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Wprowadzenie 
 

Potrzeba sporządzenia „Programu rewitalizacji obszarów miasta Kalety” jest związana 

z koniecznością podjęcia wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych przed 

którymi stoi miasto. Zaniechanie działań rewitalizacyjnych będzie prowadziło do stagnacji 

gospodarczej, pogorszenia jakości życia mieszkańców oraz sprzyjało kształtowaniu się 

niepożądanego wizerunku miasta. 

Podstawowym celem „Programu rewitalizacji obszarów miasta Kalety” jest 

wypracowanie spójnej, kompleksowej i długookresowej koncepcji rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów miejskich. Program ma również sprzyjać integracji środowisk 

reprezentujących sektory: publiczny, biznesowy i obywatelski, które wspólnym wysiłkiem 

powinny kreować i wdrażać zintegrowane projekty rewitalizacyjne.  

Nowoczesne podejście do zagadnień rewitalizacji wymaga stworzenia pakietu rozwiązań, 

które przyczyniałyby się do realizacji działań: 

 spełniających ideę zrównoważonego rozwoju, czyli harmonijnie łączących kwestie 

infrastrukturalne z działaniami gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi 

i środowiskowymi, 

 opartych na inicjatywie i współpracy lokalnych środowisk społecznych, miejscowego 

biznesu oraz władz miasta, 

 dochodowych w wymiarze finansowym oraz generujących wymierne korzyści 

społeczne. 

Celem praktycznym niniejszego dokumentu jest chęć podjęcia starań o dofinansowanie 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych z zewnętrznych źródeł, w szczególności Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Funduszu Powierniczego JESSICA.  

Tereny objęte „Programem rewitalizacji obszarów miasta Kalety” mimo degradacji 

technicznej oraz problemów społecznych i gospodarczych posiadają potencjał pozwalający 

przywrócić bądź wykreować nowe funkcje miejskie, a także poprawić jakość życia 

mieszkańców. Głównymi atutami obszarów objętych programem rewitalizacją są przede 

wszystkim strategiczna lokalizacja,  walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz  

kapitał społeczny.  

„Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety” ma formułę otwartą. Oznacza to, że 

trzeba systematycznie weryfikować jego zawartość, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, 



4 Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 roku 

 

a także nadarzającymi się sposobnościami, w szczególności związanymi z pozyskiwaniem 

środków finansowych. 

1. Diagnoza obecnej sytuacji w Kaletach  
 

Podstawą opracowania syntetycznej diagnozy obecnej sytuacji w Kaletach są dwa 

opracowania analityczne: 

 „Analiza preferencji społecznych w zakresie kierunków rozwoju miasta Kalety” 1, 

 „Pozycja konkurencyjna miasta Kalety. Analiza porównawcza dynamiki rozwoju” 2. 

1.1. Wymiar przestrzenny 
 

Gmina miejska Kalety położona jest w województwie śląskim, w powiecie 

tarnogórskim. Powierzchnia miasta wynosi 76 km2. Miasto zamieszkuje 8,7 tys. osób. 

Gęstość zaludnienia wynosi 114 osób na km2.  
 

Rysunek 1. Mapa Kalet  

                                                                         
1 Dokument został przygotowany w czerwcu 2011 roku przez dr Małgorzatę Czornik i dr Małgorzatę Twardzik 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
2 Dokument został przygotowany we wrześniu 2011 roku przez dr Małgorzat ę Czornik i dr Piotra Gibasa 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
W skład miasta wchodzą dzielnice położne w zachodnie części miasta: Centrum, 

Jędrysek, Drutarnia, oraz dzielnice zlokalizowane w wschodniej części miasta: Truszczyca, 

Kuczów, Miotek, Zielona i Mokrus.  

Cechą wyróżniającą Kalety jest jedna z najwyższych lesistości w województwie, 

ponad 81% powierzchni gminy stanowią bowiem lasy. 

Realia przestrzenne Kalet pokazują bardzo niski udział powierzchni gminnego zasobu 

nieruchomości w powierzchni gminy ogółem (w 2010 roku wynosił on 1,1%).  Oznaczana to 

bardzo nikłe bezpośrednie możliwości kształtowania zagospodarowania przestrzennego przez 

władze lokalne. Wysokość tego wskaźnika wskazuje na znaczne sprywatyzowanie przestrzeni 

Kalet i nie należy tego oceniać negatywnie. Taka sytuacja może jednak stwarzać wiele 

ograniczeń, szczególnie w działalności inwestycyjnej. 

W Kaletach mało się buduje, ale jak do tej pory miasto nie było zainteresowane 

przyciąganiem nowych mieszkańców, którym nie może zaoferować atrakcyjnych miejsc 

pracy na swoim obszarze. Następuje pewien przyrost nowych budynków mieszkalnych w 

przeliczeniu na km2 powierzchni (1,83 budynku), ale są to inwestycje w prywatne domy, a ich 

liczba należy do niższych wśród analizowanych miast i jest w 2010 roku prawie 2,5 -krotnie 

niższa niż średnia liczona dla województwa i ponad 3-krotnie względem wartości wskaźnika 
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liczonego dla powiatu tarnogórskiego. Kalety tym samym nie są postrzegane jako 

wystarczająco atrakcyjne miejsce do zamieszkania. 

 

1.2. Wymiar s połeczny 
 

Najważniejsze wnioski płynące z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 

mieszkańców Kalet są następujące: 

 Kalety w opinii respondentów są miejscem pasywnym, gdzie niewiele się dzieje 

(zdanie to podziela 65% respondentów), nie dającym szansy dla aspiracji zawodowych 

i dochodowych mieszkańców; 

 Kalety są miejscem gdzie dobrze się mieszka (opinia 44% respondentów), 

prawdopodobnie dlatego, że większość respondentów kojarzy miasto z ciszą, 

spokojem oraz walorami dziedzictwa przyrodniczego (lasy i zbiorniki wodne); 

 Kalety są miastem gdzie sprawnie funkcjonuje handel detaliczny oraz gastronomia, 

dobrze oceniono usługi edukacyjne, komunikacyjne, administracyjne oraz związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, natomiast oczekiwań respondentów nie 

spełniają w większości usługi w sferze kultury, rekreacji oraz ochrony zdrowia; 

 Pozytywne zmiany według respondentów to budowa i modernizacja infrastruktury 

technicznej (drogi, chodniki) oraz poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co 

wydaje się być oczywistą koniecznością nadrabiania zaległości cywilizacyjnych przez 

polskie miasta;  

 Negatywne zmiany wskazane przez większość respondentów to bezrobocie, ubóstwo 

oraz upadek firm i rosnące ceny życia, które traktować należy jako nieuniknione 

skutki ustrojowych przemian gospodarczych, nie będące specyfiką Kalet, ale w tym 

mieście również zaistniałe; 

 Najmłodsi respondenci badania w wieku >20-30 lat, o wysokich aspiracjach 

zawodowych, deklarują chęć wyjazdu z miasta w poszukiwaniu lepszej oferty pracy 

oraz życia, co należy uznać za jedno z najpoważniejszych zagrożeń w procesie 

kreowania pożądanej przyszłości Kalet, gdyż może skutkować utratą najbardziej 

wartościowych mieszkańców. 

W kontekście formułowanego programu rewitalizacji bardzo istotną wskazówką są 

odpowiedzi respondentów dotyczące najbardziej pilnych działań, których powinny podjąć 

władze miasta, a także zmian jakie powinny być jak najszybciej wprowadzone w Kaletach.  
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Wśród odpowiedzi na pierwsze pytanie dominują projekty związane z budową 

i remontami dróg (66% badanych). Do ważnych, wymagających pilnego załatwienia spraw 

mieszkańcy zaliczyli również: pozyskanie inwestora dla wzmożenia rynku pracy (38%), 

wspieranie ludzi przedsiębiorczych (34,5%) oraz poprawienie estetyki miasta (31,5% 

ankietowanych). 

Z odpowiedzi na drugie pytanie można sformułować listę najpilniejszych potrzeb 

artykułowanych przez mieszkańców w podziale na poszczególne dzielnice miasta. 

Ankietowani wymieniali m.in.: 

 poprawę nawierzchni dróg i chodników (Centrum, Jędrysek, Drutarnia, Kuczów); 

 budowę miejsc parkingowych (Centrum, Jędrysek); 

 modernizację placów zabaw (Drutarnia, Jędrysek); 

 odnowienie parków (Jędrysek); 

 budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych; 

 większą dbałości o przestrzeń miasta, estetykę, czystość oraz zmiany ogólnego 

wizerunku Kalet; 

 zagospodarowanie terenu po wysypisku śmieci; 

 stworzenie w mieście kina; 

 naprawę boisk plażowych przy ul. Dąbrowskiego; 

 remont basenu; 

 zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Kaletańskich Zakładów Celulozowo-

Papierniczych; 

 zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Zielonej oraz wzmocnienie 

oferty turystycznej i aktywnej promocji walorów tego miejsca; 

 konieczność zmian w zakresie ruchu drogowego, w szczególności zakazu jazdy TIR-

ów, które są zagrożeniem dla mieszkańców dzielnicy Kuczów; 

 stworzenie nowych miejsca pracy; 

 remont mostu między Truszczycą a Kuczowem. 

 

1.3. Wymiar gos podarczy  
 

W porównaniu z przedstawionymi wcześniej sferami przestrzenną i społeczną, wymiar 

gospodarczy w przypadku Kalet należy ocenić jako najmniej korzystny. Taka sytuacja jest 

wynikiem z jednej strony zachwiania się bazy ekonomicznej miasta spowodowanej likwidacją 
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Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych, a z drugiej relatywnie niewielkim 

poziomem lokalnej przedsiębiorczości.  

Kalety w znikomym stopniu realizują jedną z klasycznych funkcji miastotwórczych, 

do których należy tworzenie miejsc pracy. Saldo migracji dziennych związanych z liczbą 

osób przyjeżdżający do pracy w 2006 roku było najgorsze wśród wszystkich badanych miast 

i wynosiło zaledwie 140 osób, a odległość do lokalnego lidera, jakimi są Tarnowskie Góry 

(6416 osób), zmusza do poważnej refleksji nad miejskością Kalet, które w takim zestawieniu 

wydają się być bardziej osiedlem mieszkaniowym niż samodzielnym miastem. 

Dochód własny Kalet w przeliczeniu na mieszkańca w ostatnich latach był 

najmniejszy z wszystkich analizowanych miast oraz w 2009 r. o 1247 zł niższy niż średnia 

takich dochodów gmin w województwie śląskim. Świadczy to nie tylko o niezamożnych 

mieszkańcach miasta oraz malej liczbie pracujących, ale i ogólnie rozumianej niskiej jego 

atrakcyjności, zarówno osadniczej, jak i inwestycyjnej. 

O przedsiębiorczości w Kaletach można wnioskować na podstawie liczby podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, który to 

wskaźnik plasuje miasto na dalekiej pozycji (ostatnie miejsce zajmuje Kuźnia Raciborska). 

Średnio w województwie odnotowano aż 228 podmiotów gospodarczych więcej, średnio w 

powiecie zaś aż 264 podmiotów gospodarczych co oznacza raczej niską kaleciańską 

aktywność gospodarczą. Problem wydaje się w części wynikać z niezakończonego procesu 

restrukturyzacji terenów poprzemysłowych i braku terenów inwestycyjnych, które stanowić 

mogą potencjał przyciągający inwestorów i tym samym stwarzający możliwości powstawania 

nowych firm. 

Ogólnie liczony udział procentowy wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy daje 

jednak obraz trudnej rzeczywistości finansowej Kalet. Miasto w analizowanym okresie 

zmniejszyło tego rodzaju wydatki aż o prawie 12% (najbardziej niekorzystna różnica) 

podczas gdy wartość tego wskaźnika w powiecie i województwie podniósł się on średnio o 

7,3%. Wydaje się iż bez zewnętrznego zasilania nie uda się odwrócić w Kaletach 

negatywnych tendencji zmian. 
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2. Nawiązanie do dokumentów strategicznych i planistycznych dotyczących 
rozwoju Kalet 
 

Analizę dokumentów strategicznych i planistycznych dotyczących rozwoju Kalet 

przeprowadzono w celu identyfikacji ustaleń odnoszących się do rewitalizacji miasta, 

w szczególności: 

 rekomendacji strategicznych, ustalonych na poziomie regionalnym a zawartych 

w „Strategii rozwoju województwa śląskiego”  oraz „Regionalnym Programie 

Operacyjnym województwa śląskiego na lata 2007-2013”, 

 rekomendacji strategicznych w zakresie priorytetów, celów i przedsięwzięć 

rewitalizacji miasta zawartych w projekcie „Strategii rozwoju miasta Kalety do roku 

2025 ”, 

 założeń polityki przestrzennej w zakresie rewitalizacji miasta przedstawionych 

w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kalety”, 

 zapisów dotyczących funkcji oraz sposobów zagospodarowania określonych obszarów 

wynikających z poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
Rysunek 2. Program rewitalizacji  obszarów miasta Kalety w hierarchii doku mentów strategicznych i planistycznych 
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Źródło: opracowanie własne 

2.1. Strategie i programy regionalne oraz międzynarodowe 
 

Tworząc program rewitalizacji obszarów miasta Kalety należy w pierwszej kolejności 

uwzględnić obecne europejskie trendy dotyczące rozwoju regionalnego i lokalnego. Związane 

są one przede wszystkim z: 

 rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, 

 dyfuzją rozwoju poprzez ośrodki metropolitalne,  

 podnoszeniem jakości życia przy uwzględnieniu wymogów wynikających z zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

Powyższe trendy znalazły odzwierciedlenie w zaktualizowanej w 2010 roku Strategii 

rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”. Zdefiniowano w niej następujące 

priorytety rozwoju: 

Priorytet A. Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie 

absorbującym technologie 

Priorytet B. Województwo śląskie regionem powszechnej dostępności do regionalnych usług 

publicznych o wysokim standardzie 

Priorytet C. Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki i przestrzeni 

europejskiej.  
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 Tym samym do 2020 roku kluczowymi procesami decydującymi o obliczu regionu 

będą metropolizacja, innowacyjność technologiczna oraz tworzenie przemysłów kreatywnych 

opartych na sektorze kultury i nauki. Uwzględniając potencjał miasta Kalety mierzony liczbą 

mieszkańców, jak również położenie w relatywnie dalszym sąsiedztwie Aglomeracji 

Górnośląskiej, należy przede wszystkim podejmować działania rewitalizacyjne, które: 

 pozwolą uniknąć marginalizacji miasta w układzie regionalnym, jak również  

powiatowym, 

 pozwolą absorbować pozytywne skutki metropolizacji, 

 pozwolą odtworzyć bądź wykreować unikatowe produkty i usługi miejskie oferowane 

na rynku regionalnym i powiatowym. 

 

Na etapie operacyjnym najistotniejszym dokumentem w województwie śląskim jest  

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (RPO).  

Najistotniejszym z priorytetów RPO odnoszącym się do rewitalizacji jest priorytet szósty 

„Zrównoważony rozwój miast”, a zwłaszcza zapisane w jego ramach działanie 

6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”. Wśród działań i typów projektów objętych 

tym priorytetem należy zwrócić szczególną uwagę na wsparcie modernizacji obiektów 

i przestrzeni publicznych, tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej na terenach 

poprzemysłowych, wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów 

zlokalizowanych na terenach miejskich (przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, 

łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne 

i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do 

likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym) itp. 

 

Uwzględniając przyjęty horyzont czasowy „Programu rewitalizacji obszarów miasta 

Kalety do 2020 roku” należy odnieść się również do przyszłych dokumentów programowych 

– tzw. Perspektywy 2014+. W związku z tym postuluje się na bieżąco śledzić prace organów 

doradczych funkcjonujących na poziomie regionalnym: 

 Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT), 

 Regionalne Forum Terytorialne (RFT), 

 Zespół ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego 

na lata 2014-2020.  



12 Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 roku 

 

 

Jednym  ze źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w województwie 

śląskim jest Fundusz Powierniczy Inicjatywy JESSICA („Joint European Support for 

Sustainable Investement in City Areas”). W porównaniu z dotychczasowymi środkami 

finansowymi w ramach RPO WSL mającymi charakter dotacyjny, fundusze pozyskane w 

ramach inicjatywy JESSICA podlegają zwrotowi.  Zmiany wymaga tym samym podejście do 

formułowania projektów rewitalizacji. W związku z powyższym w Kaletach będzie dążyło się 

do formułowania i wdrażania przedsięwzięć, mających charakter: 

 projektów zintegrowanych, łączących kwestie infrastrukturalne z gospodarczymi, 

społecznymi, kulturowymi i środowiskowymi na rzecz trwałego rozwoju, 

 projektów realizowanych przy uwzględnieniu zasad współzarządzania rozwojem 

lokalnym, w tym partnerstwa sektora publicznego, biznesowego i obywatelskiego, 

 projektów dochodowych w wymiarze finansowym oraz generujących wymierne 

korzyści społeczne, 

 projektów finansowanych poprzez montaż różnych środków oraz wykorzystanie 

narzędzi inżynierii finansowej. 

Władze Kalet będą wspierały, jak również aktywnie uczestniczyły w kreowaniu i 

wdrażaniu projektów rewitalizacji uwzględniających możliwość pozyskania środków 

finansowych w ramach inicjatywy JESSICA. 

 

Miasto Kalety powinno również wykorzystać szansę jaką daje uczestnictwo 

w Programie Operacyjnym „The Urban Development Network Programme” (URBACT II).  

Celem głównym programu URBACT II jest zwiększenie efektywności polityk 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie z uwzględnieniem postanowień 

Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej. Program koncentruje się na następującej tematyce: 

 zintegrowany rozwój terenów zdegradowanych i obszarów ryzyka degradacją, 

 integracja społeczna, 

 sprawy środowiskowe, 

 zarządzanie i planowanie miejskie. 

Realizacja programu URBACT II odbywa się w sieciach tematycznych lub grupach 

roboczych miast Unii Europejskiej przy współudziale instytucji naukowych i doradczych. 

Wymierną korzyścią uczestnictwa w programie jest wymiana doświadczeń miast 

europejskich borykających się z podobnymi problemami. Równocześnie efektem współpracy 
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jest lokalny plan działania (LPD), przygotowany przy współudziale lokalnej grupy wsparcia 

(LGW) stanowiący pakiet konkretnych rozwiązań.  

Postuluje się podjęcie przez Urząd Miejski w Kaletach starań przyłączenia się do sieci 

miast w ramach programu URBACT II. Pozwoli to z jednej strony na umiędzynarodowienie 

działań rewitalizacyjnych, a z drugiej uspołecznienie procesu rewitalizacji, gdyż tzw. lokalna 

grupa wsparcia powstała przy okazji programu URBACT II może stać się trwałą platformą 

kreowania aktywności w mieście. 

 

2.2. Strategia powiatu tarnogórskiego  
 

„Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety” jest spójny z priorytetami i celami 

zawartymi w „Strategii rozwoju powiatu tarnogórskiego do roku 2022”. Uwzględniając 

sytuację społeczno-gospodarczą miasta Kalety oraz jego potencjał w postaci walorów 

dziedzictwa przyrodniczego, w procesie rewitalizacji wysiłki skoncentrowane zostaną na 

dwóch priorytetach rozwoju powiatu tarnogórskiego i związanych z nimi celach 

strategicznych: 

 Priorytet P1. Gospodarka 

o Cel strategiczny 1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej na rzecz wzrostu 

zatrudnienia  

o Cel strategiczny 2. Pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  

o Cel strategiczny 3. Otwarcie na globalne trendy gospodarcze 

 Priorytet P4. Turystyka i rekreacja  

o Cel strategiczny 11. Stworzenie nowoczesnej oferty turystycznej  

o Cel strategiczny 12. Poprawa atrakcyjności oferty turystycznej 

Uwzględnienie powyższych priorytetów i celów strategicznych wymaga podjęcia 

przez miasto Kalety współpracy z pozostałymi gminami tworzącymi powiat tarnogórski. 

W ramach zintegrowanych projektów rewitalizacji należy tworzyć ponadlokalną, dobrze 

rozpoznawalną ofertę produktów turystycznych, jak również podjąć wspólne starania na rzecz  

poprawy atrakcyjności inwestycyjnej poprzez ponowne zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych. 
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2.3. Strategia rozwoju miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
 

W niniejszym programie nawiązano do projektu „Strategii rozwoju miasta Kalety do 

roku 2025”, mimo, że dokument nie został jeszcze przyjętych uchwałą Rady Miasta3. Uznano 

jednak, że zarówno ze względu na rangę strategii, jak również istotny wkład wielu środowisk 

lokalnych zaangażowanych w jej opracowanie należy odnieść się do zapisów w niej 

zawartych przy okazji formułowania koncepcji rewitalizacji obszarów miasta Kalety. 

Wizja rozwoju uwzględnia budowanie pozycji konkurencyjnej i wizerunku miasta 

w oparciu o trzy filary: 

 zalety mieszkania w spokojnej przestrzeni suburbiów Aglomeracji Górnośląskiej, 

 dobrze rozpoznawalne atrakcje turystyczne, 

 działalność nowoczesnych przedsiębiorstw.  

W związku z tym w kontekście przyszłych działań rewitalizacyjnych, wskazane byłoby 

zidentyfikować obszary problemowe, w których wysiłki skoncentrowane byłyby na: 

 poprawie jakości zamieszkania oraz budowie stabilnej i zintegrowanej społeczności 

lokalnej, 

 modernizacji istniejącej oraz tworzeniu nowej infrastruktury turystycznej oraz oferty 

spędzania czasu wolnego skierowanej do mieszkańców zarówno Kalet, jak i miast 

Aglomeracji Górnośląskiej, 

 wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej oraz odbudowaniu bazy ekonomicznej miasta 

poprzez ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych oraz nieużytków. 

Jeden z celów strategicznych dotyczy wprost przeprowadzenia rewitalizacji miasta. 

Wspólnie z komplementarnymi celami dotyczącymi budowy nowoczesnego społeczeństwa 

miejskiego oraz nowego profilu gospodarczego miasta wyznaczają kierunki zintegrowanego 

programu rewitalizacji obszarów miasta Kalety. 

 
Rysunek 3. Cele i kierunki zawarte w strategii rozwoju miasta odnoszące się do procesu rewitalizacji 

                                                                         
3 Projekt „Strategii rozwoju miasta Kalety do roku 2025” powstał w styczniu 2012 r. 
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Źródło: opracowanie na podstawie „Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025”, Kalety, styczeń 2012 

 

Uwzględniając cel jak również kierunki działań rewitalizacyjnych zawarte w strategii 

postuluje się: 

 wzmocnić potencjał terenu zurbanizowanego – centrum Kalet głównie poprzez 

wykreowanie nowych funkcji oraz reprezentacyjnych przestrzeni publicznych 

integrujących i aktywizujących społeczność lokalną; 

 modernizację przestrzeni i obiektów rekreacyjno-sportowych przy równoczesnym 

budowaniu oferty spędzania czasu wolnego wykorzystującej potencjał terenów 

i leśnych i zbiorników wodnych w Kaletach. 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kalety” nie ma bezpośrednich odniesień do rewitalizacji miasta, jednakże warto uwzględnić 

listę obszarów posiadających wartość kulturową proponowanych do objęcia szczególną 

ochroną prawną. W szczególności: 

 „strefa A” pełnej ochrony konserwatorskiej – Zespół Pałacowo-Parkowy 

Donnersmarków przy ul. XXX-lecia i ul. Wierzbowej, 

 Obszar ochrony układu urbanistycznego: 

o centralna część miasta, 

o zespół zabudowy fabrycznej KZCP, 

o zabudowa mieszkaniowa przy ul. Fabrycznej, 

o zabudowa przy ul. Lublinieckiej, 
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o fabrykancki zespół rezydencjonalny przy ul. Konopnickiej (część zespołu 

fabrycznego KZCP), 

o zabudowa osiedla Zakładów Przemysłu Drzewnego przy ul. Gawlika, 

o zabudowa tzw. osiedla Królów w Jędrysku, 

o teren kościoła parafialnego p.w. św. Józefa w Jędrysku, 

o teren kościoła parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu w Miotku. 

Ponadto w studium wyraźnie postuluje się podjęcie działań mających prowadzić do 

zapewnienia potrzeb związanych ze spędzaniem czasu wolnego przez mieszkańców. 

W szczególności należy podjąć inicjatywy dotyczące: 

 rewaloryzacji istniejących parków, zieleńców i zieleni osiedlowej, 

 urządzenia parków osiedlowych, 

 zagospodarowania rekreacyjnej doliny Małej Panwi, 

 stworzenia zazielenionych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 

Należy również dokonać próby wyeliminowania słabych stron miasta Kalety 

zdefiniowanych w studium. Wśród najistotniejszych z perspektywy działań rewitalizacyjnych 

są: 

 występujące zużycie techniczne zasobów kulturowych, 

 niska świadomość mieszkańców dotycząca walorów własnej tradycyjnej architektury 

lokalnej, stanowiącej potencjał turystyczny, 

 brak wyraźnie wyodrębnionej przestrzeni miejskiej o znamionach centrum z obiektami 

o funkcjach miastotwórczych, 

 proces upadłości Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych powodujący 

degradację obszaru przemysłowego w bezpośrednim centrum miasta. 

Uwzględniając powyższe zapisy zawarte zarówno w strategii rozwoju miasta, jak 

również w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarami 

rewitalizacji,  którym powinno nadać się priorytet wdrożeniowy są: centrum miasta oraz  

z lokalizowane w jego sąsiedztwie tereny poprzemysłowe Kaletańskich Zakładów 

Celulozowo-Papierniczych. 

 

2.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Ważnym atutem przyczyniającym się do sprawnego kreowania i wdrażania koncepcji 

rewitalizacji miasta Kalety jest istnienie obowiązujących miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego obejmujących swym zasięgiem całą powierzchnię miasta. 

Kalety są w posiadaniu następujących planów miejscowych: 

 „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej Miasta Kalety” 

obejmujący jednostki: Drutarnia, Kalety, Jędrysek; 

 „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wschodniej Miasta Kalety” 

obejmujący jednostki: Truszczyca, Kuczów, Miotek, Zielona i Mokrus. 

Istnienie wspomnianych wyżej planów miejscowych pozwala w szybszy i bardziej 

przejrzysty sposób planować inwestycje, w tym podejmować działania rewitalizacyjne.  
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3. Założenia programu rewitalizacji obszarów miasta Kalety 
 

3.1. Wytycznie strategiczne rewitalizacji obszarów miasta Kalety 
 

W ramach „Programu rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 roku” przyjęto 

następujące wytyczne strategiczne:  

 Postuluje się przyjąć dwa podstawowe kryteria delimitacji obszarów rewitalizacji: 

o Kryterium wyzwań rewitalizacyjnych. Wyzwania rewitalizacyjne zwane 

również „presjami rewitalizacyjnymi” są przede wszystkim wynikiem utraty 

przez poszczególne obszary ich dotychczasowych funkcji. Skutkiem tego są 

najczęściej: likwidacja miejsc pracy, wzrost poziomu ubóstwa i zjawisko 

wykluczenia społecznego, dekapitalizacja zabudowy i substandardowe 

warunki mieszkaniowe oraz degradacja środowiska. Podjęcie działań 

rewitalizacyjnych jest konieczne w przypadku dużej skali problemów 

przejawiających się wysokim poziomem kosztów społecznych oraz 

występowaniem negatywnych efektów sąsiedztwa.     

o Kryterium potencjału rewitalizacyjnego. Potencjał rewitalizacyjny dotyczy 

możliwości adaptacji istniejących terenów i obiektów do nowych funkcji 

w związku z ich atutami w postaci: strategicznej lokalizacji, walorów 

dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub postindustrialnego, wysokiej 

klasy kapitału ludzkiego lub też zintegrowanej społeczności lokalnej. Podjęcie 

działań rewitalizacyjnych jest wskazane w sytuacji dużego znaczenia danego 

czynnika stanowiącego potencjał oraz jednocześnie zagrożenia, że jeżeli nie 

zostanie on w odpowiednim czasie wykorzystany, to może zostać 

bezpowrotnie utracony. 

 W zależności od lokalnych uwarunkowań postuluje się przyjąć jedno z dwóch podejść 

w zakresie rewitalizacji:  

o Podejście oparte na realizacji tzw. „projektów flagowych”. Zakłada 

realizację dużych, kapitałochłonnych projektów realizowanych przez jednego 

strategicznego inwestora, bądź w partnerstwie kilku podmiotów. W skutek 

realizacji „projektów flagowych” następuje kompleksowa odbudowa lub 

modyfikacja dotychczasowej funkcji terenu. „Projekty flagowe” mają kontekst 
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ponadlokalny, np. aglomeracyjny i mogą stać się w przyszłości wizytówką 

miasta. Warunkiem koniecznym realizacji „projektów flagowych” jest 

uregulowany i w miarę jednorodny status własnościowy nieruchomości.   

o Podejście oparte na rewitalizacji „małymi krokami”. Zakłada realizację 

wielu drobnych projektów, będących oddolną inicjatywą lokalnych środowisk. 

Są to najczęściej projekty „miękkie” usprawniające lub inicjujące pewne 

działania. Skuteczność tego typu działań może z czasem zachęcać społeczność 

lokalną do rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów 

poprzez realizację coraz bardziej ambitnych projektów we współpracy z 

sektorem publicznym i biznesowym. 

 W trakcie formułowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych postuluje się nadać priorytet 

projektom zintegrowanym:  

o łączących kwestie infrastrukturalne z gospodarczymi, społecznymi, 

kulturowymi i środowiskowymi na rzecz trwałego rozwoju, 

o realizowanych w partnerstwie sektora publicznego, biznesowego i 

obywatelskiego, 

o wykazujących dochodowość w wymiarze finansowym oraz generujących 

wymierne korzyści społeczne, 

o finansowanych poprzez montaż różnych środków oraz wykorzystanie narzędzi 

inżynierii finansowej. 

 W zakresie roli poszczególnych uczestników procesu rewitalizacji postuluje się 

przejściem od lokalnego zarządzania (local government) do lokalnego 

współzarządzania (local governance). Proces rewitalizacji miasta Kalety powinien 

opierać się na współdziałaniu przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, 

biznesowego i obywatelskiego. Lokalne współzarządzanie stanowi odejście od 

bezpośredniej kontroli rozwoju gospodarczego i społecznego sprawowanej przez 

władze lokalne na rzecz pośredniej kontroli realizowanej w ramach sieci 

zdywersyfikowanych organizacji pozarządowych (NGO). Lokalne współzarządzanie 

jest procesem angażującym na różnych poziomach wielu „aktorów rozwoju 

lokalnego” (local stakeholders). W przypadku lokalnego współzarządzania nacisk 

położony jest osiąganie kompromisów a nie konfrontację, na partnerskie negocjacje 

zamiast administrowania. Dochodzi w ten sposób do minimalizowania kosztów 

transakcji, wzrostu poziomu zaufania społecznego oraz osiągania przewagi związanej 

ze współpracą. 
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3.2. Strefy rewitalizacji – wyznaczenie granic i uzasadnienie  
 

W „Programie rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 roku” dokonano podziału 

terenów wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych na obszary priorytetowe i obszary 

fakultatywne. Podział został zaproponowany na podstawie wyników diagnozy strategicznej i 

rozstrzygnięć zawartych w dokumentach strategicznych i planistycznych oraz w ostatecznej 

fazie został zaaprobowany w trakcie warsztatów strategicznych przeprowadzonych 

w Urzędzie Miejskim w Kaletach.  

Projekty rewitalizacyjne zlokalizowane w obszarach priorytetowych realizowane są 

w pierwszej kolejności. Grupa obszarów fakultatywnych i lista formułowanych na ich 

obszarze projektów rewitalizacyjnych mogą być realizowane w drugiej kolejności w razie 

pozyskania i montażu dodatkowych środków publicznych, pojawienia się inwestorów 

biznesowych, a także w przypadku zawiązania się inicjatyw obywatelskich popartych 

realnymi źródłami finansowania. 

W każdym z wytypowanych obszarów można zidentyfikować zarówno „presje 

rewitalizacyjne” z którymi należy się zmierzyć, jak również „potencjały rewitalizacyjne”, 

które należy wykorzystać odbudowując bądź kreując nowe funkcje miejskie. 

 

Wyróżniono następujące obszary priorytetowe rewitalizacji miasta Kalety: 

Obszar nr 1. Centrum miasta – ul. 1 Maja wraz z otoczeniem 

Obszar nr 2. Tereny poprzemysłowe Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych 

Obszar nr 3. Stadion Miejski wraz z otoczeniem 

Obszar nr 4. Nieczynne wysypisko śmieci przy ul. ks. Drozdka 

Obszar nr 5. Zbiorniki wodne w Zielonej wraz z otoczeniem 

 

Wyróżniono następujące obszary fakultatywne rewitalizacji miasta Kalety: 

Obszar nr 6. Osiedle „Królów” wraz z parkiem 

Obszar nr 7. Miejski Dom Kultury, budynek dworca kolejowego oraz ich otoczenie 

Obszar nr 8. Truszczyca – tereny wzdłuż Małej Panwi 

Obszar 9. Tereny rekreacyjne wzdłuż strumienia Zimna Woda („Zimna Wódka”) 

Obszar 10. Była piaskownia w Drutarni 

Obszar 11. Stary Młyn w Mokrusie 
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3.2.1. Obszar nr 1. Centrum miasta – ul. 1 Maja wraz z otoczeniem 
 

Obszar nr 1 wytyczony jest wzdłuż głównej osi komunikacyjnej centrum miasta tj. ul.  

3 Maja. Granica północna obszaru wytyczona jest wzdłuż ul. Gwoździa. Granica wschodnia 

oparta jest na linii kolejowej i biegnie w kierunku południowym aż do przejazdu kolejowego. 

Południowa granica obszaru idzie w linii prostej w kierunku zachodnim od przejazdu 

kolejowego do mostu na Małej Panwi przy ul. Drozdka. Granica zachodnia przebiega wzdłuż 

ulicy Drozdka, następnie fragmentem ul. 1 Maja i ul.  Leśnej w kierunku północnym łączy się 

z ul. Gwoździa. 

 
Rysunek 4. Granice Obszaru nr 1. Centrum Miasta – ul. 1 Maja wraz z otoczeniem 

 

Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.2. Obszar nr 2. Tereny poprzemysłowe Kaletańskich Zakładów Celulozowo-
Papierniczych 
 

Obszar nr 2 swym zasięgiem obejmuje tereny byłych Kaletańskich Zakładów 

Celulozowo-Papierniczych. Od stronny północnej granica obszaru przebiega wzdłuż ul. 

Fabrycznej począwszy od przejazdu kolejowego, a skończywszy na okolicach Stadionu 

Miejskiego. Granica wschodnia wytyczona jest w kierunku południowym prostopadle do ul.  

Fabrycznej o dochodzi do rzeki Mała Panew, która wytycza granicę południową obszaru. 

Granica zachodnia opera się na linii kolejowej. 

 
Rysunek 5. Granice Obszaru nr 2. Tereny poprzemysłowe Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych 

 

Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.3. Obszar 3. Stadion miejski wraz z otoczeniem 
 

Obszar nr 3. Obejmuje teren Stadionu Miejskiego wraz z przyległym do niego 

terenem. Granica południowa obszaru wyznaczona jest ul. Fabryczną, granica zachodnia 

przebiega wzdłuż ul. Kilińskiego, natomiast granice północna i wschodnia przebiegają wzdłuż 

granic geodezyjnych działek gruntu zajętych pod funkcje sportową Stadionu Miejskiego. 

 
Rysunek 6. Granice Obszaru nr 3. Stadion Miejski wraz z otoczeniem 

 

Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.4. Obszar nr 4. Nieczynne wysypisko przy ul. Drozdka 
 

Obszar nr 4. jest usytuowany na styku centrum miasta oraz dzielnicy Jędrysek. 

Północną granicę obszaru wyznacza rzeka Mała Panew. Zachodnia granica obszaru przebiega 

wzdłuż ul. Drozdka. Wschodnia granica opiera się na zabudowaniach zlokalizowanych przy 

ul. Kościuszki, natomiast granica południowa przebiega wzdłuż zabudowań usytuowanych 

wzdłuż ul. Rogowskiego. 

 
Rysunek 7. Granice Obszaru nr 4. Nieczynne wysypisko przy ul. Drozdka 

 

Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.5. Obszar nr 5. Zbiorniki wodne w Zielonej wraz z otoczeniem 
 

Ostatni obszar uznany za priorytetowy usytuowany jest w dzielnicy Zielona, która 

znajduje się we wschodnie części miasta Kalety. Obszar nr 5 w swych granicach obejmuje 

oprócz Zalew Zielona oraz następujące ulice położone wzdłuż jego brzegów: Owocową, 

Jagodową, Stawową przy których znajdują się m.in. ośrodki wypoczynkowe. W skład obszaru 

wchodzi również ulica przy której zlokalizowany jest zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy 

Donnersmarków. 

 
Rysunek 8. Granice Obszaru nr 5. Zbiornik wodne w Zielonej wraz z otoczeniem 

 

Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.6. Obszar nr 6. Osiedle „Królów” wraz z otoczeniem  
 

Obszar nr 6 jest zlokalizowany w dzielnicy Jędrysek. W jego skład wchodzi tzw. 

Osiedle Królów, złożone z kilkunastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych 

przy ulicach: Sobieskiego i Chrobrego. Ponadto w obszarze rewitalizacji ujęto zabudowania 

i teren szkoły oraz sąsiadujący z nią park, który oddziela ją od zabudowań Osiedla Królów. 

Południowa granica obszaru nr 6 przebiega wzdłuż ul. Rogowskiego, granica wschodnia 

ciągnie się wzdłuż linii kolejowej. Natomiast granice północna i zachodnia wyznaczone są 

linią zabudowań położonych wzdłuż ulic: Sobieskiego i Pokoju. 

 
Rysunek 9. Granice Obszaru nr 6. Osiedle „Królów” wraz z parkiem 

 

Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.7. Obszar nr 7. Miejski Dom Kultury oraz budynek dworca kolejowego wraz z ich 
otoczeniem 
 

Obszar nr 7.  to tzw. teren za torami. Najważniejszymi obiektami wchodzącymi 

w skład obszaru są Miejski Dom Kultury, budynek dworca kolejowego oraz budynki 

mieszkalne sąsiadujące z domem kultury zlokalizowane wzdłuż ul. Lublinieckiej (tzw. 

familoki). Zachodnia granica obszaru przebiega wzdłuż linii kolejowej i w części północno-

zachodniej obejmuje zabudowania dworca kolejowego. Następnie granicę od strony 

północnej wyznaczają zabudowania położone przy ul. Dworcowej. Wschodnia granica 

obszaru przebiega wzdłuż ul Lublinieckiej, natomiast część południowa ograniczona jest ul.  

Fabryczną. 

 
Rysunek 10. Granice Obszaru nr 7. Miejski Dom Kultury oraz budynek dworca kolejowego wraz z ich otoczeniem 

 

Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.8. Obszar nr 8. Truszczyca – tereny wzdłuż Małej Panwi 
 

Granice Obszaru nr 8 przebiegają wzdłuż rzeki Mała Panew. Od strony zachodniej 

obszar ograniczony jest linią kolejową, a po wschodnie stronie granica przebiega na moście 

łączącym Truszczycę z Kuczowem. Południową granicę obszaru wyznacza droga 

przebiegająca przez dzielnicę Truszczyca, natomiast północna granica przebiega w 

sąsiedztwie brzegu i tzw. „bulwarów” Małej Panwi. 

 
Rysunek 11. Granice Obszaru nr 8. Truszczyca – tereny wzdłuż Małej Panwi 

 
Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.9. Obszar 9. Tereny rekreacyjne wzdłuż strumienia Zimna Woda („Zimna Wódka”) 
 

Obszar nr 9 obejmuje tereny wokół strumienia Zimna Woda (zwana również „Zimną 

Wódką”). Konkretnie wytyczone są w zasadzie granice południowa, która przebiega wzdłuż 

drogi nr 909, oraz granica wschodnia oparta na linii kolejowej. 

 
Rysunek 12. Granice Obszaru nr 9. Tereny rekreacyjne wzdłuż strumienia Zimna Woda („Zimn a Wódka”) 

 
Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2.10. Obszar 10. Była piaskownia w Drutarni 
 

Granice Obszaru nr 10. obejmują tereny po byłym wyrobisku piasku w dzielnicy 

Drutarnia, położonej w północno-zachodniej części miasta Kalety.  

 
Rysunek 13. Granice Obszaru nr 10. Była piaskownia w Drutarni 

 
Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
 



31 Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 roku 

 

 

3.2.11. Obszar 11. Stary Młyn w Mokrusie 
 

Obszar nr 11. zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta w dzielnicy 

Mokrus. Teren proponowany do rewitalizacji obejmuje budynek Starego Młyna wraz 

z przylegającymi do niego gruntami.  

 
Rysunek 14. Granice Obszaru nr 11. Stary Młyn w Mokrusie 

 

Źródło: opracowanie na podstawie map UM Kalety 
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3.2. Cele i kierunki rewitalizacji poszczególnych obszarów miasta Kalety 
 

Obszary priorytetowe 

 

Obszar 1. Centrum miasta – ul. 1 Maja wraz z otoczeniem 

Cel strategiczny: 

Centrum Kalet miejscem rozwoju ponadlokalnych, miastotwórczych funkcji kultury, 

edukacji, handlu i rozrywki w oparciu o potencjał odnowionych oraz nowo 

wykreowanych reprezentacyjnych przestrzeni publicznych. 

Kierunki działań: 

 Wykreowanie wielofunkcyjnej, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej będącej 

miejscem integrującym lokalną społeczność. 

 Modernizacja i poprawa estetyki obiektów użyteczności publicznej. 

 Wspieranie oddolnych inicjatyw związanych z samoorganizacją właścicieli 

i użytkowników nieruchomości dotyczących odbudowy funkcji handlowych. 

 Uruchomienie finansowych mechanizmów wsparcia dla lokalnych małych i średnich 

przedsiębiorstw handlowych i usługowych 

 Stworzenie cyklicznych plenerowych wydarzeń kulturalnych realizowanych 

w reprezentacyjnych przestrzeniach publicznych. 

 Aktywizacja lokalnych środowisk twórczych oraz przedstawicieli sektora 

obywatelskiego i zachęcenie ich do wykorzystania miejskich przestrzeni publicznych. 

 Wykreowanie zestawu działań promujących „nowe centrum” Kalet. 

 

 

Obszar 2. Tereny poprzemysłowe Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych 

Cel strategiczny: 

Tereny poprzemysłowe Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych jako obszar 

oferujący wysokiej jakości udogodnienia infrastrukturalne i instytucjonalne, sprzyjające 

nowoczesnym formom aktywności gospodarczej. 

Kierunki działań: 

 Przywrócenie funkcji biznesowej poprzez utworzenie strefy aktywności gospodarczej. 
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 Uruchomienie mechanizmów organizacyjnych i finansowych wspierania lokalnej 

małej i średniej przedsiębiorczości. 

 Współpraca sektora prywatnego i publicznego w zakresie tworzenia ofert  

inwestycyjnych i promocji obszaru. 

 

Obszar 3. Stadion miejski wraz z otoczeniem 

Cel strategiczny: 

Zmodernizowany Stadion Miejski miejscem imprez sportowych i cyklicznych 

plenerowych wydarzeń kulturalnych. 

Kierunki działań: 

 Wzmocnienie funkcji sportowej oraz wykreowanie miejsca aktywnego spędzania 

wolnego czasu poprzez podniesienie standardu infrastruktury stadionowej. 

 Wykreowanie obiektów mogących służyć realizacji plenerowych wydarzeń 

kulturalnych.  

 

Obszar 4. Nieczynne wysypisko śmieci przy ul. Drozdka 

Cel strategiczny: 

Nieczynne wysypisko śmieci przy ul. Drozdka miejscem realizacji ponadlokalnej funkcji 

biznesowej. 

Kierunki działań: 

 Rekultywacja terenu. 

 Wykreowanie nowych funkcji związanych z usługami, handlem i rekreacją. 

 

Obszar 5. Zbiorniki wodne w Zielonej wraz z otoczeniem 

Cel strategiczny: 

Zbiorniki wodne w Zielonej miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców powiatu 

tarnogórskiego oraz Aglomeracji Górnośląskiej. 

Kierunki działań: 

 Wykreowanie nowych „produktów miejskich”, w szczególności turystycznego 

i kulturalnego w oparciu o istniejące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. 

 Przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez rozwój zaplecza 

gastronomicznego oraz bazy noclegowej 

 Utworzenie ścieżek rowerowych i edukacyjnych.  
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 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ubóstwu szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży poprzez angażowanie ich w działalności sportowe, rekreacyjne, kulturowe 

i turystyczne. 

 

 

Obszary fakultatywne 

 

Obszar 6. Osiedle „Królów” wraz z parkiem 

Cel strategiczny: 

Poprawa warunków zamieszkania,  spędzania czasu wolnego oraz świadczenia usług 

publicznych w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę wewnątrzosiedlową 

integrującą społeczność lokalną 

Kierunki działań: 

 Uporządkowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności publicznych przestrzeni 

wewnątrzosiedlowych. 

 Powiększenie obszarów zajętych pod zieleń urządzoną, w tym budowa placów zabaw 

oraz obiektów rekreacyjnych dających większe niż dotychczas możliwości spędzania 

czasu wolnego -  odnowienie parku w Jędrysku. 

 Poprawa jakości oraz dostępności lokalnych usług publicznych na obszarze osiedla. 

 Ograniczanie zjawisk wykluczenia społecznego w oparciu o inicjatywy mieszkańców 

wspierane działaniami spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. 

 

 

Obszar 7. Miejski Dom Kultury, budynek dworca kolejowego oraz ich otoczenie 

Cel strategiczny: 

Zmodernizowany Miejski Dom Kultury oferujący nowoczesne produkty kultury 

miejscem przyciągającym lokalną społeczność oraz mieszkańców powiatu 

tarnogórskiego. 

Kierunki działań: 

 Poprawa jakości życia poprzez kompleksowe przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu oraz wzmocnienie funkcji kulturalnej. 

 Podniesienie stanu technicznego i estetyki zasobów mieszkaniowych. 
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 Poprawa stanu technicznego budynku dworca kolejowego oraz estetyki jego 

otoczenia, a także wsparcie dla realizacji komplementarnych funkcji na terenach 

kolejowych. 

 Ograniczanie zjawisk wykluczenia społecznego w oparciu o inicjatywy mieszkańców. 

 

Obszar nr 8. Truszczyca – tereny wzdłuż Małej Panwi 

Cel strategiczny: 

Bulwary wzdłuż Małej Panwi miejscem spędzania wolnego czasu i aktywnego 

wypoczynku mieszkańców miasta. 

Kierunki działań: 

 Przywrócenie funkcji rekreacyjno-sportowej w oparciu o odnowione obiekty sportowe 

(basen i korty tenisowe). 

 Wzrost aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego rzeki 

Mała Panew.  

 

Obszar 9. Tereny rekreacyjne wzdłuż strumienia Zimna Woda („Zimna Wódka”) 

Cel strategiczny: 

Tereny rekreacyjne wzdłuż strumienia Zimna Woda miejscem całorocznych sportów 

narciarskich dla mieszkańców miasta i powiatu tarnogórskiego. 

Kierunki działań: 

 Wykreowanie funkcji rekreacyjno-sportowej skoncentrowanej na sportach zimowych 

– stok narciarski. 

 Wzrost aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego 

strumienia Zimna Woda.  

 

Obszar 10. Była piaskownia w Drutarni 

Cel strategiczny: 

Obszar wyrobiska piasku w dzielnicy Drutarnia miejscem realizacji ponadlokalnej 

funkcji biznesowej. 

Kierunki działań: 

 Wykreowanie oferty inwestycyjnej i systemu zachęt dla lokalnych bądź zewnętrznych 

inwestorów.  
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Obszar 11. Stary Młyn w dzielnicy Mokrus 

Cel strategiczny: 

Odnowa obiektu starego młyna wraz z otoczeniem oraz wprowadzenie nowych funkcji. 

Kierunki działań: 

 Wykreowanie oferty inwestycyjnej i systemu zachęt dla lokalnych bądź zewnętrznych 

inwestorów. 
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4. Projekty rewitalizacji obszarów miasta Kalety 
 

Poniżej zaprezentowano listę projektów rewitalizacji obszarów miasta Kalety: 

 

1. Rewitalizacja ulicy 1 Maja wraz z wykreowaniem nowej reprezentacyjnej przestrzeni 

publicznej (tzw. „projekt flagowy”). 

 

2. Stworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenach byłych Kaletańskich 

Zakładów Celulozowo-Papierniczych (tzw. „projekt flagowy”). 

 

3. Kompleksowa modernizacja Miejskiego Domu Kultury wraz z wykreowaniem 

nowych produktów kulturalnych.  

 

4. Odtworzenie bulwarów rzecznych nad Małą Panwią. 

 

5. Odbudowa basenu miejskiego wraz zagospodarowaniem otoczenia na cele 

rekreacyjno-sportowe.  

 

6. Poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na cele imprez kulturalno-

sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu miejskiego 

w Kaletach. 

 

7. Odnowienie parku w Jędrysku wraz z poprawą jakości przestrzeni międzyosiedlowych 

na Osiedlu „Królów”. 
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5. System wdrażania programu rewitalizacji obszarów miasta Kalety 

 

5.1. Procedura wdrażania programu rewitalizacji  
 

Rewitalizacja miast jest zestawem działań będących reakcją na szanse i wyzwania, 

które są związane z degradacją obszarów miejskich, doświadczaną w konkretnym miejscu 

i czasie. W związku z powyższym „Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 

roku” jest dokumentem kompleksowym i równocześnie elastycznym integrującym wszystkie 

środowiska lokalne podejmujące wysiłki na rzecz odnowy poszczególnych obszarów miasta. 

Istnieje zatem możliwość aktualizowania programu poprzez dodawanie nowych projektów, 

bądź modyfikację istniejących.  

Należy równocześnie przyjąć elementarne zasad obowiązujących władze lokalne 

i beneficjentów odnośnie włączania poszczególnych projektów do „Programu rewitalizacji 

obszarów miasta Kalety do 2020 roku”: 

 zasada jednolitych kryteriów składania, kwalifikowania i wspierania projektów, 

 zasada wyboru projektów, których realizację uważa się za najbardziej pilną, 

 zasada preferowania projektów realizowanych w jak największym zakresie przez 

beneficjenta, 

 zasada preferowania projektów dostarczających największych korzyści 

społecznościom lokalnym, 

 zasada preferencyjnego wspierania projektów, których inicjatorem i wykonawcą  

są społeczności lokalne, 

 zasada partnerskiego przygotowania i realizacji wspólnych projektów, 

 zasada współdziałania beneficjentów programu. 

Należy równocześnie dążyć do wygenerowania instrumentów, które premiowałyby tych 

uczestników rewitalizacji, którzy chcą podejmować kolektywne działania nieograniczające się 

tylko do własnych nieruchomości, ale  uwzględniające poprawę jakości otoczenia, w 

szczególności miejskich przestrzeni publicznych. Ponadto władze lokalne powinny 

przygotować przysłowiowy „grunt” umożliwiający realizację oddolnych inicjatyw 

społecznych i gospodarczych, które mogłyby się odbywać w scenerii przestrzeni miejskiej lub 

obiektach oczekujących na bardziej efektywne wykorzystanie. Modny slogan „przekazania 
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miasta jego mieszkańcom” wywodzący się z koncepcji zarówno współzarządzania rozwojem 

lokalnym (local governance), jak i zrównoważonego rozwoju (sustainable development) 

powinien stać się nadrzędną wytyczną przy wyznaczaniu zestawu instrumentów 

organizacyjno-prawnych i finansowych wspierających proces rewitalizacji miasta. 

Głównym koordynatorem działań rewitalizacyjnych w mieście Kalety będzie Burmistrz 

Kalet działający poprzez swojego Pełnomocnika ds. rewitalizacji.  Pełnomocnik ds. 

rewitalizacji będzie miał możliwość powoływania zespołów do spraw wdrażania konkretnych 

projektów. W zależności od rodzaju rewitalizacji i typu projektu, będą one realizowane przez 

pracowników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta lub przez podmioty zewnętrzne 

wnioskujące o umieszczenie projektów w „Programie rewitalizacji obszarów miasta Kalety”. 

Do obowiązków Pełnomocnika ds. rewitalizacji należeć będzie: 

 dynamizowanie działań wszystkich partnerów uczestniczących w procesie 

rewitalizacji, 

 zgłaszanie gminnych projektów rewitalizacyjnych do wieloletniego planu 

inwestycyjnego (WPI) oraz projektu budżetu miasta, 

 przygotowanie raportów okresowych i raportów końcowych dotyczących wdrażania 

programu, 

 przygotowanie projektów aktualizacji programu, 

 organizację upowszechniania „Programu rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 

2020 roku” oraz informowanie społeczności lokalnej o przebiegu prac z nim 

związanych. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją „Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 

roku” ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmian wymogów prawnych, 

pojawienia się nowych problemów oraz wykreowania nowych projektów będzie on 

aktualizowany.  

Zgłaszanie nowych projektów do Programu będzie przeprowadzane co 12 miesięcy – 

chyba, że zaistnieje uzasadniona potrzeba natychmiastowego wprowadzenia nowego projektu 

rewitalizacyjnego. 

 

5.2. Ocena programu rewitalizacji  
 

Istnieje konieczność przeprowadzania cyklicznych badań mających na celu ocenę 

witalności i żywotności obszarów rewitalizacji w Kaletach. Witalność (vitality) mierzona jest 
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intensywnością różnorodnych działań realizowanych na danym terenie, natomiast żywotność 

(viablity) związana jest z odpowiedzią na pytanie czy dany obszar w permanentny sposób jest 

w stanie przyciągać i zatrzymywać różne grupy użytkowników4. Badania oceny stanu 

wybranych obszarów miasta Kalety powinny mieć charakter zarówno ilościowy i jakościowy.  

Przeprowadzane corocznie badania ilościowe uwzględniałyby następujący zestaw 

wskaźników sporządzonych dla poszczególnych ulic: 

1. wskaźniki migracji wewnętrznych i zewnętrznych; 

2. wskaźnik pokazujące dynamikę zmian poziomu długotrwałego bezrobocia; 

3. wskaźniki dotyczące udziału poszczególnych funkcji miejskich (mieszkaniowa, 

handlowa, usługowa, przemysłowa) w przestrzeni danego obszaru (istotna dynamika 

zmian); 

4. ceny transakcyjne nieruchomości (mapa wartości terenu); 

5. stopa zwrotu z nieruchomości komercyjnych – rynkowa stopa kapitalizacji mierzona 

jako stosunek dochodów operacyjnych netto i cen transakcyjnych na danym obszarze; 

6. poziom pustostanów na poszczególnych rynkach nieruchomości – ilość wolnej (do 

wynajęcia) przestrzeni sklepowej, biurowej itd.; 

7. wskaźniki dotyczące poziomu bezpieczeństwa publicznego; 

8. wskaźniki ilości miejsc parkingowych na mieszkańców centrum miasta; 

9. wskaźniki dotyczące liczby osób korzystających z instytucji kultury, a także obiektów 

sportowych i rekreacyjnych. 

Docelowo wskaźniki byłyby prezentowane w ujęciu przestrzennym, wykorzystując 

System Informacji Przestrzennej (GIS). Uwzględniając postępującą współpracę w ramach 

programu rewitalizacji obszarów miasta Kalety, należy przyjąć, że część danych będzie 

uzyskiwana wprost od partnerów (np. dane dotyczące dochodów operacyjnych netto z 

nieruchomości lub poziomu pustostanów).   

Przeprowadzane co dwa lata badania jakościowe uwzględniałby następujący zestaw 

12 modułów, dzięki którym w kompleksowy sposób można będzie poznać opinie 

użytkowników miasta: 

1. profil miasta; 

2. pierwsze wrażenie; 

3. dostępność w zakresie transportu samochodowego; 

4. dostępność dostaw; 

                                                                         
4 Ravenscroft N.: The Vitality and Viability of Town Centres, Urban Studies, Vol. 37, No. 13, 2000, s. 2534 



41 Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 roku 

 

5. transport publiczny; 

6. jakość ciągów pieszych; 

7. system parkowania; 

8. poziom bezpieczeństwa publicznego; 

9. jakość publicznych udogodnień; 

10. oferta handlowa; 

11. oferta spędzania czasu wolnego; 

12. działania marketingowe. 

Ponadto pomocnym w ocenie programu rewitalizacji będzie wybrany zestaw 

wskaźników zaproponowany w „Strategii rozwoju miasta Kalety do roku 2025” w ramach 

oceny stopnia realizacji celu C.2. „Przeprowadzenie skutecznej rewitalizacji miasta”. 



42 Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety do 2020 roku 

 

 

Spis rysunków  
 

Rysunek 1. Mapa Kalet .................................................................................................................. 4 
Rysunek 2. Program rewitalizacji obszarów miasta Kalety w hierarchii dokumentów strategicznych i 

planistycznych .............................................................................................................................. 9 
Rysunek 3. Cele i kierunki zawarte w strategii rozwoju miasta odnoszące się do procesu rewitalizacji

.................................................................................................................................................. 14 
Rysunek 4. Granice Obszaru nr 1. Centrum Miasta – ul. 1 Maja wraz z otoczeniem ......................... 21 

Rysunek 5. Granice Obszaru nr 2. Tereny poprzemysłowe Kaletańskich Zakładów Celulozowo-
Papierniczych.............................................................................................................................. 22 
Rysunek 6. Granice Obszaru nr 3. Stadion Miejski wraz z otoczeniem............................................. 23 

Rysunek 7. Granice Obszaru nr 4. Nieczynne wysypisko przy ul. Drozdka........................................ 24 
Rysunek 8. Granice Obszaru nr 5. Zbiornik wodne w Zielonej wraz z otoczeniem ............................ 25 

Rysunek 9. Granice Obszaru nr 6. Osiedle „Królów” wraz z parkiem ............................................... 26 
Rysunek 10. Granice Obszaru nr 7. Miejski Dom Kultury oraz budynek dworca kolejowego wraz z ich 

otoczeniem................................................................................................................................. 27 
Rysunek 11. Granice Obszaru nr 8. Truszczyca – tereny wzdłuż Małej Panwi................................... 28 
Rysunek 12. Granice Obszaru nr 9. Tereny rekreacyjne wzdłuż strumienia Zimna Woda („Zimna 

Wódka”)..................................................................................................................................... 29 
Rysunek 13. Granice Obszaru nr 10. Była piaskownia w Drutarni.................................................... 30 

Rysunek 14. Granice Obszaru nr 11. Stary Młyn w Mokrusie.......................................................... 31 
 

 


