
Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata  

2007-2015 za rok 2011 

 

 

W dniu 25.06.2009 r. Rada Miasta Ruda Śląska przyjęła Uchwałę Nr 827/XLVI/2009  

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015”. 

Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter otwarty, zakłada elastyczną formułę wdraŜania, 

umoŜliwiającą dokonywanie zmian celem optymalnej i skutecznej realizacji planowanych zadań.  

 

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013, muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji.  

 

W Rudzie Śląskiej wyznaczonych zostało 10 obszarów rewitalizacji. Tabela przedstawia 

całkowitą liczbę projektów, z podziałem na zakończone, realizowane oraz te, przeznaczone do 

realizacji w następnych latach (ich realizacja nie została jeszcze rozpoczęta).  

 

Nazwa obszaru 
Liczba 

projektów 
ogółem 

Zakończone 
projekty 

Realizowane 
projekty 

Projekty, 
których 
realizacja  
nie została 
rozpoczęta 

Ruda 22 0 12 10 

Nowy Bytom 20 2 15 3 
Wirek 11 0 9 2 
Orzegów 12 0 3 9 
Godula 4 0 4 0 
Chebzie 4 1 3 0 

Kochłowice 9 0 3 6 
Bielszowice 2 0 1 1 
Halemba 1 0 1 0 
Bykowina 11 2 7 2 

 96 5 58 33 
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Poziom realizacji, stopień zaawansowania i wykonania zadań oraz poszczególnych projektów 

ujętych w LPR, za rok 2011 przedstawia się następująco: 

 

I. Obszar Ruda. 

 
1. R7 – Rewitalizacja zabytkowej zabudowy osiedla robotniczego przy ul. Staszica od 1 do 15, 

Kościelnej 2, 4, 6, 8, Wieniawskiego 1, 3, 5, Wolności 33, 35 i 37. MGSM  „Perspektywa” – 

wymieniono pokrycie dachowe budynku przy ul. Staszica 11. Wymieniono zabytkowe drzwi 

wejściowe w budynkach przy ul. Wieniawskiego 1, 3, 5. Wykonano placyki gospodarcze przy  

ul. Staszica 1 i Wolności 39. Projekt realizowany od roku 2008. 

    

 

2. R8 – Rewitalizacja zabytkowego osiedla robotniczego w kwartale ulic Wolności od nr 102  

do 114 oraz Raciborskiej od nr 1 do 15. MGSM „Perspektywa” – Uporządkowano teren w kwartale 

osiedla Wolności-Raciborska. Opracowano projekt oraz rozpoczęto inwestycję kanalizacji 

deszczowej osiedla Wolności – Raciborska. Projekt realizowany od roku 2007. 

 

     

 

3. R9 – Rewitalizacja kwartału zabudowy przy rogu ul. Matejki 1-1c, Piastowskiej 9.  

MGSM „Perspektywa” – wykonano remont kominów w budynku przy ul. Piastowskiej 9. Projekt 

realizowany od roku 2007. 

 

4. R12 – Rewitalizacja zabudowy przy ul. Ligonia 7, Starowiejskiej  31 i 33 - MGSM „Perspektywa” – 

wykonano renowację części elewacji budynku przy ul. Starowiejskiej 31. Projekt realizowany  

od roku 2007. 
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5. R22 – Renowacja i modernizacja obiektu Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. przy 

ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej. Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. – wymieniono 

pokrycie dachowe, odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną, przebudowano 

instalację grzewczą, zmodernizowano pomieszczenia wewnątrz budynku, w tym zmodernizowano 

sale szkoleniowe, biura oraz klatki schodowe. Projekt realizowany od roku 2008. 

 

 

 

6. R23 – Remont i modernizacja budynku Domu Harcerza znajdującego się przy ul. Szczęść BoŜe 4. 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej – wyremontowano 

pomieszczenia zlokalizowane na 1 piętrze, tj.: pokój komendy, pokój biurowy, pokój programowy, 

pokój instruktorski. Wymieniono tynki, zamurowano okna, pomalowano klatkę schodową. 

Wymieniono tynki, pomalowano korytarz na piętrze. Wykonano ocieplenie zaplecza wraz  

z remontem kapitalnym dachu oraz wymianą okien. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2011 r. 
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II. Obszar Nowy Bytom. 

 

1. N1 – Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek – centrum” (I etap).  

Wydział Inwestycji – zakończono realizację zadania. Zakres robót obejmował:  

- wymianę nawierzchni placu Jana Pawła II, obejmującego strefy Profanum, Sacrum, zespół fontann 

oraz ulice Ofiar Katynia i częściowo Damrota i Niedurnego o łącznej powierzchni 12 911,05 m2, 

- budowę nowej fontanny, 

- remont istniejącej fontanny, 

- wymianę infrastruktury podziemnej  

- oświetlenie terenu, 

- nasadzenie drzew, 

- wykonanie małej architektury. 

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.08.2010 r. W  2011r. wykonane zostały roboty uzupełniające 

inwestycji (zakończone w maju). Zespół Pozyskiwania Funduszy – w dniu 25.10.2011 r. otrzymano 

dofinansowanie w wysokości 10 145 180,84 zł (85 %) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013. Projekt realizowany był od roku 2008.  

 

 

   

2. N4 – Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla – kolonii robotniczej („Kaufhaus”) przy  

ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej. Wydział Inwestycji – kontynuowano prace ziemne, tj. wykonano 

nowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nowe drogi, ciągi pieszo-jezdne, chodniki. Projekt 

realizowany od roku 2005. Roboty wykonano w okresie IX 2009 r. do VI 2011r.  

Zakres prac obejmował wykonanie infrastruktury zewnętrznej – ETAP IA, tj.:  została ułoŜona nowa 

kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz  z przyłączami. W rejonie ulic Gwardii Ludowej i Podgórze 

wykonano parkingi, ciągi pieszo-jezdne i chodniki oraz nowe placyki gospodarcze wraz z obudowami 

śmietników. UłoŜona została równieŜ nowa nawierzchnia w ul. Podgórze i Gwardii Ludowej oraz 

wykonano boisko, placyki zabaw, oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na 

śmieci). W lipcu 2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Projekt realizowany od roku 2007. 
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3. N12 – Rewitalizacja kamienicy przy ul. Markowej 5-7. MGSM „Perspektywa” – dokończono 

renowację elewacji, wytyczono chodniki, wykonano remont drogi wewnętrznej przy ul. Markowej  

5-7. Projekt realizowany od roku 2010. 

      

 

4. N13 – Rewitalizacja starego osiedla robotniczego przy ul. Parkowej 1-19. MGSM „Perspektywa” – 

wymieniono pokrycie dachowe budynku przy ul. Parkowej 11, 19. Projekt realizowany od roku 

2009. 

 

5. N15 – Rewitalizacja zabudowy w centralnym placu miasta przy ul. Kościuszki 6-12, Wojska 

Polskiego 16-24, plac Jana Pawła II 4. MGSM „Perspektywa” – wykonano renowację elewacji 

budynku przy pl. Jana Pawła II 4. Projekt realizowany od roku 2010. 

 

     

 

6. N17 – Rewitalizacja zabudowań przy ulicach Czarnoleśnej 47-51 i Kazimierza 7-11a. MGSM 

„Perspektywa” – wykonano rozbiórkę fragmentu budynku mieszkalnego oraz wprowadzono pion 

sanitarny do budynku przy ul. Kazimierza 11 – 11a. Wymieniono pokrycie dachowe budynku  

przy ul. Kazimierza 7. Wykonano kapitalny remont kamienicy przy ul. Czarnoleśnej 49.  

Lokale w budynku przeznaczone są do sprzedaŜy. Projekt realizowany od roku 2006. 

 



 - 6 - 

 

 

7. N19 – Renowacja stuletniej kamienicy i oficyny w centrum Miasta. Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości „Barbara” – wykonano izolację pionową kamienicy i oficyny od strony podwórza, 

podjęto działania przygotowawcze do renowacji elewacji budynków kamienicy i oficyny – 

dokumentacja, pozyskanie środków, pozwolenie na remont od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Projekt realizowany od roku 2009. 

 

8. N21 - Renowacja Kościoła pw. św. Pawła wraz z wieŜą widokową w centrum miasta Ruda Śląska. 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Pawła – wykonano II etap prac renowacyjnych kościoła św. Pawła  

w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu. W 2011 roku dokonano renowacji dolnej części elewacji 

frontowej. Oczyszczono tynk i detale architektoniczne oraz plastyczne z brudu powierzchniowego. 

Skuto tynki odspojone, spękane i wtórne. ZałoŜono wprawy szlachetne cementowo – wapienne. 

Zrekonstruowało ozdobne detale architektoniczne w formie płaskorzeźb. Wypełniono rysy i spękania, 

uzupełniono brakujące elementy. Projekt realizowany od roku 2009. 
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III. Obszar Wirek. 

 

1. W4 – Rewitalizacja kwartału zwanego WERDON-em przy ul. Ściegiennego 1, 3-3d, 2-2d, 1-go Maja 

254, 256-264, Katowicka 4-10, Zdziebkowskiej 6, 6a. MGSM „Perspektywa” – wykonano remont 

kominów w budynkach kwartału osiedla przy ulicach: 1-go Maja 254, 256-264, Zdziebkowskiej 6, 

Ściegiennego 3. Projekt realizowany od roku 2011.  

 

2. W10 – Zastąpienie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami 

mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu przy 

 ul. 1 – go Maja 320. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1 – go Maja 320 – projekt 

został zgłoszony do konkursu celem pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007 – 2013. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno – techniczną, jednakŜe z uwagi 

na brak moŜliwości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 został 

umieszczony na liście rezerwowej. Projekt realizowany od roku 2007.  

 

3. W11 - Zastąpienie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami 

mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu przy 

 ul. 1 – go Maja 322. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 1 – go Maja 322 - projekt 

został zgłoszony do konkursu celem pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007 – 2013. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczno – techniczną, jednakŜe z uwagi 

na brak moŜliwości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 został 

umieszczony na liście rezerwowej. Projekt realizowany od roku 2007. 

 

V. Obszar Godula. 

 

1. G2 – Rewitalizacja kwartału przy ul. Rencistów 1, 3, 5, 7, 9 i Imieli 4, 6, 8, 10, 12.  

MGSM „Perspektywa” – wymieniono pokrycie dachowe budynku przy ul. Rencistów 1 i 4. Projekt 

realizowany od roku 2009. 

 

2. G3 – Rewitalizacja osiedla robotniczego usytuowanego wzdłuŜ ul. Goduli 21, 23, 27, 29, 31, 33, 

Nowaka 1, 6, 8, 10, 12, Kolbego 1 -10, 12, Tiałowskiego 1-8, 10, 12, Czereśniowej 10, 12, 14. 

MGSM „Perspektywa” – wymieniono pokrycie dachowe budynku przy ul. Kolbego 12. Wymieniono 

zabytkowe drzwi wejściowe w budynku przy ul. Tiałowskiego 1 i 12. Projekt realizowany od roku 

2007. 
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3. G4 – Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych (usunięcie azbestu) przy ul. Podlas 2, 4, 6, 20. 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa – zdemontowany został azbest  i wykonane zostało  docieplenie 

szczytu budynku przy ul. Podlas 20. Projekt realizowany od roku 2007. 

   

 

VI. Obszar Chebzie. 

 

C2 – Rewitalizacja kolonii zabytkowych budynków mieszkalnych przy ul. Szafranka 1 i 3, 

Nowobytomskiej 1-4, Styczyńskiego 6, 6a. MGSM „Perspektywa” – wymieniono pokrycie dachowe 

budynku przy ul. Styczyńskiego 6 oraz przy ul. Szafranka 3. Projekt realizowany od roku 2008. 
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VII. Obszar Kochłowice. 

 

K2 – Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych (usunięcie azbestu) przy ul. Łukaszewicza 9, 

Oświęcimskiej 79 i 85. Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa - zdemontowany został azbest, w trakcie 

realizacji jest  docieplenie całego budynku przy ul. Łukaszewicza 9. Projekt realizowany od roku 2010. 

 

     

 

X. Obszar Bykowina. 

 

1. BK2 – Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych osiedla 

mieszkaniowego przy ul. ZMP 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Kowalskiego 1-7,9 ul. Gwareckiej 

35 i ul. Górnośląskiej 20 materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka. MGSM 

„Perspektywa” – zastąpiono azbestowe elementy budynku przy ul. ZMP 18-18a oraz Kowalskiego 7 

materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka. Projekt realizowany od roku 2008. 
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2. BK7 – Modernizacja elewacji budynków mieszkalnych (usunięcie azbestu) przy ul. Brygadzistów 2, 

5, 7, Drozdów 2- 4, Grzegorzka 1, 3, 4, 10, 12, Grzegorzka 9 – Gwareckiej 24, Gwareckiej 15, 19, 

23, 25, 27, 31, Kanarków 1, 3- 5, Kombajnistów 2, Kopalnianej 10, 18- 20, Korfantego 19, 21, 

Poloczka 2- 4, 12, Skowronków 4, 6, 14, 16, Szramka 1, 3, Sztolniowej 2- 4, Szybowej 4, 6, 

Szpaków 3- 5, 9- 11- 13, 15- 17, 25- 27, 29- 31, 37, 39, 41- 43, 47, 49, 51- 53, Sztygarskiej 2, Wilka 

5, 6, 7, 8, 10, Zgrzebnioka 2, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 22. Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa – Projekt 

realizowany od roku 2008 - zdemontowany został azbest i wykonane zostało docieplenie całych 

budynków:   

 

- ul. Grzegorzka 1: 

   

 

 - ul. Grzegorzka 12: 
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- ul. Gwarecka 19:  

   

 

- ul. Gwarecka 31: 

   
 

- ul. Zgrzebnioka 8: 

   
 

- ul. Zgrzebnioka 14: 
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3. BK8 – Renowacja i modernizacja obiektu przy ul. 11 Listopada 15a w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. 

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o. o. – Realizacja projektu została powierzona innemu 

podmiotowi - Wydział Inwestycji – przedmiotem projektu była adaptacja zabytkowego budynku 

połoŜonego w Rudzie Śląskiej przy ul. 11 Listopada 15a na potrzeby utworzenia Centrum Inicjatyw 

Społecznych. Wymieniono stolarkę okienną, zmodernizowano pomieszczenia wewnętrzne, 

zagospodarowano otoczenie przyległe do budynku. Budynek pełni funkcje: edukacyjną, społeczną   

i kulturalną. WyposaŜony został w bibliotekę, sale konferencyjne, sale zajęciowe, klubowe, galerię 

i salę przeznaczoną dla dzieci. Ponadto, w budynku znajdować się będzie punkt doradztwa 

prawnego i gospodarczego, pomieszczenie dla organizacji społecznych, pomieszczenie dla grup 

aktywności. Zespół Pozyskiwania Funduszy - w dniu 15.04.2010 r. otrzymano dofinansowanie  

w wysokości 1 272 460,91 zł (85 %) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

Projekt realizowany od roku 2007.  
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Podsumowanie 

 

Rewitalizacja jest procesem długoterminowym, jest to system działań mających na celu przywracanie 

do Ŝycia i zrównowaŜony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły dotychczas pełnione 

funkcje np.: społeczne, gospodarcze. Rewitalizacja terenów miejskich oraz poprzemysłowych stanowi 

waŜny element procesu odnowy miasta takiego, jakim jest Ruda Śląska. Od 2005 roku w całym mieście 

łącznie zostało rozpoczętych 58 projektów, w tym w 2011 r. realizowane były 23 projekty. Większość to 

projekty składające się z kilku etapów, kilku budynków czy całych kwartałów. Z uwagi na mocno 

ograniczone środki własne, podmioty wdraŜające, wpisane do LPR realizują część projektów etapami 

(w podziale na lata). 1/3 projektów przewidziana jest do realizacji w latach następnych. Do tej pory 

udało się zrealizować 5 projektów: 

- N1 – Wzgórze nowych idei – rewitalizacja przestrzeni „Rynek – centrum” (I etap),  

- N12 – Rewitalizacja kamienicy przy ul. Markowej 5-7,  

- C1 – Rewitalizacja rejonu ulicy Pawła, 

- BK1 – Przywrócenie funkcji rekreacyjnych – Budowa obiektów sportowych w Rudzie Śląskiej – 

Bykowinie, 

- BK9 – Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami 

mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, wraz z utylizacją azbestu przy ul. Poloczka 3. 

 

Jednocześnie trwają prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska  

wraz z dostosowaniem go do nowego okresu programowania 2014-2020 oraz powiązaniem  

nowych projektów z faktycznymi potrzebami mieszkańców. Dokument ten wraz z Miejscowym  

Planem Zagospodarowania Przestrzennego pozwoli efektywniej zarządzać przestrzenią miejską,  

nie doprowadzając m.in. do chaosu urbanistycznego.  


