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.  W

Prezentujemy Państwu zaktualizowaną Strategię 
Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030. 
Ten najważniejszy miejski dokument strategiczny, 
wyznaczający kierunki rozwoju naszego miasta, 
uchwalony został w 2014 r. Od tego czasu minęły już 
cztery lata. 

W tym czasie zaszło jednak wiele zmian, które mają 
wpływ na funkcjonowanie rudzkiego samorządu. 
Wymienić tu można choćby restrukturyzację 
górnictwa - utworzona została Polska Grupa Górnicza,  
a trzy rudzkie kopalnie zostały scalone w jeden 
zakład. Wprowadzona została reforma oświatowa,  
a od dwóch lat funkcjonuje również program wsparcia 
dla rodzin Rodzina 500+. Nie można też zapominać  
o niezwykle ważnej dla całego naszego regionu ustawie 
metropolitalnej dla województwa śląskiego.

Również w najbliższym otoczeniu, w którym 
funkcjonuje nasze miasto nastąpił szereg procesów, 
które przełożyły się na aktualność obowiązującej 
Strategii, jednym z najważniejszych jest powstanie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wszystkie te zmiany spowodowały, że w 2017 r. 
przystąpiliśmy do aktualizacji Strategii. Po kilku 
miesiącach prac dokument w nowej odsłonie ujrzał 
ostatecznie światło dzienne. Pomimo modyfikacji 
lub wprowadzenia nowych zapisów nie zmieniły się 
podstawowe założenia dokumentu z 2014 r., czyli wizja 
miasta oraz cele strategiczne.

Warto przypomnieć, że prace nad Strategią Rozwoju 
Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 rozpoczęliśmy 
na początku 2013 r. i od początku w proces jego  
tworzenia zaangażowani zostali mieszkańcy 

Rudy Śląskiej. Uspołeczniony charakter 
Strategii jest największym jej sukcesem. 
Już podczas pierwszych konsultacji, kiedy  
w formie ankiety pytaliśmy mieszkańców jak  
postrzegają nasze miasto i jakie powinny być 
kierunki jego rozwoju, okazało się, jak wielu rudzian 
zaangażowanych jest w sprawy swojego miasta. 
Miarą tego zaangażowania był udział w badaniach 
ankietowych ponad 4 600 osób, co jest wynikiem 
ponadprzeciętnym w skali kraju. Nigdy wcześniej  
w Rudzie Śląskiej nie odbyły się konsultacje,  
w których wzięłoby udział tak wiele osób. Po raz 
kolejny o aktywności mieszkańców mogliśmy się 
przekonać podczas warsztatów, gdzie wypracowywany 
został główny zarys Strategii. Ponad 180 osób 
reprezentujących różne grupy społeczne, a także firmy  
i instytucje z naszego miasta przez trzy dni analizowało 
silne i słabe strony Rudy Śląskiej oraz formułowało cele 
i zadania na najbliższe lata.

Aktualizacja Strategii, tak jak i jej przygotowanie 
została przeprowadzona w sposób uspołeczniony, 
przeprowadzono m.in. ankietę, na którą odpowiedzieli 
mieszkańcy, uczniowie i przedsiębiorcy oraz warsztaty 
strategiczne w dniach 7 i 28 listopada 2017 r. 
Uczestnikami warsztatów byli reprezentanci różnych 
środowisk miejskich oraz eksperci.

Wzięto również pod uwagę zdanie interesariuszy 
wyrażone podczas spacerów badawczych prowadzonych 
w ramach prac nad projektem Gminnego Programu 
Rewitalizacji, w których wzięli udział zarówno eksperci, 
jak i mieszkańcy. Twórcy aktualizacji Strategii twórczo 
rozwinęli koncepcje sformułowane podczas prac 
prowadzonych w 2013 r.
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Również w tym miejscu należą się słowa podziękowań 
dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie 
aktualizacji Strategii, którzy na różnym etapie 
tworzenia tego dokumentu wnieśli swój wkład  
w jego powstanie.

Zapraszając do zapoznania się ze „Strategią Rozwoju 
Miasta Ruda Śląska do 2030 - aktualizacja 2018” 
zachęcam do wspólnego budowania przyszłości naszego 
miasta  - jak to ujął jeden z uczestników warsztatów 
jeszcze z 2013 r. - Miasta dzielnic, które nie dzielą.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
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.  M   

Strategia rozwoju lokalnego to fundament systemu zarządzania rozwojem Miasta. Jest to dokument 
określający kluczowe kierunki rozwoju, wyznaczający sposób myślenia o Mieście, stanowiący 
wyznacznik dla innych dokumentów lokalnych. 

W przypadku Rudy Śląskiej założono, że strategia jest całościową koncepcją określającą przyszłość 
Miasta, a jej nieodłącznym atrybutem musi być realność wdrożeniowa. 

Podstawowe funkcje strategii można określić jako:
integrowanie różnych funkcji i aktywności w spójny proces rozwoju lokalnego,
łączenie w procesach rozwoju funkcji dotychczasowych z nowo wyłaniającymi się funkcjami  
o wysokim poziomie innowacyjności i kreatywności,
stwarzanie przestrzeni działania dla podmiotów lokalnych oraz poszerzanie ich samodzielności  
i zdolności do osiągania postawionych celów, 
wzmacnianie samorządności opierającej się na sile społeczeństwa obywatelskiego, lokalnym kapitale 
zaufania, zawiązywaniu partnerstwa strategicznego, osiąganiu konsensusu społecznego wokół 
uzgodnionych priorytetów rozwojowych, poprawie komunikacji władz lokalnych z mieszkańcami 
Miasta oraz podmiotami w otoczeniu,
integrowanie podmiotów lokalnych i ich aktywności oraz wspieranie procesów sieciowania,
odkrywanie nowych funkcji, które zadecydować mogą o społeczno-ekonomicznym rozwoju Rudy 
Śląskiej,
wsparcie dla sprawnego wykorzystywania zewnętrznych potencjałów, w tym środków unijnych 
dostępnych w ramach programów operacyjnych,
przyciąganie podmiotów zewnętrznych – inwestorów i mieszkańców – z ich potencjałami  
i aktywnościami wzbogacającymi i dynamizującymi rozwój Miasta,
wyznaczenie pozycji Miasta w otoczeniu metropolitalnym i regionalnym oraz określenie pożądanych 
relacji z podmiotami w otoczeniu,
stworzenie punktów odniesienia dla oceny zachodzących procesów rozwoju lokalnego oraz decyzji,
budowanie odpowiedniej dynamiki i elastyczności działania samorządu, w szczególności 
podwyższanie zdolności do udzielania efektywnych i szybkich odpowiedzi na główne wyzwania 
rozwojowe współczesnej rzeczywistości. 

Rozwój lokalny to proces wymagający ciągłego monitorowania i korygowania w nawiązaniu do zmian 
uwarunkowań występujących w Mieście i jego otoczeniu. Decyzję o aktualizacji strategii opracowanej  
w roku 2014 uzasadniają następujące przesłanki występujące zarówno w Mieście, jak i w jego 
regionalnym i ponadregionalnym otoczeniu:
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zaawansowanie procesów zarządzania Miastem, doświadczenia nabyte w wyniku realizacji 
dotychczasowych strategii, rozwijający się system monitorowania rozwoju pozwalający  
na wykorzystywanie gromadzonej informacji w procesie aktualizacji,
systematyczne wzbogacanie struktury dokumentów planistycznych opracowywanych w Mieście,  
w tym dokumentów odnoszących się do promocji Miasta, rewitalizacji, rozwoju społecznego, 
rozwiązań typu smart,
przemiany społeczne, w tym zmiany dotyczące oczekiwań, aspiracji i postawach mieszkańców  
w powiązaniu ze zmianami poziomu mobilności zawodowej mieszkańców,
przemiany demograficzne dotykające miasta, w szczególności poprzemysłowe, a w konsekwencji 
konieczność przekształcania oferty usług publicznych,
procesy gospodarcze tworzące nowe wyzwania przed gospodarką lokalną w aspekcie globalizacji, 
konkurencyjności, kooperacji,
restrukturyzacja górnictwa – głównej branży gospodarki Miasta,
głębokie zmiany prawne,
aktualizacje strategicznych i programowych dokumentów krajowych i regionalnych w zakresie 
polityki regionalnej, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego,
uwarunkowania ukształtowane w ramach aktualnego okresu programowania Unii Europejskiej, 
wiążące się z nimi kierunki polityki oraz zakres i reguły wsparcia dla podmiotów lokalnych,
procesy metropolizacji w regionie i związane z tym zmiany w polityce lokalnej sąsiednich samorządów.

Ponadto, jako kluczowy motyw aktualizacji strategii wskazać należy zmianę w podejściu  
do profilowania rozwoju Miasta. Dotychczasowa strategia zorientowana była na wspieranie szeroko 
ujmowanego procesu rozwoju lokalnego i stabilizowanie sytuacji Miasta. Obecnie możliwe jest przejście  
do ujęcia opartego na wspieraniu dziedzin o decydującym oddziaływaniu na proces rozwoju Miasta  
i jego mieszkańców. Aktualizacja strategii zmierza więc do realizacji działań skoncentrowanych  
na: najważniejszych wyzwaniach, aktywnościach o najistotniejszym wpływie na przyszłość Rudy 
Śląskiej, budowanie pozycji Miasta w Metropoli.

Opisane podejście jest więc związane z koncentracją środków i poszukiwaniem specjalizacji opartych 
na wyróżniających potencjałach Miasta oraz szeroko rozumianych rynkach w Mieście i jego otoczeniu.

Rys.1. Przesłanki aktualizacji strategii rozwoju miasta Ruda Śląska



9

Wielość podejść metodologicznych do formułowania strategii rozwoju lokalnego wymaga określenia 
ram procesu opracowania i wdrażania dokumentu. Przyjęto kilka zasad, które wyznaczyły sposób 
organizacji procesu strategicznego:

partnerstwo podmiotów lokalnych w procesie formułowania i wdrażania strategii  
oraz w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów rozwoju lokalnego; zakłada się powszechną 
możliwość do partycypacji mieszkańców w procesie strategicznym; realnym wymiarem partnerstwa 
jest podejmowanie kluczowych działań strategicznych w partnerstwie wewnątrzsektorowym, 
międzysektorowym, międzydzielnicowym oraz partnerstwo z podmiotami w otoczeniu;
konsekwencją powyższej zasady jest formułowanie takich propozycji strategicznych, które zmierzają 
do aktywizacji możliwie dużej liczby mieszkańców i innych podmiotów lokalnych oraz będących  
w ich dyspozycji zasobów na rzecz rozwoju Miasta; dotyczy to zwłaszcza systemu wdrażania strategii 
umożliwiającego włączenie podmiotów lokalnych w proces monitoringu oraz kreowanie i wdrażanie 
projektów strategicznych;
oparcie procesu aktualizacji strategii na informacjach zaczerpniętych z  różnych źródeł, w szczególności 
łączenie danych ilościowych (statystycznych) z informacjami jakościowymi, także subiektywnymi 
wyrażającymi opinie podmiotów lokalnych zaangażowanych w rozwój Miasta; dla realizacji tego 
założenia wykorzystano różne narzędzia konsultacji z mieszkańcami (warsztaty, ankiety, wywiady);
zapewnianie równowagi między rozwiązaniami przynoszącymi poprawę w długim horyzoncie czasu, 
a rozwiązaniami o charakterze bieżącym; odległy horyzont strategiczny nie może wykluczać refleksji 
nad problemami i wyzwaniami odczuwanymi przez mieszkańców w życiu codziennym;
całościowe postrzeganie procesu rozwoju lokalnego, to jest proponowanie działań synergicznych, 
stanowiących spójną, wzajemnie wspomagającą się całość; pola rozwoju oraz cele strategiczne 
określone w strategii stanowią spójną wiązkę wzajemnie dopełniających się wartości;
koncentracja na najważniejszych problemach i najefektywniejszych rozwiązaniach umożliwiająca 
efektywne wykorzystywanie potencjałów i sprawne osiąganie celów;
podejście procesowe polegające na stosowaniu szerokiego spojrzenia przy identyfikacji problemów 
rozwoju Miasta oraz formułowaniu propozycji ich rozwiązania, uwzględniających nie tylko symptomy, 
ale także przyczyny zjawiska;
elastyczność strategii rozumiana jako dostosowywanie treści i sposobów wdrażania strategii  
do zmieniających się warunków; nawiązaniem do tej zasady jest rozbudowana część strategii 
odnosząca się do systemu zarządzania strategią;
zrównoważenie rozwoju rozumiane jako poszanowanie nieodnawialnych walorów Miasta: 
przyrodniczych, kulturalnych i społecznych;
otwarcie Miasta na otoczenie, zarówno w kontekście współpracy podmiotów lokalnych z partnerami 
w otoczeniu, jak również wpisywanie Rudy Śląskiej w struktury Metropolii i regionu. 

Strategię Rozwoju Miasta Ruda Śląska traktuje się jako dokument, ale także jako swego rodzaju 
platformę stałej współpracy lokalnej. Stąd też proces formułowania strategii zrealizowano w trybie 
partnersko-eksperckim, z udziałem reprezentantów środowisk lokalnych oraz przy wykorzystaniu 
zróżnicowanych źródeł informacji o Mieście. Podstawą dla sformułowania dokumentu stała się analiza:

treści podstawowych opracowań lokalnych, zarówno diagnostycznych, jak i strategicznych;
danych dostępnych w źródłach statystyki publicznej;
treści strategicznych i programowych dokumentów regionalnych oraz krajowych, w szczególności 
tych, które zostały opracowane w powiązaniu z konkretnymi narzędziami wsparcia rozwoju lokalnego.
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Przyjęte założenia wyznaczyły jako fundament procesu strategicznego stałą współpracę z podmiotami 
lokalnymi reprezentującymi różne środowiska w Mieście. Dla zapewnienia otwartości aktualizacji 
strategii wykorzystywano m. in. metody ankietowe i warsztaty będące formą grupowych metod 
twórczego myślenia. Podstawowe części strategii – diagnozę, cele strategiczne, przedsięwzięcia  
i działania wdrażające strategię wypracowano w trakcie warsztatów z udziałem środowisk liderskich 
Miasta. Warsztaty – realizowane metodami interaktywnymi – przyczyniły się do osiągnięcia efektów 
ważnych zarówno w fazie formułowania, jak i wdrażania strategii. Zaliczyć można do nich: 

konsensus środowisk lokalnych osiągnięty dzięki:
 – stworzeniu możliwości do wymiany informacji między podmiotami oraz konsolidacji wiedzy  

o Mieście,
 – skonfrontowaniu różnych poglądów na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju Miasta,
 – uzgodnienie wizji rozwoju Miasta,

integrację aktywności podmiotów lokalnych w drodze:
 – wykreowania płaszczyzn współpracy lokalnych podmiotów,
 – stworzenia akceptowanej przez podmioty lokalne wiązki projektów do partnerskiej realizacji,

edukację podmiotów lokalnych w zakresie:
 – poznania różnych aspektów rozwoju lokalnego,
 – zarządzania strategicznego i zarządzania projektami.

Warsztaty umożliwiły uzgodnienie szczegółowych oczekiwań względem strategii rozwoju lokalnego. 
Oczekiwania te wyrastają z przyjęcia założenia, że wdrożenie strategii to przede wszystkim 
wprowadzenie zmian w procesy jakie zachodzą w Mieście.

Warsztaty uwzględniały aspekty diagnostyczne i kreatywne. W części diagnostycznej warsztatów 
określono sytuację wyjściową Miasta, wskazano jego wyróżniki, zdefiniowano główne wyzwania, 
określono uwarunkowania decydujące o pozycji Miasta w otoczeniu metropolitalnym i regionalnym, 
zidentyfikowano – w ujęciu wariantowym – przewidywane ewolucyjne kierunki rozwoju. W części 
kreatywnej warsztatów sformułowano wizję rozwoju Miasta oraz cele i przedsięwzięcia wdrożeniowe. 
Wypracowane w trakcie warsztatów wyniki znalazły swoje odbicie 
w strukturze strategii. 
Wizja rozwoju oraz cele strategiczne zostały sformułowane podczas warsztatów, które odbyły się  
w 2013 r. Spotkania warsztatowe, które miały miejsce w 2017 r. pozwoliły na dodanie do dokumentu 
nowych idei i pozwoliły spojrzeć na poziom rozwoju Miasta po trzech latach obowiązywania strategii.

W żadnym stopniu nie przekreśliły 
one wyników prac, które miały miejsce  
w 2013 roku, są raczej twórczym 
rozwinięciem myśli autorów Strategii 
Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-
2030. 

Prace nad aktualizacją strategii zbiegły się  
w czasie z pracami nad gminnym  
programem rewitalizacji oraz strategią 
promocji, w których brało udział szerokie 
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grono interesariuszy i specjalistów.  Z tego też 
względu strategia uwzględnia również główne idee, 
które zostaną zawarte w tych dokumentach.
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.  W   R Ś  

Wizja rozwoju

Wizja rozwoju Rudy Śląskiej odzwierciedla najważniejsze wartości, które powinny cechować Miasto  
w przyjętym horyzoncie strategicznym roku 2030. Wizja rozwoju to formuła, która w syntetyczny 
sposób przedstawia oczekiwania różnych podmiotów lokalnych dotyczące przyszłości Miasta. 
Uzgodniona wizja stanowi kontynuację myślenia o rozwoju Rudy Śląskiej zapoczątkowanego w trakcie 
opracowania dokumentu dotychczasowej strategii w roku 2014. Wizja zawiera pożądane cechy Miasta 
decydujące o szansach rozwoju mieszkańców i innych użytkowników Miasta oraz główne wyróżniki 
Rudy Śląskiej determinujące pozycję konkurencyjną w otoczeniu. 

Sformułowanie wizji ma kluczowe znaczenie dla kolejnych podstawowych części strategii rozwoju 
Miasta. Wizja rozwoju umożliwia:

syntetyczne ujęcie wartości, które są najważniejsze dla społeczności lokalnej,
wyznaczenie głównych pól strategicznego rozwoju Miasta,
sformułowanie celów strategicznych,  celów operacyjnych i zadań,
selekcję przedsięwzięć oraz projektów wspierających rozwój. 

Rys. 2. Miejsce wizji w strategii rozwoju Miasta

Konstruowanie wizji na potrzeby strategii rozwoju miasta Ruda Śląska było procesem wieloetapowym 
opartym na zróżnicowanych źródłach informacji. Ostatecznie, wizja została wyznaczona  
przy uwzględnieniu trzech grup przesłanek:

zapisów z wizji, które zostały przyjęte w dokumencie z roku 2014, 
potencjałów Miasta, w szczególności takich, które dostarczają możliwości zaspokajania oczekiwań  
i rozwoju mieszkańców oraz wzmacniania pozycji Rudy Śląskiej w otoczeniu,
wyzwań – zarówno wewnątrz Miasta, jak i w jego otoczeniu – którym Ruda Śląska musi sprostać  
w perspektywie strategicznej. 
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Rys. 3. Miejsce wizji w strategii rozwoju Miasta

Podstawą dla aktualizacji wizji rozwoju Miasta stała się diagnoza wykonana w oparciu o konsultacje 
przeprowadzone z podmiotami lokalnymi. W jej wyniku określono najważniejsze potencjały wspierające 
rozwój Rudy Śląskiej oraz wyzwania, którym Miasto i jego mieszkańcy muszą stawić czoła.

Rys. 4. Wyznaczniki wizji rozwoju miasta Ruda Śląska 2030

Wizja rozwoju miasta 
Ruda Śląska 2014-2030

Wizja rozwoju – scenariusz 
pożądanego rozwoju Miasta i obraz 
wartości ważnych dla mieszkańców

Potencjały Miasta – na czym 
miasto może oprzeć swój 

rozwój? Co wspiera budowanie 
pozycji i unikatowości Miasta?

Wyzwania – jakim procesom 
i  zjawiskom sprostać musi 
Miasto i jego mieszkańcy?

oferta czasu wolnego

struktura
gospodarcza

warunki 
zamieszkania
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Tabela 1. Potencjały i wyzwania
 

Główne potencjały Miasta Kluczowe wyzwania w Mieście i otoczeniu

kapitał społeczny i relacyjny1 – silne społeczności 
dzielnicowe, regionalizm/śląskość,
tradycje i dziedzictwo (po)przemysłowe,
położenie w Metropolii,

zmiany w gospodarce globalnej tworzące presję 
na strukturalną przebudową gospodarki Miasta 
– reindustrializacja2, wzbogacenie o nowe 
branże, innowacje i kreatywność w branżach 
tradycyjnych i wyłaniających się,
kształtowanie nowej Metropolii wymagające 
określenia specjalizacji Miasta w tej strukturze 
oraz wpływanie na kształt i politykę Metropolii,
restrukturyzacja kluczowych dla gospodarki 
miasta branż - górnictwo
elastyczność na zmiany w otoczeniu prawnym
wymagający wzmocnienia poziom aktywności 
społecznej zawodowej,
wzmacnianie atrakcyjności przyrodniczej   
i powiązań funkcjonalno – przestrzennych 
Miasta w szczególności poprawę jakości terenów 
leśnych i zielonych,
ograniczenie utraty  potencjału demograficznego,
rewitalizacja,

 

1 Kapitał społeczny i relacyjny to zbiór umiejętności, zachowań, wartości i  kompetencji służących budowaniu i utrzymaniu kontaktów, partnerstw  i relacji opartych 

na wzajemnej współpracy zaufaniu.

2 zgodnie z dokumentem Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) reindustrializacja  to proces polegający na wdraża-

niu nowych cyfrowych rozwiązań techniczno-technologiczno-organizacyjnych, jak również rozwoju nowych gałęzi przemysłu opartych na technologiach cyfrowych, 

zdolnych do tworzenia produktów przełomowych. Zakłada się, że działania te będą impulsem dla rozwoju wielu innych dziedzin gospodarki i stwarzać możliwość 

rozwoju tradycyjnych sektorów.
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Wizja rozwoju 

O    R Ś     
    :

RUDA ŚLĄSKA –  MIASTO DZIELNIC, KTÓRE NIE DZIELĄ, 
 DOBRE DO ZAMIESZKANIA, PRACY  
 I WYPOCZYNKU.

Ruda Śląska w 2030 r. powinna być miastem:  
dobrych warunków dla zaspokajania oczekiwań i rozwoju swoich mieszkańców oraz wykorzystywania 
ich energii, kompetencji, kreatywności i przedsiębiorczości,
nowoczesnej, zróżnicowanej gospodarki, dostosowującej się do globalnych uwarunkowań, tworzącej 
atrakcyjne miejsca pracy, wykorzystującej regionalny potencjał wiedzy i zasilanej przez sukcesywny 
napływ inwestorów,
zrównoważonego rozwoju widocznego w sferze przyrodniczej, przestrzennej i kulturowej, 
bogatego różnorodnością swoich dzielnic oraz rozwijającego się w oparciu o aktywności podejmowane 
przez społeczności lokalne,
atrakcyjnej, uporządkowanej  przestrzeni  miejskiej, w której dostępne są udogodnienia i usługi 
wspierające codzienne funkcjonowanie i wypoczynek mieszkańców,
poszanowania tradycji przy równoczesnym tworzeniu i wdrażaniu innowacji i inteligentnych 
rozwiązań na rzecz rozwoju społecznego i ekonomicznego,
zajmującym ważną pozycję w regionie dzięki dostarczaniu wyspecjalizowanych usług dla mieszkańców 
Metropolii i województwa oraz wykorzystywaniu centralnego położenia w metropolitalnym układzie 
komunikacyjnym.  
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W tabeli zawarto szczegółowe wartości opisujące Rudę Śląską w przyszłości, wypracowane w procesie 
konsultacyjnym z liderami rozwoju lokalnego i mieszkańcami Miasta. 

Tabela 2. Pożądane pozytywne cechy Rudy Śląskiej w opinii podmiotów lokalnych

Miasto Ruda Śląska w 2030 roku będą charakteryzować następujące pozytywne cechy:

wysoka wartość  
kapitału ludzkiego  
i społecznego

mieszkańcy Miasta wykazują się aktywnością na rynku pracy,  
są świadomi wartości własnych kompetencji i potrafią je kształtować  
w zgodzie z procesami społecznymi i ekonomicznymi,
w Mieście dostępne są usługi publiczne i rynkowe umożliwiające 
tworzenie i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców w różnym wieku  
i o różnym statusie ekonomicznym; jakość edukacji w Mieście przyciąga 
osoby z innych miast Metropolii,
mieszkańcy tworzą społeczeństwo obywatelskie, angażują się w rozwój 
Miasta i swoich dzielnic,
społeczność lokalna jest zintegrowana zarówno w wymiarze 
pokoleniowym, jak i jako społeczność miejska odczuwająca więź 
związaną ze wspólnym tworzeniem miasta; ograniczone są zjawiska 
wykluczenia.

silna,  
konkurencyjna,  
zróżnicowana  
struktura  
gospodarcza

Miasto przyjazne lokalnym firmom, tworzące dogodne warunki 
dla wzmacniania i wykorzystywania potencjału przedsiębiorczego 
mieszkańców,
Miasto potrafi wykorzystać zainteresowanie inwestorów,  
w szczególności tworzących atrakcyjne miejsca pracy i przyczyniających 
się do restrukturyzowania gospodarki,
aktywność przedsiębiorcza oraz rozwój lokalnego rynku pracy stanowią 
podstawę zamożności Miasta i jego mieszkańców,
w strukturze gospodarczej Miasta łączone są działalności tradycyjne  
z odgrywającymi coraz większą rolę działalnościami opartymi  
na innowacjach i kreatywności.

atrakcyjne warunki 
zamieszkania

w Mieście dostępne są tereny i udogodnienia wspierające rozwój 
budownictwa mieszkaniowego oraz modernizację istniejącej substancji 
mieszkaniowej,
Miasto czerpie swoją codzienną atrakcyjność ze zróżnicowania 
dzielnic, komplementarności ich atutów i oferowanych zróżnicowanych 
udogodnień, 
atrakcyjność Miasta dla mieszkańców przejawia się w takich prostych 
cechach jak: czystość, zieleń, uporządkowanie, dbałość o tereny i obiekty, 
wyeliminowanie różnego rodzaju nieużytków, przestrzeń dostosowaną 
dla wszystkich grup użytkowników.
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urozmaicona oferta 
spędzania czasu  
wolnego

mieszkańcy mogą korzystać z wypielęgnowanych parków, a zabudowa 
mieszkaniowa sąsiaduje z terenami zielonymi wyposażonymi  
w urządzenia rekreacyjne dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku,  
w szczególności rodzin i seniorów,
rozwija się oferta i infrastruktura rekreacyjno-sportowa wykorzystująca 
przyrodnicze walory Miasta (uatrakcyjnienie obszarów leśnych  
dla czynnego wypoczynku, również dla seniorów – ścieżki trackingowe, 
rowerowe, spacerowe) oraz jego przemysłową historię, 
w Mieście dostępna jest oferta kulturalna sprzyjająca integracji 
mieszkańców, podnoszeniu ich aspiracji, poszerzaniu horyzontów, 
o atrakcyjności zapewniającej udział mieszkańców w wydarzeniach 
kulturalnych,
 dziedzictwo przemysłowe Miasta wykorzystywane jest do wykreowania 
unikatowej oferty turystyki poprzemysłowej (zagospodarowanie 
terenów po dawnej KWK Wawel oraz Wielki Piec, Szyb Mikołaj, Szyb 
Andrzej, osiedla robotnicze oraz związane z dziedzictwem wielkich rodów  
i postaci np. K. Goduli) komplementarnej względem innych miast 
Metropolii,
Miasto jest ważnym ośrodkiem usług rekreacyjnych w skali Metropolii; 
usługi te organizowane są wokół specjalistycznych obiektów sportowych 
i rekreacyjnych,
w Mieście, dzięki dobrym powiązaniom komunikacyjnym rozwija 
się infrastruktura hotelowa obsługująca odwiedzających Miasto  
i Metropolię.

rozwój spójny  
i zrównoważony

Miasto jest spójne pod względem urbanistycznym i  architektonicznym, 
jego przestrzeń jest nacechowana przez lokalne dziedzictwo kulturowe, 
a jednocześnie wzbogacana przez dobrze wkomponowane nowe obiekty,
Miasto podkreślające swój postindustrialny charakter – rewitalizacja 
osiedli robotniczych, eksponowanie obiektów poprzemysłowych  
np. Wielki Piec na terenie Huty Pokój, „Stacja Biblioteka”, Szyb Mikołaj, 
Szyb Andrzej, oraz dziedzictwo wielkich rodów i postaci np. Karola 
Goduli,
przestrzenie publiczne są dostępne dla wszystkich grup społecznych, 
przyciągają i integrują mieszkańców oraz zachęcają do aktywności; obok 
tradycyjnych, zrewitalizowanych przestrzeni publicznych rozwijają  
się nowe, wzbogacające strukturę Miasta (Trakt Rudzki),
przestrzeń oraz dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Miasta 
nie są degradowane przez działalność człowieka; ograniczone  
lub wyeliminowane są zjawiska zanieczyszczenia składowych środowiska 
przyrodniczego, w szczególności powietrza,
racjonalne gospodarowanie zasobami Miasta przejawia się  
w zrealizowanych projektach rewitalizacyjnych przywracających 
mieszkańcom i Miastu ważne tereny i obiekty.
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inteligentne 
rozwiązania 
aktywizujące, 
integrujące  
i ułatwiające życie 
mieszkańców

inteligentna infrastruktura zapewniająca funkcjonalność  
i bezpieczeństwo przestrzeni Miasta,
bezpieczny i zrównoważony system ruchu pieszego, rowerowego  
i samochodowego z wyraźnymi strefami uspokojonego ruchu,
inteligentne rozwiązania wspierające ekologiczną realizację ważnych 
funkcji miejskich (np. transport publiczny, gospodarka energetyczna),
rozwiązania smart ułatwiające kontakt i dialog z mieszkańcami.

wykorzystanie 
centralnej lokalizacji  
w Metropolii  
i znakomitego 
położenia 
komunikacyjnego

dobre połączenia komunikacją zbiorową w Mieście, zapewniające dostęp 
do rynków pracy i usług w sąsiednich miastach oraz udostepniające 
ofertę Rudy Śląskiej dla mieszkańców Metropolii, 
dobry stan oraz spójność wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury 
komunikacyjnej zapewniająca dogodne przemieszczanie się w Mieście 
i poza jego granice; układ komunikacyjny oparty na infrastrukturze  
o znaczeniu metropolitalnym (trasa N-S od Mikołowa do Bytomia, 
szybka kolej metropolitalna),
rosnąca rola alternatywnych środków transportu, w tym transportu 
rowerowego.

Należy podkreślić, iż strategiczna polityka Miasta cechuje się konsekwencją oraz harmonijną ewolucją. 
Świadczy o tym między innymi ciągłość myślenia o rozwoju poprzez konsekwentne i świadome 
budowanie wizji i jej modelowanie, a nie zmiany kierunków rozwojowych w niej nakreślonych.  

Pola i mechanizmy rozwoju Miasta

Analiza wizji rozwoju oraz istotnych dla mieszkańców wartości zidentyfikowanych przy wykorzystaniu 
narzędzi konsultacji prowadzi do wskazania czterech pól strategicznego rozwoju Miasta:

aktywność mieszkańców,
konkurencyjność gospodarki,
przestrzeń rozwoju,
pozycja w Metropolii. 

Wizja i pola rozwoju Miasta Ruda Śląska składają się z wzajemnie powiązanych, synergicznych dziedzin. 
W oparciu o zawartość poszczególnych pól rozwoju można nakreślić podstawowe, komplementarne 
mechanizmy rozwoju lokalnego: mechanizm rozwoju społecznego i mechanizm rozwoju gospodarczego; 
przedstawiają je dwa kolejne schematy. 

Mechanizm rozwoju społecznego uwzględnia wymiar indywidualny i rodzinny oraz wymiar 
wspólnotowy. W pierwszym wymiarze Miasto powinno stawać się w coraz większym stopniu miejscem, 
w którym mieszkańcy mogą rozwijać swoje kompetencje i zaspokajać oczekiwania. Miasto powinno 
zapewniać dogodne warunki dla różnorodnych grup mieszkańców, przy szczególnym uwzględnieniu 
grup społecznych warunkujących rozwój Miasta (rodziny) oraz grup zajmujących coraz istotniejszą 
pozycję w strukturze demograficznej (seniorzy).
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W wymiarze wspólnotowym chodzi o stwarzanie w Mieście warunków sprzyjających integracji 
mieszkańców oraz włączaniu ich w kształtowanie i realizowanie polityki lokalnej.

Rys. 5. Pola strategicznego rozwoju Miasta Ruda Śląska

 Rys. 6. Mechanizm rozwoju społecznego Rudy Śląskiej
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Mechanizm rozwoju gospodarczego dotyczy przemian struktury gospodarczej Rudy Śląskiej  
oraz kształtowania i wykorzystywania różnych potencjałów i procesów dla nadawania gospodarce 
Miasta pożądanych cech. 

Rys. 7. Mechanizm rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej
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.  C     R Ś 

Cele rozwoju to jedna z najważniejszych części strategii, która w syntetyczny sposób pokazuje czym 
Miasto ma się stać w perspektywie strategicznej. W strategii dla Rudy Śląskiej przyjęto dwustopniową 
strukturę celów, na którą składają się:

cele strategiczne: najważniejsze stany do osiągnięcia w horyzoncie strategicznym,
cele operacyjne: szczegółowe stany składające się na cele strategiczne.

Realizacja celów operacyjnych składa się na osiągnięcie celów strategicznych, te zaś sprzyjają osiąganiu 
wartości zapisanych w wizji. 

Wśród kluczowych założeń wyznaczających proces aktualizacji strategii znalazło się zachowanie  
w niezmienionej formie dotychczasowego zbioru celów strategicznych. Podobne założenie dotyczyło 
wizji rozwoju Miasta, która została jedynie uszczegółowiona w toku prac warsztatowych. 
W ramach poszczególnych celów zarysowano również kluczowe zadania. 

Cele strategiczne to:
1) Ruda Śląska nowoczesnym, atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia i rozwoju, miastem  

o zintegrowanej przestrzeni społecznej.
2) Miasto o wysokim stopniu integracji przestrzennej, z zachowanymi zasobami naturalnymi  

i rozwiniętą infrastrukturą techniczną.
3) Wysoki stopień wykorzystania dziedzictwa kulturowego Miasta.
4) Zwiększony potencjał rozwojowy mieszkańców Miasta.
5) Wyższy poziom rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej.
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4.1  CEL STRATEGICZNY NR 1 

R Ś ,       
 ,     .

Cel operacyjny:

1.1.  OPTYMALNA OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA

Miasto w miarę swoich możliwości zarówno finansowych, prawnych i organizacyjnych stara się 
tworzyć jak najlepsze warunki opieki zdrowotnej jak i szeroko rozumianej profilaktyki prowadzonej 
przez jednostki miejskie. Prowadzi także szeroką współpracę z innymi partnerami na rzecz zdrowia 
mieszkańców. Wspiera, nie tylko finansowo działania wszystkich podmiotów działających na rzecz 
zdrowia mieszkańców.

Podczas konsultacji projektu strategii, które odbyły się od 29 stycznia do 12 lutego 2014 r. cel operacyjny 
„Optymalna opieka medyczna dla mieszkańców Miasta” został wskazany przez mieszkańców  
jako najważniejszy cel strategiczny. 

Wszystkie działania przyczyniające się do poprawy zdrowia i podniesienia stanu infrastruktury wpisują 
się w realizację strategii.

Należy również zwrócić uwagę, że służba zdrowia w mieście jest częścią większego systemu,  
na jaki składają się placówki w regionie.
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Zadania: 
1.1.1  Prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki. 
1.1.2  Zapewnienie odpowiednich warunków dla świadczenia usług zdrowotnych przez publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej. 
1.1.3  Wspieranie rozwoju szpitala miejskiego.
1.1.4  Zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej dla seniorów.
1.1.5  Wspieranie działań na rzecz opieki nad osobami terminalnie chorymi oraz wymagającymi 

opieki długoterminowej.
1.1.6  Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego.

Cel operacyjny:

1.2.  WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE.

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa.  
Aby to osiągnąć należy eliminować lub ograniczać negatywne zjawiska i tendencje w tym zakresie  
oraz przeciwdziałać niedostosowaniu społecznemu.

W mieście działa Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, realizuje ona zadania Prezydenta  
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone  
w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Obok Prezydenta i przedstawicieli Rady 
Miasta w jej skład wchodzą podmioty, o których można powiedzieć, że tworzą system zapewnienia 
mieszkańcom miasta bezpieczeństwa, a mianowicie: Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna, 
Prokuratura, Policja, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Straż Graniczna, Straż Miejska, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Cel odnosi się do działań Miasta i partnerów we wszystkich sferach związanych z bezpieczeństwem:  
od zagrożeń drogowych, poprzez zmniejszenie poziomu przestępczości, poprawę poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców, na minimalizowaniu skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczeniu oraz 
minimalizacji skutków eksploatacji górniczej kończąc.

Zadania: 
1.2.1 Stałe monitorowanie stanu bezpieczeństwa i zagrożeń Miasta.
1.2.2 Utrzymywanie służb porządkowych, ratowniczych i inspekcji na poziomie, adekwatnym  

do potrzeb oraz doskonalenie ich współpracy.
1.2.3 Wspieranie i realizacja działań profilaktycznych (informacyjnych, edukacyjnych innych), 

wpływających na wzrost bezpieczeństwa w Mieście.
1.2.4 Dostosowanie infrastruktury technicznej i wyposażenia służb ratowniczych do aktualnych 

potrzeb.
1.2.5 Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego  Miasta, w tym tworzenie terenów 

zalewowych.
1.2.6 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego. 
1.2.7 Realizacja działań zmierzających do ograniczenia problemu bezdomnych zwierząt.
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Cel operacyjny:

1.3.   WYŻSZY POZIOM ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH I TWORZENIE  
  WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH INTEGRACJI WSPÓLNOT SĄSIEDZKICH.

Potrzeby związane z zamieszkaniem są jednymi z najbardziej podstawowych dla człowieka, Miasto 
wdraża coraz skuteczniejsze polityki i dobre praktyki w tym zakresie. Ponadto, w ramach tego celu 
są prowadzone szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne związane zarówno ze sferą społeczną 
i infrastrukturalną (budynki i przestrzeń), a także działania prowadzące do unowocześnienia 
infrastruktury, oszczędności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
w mieszkalnictwie.

Zadania: 
1.3.1 Przygotowana oferta terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
1.3.2 Wspieranie budownictwa jednorodzinnego.
1.3.3 Wspieranie przez Miasto budownictwa wielorodzinnego prowadzonego przez Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego.
1.3.4 Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury 

społecznej.
1.3.5 Efektywne wykorzystywanie zasobu mieszkań socjalnych i komunalnych.
1.3.6 Poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, /termomodernizacja, 

ograniczanie niskiej emisji, wykorzystanie odnawialnych i ekologicznych źródeł energii/.
1.3.7 Zapewnienie podstaw prawnych i organizacyjnych umożliwiających lepsze zagospodarowanie 

przestrzeni wspólnej przy zaangażowaniu mieszkańców (lokatorów).
1.3.8 Wpieranie inicjatyw wspólnot sąsiedzkich.

Cel operacyjny:

1.4.   PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD  
   MIESZKAŃCÓW.

Miasto wspiera i promuje rekreację oraz prowadzenie zdrowego stylu życia i uprawianie sportu.
Wzbogacana jest infrastruktura służąca rekreacji i uprawianiu sportu, organizowane są imprezy  
dla możliwie jak największej grupy osób. Miasto aktywnie współpracuje z klubami i stowarzyszeniami 
sportowymi. Imprezy sportowo-rekreacyjne służą również szeroko rozumianej integracji Miasta. 
Dziedzina ta jest też elementem budowania wizerunku Miasta.

Zadania: 
1.4.1 Wzbogacanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miasta umożliwiającej aktywny 

wypoczynek mieszkańców.
1.4.2 Wspieranie różnorodnych form rekreacji dla całych rodzin.
1.4.3 Upowszechnianie sportu masowego i aktywnego stylu życia.
1.4.4 Rozwijanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi i klubami sportowymi w ramach 

działań sportowo-rekreacyjnych.
1.4.5 Wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych służące osiąganiu sukcesów  

we współzawodnictwie sportowym.
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1.4.6 Doskonalenie i rozszerzanie systemu sportowego szkolenia dzieci i młodzieży.
1.4.7 Tworzenie systemu stypendiów dla uzdolnionych sportowców.
1.4.8 Rozbudowa i podnoszenie standardu infrastruktury sportowej.
1.4.9 Utworzenie centralnego ośrodka szkolenia zapasów w Rudzie Śląskiej.

Cel operacyjny:

1.5.   UPOWSZECHNIANIE I WSPIERANIE EDUKACJI I AKTYWIZACJI KULTURALNEJ  
  MIESZKAŃCÓW ORAZ ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY

Kreatywność wszystkich grup mieszkańców, wraz ze środowiskami artystycznymi, może stać się 
ważnym czynnikiem rozwojowym miasta. Pełni niezwykle ważną rolę integracyjną, a także niesie 
ze sobą ważne wartości specyficzne zarówno dla miasta, regionu, jak i wartości uniwersalne. Miasto 
poprzez rozwój instytucji kultury, organizację imprez kulturalnych i artystycznych stara się zapewnić 
dostęp jak najszerszej grupie mieszkańców do bogatej oferty programowej, ułatwiającej kontakt  
z różnymi formami sztuki i trendami w kulturze.

Zadania: 
1.5.1 Zapewnienie oferty programowej, ułatwiającej mieszkańcom kontakt z różnymi formami 

sztuki i trendami w kulturze.
1.5.2 Niwelowanie barier utrudniających uczestnictwo w kulturze osobom o niższym statusie 

ekonomicznym (systemy ulg i promocji). 
1.5.3 Rozwój edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, między innymi poprzez współpracę placówek 

oświatowych z instytucjami kultury, uczelniami i środowiskami artystycznymi.
1.5.4 Promocja czytelnictwa wspierająca jego rozwój.
1.5.5 Wzbogacanie zbiorów e-booków i audiobooków oraz zwiększenie ich dostępności, zwłaszcza 

dla seniorów i niepełnosprawnych.
1.5.6 Wspieranie działalności i rozwoju rudzkich instytucji kultury, organizacji pozarządowych  

i prywatnych inicjatyw, zajmujących się kulturą i edukacją kulturalną w Rudzie Śląskiej. 
1.5.7 Wspieranie rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym przystosowanie miejskich bibliotek 

do nowoczesnych standardów i pełnienie przez nie funkcji dzielnicowych centrów kultury.
1.5.8 Wdrażanie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych w instytucjach kultury.
1.5.9 Promocja rudzkich artystów i umożliwianie im prezentacji własnych dokonań.
1.5.10 Stworzenie systemu stypendiów artystycznych.
1.5.11 Wspieranie i kreowanie rudzkich wydarzeń kulturalnych, stanowiących wizytówkę Miasta 

(np. Dni Rudy Śląskiej, Rudzka Jesień Kulturalna, Festiwal Orkiestr Dętych, KakauSzale – 
Fest Literacki itp.). 

1.5.12 Opracowanie i promocja wydawnictw upowszechniających osiągnięcia kultury Rudy Śląskiej.

(n(n(np.p.p. D D Dninini R R Rudududy y y ŚlŚlŚląsąsąskikikiejejej, RuRuRudzdzdzkakaka J J Jesesesieieień ń ń KuKuKultltlturururalalalnanana, FeFeFestststiwiwiwalalal O O Orkrkrkieieiestststr r r DęDęDętytytychchch, KaKaKakakakauSuSuSzazazalelele – 
Fest Literacki itptptp.).).). 

1.5.12 Oprprpracowanie i p p prororomocjcjcja wywywywywywydadadawnictw upopopowszechniajajającącącącycycych osiąiąiągngngnięcicicia a a kultury y y RuRuRuRudydydydydy Ś Ś Śląląląskskskieieiej.j.j.
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4.2 CEL STRATEGICZNY  NR 2

M     ,    
     .

Cel operacyjny:

2.1.  ZAGOSPODAROWANE PRZESTRZENIE PUBLICZNE

Miasto uprawnione jest do prowadzenia i samodzielnego kreowania polityki przestrzennej  
oraz ustalania przeznaczenia terenów. Odbywa się to m.in. w drodze uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dokumentu określającego w sposób 
ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania oraz  uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa między innymi przeznaczenie terenów, 
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska, krajobrazu, zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego, a także zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania 
terenu.

Polityka przestrzenna zmierza między innymi do kreowania i zachowania ładu urbanistycznego  
i przestrzennego, powiązania dzielnic Miasta w taki sposób, aby przestrzenie tworzyły harmonijną 
całość. Uwzględnia ona wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne i wspomaga zrównoważony rozwój miasta.

Miasto dąży do projektowania w taki sposób, by przestrzenie, budynki i obiekty były z zasady dostępne 
dla każdego, szczególnie seniorów, osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami dziecięcymi – wtedy 
niepotrzebne jest ich dostosowywanie do specjalnych potrzeb. Miasto stara się kreować wielofunkcyjne 
przestrzenie dla zapewnienia m.in. funkcji związanych z integracją społeczną.
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Zadania: 
2.1.1 Dbałość o zachowanie ładu urbanistycznego i powiązanie przestrzenne dzielnic Miasta.
2.1.2 Kreowanie przestrzeni publicznych przyjaznych dla mieszkańców, sprzyjających 

integracji społecznej. Dostosowanie infrastruktury miejskiej do wszystkich uczestników  
(np. niepełnosprawni, rodzice z małymi dziećmi, seniorzy).

2.1.3 Zagospodarowane tereny i obiekty poprzemysłowe.
2.1.4 Przystosowywanie wybranych przestrzeni publicznych do pełnienia funkcji rekreacyjnych.
2.1.5 Pielęgnowanie i utrzymanie terenów zieleni w Mieście, w tym rewitalizacja i pielęgnacja  

istniejących parków miejskich.
2.1.6 Utrzymywanie estetyki przestrzeni publicznych.

Cel operacyjny:

2.2.  DOBRZE SKOMUNIKOWANE MIASTO

Ruda Śląska jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przez Miasto przebiega autostrada A4,  
oraz Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ). Budowana trasa N-S, ma tworzyć bezkolizyjne połączenie 
Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A4. Celem trasy jest również usunięcie ruchu tranzytowego 
oraz lokalnego transportu towarów  z odcinka ul. 1 Maja (droga wojewódzka DW 925) przebiegającego 
na całej długości w zwartej zabudowie.

Miasto stara się aktywnie wpływać na jakość komunikacji publicznej w Mieście i Metropolii  
i współpracuje z jej organizatorem. Docelowo jej jakość, dostępność, częstotliwość kursów  
i niezawodność powinny być realną alternatywą dla indywidualnej komunikacji samochodowej.

Budowany jest system ścieżek i szlaków rowerowych, który ma stać się częścią metropolitalnego 
systemu służącego zarówno celom komunikacyjnym, jak i rekreacji.

Zadania: 
2.2.1 Dokończenie budowy trasy  N-S i budowa obwodnic dzielnicowych.
2.2.2 Dostosowywanie sieci dróg do aktualnych potrzeb, w tym kontynuacja programu likwidacji 

dróg gruntowych.
2.2.3 Budowa centrum przesiadkowego.
2.2.4 Doskonalenie systemu komunikacji publicznej  i współpraca z organizatorami komunikacji 

publicznej.
2.2.5 Likwidowanie barier technicznych w komunikacji publicznej (np. niepełnosprawni, rodzice  

z małymi dziećmi, seniorzy).
2.2.6 Rozbudowywanie sieci dróg rowerowych i szlaków pieszo-rowerowych - tworzenie spójnego  

systemu ścieżek rowerowych połączonego ze ścieżkami w sąsiednich miastach.
2.2.7 Stworzenie systemu parkingowego oraz budowa nowoczesnych parkingów i garaży,  

i modernizowanie istniejących.
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Cel operacyjny:

2.3.  DOSTĘPNE TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I INWESTYCJE.

Miasto jest otwarte na inwestorów i tworzy bogatą i zdywersyfikowaną ofertę terenów inwestycyjnych. 
Szczególnie ważne dla rozwoju są inwestycje typu greenfield i brownfield na cele gospodarcze   
oraz inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, gminne, społeczne, komercyjne i indywidualne.

Zadania: 
2.3.1 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje.
2.3.2 Współpraca z przedsiębiorcami górniczymi, Spółką Restrukturyzacji Kopalń i innymi 

podmiotami w zakresie zagospodarowania i przejmowania zgodnie z interesem i potrzebami 
Miasta terenów i obiektów.

2.3.3 Tworzenie stref gospodarczych.

Cel operacyjny:

2.4.  ZACHOWANE W DOBRYM STANIE ZASOBY NATURALNE.

Cel dotyczy realizacji programów miejskich w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska  
i obszarów cennych przyrodniczo, jak i ograniczenia zanieczyszczania i jego źródeł, a także ochrony 
przed hałasem. Dotyczy również świadomości ekologicznej wyrażającej się m.in. w takich postawach  
jak segregacja odpadów, indywidualne wybory związane z wykorzystaniem  nowoczesnych,  
ekologicznych i/lub odnawialnych źródeł energii oraz innych technologii proekologicznych.

Zadania: 
2.4.1 Wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców.
2.4.2 Zagospodarowywanie i oczyszczanie na cele  rekreacji cieków i zbiorników wodnych, 

obszarów leśnych oraz terenów zielonych lub renaturyzacja w zależności od uwarunkowań  
(przy współpracy z ich właścicielami lub administratorami).

2.4.3 Utrzymywanie dużej powierzchni terenów zielonych, w tym utrzymanie wysokiego poziomu 
lesistości.

2.4.4 Zapobieganie postępującej synatropizacji niektórych gatunków zwierząt.
2.4.5 Ścisła współpraca władz Miasta z przedsiębiorcami górniczymi w celu zminimalizowania 

negatywnych skutków eksploatacji węgla.
2.4.6 Zapobieganie i minimalizowanie zagrożeń ekologicznych i zdrowotnych (np. oczyszczanie 

ścieków, ograniczanie niskiej emisji, gospodarka odpadami, zachowane dopuszczalne poziomy 
hałasu, usuwanie azbestu).

2.4.7 Wdrożenie i promocja proekologicznych i efektywnych rozwiązań w zakresie gospodarki 
energetycznej - wysoki stopień wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

2.4.8 Rozbudowywanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej  
oraz zagospodarowanie wód deszczowych.
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Cel operacyjny:

2.5.  ROZBUDOWANA I FUNKCJONALNA INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Miasto planuje inwestycje w sposób racjonalny, efektywny i ma na uwadze potrzeby społeczne, a także 
przyszłe koszty jej utrzymania. Infrastruktura jest też narzędziem do świadczenia wysokiej jakości 
usług publicznych.

Zadania: 
2.5.1 Rozbudowa infrastruktury społecznej, utrzymanie dobrego stanu technicznego  

i funkcjonalności placówek oświatowych, służby zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu 
i rekreacji.

2.5.2 Budowa infrastruktury Smart City.
2.5.3 Sprawny, funkcjonalny i dostosowany do potrzeb system wodociągowo-kanalizacyjny. 
2.5.4 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, z uwzględnieniem wymiany  

i modernizacji źródeł ciepła i OZE.
2.5.5 Racjonalizacja oświetlenia dróg i innych miejsc użyteczności publicznej - wymiana oświetlenia 

na energooszczędne. 
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4.3 CEL STRATEGICZNY NR 3

W     M

Całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa miasta to wartości integrujące 
społeczność. Jest to jeden z najważniejszych potencjałów miasta. Zabytki kultury materialnej  
są istotnym wyróżnikiem Miasta. Szczególnym wyróżnikiem są obiekty postindustrialne takie jak: 
Wielki Piec, Szyb Mikołaj, Szyb Andrzej, Dworzec Kolejowy w Chebziu, osiedla robotnicze i specyficzne 
układy urbanistyczne.

Cel operacyjny:

3.1.  BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ.

Zadania: 
3.1.1 Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych i regionalnych.
3.1.2 Wspieranie działań zmierzających do wzmacniania więzi z Miastem, przy poszanowaniu 

tożsamości dzielnicowej, w tym pielęgnowanie i promowanie zwyczajowego nazewnictwa.
3.1.3 Stosowanie nazewnictwa zawierającego nazwę Miasta i dzielnicy (np. przy oznakowaniu  

Miasta).
3.1.4 Włączanie placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów do działań 

związanych z popularyzacją wiedzy o historii, kulturze i tradycji lokalnej. 
3.1.5 Promowanie działań budujących i rozwijających poczucie dumy z bycia rudzianinem.
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Cel operacyjny:

3.2.  WYKORZYSTANY POTENCJAŁ DÓBR KULTURY.

Zadania:
3.2.1 Wykorzystywanie potencjału kulturowego do promocji i rozwoju Miasta.
3.2.2 Utrzymywanie samorządowych instytucji kultury oraz wspieranie pozostałych instytucji  

kultury działających na terenie Miasta. 
3.2.3 Współpraca z sąsiednimi miastami w zakresie wykorzystania dóbr kultury.
3.2.4 Oznakowanie i promocja obiektów zabytkowych i miejsc historycznych.

Cel operacyjny:

3.3.   POPRAWA STANU ZACHOWANIA ZABYTKÓW WRAZ Z WŁĄCZENIEM ICH W ROZWÓJ  
  GOSPODARCZY I SPOŁECZNY MIASTA.

Zadania: 
3.3.1 Porządkowanie sytuacji formalno-prawnej zabytków.
3.3.2 Rewitalizowanie historycznych części Miasta.
3.3.3 Edukowanie właścicieli obiektów zabytkowych w zakresie użytkowania tych obiektów  

oraz możliwości dofinansowania remontów.
3.3.4 Stworzenie szlaków tematycznych trakty rudzkie, np. Trakt Rudzki, wielkich rodów 

przemysłowych, zabytków militarnych itp. 
3.3.5 Znajdowanie nowych funkcji dla obiektów zabytkowych i poprzemysłowych 

(niezagospodarowanych).
3.3.6 Współpraca z sąsiednimi Miastami w zakresie wykorzystania obiektów poprzemysłowych  

i zabytkowych.
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4.4  CEL STRATEGICZNY NR 4 

Z    M

Cel operacyjny:

4.1.  WYSOKI POZIOM EDUKACJI W MIEŚCIE

Edukacja jest jedną ze strategicznych dziedzin funkcjonowania Miasta.  Jej wysoki poziom jest z jednej 
strony celem samym w sobie, a z drugiej jest narzędziem budowania wysokiego kapitału ludzkiego. 
Miasto kształtując ofertę edukacyjną bierze pod uwagę potrzeby rynku pracy, a jednocześnie stara  
się zaspokajać aspiracje edukacyjne mieszkańców.

Realizacja zadań edukacyjnych rozumiana jest tu bardzo szeroko i dotyczy również m.in. wychowania, 
kształtowania postaw prospołecznych, proekologicznych, przedsiębiorczości, edukacji regionalnej, 
zdrowego trybu życia oraz kształtowania i promowania umiejętności, postaw, cech składających się  
na wysoki kapitał społeczny. Wysoki poziom edukacji wyrażony nie tylko w rankingach osiąganych 
wyników z poszczególnych przedmiotów, ale również związany z pracą z dziećmi, młodzieżą  
i słuchaczami, sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pozytywnie rozumianego  
patriotyzmu lokalnego i przywiązania do małej ojczyzny, jak i wykorzystania narządzi smart city  
i e-administracji.

Należy pamiętać, że szeroko rozumiana oferta edukacyjna jest w stałym dialogu z otoczeniem.  
Na względzie należy mieć również to, że programy nauczania nie są kształtowane na szczeblu 
samorządowym.

Miasto stara się o wysoki poziom infrastruktury i dostosowuje sieć szkół do potrzeb zgodnie  
z wymogami prawa.
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Zadania: 
4.1.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb indywidualnych i rynku pracy.
4.1.2 Zwiększenie dostępności przedszkoli i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej.
4.1.3 Wspieranie kadry pedagogicznej w osiąganiu wysokich standardów kształcenia  

oraz popieranie różnorodności metod, form pracy. 
4.1.4 Rozwijanie przedsiębiorczości i postaw innowacyjnych wśród uczniów.
4.1.5 Wspieranie nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami w ramach europejskiej 

przestrzeni edukacyjnej. 
4.1.6 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, dostosowanie oferty edukacyjnej  

do indywidualnych potrzeb dziecka w kontekście dzieci słabszych.
4.1.7 Dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb dzieci szczególnie uzdolnionych.
4.1.8 Placówki kształcenia zawodowego  posiadające ofertę kształcenia w zawodach dostosowanych 

do potrzeb rynku pracy. 
4.1.9 Infrastruktura i baza dydaktyczna placówek oświatowych dostosowana do wymogów 

nowoczesnego kształcenia.
4.1.10 Doskonalenie systemu poradnictwa i doradztwa zawodowego w Mieście.
4.1.11 Przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki zawodu oraz nauki w szkołach wyższych.
4.1.12 Poprawa skuteczności kształcenia praktycznego w szkołach ponadpodstawowych.
4.1.13 Tworzenie warunków organizacyjnych, sprzyjających podejmowaniu przez szkoły  

współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
4.1.14 Promowanie oferty oświatowej Miasta.
4.1.15 Rozwijanie i promowanie oferty podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. 
4.1.16 Wspieranie i zachęcanie pracodawców do przyjmowania uczniów i studentów na praktyki 

zawodowe.
4.1.17 Tworzenie przyjaznego klimatu do funkcjonowania w Mieście szkół wyższych i ich współpracy 

z placówkami oświatowymi. 

Cel operacyjny:

4.2.  ROZWÓJ I UMACNIANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I INFORMACYJNEGO

Społeczeństwo obywatelskie tworzą obywatele – osoby świadome swoich praw i obowiązków, 
mające poczucie  wspólnoty interesów,  celów  i wreszcie potrafiące podejmować wspólnie działania,  
aby cele zrealizować. Miasto prowadzi aktywny dialog z mieszkańcami, współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi oraz promuje działania pro publico bono.

Zadania: 
4.2.1 Wspieranie i promowanie aktywnych postaw mieszkańców i społeczności lokalnych.
4.2.2 Zwiększanie udziału społeczeństwa w zarządzaniu Miastem, między innymi poprzez różne 

formy dialogu społecznego i udział w planowaniu budżetu.
4.2.3 Rozwój edukacji obywatelskiej w szkołach.
4.2.4 Tworzenie i wspieranie lokalnych ośrodków aktywizujących i integrujących społeczności 

lokalne (instytucje + przestrzeń). 
4.2.5 Rozwój i promocja usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną.
4.2.6 Zwiększanie aktywności mieszkańców w zakresie korzystania z nowoczesnych narzędzi 

komunikacyjnych w sferze publicznej.
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4.2.7 Wspieranie i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
Miasta i na rzecz jego mieszkańców.

4.2.8 Promowanie dobrych praktyk i zachowań prospołecznych, rozwój i promocja idei  
wolontariatu.

Cel operacyjny

4.3.   TWORZENIE WARUNKÓW DLA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU SPOŁECZNEGO  
  MIASTA

Miasto prowadzi aktywną politykę społeczną. Jej celem jest wspieranie integracji społecznej  
i zapobieganie zjawiskom wykluczenia bez względu na ich przyczynę. Ważnym narzędziem jest szeroko 
rozumiana pomoc społeczna. Wykorzystywane są nowoczesne i efektywne narzędzia pracy socjalnej. 
Jednym z wyzwań stojących przed Miastem, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, jest prowadzenie 
aktywnej polityki senioralnej.

Zadania: 
4.3.1 Rozwijanie efektywnego systemu pomocy i integracji społecznej.
4.3.2 Zbudowanie systemu diagnozy i monitorowania problemów społecznych w Mieście.
4.3.3 Wdrażanie i rozwój efektywnych metod pracy socjalnej i form wspierania osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
4.3.4 Wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 
4.3.5 Wspieranie działań umożliwiających aktywność i integrację  społeczną wszystkich grup 

społecznych, szczególnie seniorów.
4.3.6 Zintegrowana pomoc rodzinie, w tym rodzinie wieloproblemowej i rodzinie w kryzysie.
4.3.7 Rozwój różnych form pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej).
4.3.8 Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej.
4.3.9 Wspieranie ośrodków (miejsc) i rozwój programów wsparcia młodzieży z problemami.

Cel operacyjny

4.4.  STABILNOŚĆ DEMOGRAFICZNA MIASTA

Ruda Śląska, podobnie jak inne miasta boryka się ze zjawiskiem depopulacji, ponadto miasto poddane 
jest silnej konkurencji  ze strony innych ośrodków jeśli chodzi o pozyskanie nowych mieszkańców. 
Miasto aktywnie zachęca do osiedlenia się i związania z Rudą Śląską. Prowadzone są działania 
zmierzające do tego, aby mieszkańcy czuli się w Rudzie Śląskiej jak najlepiej.

Zadania: 
4.4.1 Zapewnianie dostępności opieki przedszkolnej i żłobków.
4.4.2 Opracowanie programu promocji Miasta w celu zatrzymania obecnych i pozyskania nowych 

mieszkańców.
4.4.3 Rozwijanie rynku pracy celem zatrzymania wykwalifikowanych kadr.
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4.5 CEL STRATEGICZNY NR 5

W    R Ś.

Cel operacyjny

5.1.   WZROST LICZBY MIEJSC PRACY W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH  
  PRZEDSIĘBIORSTWACH MŚP.

Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma coraz większy wkład w budowę dobrobytu 
społecznego. Dane pokazują, że firmy te wytwarzają coraz większą część PKB. Ich rozwój prowadzi 
do poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz dywersyfikacji branżowej. Miasto wspiera  
przedsiębiorczość mieszkańców za pomocą dostępnych narzędzi.

Zadania: 
5.1.1 Ułatwienie startu MŚP - szybka obsługa („zielona karta dla przedsiębiorców”). 
5.1.2 Promowanie przez Miasto ofert instytucji wspierających potencjalnych przedsiębiorców.
5.1.3 Stworzenie unikatowej oferty dla start-upów.
5.1.4 Wspieranie przedsiębiorczości poprzez odpowiednie  rozwiązania w zakresie podatków i opłat 

lokalnych.
5.1.5 Rozwijanie narzędzi finansowego wsparcia (dotacje, pożyczki) przedsiębiorców  

przez instytucje otoczenia biznesu. 
5.1.6 Promowanie oraz praktyczne uczenie przedsiębiorczości. 
5.1.7 Pozyskiwanie profesjonalnych, doświadczonych praktyków przedsiębiorczości, którzy będą 

mogli wspierać osoby rozpoczynające lub chcące rozwijać działalność gospodarczą 
5.1.8 Stworzenie jednego miejsca w Internecie, na urzędowej stronie Miasta, które będzie 

integrowało informacje ważne dla przedsiębiorców (w tym aktualne informacje o terenach 
inwestycyjnych i dostępnych lokalach).
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Cel operacyjny

5.2.   STWARZANIE PRZYJAZNEGO KLIMATU WOKÓŁ DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW,  
  DZIAŁAJĄCYCH W MIEŚCIE. 

Silna baza ekonomiczna miasta jest jednym z podstawowych czynników rozwoju Miasta. Duże  
i stabilne przedsiębiorstwa zapewniają stabilne miejsca pracy, możliwości kooperacji dla innych firm. 
Rozpoznawalne marki utożsamiane z miastem przyczyniają się także do lepszej rozpoznawalności 
miasta.

Zadania: 
5.2.1 Utrzymanie wysokiego poziomu rozwoju kluczowych przedsiębiorstw w Mieście  

(z branży górniczej, metalowej, energetycznej, spożywczej i logistycznej).
5.2.2 Wspieranie inwestycji  związanych z dywersyfikacją miejskiej gospodarki m.in. nowe 

technologie, przemysł czasu wolnego.
5.2.3 Wspieranie rudzkich przedsiębiorców w ubieganiu się o środki zewnętrzne na rozwój 

przedsiębiorstw.

Cel operacyjny 

5.3.  ZWIĘKSZENIE RÓWNOWAGI NA RYNKU PRACY.

Miasto może wpływać na sytuację na rynku pracy poprzez stosowanie odpowiednich instrumentów. 
Aktywna polityka rynku pracy ma na celu zwiększenie szans bezrobotnego na uzyskanie, 
utrzymanie zatrudnienia. Pozwala także na lepsze dopasowanie osób do wykonywanych zawodów. 
Dzięki stosowaniu instrumentów rynku pracy skraca się również czas pozyskiwania pracowników  
przez pracodawców na wakaty.

Zadania: 
5.3.1 Stałe prowadzenie badań i prognozowanie rynku pracy.
5.3.2 Elastyczna reakcja na zmiany na rynku, polegająca m.in. na dostosowywaniu na bieżąco 

instrumentów rynku pracy, zakresu szkoleń do jego potrzeb.
5.3.3 Rozwinięcie systemu i zwiększanie efektywności doradztwa zawodowego.
5.3.4 Tworzenie platformy współpracy pomiędzy systemem poradnictwa i szkolenia zawodowego  

a przedsiębiorcami.
5.3.5 Tworzenie sprzyjających warunków do zatrudniania osób w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, w tym osób młodych oraz 50+.

Cel operacyjny 

5.4.  ZWIĘKSZONA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA RUDY ŚLĄSKIEJ.

Atrakcyjność inwestycyjna ma wielowymiarowy charakter. Miasto wykorzystuje swoje atuty  
i przedstawia korzyści inwestowania, takie jak: dostępność transportowa, położenie w centrum 
aglomeracji, koszty pracy, wielkość rynku zbytu i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, 
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poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom 
bezpieczeństwa powszechnego. Rozwijana jest profesjonalna obsługa inwestorów i stwarzany jest 
pozytywny klimat wokół inwestorów i firm działających w Mieście.

Zadania: 
5.4.1 Wdrożenie aktywnej polityki Miasta w zakresie pozyskiwania inwestorów  

(min. poprzez podatki i opłaty lokalne). 
5.4.2 Stałe dysponowanie profesjonalną zdywersyfikowaną i zintegrowaną ofertą  

(Miasta i innych podmiotów) dla inwestorów, w tym dotyczącą terenów uzbrojonych. 
5.4.3 Rozwijanie profesjonalnej obsługi inwestorów potencjalnych i działających w Mieście. 
5.4.4 Włączenie do promocji inwestycyjnej Miasta firm już działających. 

Cel operacyjny 

5.5.  ATRAKCYJNY WIZERUNEK RUDY ŚLĄSKIEJ 

Budowanie atrakcyjnego wizerunku miasta jest istotnym narzędziem rozwoju. Sprzyja on pozyskiwaniu 
inwestorów i nowych mieszkańców. Tworzy sprzyjający klimat wokół miasta. Dzięki niemu mieszkańcy 
bardziej utożsamiają się z miastem. Na jego wizerunek wpływają celowe zabiegi z zakresu marketingu 
i PR, subiektywne odczucia mieszkańców, odwiedzających inwestorów itp. jak i uwarunkowania 
historyczne, geograficzne, kulturowe itp.

Jednym z czynników, dających przewagę konkurencyjną jest silna marka. Jest ona czymś znacznie 
istotniejszym niż tylko znak graficzny, zawiera w sobie pozytywne przesłanie, skojarzenia, niesie wiele 
pozytywnych wartości, jest obietnicą zapewnienia wysokiej jakości i wartości, które marka reprezentuje.

Zadania: 
5.5.1 Zbudowanie  silnej marki Miasta.
5.5.2 Budowanie wizerunku Rudy Śląskiej na tradycji śląskiej.
5.5.3 Budowanie wizerunku na sporcie i rekreacji. 
5.5.4 Wykorzystanie w promocji Miasta ważnych postaci historycznych, związanych z Miastem 

(np. Karol Godula, wielkie rody przemysłowe). 
5.5.5 Wykreowanie imprezy wizerunkowej Rudy Śląskiej o zasięgu co najmniej krajowym.
5.5.6 Stworzenie zintegrowanego systemu informacji w Mieście i o Mieście, adresowanego  

do różnych grup odbiorców.

Cel operacyjny

5.6.   ROZWINIĘTA OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU I WSPÓŁPRACA MIĘDZY  
  PRZEDSIĘBIORCAMI.

Miasto za pośrednictwem firm i instytucji szeroko rozumianego otoczenia biznesu wspiera rozwój 
gospodarczy. W ramach swoich możliwości sprzyja integracji środowisk biznesowych. Wspieranie 
podmiotów otoczenia biznesu przyczynia się do ich rozwoju i tworzenia unikalnej oferty dla biznesu  
i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Instytucje te i firmy są czynnikiem integracji 
środowisk gospodarczych.
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Zadania: 
5.6.1 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu w realizacji ich zadań statutowych. 
5.6.2 Utrwalenie współpracy instytucji otoczenia biznesu w Mieście. 
5.6.3 Utrzymywanie i rozwój zaawansowanych powiązań sieciowych instytucji otoczenia biznesu  

w skali lokalnej, krajowej i globalnej.
5.6.4 Promowanie i wspieranie inicjatyw klastrowych. 
5.6.5 Wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego. 
5.6.6 Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy przedsiębiorstw.
5.6.7 Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, otoczeniem biznesu,  

a ośrodkami naukowymi i akademickimi.
 
Zasady rozwoju Miasta
Skuteczna i niekonfliktowa realizacja celów strategicznych i celów operacyjnych wymaga zachowania 
siedmiu zasad rozwoju. Są to zasady, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu przedsięwzięć 
strategicznych służących wdrażaniu strategii. Poniżej zaprezentowano listę zasad wraz z ich treścią 
(numeracja zasad nie ma na celu ich hierarchizowania, a jedynie uporządkowanie). 

Tabela 3. Zasady rozwoju miasta Ruda Śląska

Zasada 1:
Partycypacja społeczna

W realizacji strategii dążyć należy do jak największego zaangażowania 
społeczności lokalnych. Istotą tej zasady jest:

wzmacnianie realnej samorządności, w której mieszkańcy  
są beneficjentami i kreatorami procesów rozwoju lokalnego,
dostosowywanie konkretnych rozwiązań wdrażających strategię  
do realnych oczekiwań i aspiracji mieszkańców,
uzupełnianie środków z budżetu lokalnego o potencjały, kreatywność  
i energię mieszkańców,
dostarczanie mieszkańcom pełnej wiedzy o Mieście oraz ich edukowanie 
w zakresie rozwoju lokalnego,
łączenie kompetencji różnych sektorów w przedsięwzięciach służących 
rozwojowi Miasta.

Zasada 2:
Metropolizacja

Głównym potencjałem do wykorzystania w horyzoncie strategicznym,  
a równocześnie wyzwaniem, któremu Miasto stawić musi czoła  
są procesy metropolizacji zachodzące w ramach Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Zasada metropolizacji wiąże się z:

poszukiwaniem przez Miasto specjalizacji mieszkaniowej, gospodarczej, 
kulturalnej, rekreacyjnej itp. stanowiących uzupełnienie w ramach 
systemu metropolitalnego,
udostępnianiem mieszkańcom Miasta udogodnień, które oferują inne 
miasta metropolii, w tym przez powiązania infrastrukturalne,
wykorzystywaniem potencjałów, które oferują inne miasta metropolii, 
integracją polityki lokalnej i planowania z procesami zachodzącymi  
w metropolii,
wspólnym budowaniu atrakcyjności w otoczeniu.
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Zasada 3:
Rewitalizacja

Ruda Śląska poświęca wielką uwagę działaniom rewitalizacyjnym. 
Jest to warunkowane przejściem do kolejnej fazy rozwoju lokalnego: 
opierającej się na wykorzystywaniu wiedzy oraz odpowiadającej  
na zmieniające się oczekiwania społeczne. Zasada rewitalizacji zwraca 
uwagę na konieczność:

ponownego wykorzystywania potencjałów, które utraciły swoje 
pierwotne znaczenie,
nowego spojrzenia na przestrzeń Miasta, kształtowania nowego ładu 
przestrzennego,
łączenia działań infrastrukturalnych z działaniami aktywizującymi 
podmioty lokalne,
koncentracji uwagi i środków na kluczowych problemach i wyzwaniach 
stojących przed Miastem,
włączania w procesy rozwoju grup społecznych, które z różnych 
względów podlegają zjawiskom marginalizacji.

Zasada 4:
Równoważenie

Zasada równoważenia rozwoju należy do tych reguł, które wyznaczają 
sposób realizacji wszystkich istotnych współczesnych dokumentów 
strategicznych. W przypadku Rudy Śląskiej równoważenie rozwoju 
oznacza:

pogłębianie wśród podmiotów lokalnych świadomości na temat 
procesów decydujących o środowisku przyrodniczym,
ograniczanie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko 
przyrodnicze,
przywracanie wartości ekosystemów w Mieście,
ograniczanie wykorzystywania przestrzeni na cele degradujące walory 
przyrodnicze i kulturowe (kierowanie się koncepcją miasta zwartego),
rozwijanie zdolności do wykorzystywania dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego,
dostosowanie do zmian klimatu zgodnie z planami adaptacji do zmian 
klimatu.

Zasada 5:
Innowacja

Rozwój Miasta Ruda Śląska związany jest przede wszystkim ze zdolnością 
do osiągania nowej jakości. Innowacje są postrzegane w strategii rozwoju 
miasta jako droga do:

kształtowania nowych relacji społecznych i nowych reguł współpracy,
tworzenia nowej gospodarki opierającej się na wartościach 
intelektualnych,
postrzegania potencjałów Miasta w nowatorski sposób, w szczególności 
zasobów kulturowych, wiedzy, przedsiębiorczości mieszkańców,
poszerzania przestrzeni szans dla mieszkańców, wykorzystywania  
ich kreatywności i energii,
ustalenia nowego sposobu funkcjonowania ludzi, instytucji, organizacji.
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Zasada 6:
Smart City

Miasto Ruda Śląska w kolejnych latach powinno w jak największym 
stopniu wykorzystywać lokalny i metropolitalny potencjał  
technologiczny. Zasada smart city przenika inne wymienione zasady. 
Ruda Śląska jako miasto smart to:

ośrodek,  w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie  
na rzecz świadczenia usług publicznych,
 miasto wzbogacania i lepszego udostępniania przestrzeni  
przez technologie informatyczne,
wspólnota mieszkańców zdolnych do wykorzystywania nowoczesnych 
rozwiązań informatycznych,
miasto wykorzystywania  rozwiązań informatycznych na rzecz 
upodmiotowienia mieszkańców,
miasto generowania rozwiązań typu smart atrakcyjnych w skali 
ponadlokalnej, możliwych do upowszechniania na poziomie metropolii.

Zasada 7:
Miasto uczące się

Zasada miasta uczącego się nawiązuje do dynamiki procesów 
decydujących o rozwoju lokalnym. W strategii rozwoju Miasta zasada  
ta zwraca uwagę na konieczność generowania rozwiązań wdrożeniowych, 
które:

prowadzą do wspólnego korzystania przez podmioty lokalne  
z posiadanej wiedzy i umiejętności,
umożliwiają oparcie procesu wdrażania na wiedzy i oczekiwaniach 
mieszkańców, 
zapewniają elastyczność wdrażania dokumentu,
 zmierzają do stałego doskonalenia procedur wdrożeniowych.
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.  K  

Wdrażanie strategii odbywa się 
przez realizację konkretnych zadań  
i przedsięwzięć podejmowanych przez 
podmioty lokalne i wpisujących się  
w sformułowaną strukturę celów  
strategicznych i operacyjnych. Przedsięwzięcia 
są w strategii rozumiane jako spójne 
zbiory projektów,  zorientowane na 
osiągnięcie zaplanowanych produktów 
i rezultatów, cechujące się relatywną 
oryginalnością i realizowane w oparciu  
o pozyskiwane w tym celu potencjały.

W strategii, obok zadań określnych  
w celach operacyjnych,  zawarto kierunkowe rekomendacje przedsięwzięć, to jest złożone przedsięwzięcia 
o kluczowym znaczeniu dla realizacji postawionych w strategii celów, obejmujące różne typy aktywności 
(np. działania infrastrukturalne, informacyjne, organizacyjne itp.).

Kierunkowe rekomendacje przedsięwzięć zawarte w poniższej tabeli stanowią wstępną listę, która 
będzie sukcesywnie uzupełniana i rozbudowywana o kolejne pomysły – adekwatnie do zmieniającej się 
sytuacji Miasta i jego otoczenia.
 

Tabela 4. Kierunkowe przedsięwzięcia i typy przedsięwzięć strategicznych

Kierunkowe 
rekomendacje  
przedsięwzięć

Zakres  
przedsięwzięcia

Typ przedsię-
wzięcia

Realizowane cele 
strategiczne

Trakty 
Rudzkie

tworzenie sieci ciągów (głównie ciągi 
piesze, rowerowe itp.) – rekreacyjnych, 
przyrodniczych, handlowych – między 
dzielnicami,

przestrzenny, 
infrastrukturalny,

Miasto o wysokim 
stopniu integracji 

przestrzennej,  
z zachowanymi zasobami  
naturalnymi i rozwiniętą 

infrastrukturą 
techniczną.
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Dziedzictwo 
kulturowe  

i przyrodnicze

 inwentaryzacja obiektów  
i przestrzeni związanych  
z dziedzictwem kulturowym  
i przyrodniczym Miasta – ocena 
wartości, możliwości wykorzystania  
i potrzeb inwestycyjnych  
i promocyjnych,
 wykorzystanie aktywności 
mieszkańców w działaniach 
inwentaryzacyjnych oraz tworzeniu 
koncepcji ochrony i wykorzystywania 
dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego Miasta (konkursy, 
gromadzenie wiedzy o ludziach  
i miejscach w naszych dzielnicach, 
ekspozycje artefaktów dostarczanych 
przez mieszkańców itp.),
opracowanie i wdrożenie  koncepcji 
ochrony i wykorzystania obiektów  
i przestrzeni dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego,

 –  Wielki Piec – projekt 
wykorzystania i promocji  
na Szlaku Zabytków Techniki 
województwa śląskiego,

 włączenie komunikacyjne kluczowych 
obiektów i przestrzeni dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego Miasta,
przygotowanie kadr dla potrzeb 
fachowej organizacji oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej,

analityczny,  
informacyjny, 
koncepcyjny,
kulturalny,
społeczny, 

infrastrukturalny,
instytucjonalny,

Wysoki stopień 
wykorzystania 

dziedzictwa kulturowego 
Miasta.

przygotowanie programu promocji 
Miasta w oparciu o dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze  
oraz wykreowaną ofertę kulturalną  
i rekreacyjną – Centrum Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej,
instytucjonalny rozwój wspierający 
działania w zakresie ochrony 
i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego:
rozbudowa interaktywnego Muzeum 
Miejskiego,
tworzenie filii istniejących instytucji 
kultury (z Miasta lub regionu)  
i integracja środowisk twórczych 
wokół nich,
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 – wzmocnienie sieci bibliotek 
publicznych, 

 – budowa/odbudowa  
i podniesienie znaczenia 
integracyjnego i edukacyjnego 
obiektów/pomników 
ilustrujących historię Miasta 
(np. Powstania Śląskie, historia 
gospodarcza, wybitne postacie, 
ważne wydarzenia),

Spójność  
komunikacyjna 

Miasta

 diagnozowanie potrzeb mieszkańców 
i odwiedzających w zakresie 
transportu w Mieście i metropolii – 
infrastruktura, transport zbiorowy,
 udogodnienia w komunikacyjnym 
udostępnianiu ważnych miejsc  
w Mieście (dostępność usług 
rynkowych i publicznych, dostępność 
miejsc dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego):

 –  system parkingów zwiększający 
dostępność obiektów 
kulturalnych, w tym na czas 
organizowanych wydarzeń,

 –  połączenia transportem 
zbiorowym,

 –  partnerstwo w ramach 
Metropolii w zakresie 
tworzenia szybkich połączeń 
komunikacyjnych między 
miastami (szybka kolej miejska, 
„metro” dla Metropolii, centra/
miejsca przesiadkowe),

 zmiany w infrastrukturze 
transportowej poprawiające 
wewnętrzny system komunikacyjny 
Miasta i dzielnic,

analityczny,

infrastrukturalny,
Miasto  

o wysokim  
stopniu  

integracji  
przestrzennej,  
z zachowanymi  

zasobami naturalnymi  
i rozwiniętą 

 infrastrukturą  
techniczną

Budżet  
Obywatelski 2.0

 budżet obywatelski na projekty 
miękkie realizowane w partnerstwie 
międzysektorowym (istniejące 
instytucje, np. kultury i edukacji jako 
lider) – wraz z edukacją obywatelską 
mieszkańców i budowaniem 
kompetencji projektowych,

finansowy,
edukacyjny,

Zwiększony  
potencjał rozwojowy 
mieszkańców Miasta.
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Budowa osiedli 
senioralnych

 małe mieszkania butikowe,
 możliwości korzystania z żywienia 
zbiorowego,
 bieżący monitoring medyczny,
 możliwość korzystania z usług 
animujących,

infrastrukturalny, 
usługowy,

Ruda Śląska 
nowoczesnym, 

atrakcyjnym  
i przyjaznym miejscem  

do życia i rozwoju, 
miastem o zintegrowanej 

przestrzeni społecznej

Rewitalizacja3  rewitalizacja tkanki mieszkaniowej  
i usługowej
 wykorzystanie charakterystycznych 
obiektów Miasta (Gródek  
w Kochłowicach, domek Goduli, 
Ficinus, Szyb Andrzej, Wielki Piec, 
budynek dworca kolejowego  
w Chebziu,

infrastrukturalny,
informacyjny,

Ruda Śląska 
nowoczesnym, 

atrakcyjnym  
i przyjaznym miejscem  

do życia i rozwoju, 
miastem o zintegrowanej 

przestrzeni społecznej

Rynek pracy  system dostosowywania kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy (systemy 
szkolne i pozaszkolne),
 programy przekwalifikowania  
dla szczególnych grup na rynku pracy, 
np. osoby 50+,
 reintegracja zawodowa i społeczna 
osób wykluczonych, np. prace 
społecznie użyteczne,

edukacyjny,
społeczny,

Wyższy poziom rozwoju 
gospodarczego Rudy 

Śląskiej

Wzmacnianie 
potencjału 

przedsiębiorczego

 pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu 
działalności – doradztwo, środki  
na start, szkolenia, promocja liderów,
utworzenie funduszu poręczeniowego 
dla firm,
 integracja środowisk biznesowych 
– utworzenie organizacji 
przedsiębiorców,
 wspieranie powstawania i rozwoju 
klastrów,
 wsparcie filii otoczenia biznesu,
 organizacja miejskich targów usług  
i produktów lokalnych firm,

doradczy, 
edukacyjny, 
finansowy, 

organizacyjny, 
instytucjonalny,

Wyższy poziom rozwoju 
gospodarczego Rudy 

Śląskiej

Pozyskiwanie 
inwestorów  
i współpraca  

z istniejącymi

 przygotowanie terenów  
dla inwestorów,
promocja oferty inwestycyjnej,
 wykreowanie niszy dla małych  
i średnich firm – szczególne 
preferencje wykreowane na terenie 
Miasta,

infrastrukturalny, 
promocyjny,

Wyższy poziom rozwoju 
gospodarczego Rudy 

Śląskiej

3 Rewitalizacja w pełnym ujęciu to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegro-

wane działania (na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki) skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji.
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.  Z,    

Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska jest długofalową koncepcją rozwoju lokalnego realizowaną  
w partnerstwie z podmiotami reprezentującymi różne sektory w Mieście. Powodzenie procesu 
wdrażania strategii zależy od możliwości zaangażowania się w ten proces społeczności lokalnej. System 
wdrażania strategii musi więc wspierać i wykorzystywać kreatywność i energię lokalnych podmiotów 
oraz sprzyjać podejmowaniu działań partnerskich, integrujących różne środowiska i grupy społeczne.

Strategia jest dokumentem opracowanym w oparciu o analizę kluczowych procesów społecznych  
oraz prognozy dotyczące wyzwań, którym Miasto musi stawić czoła. Uwarunkowania wpływające  
na rozwój Miasta zmieniają się a proces wdrażania obarczony jest różnymi czynnikami ryzyka. 
Wymaga to traktowania strategii jako koncepcji otwartej na modyfikacje będące wynikiem przemian 
zachodzących w Mieście i jego otoczeniu.

Zarządzanie strategią 

Skuteczność procesu zarządzania strategicznego opiera się na trzech filarach, to jest na:
dokumencie strategii, czyli na koncepcji rozwoju Miasta wypracowanej przy współudziale 
mieszkańców,
realnych aktywnościach podejmowanych na rzecz przełożenia zapisów strategii na konkretne 
działania i wynikające z nich rezultaty,
stałej ewaluacji procesu wdrożeniowego i powiązanych z nim aktualizacjach. 

System wdrażania strategii to zbiór warunków, które powinny zostać stworzone dla:
harmonijnego przejścia od fazy koncepcyjnej związanej ze sformułowaniem dokumentu do fazy 
wdrożeniowej polegającej na inicjowaniu przedsięwzięć przygotowujących do konsekwentnego 
realizowania projektów zawartych w strategii i skutecznego przekładania kolejnych zapisów  
strategii na konkretne działania,
zachowania elastyczności strategii rozumianej jako zapewnienie warunków umożliwiających 
dostosowywanie podejmowanych działań wdrożeniowych do zmieniającej się sytuacji w Mieście  
oraz otoczeniu.

Tak określone wymagania wobec systemu wdrażania strategii wyznaczają jego konieczne składowe,  
to jest:

zasady wdrażania strategii wraz z rozwiązaniami organizacyjnymi tworzącymi warunki dla realizacji 
projektów strategicznych,
system aktualizacji strategii powiązany z systemem monitoringu opartym na strukturze wskaźników 
o różnym przeznaczeniu.
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Wdrażanie strategii

System wdrażania strategii skupiony jest więc na trzech zadaniach: zainicjowaniu procesu wdrażania, 
ewaluacji procesu wdrażania, aktualizacja strategii.  

Rys. 8. Zasady wdrażania strategii rozwoju miasta Ruda Śląska

.
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Rys. 9. Powiązania strategii z dokumentami planistycznymi 
 

Strategia rozwoju miasta Ruda Śląska jest formułą otwartą na modyfikacje nawiązujące  
do zmieniających się uwarunkowań w Mieście i jego otoczeniu.  

Modułem systemu wdrażania jest także procedura aktualizacji strategii. Wyróżniono trzy sytuacje 
związane z aktualizacją:

aktualizacja listy projektów strategicznych, realizowana w nawiązaniu do budżetu Miasta; 
aktualizacja ta ma charakter rutynowy i dotyczy tylko określania przedsięwzięć do zrealizowania 
w kolejnych horyzontach wdrażania; podstawą tej aktualizacji są wnioski dotyczące sprawności 
realizacji dotychczasowych projektów, oczekiwania mieszkańców oraz dostępność środków  
na realizację projektów;
okresowa aktualizacja strategii w zakładanych z góry horyzontach czasu; przewiduje się, że pierwsza 
aktualizacja będzie miała miejsce w roku 2020; jest to czas odpowiedni na wyciągnięcie wniosków  
z skuteczności i efektywności podejmowanych działań wdrożeniowych; zakłada się, że  
ta aktualizacja będzie wynikała przede wszystkim z ewaluacji mechanizmu wdrażania i dotyczyć 
będzie efektów w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych, oceny jakości projektów wdrożeniowych 
oraz poziomu pozyskiwania zasobów na rzecz realizacji strategii; kolejna aktualizacja – odnosząca się 
do całości dokumentu – przeprowadzona zostanie w roku 2023; w ramach tej aktualizacji dokonany 
zostanie przegląd całej strategii, w tym zweryfikowana zostanie aktualność diagnozy, wizji i celów; 
aktualizacja ta uwzględniać będzie również zmiany mechanizmów wsparcia w ramach polityki  
krajowej i europejskiej; ostatnia z planowanych aktualizacji odbędzie się w roku 2027; zakres tej 
aktualizacji zależy od trudno przewidywalnej dzisiaj dynamiki procesów determinujących rozwój 
Miasta;

Gminny 
Program 

Rewitalizacji 

zadania 

dokumenty 

projekty, 

rewitalizacyjne 

projekty 
rozwojowe 

projekty 

projekty  

strategie/programy/plany 

nowe i 
zaktualizowane 
dokumenty w 
strategicznych 

obszarach 
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aktualizacje doraźne, które mogą być przeprowadzone w wyniku wykrycia znaczących zmian  
w uwarunkowaniach rozwoju lub identyfikacji istotnych barier (luk) w procesie wdrożeniowym; 
wsparciem dla decyzji o aktualizacji doraźnej jest system monitoringu strategicznego.

System monitoringu strategii

Monitoring Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska jest systemem 
wielopłaszczyznowym, uwzględniającym:

poziom realizacji celów,
zmiany uwarunkowań strategicznego rozwoju,
pozycję Miasta w otoczeniu,
skuteczność realizacji przedsięwzięć strategicznych.

Monitoring strategii opiera się w dużej części na danych, które zostały wykorzystane do sporządzenia 
diagnozy. Większość tych danych jest możliwa do pozyskiwania ze źródeł statystyki publicznej. 
Umożliwia to porównywanie sytuacji Miasta w różnych okresach oraz plasowanie Miasta na tle innych 
ośrodków w Metropolii i regionie.

Monitoring strategiczny jest skonstruowany na osi składającej się ze wskaźników realizacji zadań  
i przedsięwzięć oraz wskaźników efektywności osiągania celów strategicznych i celów operacyjnych. 
Wskaźniki realizacji przedsięwzięć (działań, projektów, zadań) nie są ustalane na poziomie strategii. 
Wyznaczenie tych wskaźników każdorazowo należy do podmiotu będącego liderem realizacji danego 
zadania lub projektu. Ustalone wskaźniki powinny brać pod uwagę kryteria oceny projektów opisane  
w systemie wdrażania. Wskaźniki na poziomie zadań i projektów służą ocenie uzyskiwanych produktów 
i rezultatów (związków projektu z celami przyjętymi w strategii) oraz monitorowaniu harmonogramu 
ich  wdrażania. 

Drugą częścią wskaźników w ramach osi monitoringu są wskaźniki odnoszące się do celów 
strategicznych i celów operacyjnych. Zakłada się monitorowanie celów operacyjnych. Osiąganie stanów 
odzwierciedlanych przez cele strategiczne zapisane w strategii jest wynikiem stymulowania procesów 
zapisanych w postaci celów operacyjnych; nie ma więc potrzeby ich odrębnego monitorowania.
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Tabela 5. Kluczowe wskaźniki

Cel Kluczowe wskaźniki
Pożądane  
tendencje  

zmiany 
wskaźnika

Ruda Śląska  
nowoczesnym,  
atrakcyjnym  
i przyjaznym 
miejscem do życia 
i rozwoju, miastem 
o zintegrowanej 
przestrzeni 
społecznej.

udział pracujących w liczbie osób w wieku produkcyjnym

liczba uczestników konsultacji społecznych

liczba projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego

przeciętna powierzchnia mieszkania

liczba mieszkań oddanych do użytku

wyposażenie mieszkań w dostęp do łazienki i ubikacji  
oraz CO

liczba imprez organizowanych w Mieście

Miasto o wysokim 
stopniu integracji 
przestrzennej, 
z zachowanymi 
zasobami 
naturalnymi 
i rozwiniętą 
infrastrukturą 
techniczną.

powierzchnia nowo udostępnionych terenów 
mieszkaniowych

powierzchnia terenów zdegradowanych i poprzemysłowych

liczba pustostanów

powierzchnia zrewitalizowanych terenów

wielkość zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na 1 ha

liczba linii komunikacji publicznej

Wysoki stopień 
wykorzystania 
dziedzictwa 
kulturowego Miasta.

liczba obiektów zrewitalizowanych

liczba obiektów objętych ochroną

Zwiększony 
potencjał rozwojowy 
mieszkańców Miasta.

zdawalność i wyniki egzaminów maturalnych

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym  
i przedprodukcyjnym

liczba osób korzystających z pomocy społecznej
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Wyższy poziom 
rozwoju 
gospodarczego Rudy 
Śląskiej.

liczba podmiotów gospodarczych w sektorze przemysł  
i budownictwo

liczba podmiotów gospodarczych ogółem

liczba nowo zarejestrowanych podmiotów i osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą

wartość kapitału zagranicznego na 1 mieszkańca

liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego

powierzchnia nowo udostępnionych do przetargów 
terenów inwestycyjnych

liczba nowo zakładanych przedsiębiorstw przy wsparciu 
instytucji miejskich

Informacje o publikacji

Kompendium zostało opracowane na podstawie przyjętej przez Radę Miasta Ruda Śląska Uchwały  
z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku – 
aktualizacja 2018 rok”.
 
Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.
rudaslaska.bip.info.pl/ oraz na stronie http://www.rudaslaska.pl/strategia, gdzie zamieszczono 
również informacje o jej opracowaniu, a także poprzednią wersję Strategii (przyjętą przez Radę Miasta 
Ruda Śląska Uchwałą z dnia 27 marca 2014 r.)  wraz z dokumentami towarzyszącymi. 

rudaslaska.bip.info.pl/ oraz na stronie http://www.rudaslaska.pl/strategia, gdzie zamieszczono 
rórórównwnwnież informacje o jej opracowaniu, a także poprzedniąiąią wererersjsjsję Strategii (p(p(przyjętą przez Radę Miastststa 
RuRuRuda Śląska Uchwałą z dnia 27 marca 2014 r.)  wraz z dokumentami towarzyszącymi. 






