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Inwestycje warte ponad 1 mld złotych zmieniają oblicze Katowic



Realizacja inwestycji wartych ponad 1 mld zł!
Najważniejsze realizowane inwestycje:

• Baseny: 75,5 mln zł,

• Cztery węzły przesiadkowe: ok. 200 mln zł (dof. 154,6 mln zł),

• Przebudowa DK81: ok. 530 mln zł (dof. ponad 450 mln zł),

• Tramwaj na południe: ok. 110 mln zł (na realizację centrum

przesiadkowego Kostuchna planowana jest aplikacja o dofinansowanie),

• Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem: 60 mln zł
(starania o dofinansowanie – rozstrzygnięcie czerwiec 2018),

• Przebudowa ulicy Tylnej Mariackiej: ok. 15 mln zł,

• Projektowanie:

– Przebudowa ul. Dworcowej: ok. 350 tys. zł,

– Węzły przesiadkowe w Podlesiu i Piotrowicach: ok. 1 mln zł,

• Inwestycje w ramach BO: ok. 20 mln zł każdego roku.

Inwestycje warte 

ponad 1 mld!

A w perspektywie

2014-2020 pozyskano już 

ponad 700 mln zł 
dofinansowania



Rosnąca pozycja Katowic na arenie międzynarodowej

• Pozyskanie tytułu kreatywnego miasta UNESCO

w dziedzinie Muzyki w grudniu 2015 roku,

• Udział w powstaniu pierwszej w Polsce Metropolii,

• Organizacja największego wydarzenia w Polsce – Intel 

Extreme Masters,

• Organizacja pierwszych w Polsce targów muzyki 

świata – WOMEX – październik 2017 roku,

• Gospodarz: Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 roku 

oraz Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 

roku,

• Gospodarz znaczących wydarzeń sportowych, 

kulturalnych i biznesowych.



1.Budżet obywatelski kluczowym narzędziem aktywizacji mieszkańców Katowic – 20 mln zł
i skuteczniejsze procedury

100%
Postulat zrealizowany

W tym roku pula wyniosła ponad 24,4 mln zł!

Ponad 82 zł na mieszkańca – największy BO per capita 

wśród miast wojewódzkich!

Frekwencja: 2017 - 13,6% – 3 razy więcej osób niż w 

pierwszej edycji! 2014 – 4,4%, 2015 – 6,7%, 2016 – 12,12%

W czterech edycjach wybrano 473 projekty, a do końca 

roku 300 z nich  będzie zrealizowanych!

Nowości w 2017 roku:

– Możliwość realizacji zadań infrastrukturalnych w okresie dwóch lat,

– Maksymalna wartość projektu na poziomie 75% dostępnej puli 
środków w danej dzielnicy,

– Nagroda dla dzielnicy z największą frekwencją.



2. Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołanie 
pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

100%
Postulat zrealizowany

Centrum Organizacji Pozarządowych:

• W perspektywie 2017-2020 COP otrzymuje na 

działalność 252 tys. zł na rok,

• 43 organizacje zarejestrowały swoją siedzibę,

• Z oferty (szkolenia, zajęcia) COP skorzystało 135
organizacji,

• W 2017 roku ponad 1000 razy organizacje 

korzystały z infrastruktury COP.

Agnieszka Lis – pełnomocnik prezydenta ds. Organizacji 

Pozarządowych.

Środki przeznaczone w latach 2015-2017 na NGO to 

ponad 95 mln zł.



3. Budowa 3 krytych basenów 25-metrowych

60%
Postulat realizowany

3 baseny 
zamiast 

aquaparku Projekty

Wybór 
inżyniera 
kontraktu

Zezwolenie na 
realizację robót 
budowlanych

Wybór 
wykonawcy 
basenów w 
Brynowie i 
Burowcu

Wybór 
wykonawcy 
basenu na 

Zadolu

Gotowe 
baseny w 
Burowcu i 
Brynowie

Gotowy 
basen za 
Zadolu

2014 2016 2017 06.2017 08.2017

Badania 
geologiczne i 

wskazanie 
lokalizacji

2015 04.2019 06.2019

Lokalizacja:

1. Brynów: ul. Kościuszki/Zgrzebnioka – 25,2 mln zł,

2. Burowiec: ul. Konna/Hallera – 24,1 mln zł,

3. Zadole: ul. Wczasowa – 26,2 mln zł.

Prace 
budowlane –

wiecha 
(najwyższy 

element 
konstrukcyjny)

201804.2017



4. Budowa co najmniej 100 mieszkań na wynajem rocznie, przede wszystkim dla 
młodych rodzin oraz remonty kapitalne komunalnych budynków mieszkaniowych

100%
Postulat zrealizowany

W 2017 roku podpisano umowy na realizację Mieszkanie

Plus w Katowicach. W dwóch lokalizacjach – Nikiszowiec

oraz Burowiec powstanie ok. 1000 mieszkań. Inwestycja

będzie gotowa w 2019/2020 roku.

Ponadto w 2018 roku KTBS zakończy inwestycje, w ramach

których powstanie aż 188 mieszkań.

2015 2016 2017 Razem

KTBS 55
Przygotowanie 

inwestycji Osiedle 
Różane

52 107

KZGM

Nowe budownictwo: 

15
Remonty kapitalne: 

22
Zagospodarowanie 

pustostanów: 129

Remonty kapitalne: 

28
Zagospodarowanie 

pustostanów: 310

Nowe budownictwo: 

22 (do końca roku 

jeszcze 45)
Zagospodarowanie 

pustostanów: 291

862

Mieszkanie za 
remont

28 89 35 152

Razem 249 427 445 1121



5. Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka z Katowic. Pakiet bezpłatnych usług 
miejskich dla Rodzin 3+ 

80%
Postulat realizowany

Żłobki

• Łącznie 789 miejsc, kolejne poszerzenie bazy w roku 2018 o 102 miejsca 
(Kostuchna i os. Tysiąclecia),

• Katowice, jako jedno z zaledwie trzech miast, poza Lublinem i Krakowem, dotują 
pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych, 

• Jedna z najniższych opłat stałych za opiekę w żłobku miejskim – 150 zł.

Przedszkola

• Łącznie posiadamy blisko 8 tys. miejsc w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych. W 2017 roku rozbudowano 2 przedszkola (Kostuchna i Szopienice) 
– 156 nowych miejsc.

• Po rekrutacji w tym roku zostało ponad 40 wolnych miejsc,

Nas Troje i więcej: 2901 rodzin, przy czym w latach 2015-2017 zgłoszono 2734
rodziny i wydano prawie 13 tys. kart dla członków rodzin uprawniających do 
zniżek (obiekty sportowe, obniżone opłaty np. za śmieci).



6. Budowa Centrum Nauki w Katowicach 

20%
Postulat realizowany

Powołanie koordynatora projektu z ramienia Urzędu 

Miasta Katowice.

Opracowano wstępną koncepcję – wystawy interaktywne 

w dziedzinach: medycyna, architektura i urbanistyka, 

energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne ze 

strefą gamingu oraz laboratoriami/pokojami doświadczeń. 

Uzupełnieniem będzie strefa odpoczynku.

Wskazanie lokalizacji: Hala Parkowa.

Ogłoszenie konkursu na projekt wraz z 

zagospodarowaniem terenu: I i II kwartał 2018 roku.

Prezentacja idei podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 

strefie e-sport w listopadzie 2017 roku.



7. Katowicki program „Senior w mieście”

100%
Postulat zrealizowany

Od trzech lat:

• Organizowany jest Katowicki Dzień Aktywnego Seniora,

• Wydawany jest informator dla seniorów,

• Wzbogacany jest program Aktywni Seniorzy (wydano 8830 kart – w latach 

2015-2017 wydano ok. 6500 kart).

Obowiązuje uchwała ws. Miejskiego Programu „Katowicki Senior
w mieście” na lata 2016-2021.

W 2017 roku:

• Powołano Radę Seniorów II kadencji,

• Blisko 50 tys. seniorów uczestniczyło w wydarzeniach im dedykowanych.

Blisko 34 mln zł przekazano w ubiegłym roku na działania na rzecz 

seniorów.

Katowice zostały liderem w zakresie likwidacji barier utrudniających życie 

osobom z niepełnosprawnością.



8. Ożywienie terenów poprzemysłowych

80%
Postulat zrealizowany

Zakończono remont obiektów na terenie Strefy Kultury

(Łaźnia Główna i Stolarnia) – dofinansowanie miasta:

7 mln zł.

Rewitalizacja rejonu ul. Korczaka – budowa Mieszkanie

Plus.

Realizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Katowice na lata 2016-2022”.

Katowice są liderem w sieci miast w tematyce

rewitalizacja w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast.

Stworzono bazę terenów poprzemysłowych (obejmuje

obszary i obiekty firm zewnętrznych pozostających do

zbycia lub najmu) – obecnie obejmuje ona 17 obszarów.



9. Wspieranie inwestycji i nowych technologii – Opiekun Inwestora

100%
Postulat zrealizowany

Powierzchnia biurowa wynosi ponad 450 tys. m2
(2014 – 235 tys. m2).

Katowice od 5 lat są gospodarzem finałów cyklu Intel 

Extreme Masters.

W 2017 roku:

• Zorganizowano ponad 20 spotkań z inwestorami,

• Uruchomiono biuro w Dolinie Krzemowej, a w październiku swoje działania 

rozpoczęła pierwsza firma – Kotrak Group,

• Zorganizowano 30 wydarzeń dla start-up’ów ,

• Zorganizowano kilkadziesiąt konferencji i bezpłatnych szkoleń dla 

przedsiębiorców.

Rozpoczęto procedury przetargowe dot. Strefy Innowacji

(ul. Teatralna).



10. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w szczególności południa Katowic: 
Park&Ride, „Katowice na rowery”, nowe środki transportu

50%
Postulat zrealizowany

Inwestycje etap wartość
Termin oddania 

inwestycji

CP Ligota Prace budowalne 9,1 mln zł 2018

CP Zawodzie Procedury przetargowe 64,2 mln zł 2019

CP Brynów Procedury przetargowe 55,2 mln zł 2019

CP Sądowa Procedury przetargowe 59,5 mln zł 2019

CP Piotrowice i Podlesie Procedury przetargowe dot. projektu 11 mln zł -

CP św. Jana Przygotowanie SIWZ - -

CP Kostuchna
Realizowany będzie razem z 

tramwajem na południe
- 2020

ITS Opracowano koncepcję 60 mln zł 2020

DK 81, etap 1 Procedury przetargowe 400 mln zł 2019

DK 81, etap 4 Procedury przetargowe 132,8 mln zł 2019

Tramwaj na południe Etap projektowania 110 mln zł 2020

Tylna Mariacka Procedury przetargowe ok. 15 mln zł 2018



10. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w szczególności południa Katowic: 
Park&Ride, „Katowice na rowery”, nowe środki transportu

Katowice na rowery

• Poszerzono Strefę Tempo 30 o dzielnice,

• 28 km odnowionych tras rekreacyjnych,

• Rozpoczęto prace koncepcyjne i projektowe dla 20 kolejnych 

realizacji,

• Rozbudowa sieci wypożyczalni do 35 stacji, z których 

skorzystano ponad 100 tys. razy w sezonie.

Nowe środki transportu

• Zakup 45 nowoczesnych wagonów tramwajowych,

• W latach 2015-2020 zakup 135 autobusów (2016 – 30, 

2017 – 25, kolejne w marcu 2018  – 15, we wrześniu 2018 – 10 
elektrycznych).

50%
Postulat zrealizowany



11. Powołanie metropolii

100%
Postulat zrealizowany

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

istnieje od 1 lipca 2017 roku.

Wiodąca rola Katowic:

• Pełnomocnik ds. utworzenia metropolii,

• Uchwała podjęta przez Radę Miasta Katowice,

• Przewodniczącym Zgromadzenia – Marcin Krupa,

• Członek Zarządu – Danuta Kamińska,

• Siedziba władz metropolii w Katowicach.



12. Czyste powietrze: wspólne wyzwanie

70%
Postulat realizowany

Reakcja na wzrost kosztów ogrzewania – jako pierwsza gmina –

podniesione świadczenie na zakup opału z 450 do 900 zł dla 

mniej zamożnych Katowiczan.

Dofinansowanie do wymiany kotła nawet do 10 tys. zł – jedno 

z najwyższych w Polsce.

W 2017 roku dofinansowano wymianę 763 kotłów (2015 – 355 

kotłów, 2016 – 515 kotłów) i 108 OZE.

Uwzględnienie aspektu w inwestycjach: termomodernizacje, 

oświetlenie, infrastruktura rowerowa i komunikacja publiczna,

Kontrole Straży Miejskiej:

2016 – 3422 (co 11. – stwierdzono spalanie odpadów),

2017 – 3102 (co 17. – stwierdzono spalanie odpadów).

Edukacja: Piknik Ekoodpowiedzialni, Dni Energii oraz spotkania 

w dzielnicach „Misja: Czyste Powietrze”.



Dziękuję za uwagę

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice


