwiązanie: Program POIŚ_WFOŚ oraz wiązki projektów: 

Termomodernizacja; Odnawialne źródła energii (zob. tab. 69).

Rozwiązanie: Program POIŚ_WFOŚ oraz wiązki 

projektów: Termomodernizacja i sieci ciepłownicze; 

Odnawialne źródła energii (zob. tab. 69).

Doprecyzowanie obecnych 

zapisów zgodnie z uwagami 

przesłanymi przez Ministerstwo 

Rozwoju w piśmie nr 

DKS.II.8440.1.3.2016.EJ.2 z 

dnia 25.01.2016 r.

5 Miasto Katowice str. 65 / rozdz. 7.1

"Ta niezadawalająca sytuacja spowodowana jest m.in.  :

– nieuporządkowaniem pod względem technicznym i organizacyjnym – 

hierarchizacja sieci, niski poziom parametrów przepustowościowych 

oraz wieloletni okres funkcjonowania wielu elementów bez istotnych, 

nadążających za potrzebami zmian;

– niespełnieniem wymagań stawianych ulicom klasy E, GP i G, a w 

niektórych miastach nawet ulicom klasy Z, co powoduje, że 

przepustowość wielu skrzyżowań jest niska (800-1000 pojazdów/h);(...)"

"Ta niezadawalająca sytuacja spowodowana jest m.in.  :

– nieuporządkowaniem pod względem technicznym i 

organizacyjnym – hierarchizacja sieci, niski poziom 

parametrów przepustowościowych oraz wieloletni okres 

funkcjonowania wielu elementów bez istotnych, 

nadążających za potrzebami zmian;

– niespełnieniem wymagań stawianych ulicom klasy S, 

GP i G, a w niektórych miastach nawet ulicom klasy Z, co 

powoduje, że przepustowość wielu skrzyżowań jest niska 

(800-1000 pojazdów/h);(...)"

Nie ma klasy E, klasy dróg są 

następujące: A, S, GP, G, Z, L, 

D

Rejestr zmian w Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wersja VIII

Załącznik nr 1 do pisma nr ZSC.061.5.2016 z dnia 19 maja 2016 r.



6 Miasto Katowice str. 64 / rozdz. 7.1

Etapami kluczowymi z punktu widzenia uzyskania maksymalnych 

efektów są etapy I i IV. Etap I obejmuje budowę dwupoziomowego 

węzła DK nr 81 z DK nr 86, zespolonego 

z węzłem autostradowym „Murckowska” autostrady A4 w Katowicach 

(rozwiązania w rejonie węzła zespolonego z autostradą A4 są 

uzgodnione z GDDKiA), a etap IV przewiduje budowę dwupoziomowego 

węzła DK nr 81 z ulicą Armii Krajowej. Obecnie aktualizowana jest 

dokumentacja techniczna w tym zakresie, co umożliwi uzyskanie decyzji 

ZRID w IV kwartale 2015r. Przewidywany koszt realizacji etapu I wynosi 

413,97 mln zł, natomiast dla etapu IV – 128,67 mln zł. 

Etapami kluczowymi z punktu widzenia uzyskania 

maksymalnych efektów są etapy I i IV. Etap I obejmuje 

budowę dwupoziomowego węzła DK nr 81 z DK nr 86, 

zespolonego 

z węzłem autostradowym „Murckowska” autostrady A4 w 

Katowicach (rozwiązania w rejonie węzła zespolonego z 

autostradą A4 są uzgodnione z GDDKiA), a etap IV 

przewiduje budowę dwupoziomowego węzła DK nr 81 z 

ulicą Armii Krajowej. Zaktualizowana dokumentacja 

techniczna w tym zakresie, umożliwiła uzyskanie dwóch 

decyzji ZRID:

- dla rozbudowy Drogi Krajowej Nr 81 od  węzła 

autostrady  A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii 

Krajowej Etap I – 25.01.2016r. (decyzja nieprawomocna)

- dla rozbudowy Drogi Krajowej Nr 81 od  węzła 

autostrady  A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii 

Krajowej Etap IV – 25.02.2016r. (decyzja 

nieprawomocna).

Przewidywany koszt realizacji etapu I wynosi 400 027 

979,00 zł, natomiast dla etapu IV – 132 831 990,00 zł. 

Doprecyzowanie obcnych zapisów

7 Miasto Katowice str. 90 / rozdz. 7.4

(…) – w Katowicach w rejonie przystanków Sądowa, Brynów 

Pętla i Zawodzie Pętla oraz w rejonie dworców kolejowych 

Katowice Ligota, Katowice Piotrowice i Katowice Podlesie (…)

(…)– w Katowicach: węzły „Ligota”, „Podlesie” i 

„Piotrowice” planowane są w rejonie istniejących 

przystanków kolejowych, węzły „Brynów Pętla” i 

„Zawodzie” w rejonie istniejących pętli 

tramwajowych, natomiast węzeł „Sądowa” w rejonie 

ulicy Sądowej (…)

Doprecyzowanie obowiązujących 

zapisów

8 Ministerstwo Rozwoju str. 98 / rozdz. 8

Poza projektami realizowanymi w formule ZIT oraz w ramach 

projektów komplementarnych finansowanych ze środków PO IiŚ, 

planowane są do realizacji projekty finansowane z dotacji 

zewnętrznych udzielanych w trybach konkursowych. W 

poprzednich rozdziałach wskazano jakie przykładowe projekty 

będą realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Poza projektami realizowanymi w formule ZIT oraz w 

ramach projektów komplementarnych 

finansowanych ze środków PO IiŚ, planowane są do 

realizacji projekty finansowane z dotacji 

zewnętrznych udzielanych w trybach konkursowych.

Doprecyzowanie obecnych 

zapisów zgodnie z uwagami 

przesłanymi przez Ministerstwo 

Rozwoju w piśmie nr 

DKS.II.8440.1.3.2016.EJ.2 z 

dnia 25.01.2016 r.

9 Ministerstwo Rozwoju str. 98 / rozdz. 8.1.

Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z samorządami 

lokalnymi jak miasta Tarnowskie Góry i Zawiercie, podjął 

inicjatywę pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej 

linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, która ma na 

celu racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej. 

Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z 

samorządami lokalnymi jak miasta Tarnowskie Góry 

i Zawiercie, podjął inicjatywę pn. Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Pyrzowice 

(dojazd do lotniska)”, która ma na celu racjonalne 

wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej. 

Doprecyzowanie obecnych 

zapisów zgodnie z uwagami 

przesłanymi przez Ministerstwo 

Rozwoju w piśmie nr 

DKS.II.8440.1.3.2016.EJ.2 z 

dnia 25.01.2016 r.



10 Miasto Dąbrowa Górnicza
str. 98-99 / rozdz. 

8.2.
Brak zapisów w poprzedniej wersji Strategii ZIT

Kolejnym przedsięwzięciem, mającym na celu 

zachowanie dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego jest projekt pn. „Zagłębiowski Park 

Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 

doliny rzek Przemszy i Brynicy”, którego liderem jest 

gmina Dąbrowa Górnicza, a partnerami miasto 

Będzin, gminy Sosnowiec, Siewierz, Sławków, Psary 

oraz powiat będziński. Projekt ten wpisany jest do 

Kontraktu Terytorialnego i realizuje cel rozwojowy 

wskazany w art. 5 KT „zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego” poprzez zachowanie 

bioróżnorodności na obszarach chronionych 

objętych projektem. Bazuje on na zasobach 

przyrodniczych Zagłębiowskiego Parku Linearnego, 

który posiada łącznie kilkadziesiąt obszarów 

cennych przyrodniczo i chronionych, na których 

występuje szereg gatunków flory i fauny objętych 

częściową lub ścisłą ochroną, w tym ochroną 

siedliskową. 

Dodanie projektu pn. 

„Zagłębiowski Park Linearny – 

rewitalizacja obszaru 

funkcjonalnego doliny rzek 

Przemszy i Brynicy”, który został 

umieszczony w Kontrakcie 

Terytorialnym dla Województwa 

Śląskiego.

11 IZ RPO WSL str. 120 / rozdz. 11

(…) pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące 

działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 

z późn. zm.)

(…) pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES 

obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 

1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

Doprecyzowanie obecnych 

zapisów zgodnie z uwagami 

przesłanymi przez IZ RPO WSL 

w piśmie nr RR-

RPIR.431.3.2015 RR-RPIR KW-

00035/2016 z dnia 11.02.2016 r.

12 Biuro Związku str. 121 / rozdz. 11

Cel szczegółowy RPO, którego osiąganie wspiera realizacja 

wiązki : Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia.  

Grupę odbiorców wsparcia udzielanego w ramach 

projektów realizowanych w poddziałaniu 7.1.1. RPO 

WSL 2014-2020 są osoby pozostające bez 

zatrudnienia, powyżej 30 roku życia (od dnia 30 

urodzin):

a) bezrobotne; 

b) nieaktywne zawodowo 

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z 

poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia; 

- kobiety; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę 

pozbawienia wolności.

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie z zapisami 

zaktualizowanego 

Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WSL 2014-

2020



13 Biuro Związku str. 121 / rozdz. 11

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego i jego wartości docelowa 

(2023): - Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby]: 526

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoby]: 316

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego i jego wartości docelowa 

(2023): - Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby]: 526

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoby]: 316 - Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem  w 

programie [osoby]: 247

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność 

na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na 

podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie [osoby]: 237

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność 

na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na 

podstawie liczby osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie [osoby]: 237

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność 

na własny rachunek, po opuszczeniu programu obliczana na 

podstawie liczby osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie [osoby]: 210

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie [osoby]: 101

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w programie [osoby]: 104

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]: 

98

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie [osoby]: 85

Aktualizacja wskaźników 

związana ze zmianami w SzOOP 

RPO WSL 2014-2020



14 IZ RPO WSL str. 122 / rozdz. 11

Wsparcie aktywizacyjne w PI skierowane jest do osób po 29 

roku życia.

Na etapie wyboru projektów zostaną zastosowane kryteria 

promujące równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz rozwiązania 

zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie 

etniczne lub rasowe, religię lub przekonania, niepełnosprawność, 

wiek, a także orientację seksualną. 

Ponadto, premiowane będą rozwiązania realizujące zasadę 

zrównoważonego rozwoju oraz zasady partnerstwa 

wielosektorowego w realizacji zadań. 

Dodatkowo wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych 

miejsc pracy będzie uwzględniane na bieżąco w oparciu o 

analizę potrzeb regionu w tym zakresie. Wyniki tej analizy będą 

brane pod uwagę podczas formułowania kryteriów wyboru 

projektów.

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),, 

planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. 

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z 

poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy grup:                                                                      

- osoby powyżej 50 roku życia;                                                                                                       

- kobiety;                                                                                                                                             

- osoby z niepełnosprawnościami;                                                                                                

- osoby długotrwale bezrobotne;                                                                                            

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Doprecyzowanie obecnych 

zapisów zgodnie z uwagami 

przesłanymi przez IZ RPO WSL 

w piśmie nr RR-

RPIR.431.3.2015 RR-RPIR KW-

00035/2016 z dnia 11.02.2016 r. 

oraz dostosowanie ich do 

aktualnej wersji Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO 

WSL 2014-2020 z grudnia 2015 

r.

15 Biuro Związku str. 122 / rozdz. 11

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego i jego wartości docelowa 

(2023):                                     - Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej [osoby]: 258

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego i jego wartości 

docelowa (2023):                                                           

- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 

gospodarczej [szt.]: 258

Aktualizacja wskaźników 

związana ze zmianami w SzOOP 

RPO WSL 2014-2020

16 Biuro Związku str. 123 / rozdz. 11 Brak zapisu

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu 

operacji może być realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działań realizowanych w ramach  1-go, 2-go i 

4-go typu operacji.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności.

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie z zapisami 

zaktualizowanego 

Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WSL 2014-

2020



17 Biuro Związku str. 127 / rozdz. 11 Brak zapisu

Grupę odbiorców wsparcia udzielanego w ramach 

projektów realizowanych w poddziałaniu 11.4.1. RPO 

WSL 2014-2020 stanowią osoby powyżej 30 roku życia 

(od dnia 30 urodzin).

Środki EFS zostaną przeznaczone na wsparcie osób z 

grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą 

lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby 

w dostępie do edukacji, w tym m. in osób o niskich 

kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia, Z 

wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności.

j.w

18 IZ RPO WSL str. 131 / rozdz. 11

(…) 1. Wsparcie typu outplacement dla pracowników 

przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do 

zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy, w tym w szczególności:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 

Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element 

wsparcia;

b. poradnictwo psychologiczne;

c. pośrednictwo pracy;

d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

e. staże, praktyki zawodowe;

f. subsydiowanie zatrudnienia;

g. bon na zasiedlenie;

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem 

doradczo-szkoleniowym.

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry 

zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  

wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu 

działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów 

zarządzania  oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa .

Zmiana nazwy formy wsparcia wskazanej w pkt. 1 

ppkt. g z "bon na zasiedlenie" na "dodatek 

relokacyjny" oraz usunięcie w całości pkt. 2. 

Wsparcie doradczo-szkoleniowe…

j.w.



19 Biuro Związku str. 131 / rozdz. 11

1. Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw 

zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w 

szczególności:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 

Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element 

wsparcia;

b. poradnictwo psychologiczne;

c. pośrednictwo pracy;

d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

e. staże, praktyki zawodowe;

f. subsydiowanie zatrudnienia;

g. dodatek relokacyjny;

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem 

doradczo-szkoleniowym. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia 

co najmniej jeden z poniższych  warunków: jest osobą z 

niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50 roku życia, jest 

kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą 

poniżej 30 roku życia;

1. Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw 

zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w 

szczególności:

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 

Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element 

wsparcia;

b. poradnictwo psychologiczne;

c. pośrednictwo pracy;

d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

e. staże, praktyki zawodowe;

f. subsydiowanie zatrudnienia;

g. dodatek relokacyjny;

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem 

doradczo-szkoleniowym. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia 

co najmniej jeden z poniższych  warunków: jest osobą z 

niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50 roku życia, jest 

kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą 

poniżej 30 roku życia;

i. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej 

miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 

wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 

6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej – realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem 

wymienionym w literze h .

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie z zapisami 

zaktualizowanego 

Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WSL 2014-

2020

20 Biuro Związku str. 133 / rozdz. 11 Brak zapisu

Docelową grupę odbiorców wsparcia udzielanego w 

ramach poddziałania 8.2.1. RPO WSL 2014-2020 

stanowią:

1. Pracownicy przedsiębiorstw  sektora MŚP;

2. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora 

MŚP.

Z wyłączeniem osób odbywających karę 

pozbawienia wolności.

j.w

21 Biuro Związku
str. 136 i 138 / rozdz. 

11

usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia 

opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności 

społecznej

usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu 

umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych 

podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub 

edukacyjnej,

j.w



22 IZ RPO WSL
str. 136 i 139 / rozdz. 

11

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi  w programie

j.w.

23 IZ RPO WSL str. 139 / rozdz. 11

Wskaźnik rezulatatu bezpośredniego i jego wartość docelowa 

(2023) - EFS:   - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających 

kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po opuszczeniu programu [osoby]: 1.069

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po zakończeniu projektu [szt.]: 36

- Liczba osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu 

lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 

programu [osoby]: 200

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu [szt.]: 12 (...)

Wskaźnik produktu i jego wartość docelowa (2023) - EFS:                                                

- Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej 

[szt.]: 136

- Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe [szt.]: 116

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]: 2.987

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi  świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie [osoby]: 1.740

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi [osoby]: 622 (...)

Usunięcie wskaźników Poddziałania 9.1.1. z tabeli 

62 dla wiązki projektów "Usługi społeczne"
j.w.



24 Biuro Związku str. 146 / rozdz. 11 Dla POIŚ_WFOŚ: tryb pozakonkursowy

Dla POIŚ_WFOŚ:

1. Dla poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach mieszkalnych w 

konurbacji śląsko-dąbrowskiej – tryb konkursowy. 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych PO IiŚ 2014-2020, wersja 1.4 z 13 

kwietnia 2016 r., ze względu na planowane 

zastosowanie mechanizmu inżynierii finansowej, 

ostateczny sposób wyboru  określony  zostanie  na  

podstawie  wyniku  przeprowadzonego  badania  

dotyczącego  analizy  ex  ante  instrumentów  

finansowych, zgodnie z art. 37 Rozporządzenia 

Komisji (UE) 1303/2014.

2. Dla poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja 

ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej – 

tryb pozakonkursowy 

3. Dla poddziałania 1.7.3. Promowanie 

wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła 

i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-

dąbrowskiej – tryb pozakonkursowy

Zmiana wynikająca ze 

zaktualizowanej wersji SzOOP 

PO IiŚ 2014-2020



25 IZ RPO WSL str. 155 / rozdz. 12

Na ich podstawie IPZIT przygotowuje i przedstawia IZ do 

zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO propozycje 

kryteriów oceny zgodności projektów ze STRATEGIĄ dla 

poddziałań RPO oraz współpracuje z IZ w przygotowaniu 

pozostałych kryteriów wyboru projektów w terminach i na 

zasadach wskazanych przez IZ

Szczegółowy tryb prac nad kryteriami wyboru 

projektów określają Instrukcje Wykonawcze IP ZIT 

oraz Zasady realizacji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 

2014-2020. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym 

drugim dokumencie, kryteria dotyczące zgodności ze 

Strategią ZIT w ramach Działań/Poddziałań RPO 

WSL są zatwierdzane przez Komitet Monitorujący 

RPO WSL (KM RPO WSL), w którym IP ZIT ma 

swoich przedstawicieli. Przed zatwierdzeniem 

kryteriów przez KM RPO WSL, IZ RPO WSL oraz IP 

WUP opracowują je oraz ich ewentualne zmiany we 

współpracy z IP ZIT. Prace nad kryteriami 

dotyczącymi zgodności ze Strategią ZIT dla 

właściwych Działań/Poddziałań RPO WSL oraz ich 

zmiany są inicjowane przez IZ RPO WSL lub IP 

WUP, jednak IP ZIT moze podjać inicjatywę zamiany 

kryteriów dotyczących zgodności ze Strategią ZIT. 

Ostateczne propozycje kryteriów dotyczących 

zgodności ze Strategią ZIT są przekazywane do IP 

ZIT najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem 

posiedzenia KM RPO WSL. KM RPO WSL na 

posiedzeniu zatwierdza m.in. kryteria dotyczące 

zgodnosci ze Strategią ZIT w ramach 

Działań/Poddziałań RPO WSL zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów 

oddanych za przyjmowaną uchwałą i przeciw jej 

przyjęciu, decydujący głos ma Przewodniczący KM, 

a w przypadku jego nieobecności - osoba go 

zastępująca.

Doprecyzowanie obecnych 

zapisów zgodnie z uwagami 

przesłanymi przez IZ RPO WSL 

w piśmie nr RR-

RPIR.431.3.2015 RR-RPIR KW-

00035/2016 z dnia 11.02.2016 r. 

oraz dostosowanie ich do 

aktualnej wersji Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO 

WSL 2014-2020 z grudnia 2015 

r. oraz Aneksu nr 1 do 

Porozumienia 

26 Biuro Związku str. 156 / rozdz. 12

Listy projektów wybranych do realizacji są zatwierdzane przez IZ 

RPO WSL oraz IP ZIT. 
Listy ocenionych projektów są zatwierdzane przez IZ 

RPO WSL oraz IP ZIT.
Doprecyzowanie zapisu

27 Biuro Związku str. 160 / rozdz. 12
Protest jest rozpatrywany przez IZ, w porozumieniu z IPZIT w 

zakresie jej dotyczącym.

Protest jest rozpatrywany przez IZ, w porozumieniu z 

IP WUP/ IP ZIT w zakresie go dotyczącym. 

Wnoszony jest za pośrednictwem IP WUP. 

j.w

28 Ministerstwo Rozwoju str. 161 / rozdz. 13

Drugi (POIŚ_WFOŚ: Program kompleksowej likwidacji niskiej 

emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej) stanowi element 

realizacji wiązki projektów „Termomodernizacja”

Drugi (POIŚ_WFOŚ: Program kompleksowej 

likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-

dąbrowskiej) stanowi element realizacji wiązki 

projektów „Termomodernizacja i sieci ciepłownicze” 

Doprecyzowanie obecnych 

zapisów zgodnie z uwagami 

przesłanymi przez Ministerstwo 

Rozwoju w piśmie nr 

DKS.II.8440.1.3.2016.EJ.2 z 

dnia 25.01.2016 r.



29 Biuro Związku
str. 161-162 / rozdz. 

13.1

Na POIŚ_TRA na mocy Uchwały nr 3/2015 ZZSC z dnia 

17.02.2015 r. składa się realizacja następujących zadań:

– Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury 

tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z 

zakupem taboru tramwajowego (Tramwaje Śląskie S.A.),

(...)

Na POIŚ_TRA na mocy Uchwały nr 85/2016 ZZSC z 

dnia 10.05.2016 r. składa się realizacja 

następujących zadań:

– Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-

Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego – etap I (Tramwaje Śląskie S.A.),

– Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-

Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego – etap II (Tramwaje Śląskie S.A.),

(...)

Doprecyzowanie zapisów, 

zgodnie z obowiązującą uchwałą 

w sprawie POIŚ_TRA



30 Ministerstwo Rozwoju str. 162 / rozdz. 13.2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7. 

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji 

śląsko-dąbrowskiej. Mając na uwadze uzyskanie efektu synergii i 

zwiększenia efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza, 

zakres interwencji będzie obejmował działania z zakresu 

głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych (poddziałanie 1.7.1.), 

budowy/przebudowy sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu 

(poddziałanie 1.7.2.) oraz wykorzystywania wysokosprawnej 

kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (działanie 1.7.3.).

(…) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni rolę 

Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7. 

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie 

konurbacji śląsko-dąbrowskiej realizowanego w 

ramach POIiŚ 2014-2020. Mając na uwadze 

uzyskanie efektu synergii i zwiększenia efektywności 

energetycznej oraz ochrony powietrza, zakres 

interwencji będzie obejmował działania dotyczące 

głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

(poddziałanie 1.7.1.), budowy/przebudowy sieci 

dystrybucji ciepła i/lub chłodu (poddziałanie 1.7.2.) 

oraz wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej (działanie 1.7.3.).

j.w.

31 Ministerstwo Rozwoju str. 163 / rozdz. 13.2

Realizacja wiązki projektów „Termomodernizacja” obejmującej 

POIŚ_WFOŚ oraz projekty realizowane w ramach RPO 

przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej 

samorządów wchodzących w skład SC oraz „Ramowego 

dokumentu wdrażania działań na rzecz ograniczenia niskiej 

emisji w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

Realizacja wiązki projektów „Termomodernizacja i 

sieci ciepłownicze” obejmującej POIŚ_WFOŚ oraz 

projekty realizowane w ramach RPO przyczyni się 

do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej 

samorządów wchodzących w skład SC oraz 

„Programu ochrony powietrza dla terenu 

województwa śląskiego”.

j.w.



32 Biuro Związku str. 170 / rozdz. 15 Brak zapisów w poprzedniej wersji Strategii ZIT

Dnia 27 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju wydało pozytywną opinię w zakresie zgodności 

Strategii ZIT z Umową Partnerstwa. 6 października 2015 r. 

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę 

dotyczącą opinii o zgodności Strategii ZIT Subregionu 

Centralnego z możliwościami finansowania ZIT w ramach 

RPO WSL 2014-2020.;

oraz informacje o realizowanych przez nich projektach 

planowanych do złożenia w trybie konkursowym POIŚ 

2014-2020, przyczyniły się do opracowania VII wersji 

Strategii ZIT. Została ona przyjęta przez WZCSC uchwałą 

nr 16/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. Następnie 

dokument został przekazany Ministerstwu Rozwoju (MR) 

oraz IZ RPO celem zaopiniowania.

wersji Strategii ZIT z Umową Partnerstwa, wskazując 

jednocześnie na obszary, które powinny ulec modyfikacji 

w odniesieniu do projektów realizowanych w konkursach 

ogłaszanych w ramach POIŚ 2014-2020. Uwagi do 

przedmiotowego dokumentu zgłosiła również IZ RPO. 

Wynikały one z konieczności zapewnienia zgodności 

Strategii ZIT z Aneksem nr 1 do Porozumienia ws. 

powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu ZIT 

w ramach RPO WSL 2014-2020, Szczegółowym Opisem 

Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020. Zasadami 

realizacji ZIT/RIT w ramach RPO WSL 2014-2020, 

zaktualizowanym Opisem Funkcji 

i Procedur RPO oraz zaktualizowanymi Instrukcjami 

Wykonawczymi IP ZIT RPO WSL. Dokumenty te zostały 

zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego już 

po przyjęciu VII wersji Strategii ZIT, stąd konieczność 

zaktualizowania zapisów w niej zawartych i opracowania 

niniejszej, VIII wersji Strategii ZIT.

Dodano opis prac nad kolejnymi 

aktualizacjami Strategii ZIT

33 Biuro Związku str. 173 / rozdz. 16

Dane pozyskiwane są przez IP ZIT bezpośrednio z Lokalnego 

Systemu Informatycznego, a w razie potrzeby uzupełniane są 

danymi pozyskanymi od beneficjentów wsparcia uzyskanego w 

ramach ZIT lub od IZ. IP ZIT opracowuje 

i przekazuje IZ sprawozdania (okresowe, roczne),, sprawozdanie 

końcowe oraz informacje kwartalne na zasadach określonych 

przez IZ, ramowo wskazanych 

w porozumieniu między IZ  a IP ZIT.

Dane pozyskiwane są przez IP ZIT bezpośrednio z 

Lokalnego Systemu Informatycznego, a w razie 

potrzeby uzupełniane są danymi pozyskanymi od 

beneficjentów wsparcia uzyskanego w ramach ZIT 

lub od IZ RPO WSL. IP ZIT opracowuje 

i przekazuje IZ RPO WSL sprawozdania (okresowe, 

roczne),, sprawozdanie końcowe oraz informacje 

kwartalne na zasadach określonych przez IZ RPO 

WSL, ramowo wskazanych 

w porozumieniu między IZ RPO WSL a IP ZIT, a 

także opisanych w Zasadach realizacji ZIT/RIT. 

Doprecyzowanie zapisów



34 Biuro Związku str. 174 / rozdz. 16

Pozwala to na rekomendowanie IZ harmonogramu konkursów i przypisanej im 

alokacji.

Na warstwę związaną z ewaluacją składają się cztery działania. Pierwszym jest 

bieżąca ewaluacja dopasowania STRATEGII do sytuacji w SC i oczekiwań JST 

oraz partnerów społecznych połączona z ewaluacją wdrażalności STRATEGII. 

Jest ona prowadzona przez BZSC. Konieczne zmiany są rekomendowane do 

przyjęcia ZZSC lub WZCSC, a także konsultowane z IZ  oraz Radą 

Konsultacyjną ds. ZIT. Warstwa ta obejmuje także aktualizowanie STRATEGII w 

sytuacji istotnej zmiany dokumentów programowych warunkujących jej treść, tj. 

przede wszystkim RPO. 

Działaniem drugim jest przegląd śródokresowy realizacji STRATEGII bazujący na 

autoewaluacji. Zostanie on uruchomiony w 2017 r. uchwałą ZZSC. Wynikiem 

przeglądu będzie raport wewnętrzny przedstawiony WZCSC oraz IZ  nie później 

niż do końca 2018 r. Konieczne zmiany będą przyjmowane przez ZZSC lub 

rekomendowane do przyjęcia WZCSC, a także konsultowane z IZ.

Pozwala to na rekomendowanie IZ RPO WSL harmonogramu 

konkursów i przypisanej im alokacji.

Na warstwę związaną z ewaluacją składają się cztery działania. 

Pierwszym jest bieżąca ewaluacja dopasowania STRATEGII do 

sytuacji w SC i oczekiwań JST oraz partnerów społecznych 

połączona z ewaluacją wdrażalności STRATEGII. Jest ona 

prowadzona przez BZSC. Konieczne zmiany są rekomendowane 

do przyjęcia ZZSC lub WZCSC, a także konsultowane z IZ RPO 

WSL oraz Radą Konsultacyjną ds. ZIT. Warstwa ta obejmuje 

także aktualizowanie STRATEGII w sytuacji istotnej zmiany 

dokumentów programowych warunkujących jej treść, tj. przede 

wszystkim RPO. 

Działaniem drugim jest przegląd śródokresowy realizacji 

STRATEGII bazujący na autoewaluacji. Zostanie on uruchomiony 

w 2017 r. uchwałą ZZSC. Wynikiem przeglądu będzie raport 

wewnętrzny przedstawiony WZCSC oraz IZ RPO WSL nie 

później niż do końca 2018 r. Konieczne zmiany będą 

przyjmowane przez ZZSC lub rekomendowane do przyjęcia 

WZCSC, a także konsultowane z IZ RPO WSL.

Doprecyzowanie zapisów

35 IZ RPO WSL str. 176 / rozdz. 17

Tabela 72, 1.1.2. Wyrównywanie szans wejścia i powrotu na 

rynek pracy

Wiązka „Zatrudnienie”, środki własne na dofinansowanie [EUR]: 

500 771

Tabela 72, 1.1.2. Wyrównywanie szans wejścia i 

powrotu na rynek pracy

Wiązka „Zatrudnienie”, środki własne na 

dofinansowanie [EUR]: 500 772

Doprecyzowanie obecnych 

zapisów zgodnie z uwagami 

przesłanymi przez IZ RPO WSL 

w piśmie nr RR-

RPIR.431.3.2015 RR-RPIR KW-

00035/2016 z dnia 11.02.2016 r. 

oraz dostosowanie ich do 

aktualnej wersji Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO 

WSL 2014-2020 z grudnia 2015 

r.

36 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi  świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie (wartość wskaźnika łączna dla 

poddziałania 9.2.1. RPO WSL 2014-2020)

Doprecyzowanie zapisów



37 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi  świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - wartość wskaźnika 1.740 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie - wartość wskaźnika 3.480 os.

Zmiana wielkości wskaźnika 

zgodnie z uwagami IZ RPO WSL 

przesłanymi w piśmie nr RR-

RPIR.431.3.2015 RR-RPIR KW-

00035/2016 z dnia 11.02.2016 r.

38 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej - 

wartość wskaźnika 136 szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie - wartość wskaźnika 3.480 os.

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.

39 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez 

partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe - wartość 

wskaźnika 116 szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi - wartość wskaźnika 1244 os.

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.

40 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie - wartość 

wskaźnika 2987 os.

Liczba wybudowanych / przebudowanych / 

wyremontowanych / objętych innymi robotami 

budowlanymi obiektów, w których realizowane są 

usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - wartość 

wskaźnika 28 szt.

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.

41 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi  świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie - wartość wskaźnika 1.740 os.

Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących 

budynkach - wartość wskaźnika 558 szt.

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.



42 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi - wartość wskaźnika 

622 os.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu 

projektu (wartość wskaźnika łączna dla poddziałania 

9.2.1. RPO WSL 2014-2020) - wartość wskaźnika 

24 szt.

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.

43 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych / 

objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 

wartość wskaźnika 28 szt.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu (wartość wskaźnika łączna 

dla poddziałania 9.2.1. RPO WSL 2014-2020) - 

wartość wskaźnika 401 os.

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.

44 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach - 

wartość wskaźnika 558 szt.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu (wartość wskaźnika łączna dla poddziałania 

9.2.1. RPO WSL 2014-2020) - wartość wskaźnika 

71 szt.

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.

45 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu 

lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 

programu - wartość wskaźnika 1069 os.

Liczba osób korzystających ze wspartej 

infrastruktury - wartość wskaźnika 725391 os.

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.

46 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i 

nowych liniach komunikacji miejskiej - wartość wskaźnika 100 

szt.

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych - wartość 

wskaźnika 2 Mwe

Zmiana wielkości i nazwy 

wskaźnika zgodnie z uwagami IZ 

RPO WSL przesłanymi w piśmie 

nr RR-RPIR.431.3.2015 RR-

RPIR KW-00035/2016 z dnia 

11.02.2016 r.



47 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Brak zapisu

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób 

bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem  w programie [wiązka 

„Zatrudnienie”]: 247

Aktualizacja wskaźników 

związana ze zmianami w SzOOP 

RPO WSL 2014-2020

48 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Brak zapisu

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób 

długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie [wiązka „Zatrudnienie”]: 237

j.w

49 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Brak zapisu

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie [wiązka „Zatrudnienie”]: 237

j.w

50 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Brak zapisu

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu obliczana na podstawie liczby osób 

biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie [wiązka „Zatrudnienie”]: 210

j.w

51 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Brak zapisu

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu obliczana na podstawie 

liczby osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi)  objętych wsparciem  w programie 

[wiązka „Zatrudnienie”]: 101

j.w



52 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Brak zapisu

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu obliczana na podstawie 

liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie [wiązka „Zatrudnienie”]: 104

j.w

53 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Brak zapisu

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu obliczana na podstawie 

liczby osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie [wiązka „Zatrudnienie”]: 98

j.w

54 Biuro Związku

Aneks 1. Tabela 

wskaźników 

produktu, rezultatu 

bezpośredniego i 

rezultatu 

strategicznego

Brak zapisu

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu obliczana na podstawie 

liczby osób biernych

zawodowo objętych wsparciem w programie [wiązka 

„Zatrudnienie”]: 85

j.w

55 Tramwaje Śląskie S.A.

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 1

1. Nazwa projektu: Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej 

wraz z zakupem taboru tramwajoweg

1. Nazwa projektu: Zintegrowany projekt 

modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w 

Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem 

taboru tramwajowego (etap I i etap II)

Podział projektu na dwa etapy 

na wniosek Beneficjena

56 Tramwaje Śląskie S.A.

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 1

11. Opis projektu: (…) planowane jest zmodernizowanie ok. 100 

km torowisk tramwajowych i budowa ok. 23 km nowych 

odcinków linii tramwajowych.

11. Opis projektu: (…) planowane jest 

zmodernizowanie ok. 55 km linii tramwajowych (ok. 

98 km torów pojedynczych) i budowa ok. 11 km 

nowych linii tramwajowych (ok. 23 km nowych 

odcinków torów pojedynczych).

Zmiana wartości wskaźników na 

wniosek Beneficjenta



57 Tramwaje Śląskie S.A.

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 1

1. Całkowita długość linii tramwajowych - wartość docelowa: 23

2. Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych: 100

1. Całkowita długość linii tramwajowych - wartość 

docelowa: 11

2. Całkowita długość zmodernizowanych linii 

tramwajowych: 55

Zmiana wartości wskaźników na 

wniosek Beneficjenta

58 Miasto Katowice

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 3

4. Przewidywany okres realizacji projektu - data zakończenia: IV kwartał 

2018

4. Przewidywany okres realizacji projektu - data 

zakończenia: II kwartał 2019

Zmiana terminu na wniosek 

Beneficjenta

59 Miasto Katowice

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 3

5. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: II kwartał 

2016

5. Przewidywany termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie: IV kwartał 2016

Zmiana terminu na wniosek 

Beneficjenta

60 Miasto Katowice

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 3

6. Szacunkowy koszt całkowity: 61.000.000,00 PLN 6. Szacunkowy koszt całkowity: 59.516.070,00 PLN
Zmiana wartości na wniosek 

Beneficjenta

61 Miasto Katowice

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 3

7. Szacunkowy koszt kwalifikowalny: 61.000.000,00 PLN
7. Szacunkowy koszt kwalifikowalny: 59.516.070,00 

PLN

Zmiana wartości na wniosek 

Beneficjenta



62 Biuro Związku

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 3

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 25.200.000,00 PLN 

(41,31%)

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 

25.200.000,00 PLN (42,34%)

Aktualizacja % dofinansowania 

wskutek wnioskowanej przez 

Beneficjenta zmiany kosztów 

kwalifikowalnych (patrz pkt 8)

63 Biuro Związku

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 7

4. Przewidywany okres realizacji projektu - data zakończenia: I kwartał 

2017

4. Przewidywany okres realizacji projektu - data 

zakończenia: I kwartał 2018

Zmiana w wyniku błędnie 

wprowadzonego terminu

64 Biuro Związku

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy podstawowej 

nr 7

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 19.800.000,00 PLN 

(66%)

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 

19.819.938,95 PLN (66,07%)

Zmiana w wyniku oszacowania 

dokładnej kwoty dofinansowania, 

która została przeniesiona z 

projektu nr 6 (PKM Gliwice) na 

projekt nr 7 (Miasto Gliwice)

65 Biuro Związku

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy rezerwowej nr 

1

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 124.400.000,00 PLN 

(63%)

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 

148.125.000,00 PLN (75%)

Zmiana w wyniku usunięcia 

zapisu w uchwale Zarządu 

Związku dot. poziomu 

dofinansowania projektów 

POIŚ_TRA na poziomie 63% 

(w ramach PO IiŚ 2014-2020 

maksymalny poziom 

dofinansowania wynosi 75%)

66 Miasto Jaworzno

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy rezerwowej nr 

2

Projekt pn. "Jaworznicki Tramwaj. Integracja zeroemisyjnej 

komunikacji publicznej"

Projekt pn. "Poprawa systemu transportu 

publicznego w Jaworznie, poprzez zakup 

nowoczesnego taboru i budowę niezbędnej 

infrastruktury

Zmiana planowanego do 

realizacji projektu na wniosek 

Beneficjenta 

(w załączeniu fiszka projektowa 

do nowego projektu)



67 Biuro Związku

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy rezerwowej nr 

3

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 151.778.780,49 PLN 

(63%)

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 

180.689.024,39 PLN (75%)

Zmiana w wyniku usunięcia 

zapisu w uchwale Zarządu 

Związku dot. poziomu 

dofinansowania projektów 

POIŚ_TRA na poziomie 63% 

(w ramach PO IiŚ 2014-2020 

maksymalny poziom 

dofinansowania wynosi 75%)

68 Biuro Związku

Aneks nr 2. Fiszki 

zadań (projektów) w 

ramach projektu 

komplementarnego 

POIŚ_TRA - projekt 

z listy rezerwowej nr 

4

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 40.000.000,00 PLN 

(63%)

8. Szacunkowa kwota dofinansowania: 

47.619.000,00 PLN (75%)

Zmiana w wyniku usunięcia 

zapisu w uchwale Zarządu 

Związku dot. poziomu 

dofinansowania projektów 

POIŚ_TRA na poziomie 63% 

(w ramach PO IiŚ 2014-2020 

maksymalny poziom 

dofinansowania wynosi 75%)

69 Miasto Katowice

Aneks 4. Stan prac 

nad przygotowaniem 

dokumentów 

wdrożeniowych w 

gminach Subregionu 

Centralnego

 Lokalny Program Rewitalizacji miasta Katowice zostanie 

opracowany w 2015 r." 

 Lokalny Programy Rewitalizacji miasta Katowice  

zostanie opracowany w 2016 r

Zmiana terminu  opracowania 

dokumentu



70 Miasto Katowice

Aneks 5. Zestawienie 

lokalnych strategii i 

programów 

powiązanych z 

interwencją ZIT 

Subregionu 

Centralnego

Tabela 3.  

Obowiązujące i 

przyszłe lokalne 

programy 

rewitalizacji, wg 

planów na czerwiec 

2014 r.

NAZWA DOKUMENTU:

„LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 2014-

2015” (UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA 'LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI MIASTA KATOWICE NA LATA 2014-2015' NR XLV/1059/14 Z 

DNIA 05.02.2014 R. ZE ZM.) 

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE 

OPRACOWANIA, LUB WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO 

OPRACOWANIA):

OBOWIĄZUJE W LATACH 2014-2015; STANOWI BEZPOŚREDNIĄ 

KONTYNUACJĘ „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2007-

2013”; PLANOWANA JEST AKTUALIZACJA PROGRAMU ZGODNIE Z 

WYTYCZNYMI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WSL DLA PROGRAMÓW 

ORAZ ZGODNIE Z NOWYM PODEJŚCIEM DO REWITALIZACJI W NOWEJ 

PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ, A TAKŻE 

POSZERZENIE HORYZONTU CZASOWEGO PROGRAMU. 

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA (CELE, DZIAŁANIA, ITP.):

WYZNACZA 13 OBSZARÓW REWITALIZACJI. CELE I ZADANIA LPR:  

- CPR.I. PRZYWRÓCENIE UTRACONYCH FUNKCJI CENTRUM MIASTA: 

ZPR.I.1. ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH I USŁUG 

CENTROTWÓRCZYCH, ZPR.I.2. PORZĄDKOWANIE 'STAREJ' TKANKI 

URBANISTYCZNEJ, ZPR.I.3. POPRAWA ESTETYKI PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH

- CPR.II. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA HISTORYCZNO – KULTUROWEGO 

NAJSTARSZYCH DZIELNIC MIASTA: ZPR.II.1. REWALORYZACJA OBIEKTÓW 

O WARTOŚCIACH ORAZ ZNACZENIU HISTORYCZNYM I 

ARCHITEKTONICZNYM, ZPR.II.2. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU 

KULTUROWEGO I TURYSTYCZNEGO MIASTA,

- CPR.III. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW MIEJSKICH: 

ZPR.III.1. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM M.IN. W 

ZAKRESIE WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH, BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, ZPR.III.2. 

WZMOCNIENIE IDENTYFIKACJI MIESZKAŃCÓW Z MIASTEM, ZPR.III.3. 

STWORZENIE WARUNKÓW DO ZMIANY STRUKTURY SPOŁECZNEJ W 

REWITALIZOWANYCH OBSZARACH

- CPR.IV. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW 

POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH: ZPR.IV.1. STWORZENIE 

WARUNKÓW DLA ROZWOJU NOWYCH FORM AKTYWNOŚCI, 

GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ, EDUKACYJNEJ I 

TURYSTYCZNO - REKREACYJNEJ.

NAZWA DOKUMENTU:  

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Katowice na 

lata 2016 - 2022 - w trakcie opracowania

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O 

PLANOWANYM TERMINIE OPRACOWANIA, LUB 

WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO

OPRACOWANIA): 

Planowany okres obowiązywania: 2016 - 2022

Planowany termin uchwalenia Programu - II kwartał 

2016 r.

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA (CELE, 

DZIAŁANIA, ITP.) - LISTA, BEZ OPISÓW:  

możliwe do uzupełnienia po uchwaleniu Programu

Zmiana obecnych zapisów celem 

dostosowania ich do faktycznego 

stanu prac nad dokumentacją
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Aneks nr 5. 

Zestawienie 

lokalnych strategii 

i programów 

powiązanych 

z interwencją ZIT 

Subregionu 

Centralnego. Tabela 

1. Obowiązujące i 

przyszłe plany 

gospodarki 

niskoemisyjnej / 

programy i strategie 

energetyczne, wg 

planów na czerwiec 

2014 r.

NAZWA DOKUMENTU:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O 

PLANOWANYM TERMINIE OPRACOWANIA, LUB 

WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA):

I / II KWARTAŁ 2015 R. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O 

PLANOWANYM TERMINIE OPRACOWANIA, LUB 

WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA):

ZOSTANĄ OKREŚLONE W OPRACOWANIU 

EMISJA CO2 NA TERENIE JST Z PODANIEM ŹRÓDŁA 

DANYCH:

~ 18075 MG/ROK  DANE Z PONE

SZACOWANY SPADEK EMISJI CO2 W WYNIKU 

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:

BRAK DANYCH

NAZWA DOKUMENTU:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA RUDA 

ŚLĄSKA

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O 

PLANOWANYM TERMINIE OPRACOWANIA, LUB 

WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA):

UCHWALONY UCHWAŁĄ NR PR.0007.147.2015 RADY 

MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 R.

W Planie określano:

- Poprawa jakości powietrza

- Redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

- Podniesienie efektywności energetycznej

EMISJA CO2 NA TERENIE JST Z PODANIEM ŹRÓDŁA 

DANYCH:

1 034 927,76 mgco2/rok 

Rok bazowy: 2013.

Źródło danych: inwentaryzacja emisji co2 wykonana przy 

realizacji

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska

SZACOWANY SPADEK EMISJI CO2 W WYNIKU 

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:

25 395 mgco2/rok do roku 2030 czyli spadek o 2,5% w stosunku 

do emisji zinwentaryzowanej dla roku bazowego 2013

VII wersja Strategii ZIT zawiera 

obowiązujące i przyszłe plany 

wg. stanu na czerwiec 2014 r. po 

tej dacie powstały nowe lub 

zostały zaktualizowane istniejące 

dokumenty.
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Aneks nr 5. 

Zestawienie 

lokalnych strategii 

i programów 

powiązanych 

z interwencją ZIT 

Subregionu 

Centralnego. Tabela 

1. Obowiązujące i 

przyszłe plany 

gospodarki 

niskoemisyjnej / 

programy i strategie 

energetyczne, wg 

planów na czerwiec 

2014 r.

Brak zapisów w poprzedniej wersji Strategii ZIT

NAZWA DOKUMENTU:

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA RUDA 

ŚLĄSKA

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O PLANOWANYM 

TERMINIE OPRACOWANIA, LUB WYJAŚNIENIE 

NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA):

Aktualizacja przyjęta Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 września 

2012 r. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O PLANOWANYM 

TERMINIE OPRACOWANIA, LUB WYJAŚNIENIE 

NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA):

W Planie określano:

- Bieżący stan zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe oraz perspektywy zmian zapotrzebowania na ww. 

media w przedziale czasowym do 2027 r. z uwzględnieniem 

rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;

- Perspektywy rozwoju wewnętrznego rynku energii w świetle 

zmian własnościowych, jakie nastąpiły w przedsiębiorstwach 

energetycznych zaopatrujących gminę wraz z uwzględnieniem 

postępującej konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych;

- Propozycje przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła, 

energii elektrycznej i paliw gazowych ze szczególnym 

uwzględnieniem obiektów, dla których gmina jest właścicielem 

lub zarządcą;

- Możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i 

energii z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i 

energii elektrycznej; 

- Zasoby odnawialnych źródeł energii wraz z analizą ich 

wykorzystania w lokalnej gospodarce energetycznej oraz 

możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych; 

- Charakterystyki energetyczne gminy oraz bilans paliw i energii z 

uwzględnieniem istniejących tendencji zmierzających do 

racjonalnego korzystania z nośników energii;

- Obecne oraz perspektywiczne bezpieczeństwo energetyczne 

gminy z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, regionalnych i 

globalnych oraz możliwej dywersyfikacji dostaw nośników energii;

- Wpływ liberalizacji rynku energii (zasada TPA) na gospodarkę

Dodanie zapisów
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Aneks nr 5. 

Zestawienie 

lokalnych strategii 

i programów 

powiązanych 

z interwencją ZIT 

Subregionu 

Centralnego. Tabela 

5. Obowiązujące i 

przyszłe lokalne 

strategie i programy 

edukacyjne, wg 

planów na czerwiec 

2014 r.

Brak zapisów w poprzedniej wersji Strategii ZIT

NAZWA DOKUMENTU 

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA 

MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2015-2018

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O 

PLANOWANYM TERMINIE OPRACOWANIA, LUB 

WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA) 

2015-2018

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA (CELE, DZIAŁANIA, 

ITP.) - LISTA, BEZ OPISÓW

- Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców 

miasta

- Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju

- Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Dostosowanie zapisów do stanu 

faktycznego
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Aneks nr 5. 

Zestawienie 

lokalnych strategii 

i programów 

powiązanych 

z interwencją ZIT 

Subregionu 

Centralnego. Tabela 

6. Obowiązujące i 

przyszłe lokalne 

strategie i programy 

w zakresie 

gospodarki wodno-

ściekowej, wg planów 

na czerwiec 2014 r.

Brak zapisów w poprzedniej wersji Strategii ZIT

NAZWA DOKUMENTU 

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA 

MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2015-2018

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O 

PLANOWANYM TERMINIE OPRACOWANIA, LUB 

WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA) 

2015-2018

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA (CELE, DZIAŁANIA, 

ITP.) - LISTA, BEZ OPISÓW

- Sprawny i funkcjonalny system kanalizacyjno-

wodociągowy

- Ograniczenie zużycia wody na terenie miasta ruda śląska

-Zwiększenie dostępności mieszkańców rudy śląskiej do 

zbiorczego systemu odprowadzania ścieków oraz 

oczyszczalni ścieków

oraz                                                                                        

NAZWA DOKUMENTU                                                

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ 

KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2016

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O 

PLANOWANYM TERMINIE OPRACOWANIA, LUB 

WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA) 

2015-2018

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA (CELE, DZIAŁANIA, 

ITP.) - LISTA, BEZ OPISÓW                                       

Prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków

Dodanie zapisów zgodnie ze stanem 

fakycznym
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Aneks nr 5. 

Zestawienie 

lokalnych strategii 

i programów 

powiązanych 

z interwencją ZIT 

Subregionu 

Centralnego. Tabela 

7. Obowiązujące i 

przyszłe lokalne 

strategie i programy 

w zakresie 

gospodarki 

odpadami, wg planów 

na czerwiec 2014 r.

NAZWA DOKUMENTU 

POWIATOWY PROGRAM USUWANIA AZBESTU, WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH  

AZBEST NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O PLANOWANYM TERMINIE 

OPRACOWANIA, LUB WYJAŚNIENIE NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA) 

DO 31 GRUDNIA 2032 R.

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA (CELE, DZIAŁANIA, ITP.) - LISTA, BEZ 

OPISÓW

1.DOPROWADZENIE DO CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

2.INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE 

MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

3.WYZNACZENIE STOPNIA PILNOŚCI DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH.

NAZWA DOKUMENTU 

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2015-2018

OKRES OBOWIĄZYWANIA (LUB INFORMACJA O PLANOWANYM 

TERMINIE OPRACOWANIA, LUB WYJAŚNIENIE 

NIEPRZYSTĘPOWANIA DO OPRACOWANIA) 

2015-2018

NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA (CELE, DZIAŁANIA, ITP.) - 

LISTA, BEZ OPISÓW

- Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami

- Zrównoważone gospodarowanie odpadami oraz zwiększenie 

udziału odzysku, w szczególności recyklingu, w odniesieniu do 

szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury

- Racjonalna gospodarka odpadami niebezpiecznymi

- Zapobieganie powstawaniu odpadów

Dodanie do dotychczasowego 

dokumentu drugiego, pn. 

POWIATOWY OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA MIASTA RUDA 

ŚLĄSKA NA LATA 2015-2018


