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I. PRZESŁANKI PODJ ĘCIA OPRACOWANIA 
 
 
I. 1. Podstawy prawne opracowania 
 
 Władze Gminy Goczałkowice-Zdrój przywiązują dużą wagę do podnoszenia jakości i 
zakresu planowania i rozwoju lokalnego. Podstawowym dokumentem w systemie planowania 
jest opracowana i uchwalona w 2001 roku Strategia Rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój. Jej 
realizacja wymaga dekompozycji poszczególnych programów gospodarczych i 
inwestycyjnych na ściśle sprecyzowane zadania, lokowane w kolejnych budżetach Gminy i 
działania władz samorządowych. 
Do takich działań należy Plan Inwestycji Wspierających Tworzenie Nowych Miejsc Pracy Na 
Terenie Gminy, dalej zwany Planem. Jest on ściśle związany z procesem restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego na poziomie gminy, który opiera się na następujących aktach 
prawnych: 
 
a) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 
latach 2003-2006. 
b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia kredytu 
na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji 
wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. 
c) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, przyjęta uchwałą Zarządu 
Województwa Śląskiego I/21/1/2000 z dnia 25 września 2000 roku. 
d) Strategia Rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój przyjęta uchwałą Rady Gminy nr 
XXXIX/219/2001 z dnia 22 maja 2001 roku 
 
 
I. 2. Przedmiot Planu. 
 
 Przedmiotem Planu jest określenie podmiotowej roli gminy w restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego i aktywizacja gospodarcza, rozumiana jako działania samorządu 
lokalnego i instytucji rynku pracy, środowiska przedsiębiorców mających przynieść gminie 
współbieżnie: 
 
a) wzrost aktywizacji gospodarczej, prowadzącej do uaktywnienia potencjału społeczności 
lokalnej gminy 
b) tworzenie nowych lub utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy 
c) wzrost liczby podmiotów gospodarczych 
d) wzrost sprzedaży towarów i usług wytwarzanych przez te podmioty  
 
 Pomimo, że powstanie Planu można wiązać z restrukturyzacją górnictwa węgla 
kamiennego, to proces ożywiania gospodarczego gminy odbywać się musi w oparciu o 
potencjał społeczności lokalnej, nie ograniczając się do tworzenia alternatywnych miejsc 
pracy dla górników i zagospodarowania terenów pogórniczych. 
Powstanie Planu jest konieczne dla możliwości skorzystania z kredytu na warunkach 
preferencyjnych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy, 
który udzielany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Niniejszy Plan został opracowany 
w zgodzie z wytycznymi zawartymi w Ustawie oraz w odpowiednim rozporządzeniem 
ministra finansów.  
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System planowania rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój, w tym Plan, tworzony jest 
również zgodnie metodologią akceptowaną przez Unię Europejską. W szczególności sposób 
opisu zadań oraz ich umocowanie w założeniach rozwoju strategicznego Gminy, pozwala na 
wykorzystanie Planu w procesie starania się o dofinansowanie ze środków unijnych i innych 
instytucji finansowych. 
 
 
 
II. ELEMENTY DIAGNOZY STRATEGICZNEJ I SKRÓTOWA ANAL IZA STANU 
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO GMINY 
 
 
II. 1. Powierzchnia, położenie, ludność. 
 

Powierzchnia gminy wynosi 33,1 km2 z czego 2/3 to powierzchnia wody (Jezioro 
Goczałkowickie, stawy hodowlano-rekreacyjne). Liczba mieszkańców 6200. 
Goczałkowice-Zdrój jest gminą wiejską położoną w województwie Śląskim ok. 40 km na 
południe do Katowic, na szlaku komunikacyjnym Katowice-Cieszyn, Katowice-Bielsko, 
Żywiec. Od południa otaczają ją pasma Beskidu, od północy rozległe lasy pszczyńskie. Przez 
gminę przebiega droga krajowa nr 1 łącząca stolicę i inne rejony Polski z południem Europy. 
Równolegle przebiega międzynarodowa linia kolejowa Warszawa-Wiedeń. Gmina leży w 
Dolinie Górnej Wisły, pośród lasów i wody, charakteryzuje się dużą różnorodnością 
krajobrazową.   
 Na terenie gminy znajduje się Uzdrowisko, specjalizujące się w leczeniu chorób 
narządów ruchu szczególnie reumatycznych i stawów po urazach, oraz niektórych chorób 
neurologicznych. Ponadto zajmuje się również leczeniem chorób naczyń obwodowych, 
laryngologicznych oraz rehabilitacją osób z cukrzycą i chorobą nowotworową. Lecznictwo 
odbywa się w oparciu o doskonałą bazę zabiegową, źródła solanki jodowo-bromowej oraz 
borowiny uznawane za jedne z najlepszych w Polsce.  
 
 
II. 2. Układ komunikacji drogowej. 
 
Na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój występują następujące typy dróg: 
a) drogi krajowe: 

 droga krajowa nr 1 
b) drogi powiatowe: 

 ulica Uzdrowiskowa (odcinek dopuszczony do ruchu kołowego); 
 ulice Szkolna, Główna, Brzozowa, Zimowa, Dębowa; 
 ciąg ulic Jeziorna – Zdrojowa. 

 
Kierunki powiązań funkcjonalnych w aglomeracji i kierunki powiązań zewnętrznych do 
centrów aglomeracyjnych. Jako podstawowe traktuje się powiązania: 
aglomeracja katowicka: 

 drogą krajową nr 1 w kierunku Katowic; 
aglomeracja rybnicka: 

 drogą krajową nr 1 i dalej nr 49 przez Żory; 
aglomeracja bielska: 

 drogą krajową nr 1 w kierunku Bielska-Białej. 
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Goczałkowice zlokalizowane są w bezpośrednim oddziaływaniu aglomeracji bielskiej. 
Kierunki tranzytu: 
Podstawowym ciągiem kołowym prowadzącym ruch tranzytowy w granicach gminy 
Goczałkowice-Zdrój jest droga krajowa nr 1. Prowadzi ona tranzyt na kierunkach: 

 Katowice – Bielsko-Biała – Cieszyn; 
 Rybnik – Bielsko-Biała; 
 Oświęcim – Bielsko-Biała. 

Na odcinku przechodzącym w granicach gminy udział ruchu tranzytowego wynosi (wg 
szacunkowych kalkulacji) około 30% całkowitego potoku ruchu. 
 

Biorąc pod uwagę nieustające tendencje wzrostowe w sferze komunikacji kołowej, 
należy pamiętać o możliwości wzrostu obciążenia DK1, proporcjonalnie do przyrostu liczby 
pojazdów. Sytuację poprawić może budowa drogi ekspresowej S 1 relacji Bielsko-Biała – 
Kraków, która przejmie w przyszłości część tranzytu w kierunku Krakowa. 
 
 
II. 3. Gospodarka. 
 
 Gmina Goczałkowice-Zdrój jest gminą wiejską, ze względu na swoje położenie, 
zasoby węgla kamiennego zalegające pod częścią terenu gminy, obecnie eksploatowane przez 
zakład górniczy Kopalni Węglowej S.A. – KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach jest 
ściśle związana z przemysłem górniczym, a znaczna część pracujących jest zatrudniona w 
tymże przemyśle. Na terenie gminy funkcjonuje kilka znaczących zakładów pracy, szereg 
podmiotów handlowych, usługowych i drobnej wytwórczości. 
 
Głównymi pracodawcami są: 

 Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Uzdrowisko Goczałkowice-
Zdrój z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju ul. Uzdrowiskowa 54. 

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Zakład Produkcji Wody w 
Goczałkowicach-Zdroju, ul. Jeziorna 5. 

 Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Goczałkowice-Zdrój, ul. Grzebłowiec 34. 
 

W Gminie Goczałkowice-Zdrój zarejestrowanych jest w ewidencji działalności 
gospodarczej 504 podmioty gospodarcze, w tym: 
Budownictwo – 80 
Gastronomia – 18 
Handel – 170 
Usługi – 133 
Produkcja wyrobów – 20 
Produkcyjno-usługowe – 30 
Transport – 26 
Usługi przemysłowe – 27 

Przeważająca ilość firm funkcjonuje w sektorze prywatnym (ok. 97%). Głównie są to 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiące ok. 87% ogółu firm sektora 
prywatnego. 

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców na obszarze Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
jak wynika ze struktury zatrudnienia jest przemysł, ochrona zdrowia i opieka społeczna, 
edukacja, handel i budownictwo. 

W Gminie Goczałkowice-Zdrój dominują małe i średnie przedsiębiorstwa.
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II. 4. Sytuacja demograficzna 
 
 Stan na dzień 31.12.2004 rok 
 
 

Ludność w liczbach całkowitych 
 

Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety 
2004 6200 2990 3210 

 
 

Ludność w liczbach całkowitych i procentowo wg grup wiekowych w 2004 roku 
 

Grupa wiekowa Ilość osób % 
0-6 
7-14 
15-24 
25-44 
45-64 

65 i więcej 

451 
585 
795 
2080 
1460 
829 

7,28 
9,43 
12,82 
33,55 
23,55 
13,37 

Ogółem 6200 100 
 
 

Przyrost naturalny, zróżnicowany na liczbę urodzeń i zgonów w liczbach całkowitych 
 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 
2004 63 71 - 8 

 
 

Saldo migracji 
 

Rok Napływ Odpływ Saldo migracji 
2004 163 58 105 

 
 

Ludność w wieku 13 lat i więcej wg poziomu wykształcenia w 2004 roku 
 

Wyższe Policealne i 
średnie 

Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe 
ukończone 

Bez 
wykształcenia 

8,2 % 28,2 % 34,8 % 26,1 % 2,8 % 
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II. 5. Bezrobocie. 
 

Na koniec I kwartału 2005 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 
328 bezrobotnych, w tym 186 kobiet. Stopa bezrobocia dla gminy kształtuje się na poziomie 
10,9% i jest poniżej powiatowej, która wynosi 13,1 %. Dużą grupę stanowią bezrobotni w 
przedziale wiekowym od 18 do 24 lat – 95 osób, najmniejszą zaś osoby w wieku 45 i więcej – 
16 osób. 
 
Według wykształcenia, bezrobocie kształtuje się następująco: 

 wyższe – 9 
 policealne i średnie zawodowe – 64 
 średnie ogólnokształcące – 20 
 zasadnicze zawodowe – 134 
 gimnazjalne i poniżej – 101 

 
 
II. 6. Rynek pracy. 
 

Gmina Goczałkowice-Zdrój charakteryzuje się wielkim potencjałem w zakresie 
możliwości rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Znajdujące się na obszarze 
gminy atrakcyjne tereny, walory krajobrazowe, przyrodnicze i klimatyczne oraz zasoby 
mineralne sprawiają, że w gminie istnieją niespożyte możliwości organizowania działalności 
usługowej, rzemieślniczej, turystycznej oraz agroturystycznej. 
 Dodatkowym atutem gminy Goczałkowice-Zdrój jest dobrze działające Uzdrowisko. 
W zakresie diagnozowania sytuacji w sferze społecznej należy jednak mieć na uwadze 
najpoważniejsze problemy w tym zakresie, wynikające w szczególności z t trudnej sytuacji 
gospodarstw rolnych, zapóźnień w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i 
rekreacyjnej )wynikające z braku odpowiedniej bazy i zaplecza). 
 
 
II. 7. Strategiczne działania zmierzające do poprawy sytuacji w Gminie Goczałkowice-Zdrój. 
 
 Gmina Goczałkowice-Zdrój , koncentrując się na jej rozwoju gospodarczym, musi 
akcentować zasady określone w Strategii Zrównoważonego Rozwoju, w której określone 
zostały kierunki rozwoju inwestycyjnego z jednoczesnym kreowaniem warunków 
niezbędnych do realizacji celów polepszenia określonych w niniejszym Programie. 
 
 Rozwój układu dróg lokalnych, tworzących sieć z przebiegającymi przez gminę 
drogami powiatowymi i droga krajową  nr 1, jest kluczem do rozwoju gospodarczego 
Goczałkowic-Zdroju. Pozwoli to między innymi na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego 
gminy oraz polepszenie warunków inwestowania. 
 Podstawowymi zadaniami w tym zakresie będą: 

 modernizacja dróg lokalnych o nawierzchni gruntowej, 
 modernizacja chodników na terenie gminy oraz w wielu miejscach ich budowa, 
 budowa tras rowerowych, spacerowych i dydaktycznych, 

 
 W zakresie priorytetowych zadań skierowanych na rozwój infrastruktury można 
wyróżnić następujące działania: 

 modernizacja sieci wodociągowej celem polepszenia jakości zaopatrzenia w wodę, 
 rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
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 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 
 modernizacja obiektów szkolnych z jednoczesnym dostosowaniem ich do istniejących 

standardów. 
 
 W zakresie działań dotyczących poprawy stany środowiska naturalnego można 
wyróżnić: 

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zakończenie budowy sieci 
kanalizacyjnych, 

 ochrona powietrza atmosferycznego, przyrody, środowiska i ekosystemu oraz gleb, 
 analiza wpływu planowanych inwestycji na stan środowiska naturalnego, 
 renowacja i odtworzenie cennych zabytków kultury oraz odnowa parku zdrojowego. 
 

W zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców można wyróżnić 
następujące priorytety: 

 zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, 
drogi), 

 zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej, 
 stworzenie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz oferty w zakresie kultury, 

sportu i rekreacji, 
 działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie gminy poprzez 

stworzenie atrakcyjnych warunków inwestowania. 
 

Mnogość i różnorodność niezbędnych do wdrożenia w życie koncepcji sprawia, że 
pojawia się konieczność dokonania zhierarchizowania tychże celów. Należy zauważyć, że 
podstawowym celem, któremu ma sprzyjać realizacja podcelów jest trwały, zrównoważony i 
harmonijny rozwój z uwzględnieniem warunków bytowych ludności i zwiększenia udziału 
gminy w gospodarce kraju z jednoczesnym poszanowaniem walorów środowiska naturalnego 
i kulturowego. 
 
 

Zadania główne na lata 2005 - 2006 
 

Infrastruktura 
gospodarcza 

Infrastruktura społeczna Ochrona 
środowiska 

Proces 
inwestycyjny 

Dziedzictwo 
regionalne 

 
Modernizacja i 

rozbudowa 
dróg. 

 
Rozbudowa 

sieci 
kanalizacyjnej. 

 
Budowa sieci 

wodociągowej. 

Zapewnienie atrakcyjnych 
form spędzania wolnego 
czasu poprzez dostęp do 
infrastruktury sportowej i 

kulturalnej. 
 

Budowa centrum 
sportowo-rekreacyjnego. 

 
Mieszkalnictwo 

komunalno-socjalne. 
 

Modernizacja obiektów 
szkolnych. 

 
Ochrona 

powietrza. 
 

Rozbudowa 
kanalizacji 

wodno-
kanalizacyjnej. 

 
Stworzenie 

atrakcyjnych 
warunków 

prowadzenia 
działalności 

gospodarczej. 

 
Budowa i 

modernizacja 
bazy 

sportowo-
rekreacyjnej 

oraz 
edukacyjnej 
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Zadania długoterminowe na lata 2007 – 2008 
 
Infrastruktura 
gospodarcza 

Infrastruktura 
społeczna 

Ochrona 
środowiska 

Proces inwestycyjny Dziedzictwo 
regionalne 

 
Modernizacja i 

budowa 
parkingów. 

 
Budowa sieci 

wodociągowej. 
 

Budowa hotelu 

 
Urządzenie 

terenów 
rekreacyjnych. 

 
Ochrona 

powietrza. 

Wykorzystanie 
walorów 

przyrodniczych gminy 
– stworzenie bazy 

turystycznej i 
rekreacyjnej. 

 
Zachowanie 

konkurencyjności 
gminy i aktywna 

promocja jej walorów. 

 
Rewitalizacja 

terenów 
parkowych. 

 
 
 
III. SYSTEM PLANOWANIA ROZWOJU GMINY GOCZAŁKOWICE-Z DRÓJ 
 
 
III. 1. Zasady planowania rozwoju lokalnego 
 
 Władze samorządowe gminy dążą do skonstruowania pełnego i efektywnego systemu 
planowania rozwoju lokalnego. W tym celu prowadzą działania planistyczne w oparciu o 
następujące zasady: 
 

a) Pierwszą zasadą jest dążenie do powstania systemu dokumentów planistycznych 
wedle następującego schematu: 
 
perspektywa dokumentu                   planowanie rozwoju                    planowanie przestrzenne 
 
                                                                                                                         
 
   strategiczna 
(kilkanaście lat) 
 
 

                                                                                  
 
  operacyjna 
   (kilka lat) 
 

                                                                             
 
  operacyjna  
(okres bieżący) 

 
Strategia rozwoju Gminy 
Goczałkowice-Zdrój 
 
 

Studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy 
Goczałkowice-Zdrój 

Programy gospodarcze i 
inwestycyjne 

Budżet Gminy 
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b) Drugą zasadą planowania jest tworzenie dokumentów w kolejności od tych o 
dłuższej perspektywie do opracowań bieżących. Zgodnie z tą wytyczną przygotowano i 
uchwalono Strategię oraz Studium. Strategia zawiera w sobie określenie wizji rozwoju Gminy 
(misji), wskazania kluczowych problemów rozwojowych oraz planów działań, nazywanych 
programami. Na programy te składają się nazwy konkretnych zadań wraz ze wstępnym 
określeniem realizatorów / koordynatorów, statusu projektu oraz terminu realizacji. 

Realizacja zadań przyjętych w strategii wymaga ujęcia ich w programach 
gospodarczych i inwestycyjnych. Takim dokumentem jest niniejszy program. Wprowadzając 
zawarte w nim rozwiązania wprost ze Strategii rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój, 
jednocześnie uszczegóławia on parametry kolejnych zadań (tj. wielkość nakładów, czas 
trwania, kolejność realizacji), wskazując jednocześnie na ich miejsce w kolejnych budżetach 
lokalnych. 
 Programy operacyjne nie są jednak prostym rozpisaniem Strategii, ale komponują 
fragment mechanizmu rozwoju Gminy w określonej sferze. W przypadku Planu są to 
działania nakierowane na ożywienie życia gospodarczego w Gminie. Jednocześnie tworzony 
jest on w formacie zgodnym z oczekiwaniami potencjalnych partnerów w jego realizacji oraz 
instytucji finansowych. 
  

c) Kolejną ważną zasadą planowania rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój jest istotne 
uwzględnienie funkcjonowania Gminy w województwie śląskim i powiecie pszczyńskim. 
Władze Gminy Goczałkowice-Zdrój zdają sobie sprawę z roli, jaką spełniają poszczególne 
gminy w powiecie oraz konieczności mobilizacji wspólnych sił i środków na rzecz zadań 
służących podniesieniu jakości życia wspólnoty całego powiatu. Dlatego też część zadań 
zamieszczonych w Planie jest wynikiem uzgodnień z innymi gminami powiatu i są 
uwzględniane w programach rozwojowych pozostałych partnerów. 

Dla województwa śląskiego gmina spełnia istotną rolę jako miejscowość 
uzdrowiskowa, a tym samym turystyczna. 

 
d) Ostatnia zasada wymagająca przytoczenia w tym miejscu to założenie realizacji 

zadań w oparciu o współuczestnictwo różnorodnych podmiotów, przy czym rolę inicjującą 
oraz koordynującą działania pod kątem zgodności z wyzwaniami rozwojowymi gminy 
spełniają władze samorządowe. W wymiarze realnym zasada ta oznacza akceptacje dla 
wspólnych przedsięwzięć publiczno-prawnych oraz dla realizacji zadań przez podmioty 
prywatne na zlecenie władz lokalnych. 

 
e) Z kolei finansowanie zadań odbywa się w oparciu o zasadę montażu finansowego, 

tj. nie ograniczania się do środków własnych budżetu lokalnego, ale partnerskiego udziału 
innych funduszy: 

 prywatnych, 
 budżetu centralnego, 
 środków pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej, 
 instytucji rozwoju regionalnego i innych.
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III. 2. Założenia rozwoju strategicznego gminy 
 
 W ramach budowy systemu planowania rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój przez 
Radę Gminy została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój (Uchwała 
Rady Gminy). 
 Na kształt zadań realizacyjnych w Planie wpływ ma szereg opracowań 
diagnostycznych przygotowanych dla potrzeb Gminy, a także powiatu. 
 Misją Gminy Goczałkowice-Zdrój, czyli celem dążeń wspólnoty samorządowej, jest 
zachowanie dotychczasowego uzdrowiskowego charakteru gminy jako miejsca 
zamieszkania oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców do przeciętnego standardu 
europejskiego przez zapewnienie stałego, równoważnego rozwoju opartego na solidnej 
bazie gospodarczej, przy jednoczesnym: 

 wzmocnieniu samodzielnej pozycji gminy, 
 zwiększeniu atrakcyjności gminy w stosunku do otoczenia. 

 
 
Głównymi celami strategicznymi rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój są: 
 
1. Polityka gospodarcza: 
– zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego w oparciu o usługi, produkcję rolną, 
nieuciążliwy przemysł i handel. 

2. Polityka społeczna:  
– poprawa warunków bytowych mieszkańców, wczasowiczów i kuracjuszy,  
– zwiększenie szans osobistego rozwoju mieszkańców. 
3. Polityka ekologiczna  
– eliminacja zagrożeń środowiskowych i utrzymanie stanu środowiska właściwego dla 
gminy uzdrowiskowej.
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IV. ZASADY AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ 
 
 

Problematyka aktywizacji gospodarczej zajmuje istotne miejsce w Strategii. Zgodnie z 
opisanymi powyżej zasadami planowania rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój, zapisy z tego 
dokumentu zostają sprecyzowane i uporządkowane w programie gospodarczo-
inwestycyjnym, jakim jest Program.  
 
 
IV. 1. Definicja aktywizacji gospodarczej 
 
 Aktywizacja gospodarcza, rozumiana jako działania samorządu lokalnego, instytucji 
rynku pracy, środowiska przedsiębiorców mających przynieść wzrost liczby stabilnych i 
rozwijających się podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy. 
 Pomimo, że powstanie Planu można wiązać z restrukturyzacją górnictwa węgla 
kamiennego, to proces ożywienia gospodarczego odbywać się musi w oparciu o cały 
potencjał lokalny, nie ograniczając się do tworzenia alternatywnych miejsc pracy dla 
górników i zagospodarowania terenów pogórniczych. Miernikiem (wskaźnikiem) aktywizacji 
gospodarczej będzie liczba stabilnych podmiotów o trwałości większej niż 10 lat oraz liczbą 
nowych podmiotów, które przetrwały dłużej niż 1 rok do liczby podmiotów utworzonych 
ogółem. 
 
 
IV. 2. Finansowanie aktywizacji gospodarczej 
 
 Można wymienić następujące obecnie funkcjonujące lub uruchamiane, a jednocześnie 
realne do pozyskania źródła finansowego wsparcia procesu aktywizacji gospodarczej w 
Gminie Goczałkowice-Zdrój: 
 
A. Źródła niekomercyjne: 

 budżet Gminy, 
 budżet województwa, 
 budżet centralny, 
 środki pomocowe Unii Europejskiej 

 
B. Źródła komercyjne: 

 kredyty bankowe i emisja walorów dłużnych. 
 
C. Środki własne inwestorów 
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Budżet Gminy 
 
 Niniejszy Plan odzwierciedla bezpośrednie zaangażowanie się budżetu Gminy w 
aktywizację gospodarczą. Wartość tego zaangażowania wyznacza wartość nakładów na 
poszczególne zadania realizacyjne, w kolejnych latach. 
 Podkreślić jednak należy, że budżet Gminy w sposób pośredni stanowi obecnie 
najistotniejszy podmiot aktywizujący gospodarkę lokalną – choćby przez to, że administracja 
samorządowa i podmioty zależne są łącznie dużą grupą pracodawców w Gminie. 
 Podstawową rolą gminy jest kreowanie i wspieranie projektów pozwalających na 
tworzenie nowych lub utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy , tworzenie warunków dla 
rozwoju ruchu inwestycyjnego i stymulujących przypływ kapitału, pośrednictwo pomiędzy 
sferą produkcji i usług a organami centralnymi, aktywny monitoring przebiegu procesu 
restrukturyzacji górnictwa. 

Na dzień opracowania Planu Gmina Goczałkowice-Zdrój przygotowana jest do 
rozpoczęcia realizacji zadań na łączną kwotę kosztorysową w wysokości 20.785.310 zł, 
posiadając kompletną dokumentacje techniczną i kosztorysową wraz z wszystkimi 
pozwoleniami i dokumentami, oraz planuje dalsze na kwotę kosztorysową w wysokości 
19.063.601 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych na lata 2005 – 2007. Jednak podana 
wyżej kwota przekracza roczne możliwości inwestycyjne, gdyż dochody budżetu gminy na 
2005 rok zamykają się kwotą 18.500.000 zł. 
 
 
Budżet województwa   
 
 W oparciu o „Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 –
2006”, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotował „Program łagodzenia w 
regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. 
 Program ten ma charakter operacyjny w stosunku do powstałej wcześniej strategii 
rozwoju województwa. Jest on adresowany do wszystkich środowisk uczestniczących w 
przebudowie regionu, tzn. dla samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 
 Wsparciem finansowym tego programu jest specjalnie powołany „Fundusz dla Śląska” 
z 114 mln zł, jako wsparcie finansowe realizowanych projektów. 
Uruchomienie funduszu zlokalizowanego w regionie pozwoli na koncentracje środków 
publicznych, przeznaczonych na finansowanie programu i będącego jednocześnie punktem 
kontaktowym dla inwestorów. 
„Fundusz dla Śląska” pełni rolę pośrednika między organami rządowymi i realizatorami 
programu w województwie śląskim. 

Ponieważ realizacja projektów, wynikających z Programu powinna zapoczątkować 
pożądane zmiany w regionie, dlatego Gmina Goczałkowice-Zdrój czynnie włączyła się w 
jego realizację. 
 
 
Urząd Wojewody    
 
 Jednym z zadań Urzędu Wojewody w ramach absorpcji środków akcesyjnych Unii 
Europejskiej jest kontrola przepływu tych środków do beneficjentów. Szybki i 
bezproblemowy przepływ zrefundowanych nakładów inwestycyjnych przez gminę oraz 
sprawna kontrola rozliczania finansowego inwestycji wpłynie na realizację Planu, co 
przyczyni się do osiągnięcia lepszych efektów w aktywizowaniu gospodarczym gminy. 
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Budżet centralny 
  
 Środki budżetu centralnego zostaną wykorzystane w związku z Programem przez 
kilka mechanizmów. Pierwszym z nich są instrumenty aktywizujące wynikające z Programu 
łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla 
kamiennego. Przewiduje on m.in.: 
 

 odprawy dla górników odchodzących z kopalń, 
 szkolenia przekwalifikujące, 
 pożyczki dla byłych górników na warunkach preferencyjnych w celu podjęcia własnej 

działalności gospodarczej, 
 refundację składek na ubezpieczenie społeczne dla pracodawców zatrudniających 

byłych górników, 
 współdziałanie przedsiębiorstw górniczych z gminami górniczymi w celu 

zagospodarowania nieprodukcyjnego majątku trwałego i tworzenie alternatywnych 
miejsc pracy, 

 kredyty preferencyjne dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji służących 
tworzeniu nowych miejsc pracy. Jest to instrument, którego wykorzystanie uzależnione 
jest od opracowania Programu Aktywizacji Gospodarczej. 

 
Niezwykle trudne jest oszacowanie wartości środków wynikających z wykorzystania 

powyższych instrumentów na rzecz aktywizacji gospodarczej w Gminie Goczałkowice-Zdrój. 
Innym mechanizmem zaangażowania budżetu centralnego w aktywizację gospodarczą Gminy 
są fundusze pozabudżetowe, korzystające z jego wsparcia. Należy wymienić tu przede 
wszystkim fundusze proekologiczne (NFOŚ, WFOŚ, BOŚ), Krajowy Fundusz 
Mieszkalnictwa obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dają one możliwość zaciągnięcia preferencyjnych 
kredytów i pożyczek, rzadziej uzyskanie dotacji, na przedsięwzięcia związane z celem ich 
działalności, które jednocześnie mogą oznaczać powstanie nowych, trwałych miejsc pracy. 
Problemem w ich wykorzystaniu jest ograniczona zdolność kredytowa budżetu Gminy 
Goczałkowice-Zdrój oraz ograniczenia proceduralne, umożliwiające wykorzystanie tych 
środków na większą skalę przez przedsiębiorców lokalnych. 

Trzecim mechanizmem udziału budżetu centralnego w aktywizacji gospodarczej 
Gminy Goczałkowice-Zdrój jest uruchomienie struktury polityki regionalnej, której jednym z 
celów jest restrukturyzacja regionów o monokulturze przemysłowej, jakim jest Górny Śląsk. 
 
 
Program restrukturyzacji górnictwa stawia wobec gminy zadania: 
 
a) przejmowania przez gminę majątku nieprodukcyjnego i terenów zakładu górniczego. 
b) stworzenia warunków organizacyjnych i finansowych w ramach funduszy 

restrukturyzacyjnych.    
c) zapewnienia udziału gminy i jej mieszkańców w programach przekwalifikowań 

zawodowych, szczególnie ludzi młodych pracujących w górnictwie. 
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V. ZADANIA INWESTYCYJNE 
 
 
V. 1. Lista zadań inwestycyjnych 
 

W poniższej tabeli zestawiono zadania inwestycyjne wspierające tworzenie nowych 
miejsc pracy zaplanowane do realizacji w latach 2005 – 2008. Zadania te będą finansowane w 
dwojaki sposób: 

 
a) ze środków własnych Gminy Goczałkowice-Zdrój 
b) przy pomocy zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredytu preferencyjnego z BGK)
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LISTA ZADA Ń INWESTYCYJNYCH WSPIERAJ ĄCYCH TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 
 
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Nazwa projektu 

 
 

Przewidywany 
czas realizacji 

 
Przewidywane nakłady finansowe do poniesienia 

 
 

Ogółem 
 

Środki własne 
 

Preferencyjny 
kredyt BGK 

Dotacja z 
budżetu 
państwa 

 
MENiS 

Fundusze 
strukturalne UE  

 
% udział 
kredytu 

 
1. 

Budowa i modernizacja ulic 
Kryniczanka i Róż 

 
2005 

 
1.349.810,- 

 
338.043,- 

 
1.011767,- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
75 

 
2. 

Budowa i modernizacja ulicy 
Kolejowej 

 
2005 - 2006 

 
1.485.106,- 

 
401.276,50,- 

 
1.083.829,50,- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
73 

 
3. 

Budowa i modernizacja ulic 
Solankowej i Rolnej 

 
2005 - 2006 

 
1.380.000,- 

 
380.000,- 

 
1.000.000,- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
72,5 

 
4. 

Budowa i modernizacja ulic 
Źródlanej i Granicznej 

 
2006 - 2007 

 
3.550.000 

 
887.500,- 

 
2.662.500,- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
75 

 
5. 

Przebudowa ulic Osiedla 
Powstańców Śląskich 

 
2006 - 2007 

 
3.352.509,- 

 
1.013.134,- 

 
2.339.375,- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
69,8 

 
6. 

 
Odnowa Parku Zdrojowego 

 

 
2006 - 2007 

 
500.000,- 

 
150.000,- 

 
350.000,- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
70 

 
 

7. 

Budowa infrastruktury 
sportowo-edukacyjnej – 

przebudowa i wyposażenie 

 
 

2004 - 2006 

 
 

1.936.503,- 

 
 

236.503,- 

 
 

1.100.000,- 

 
 

--- 

 
 

600.000,- 

 
 

--- 

 
 

56,8 
 

8. 
Budowa parkingu przy ulicy 

Uzdrowiskowej 
 

2006-2008 
 

4.100.000 
 

100.000,- 
 

1.000.000,- 
 

--- 
 

--- 
 

3.000.000,- 
 

24,4 
9. Budowa ścieżek rowerowych 

i spacerowych 
2006 – 2008 2.000.000,- 500.000,- 500.000,- --- --- 1.000.000,- 25 

 
Razem 

 

  
19.653.928,- 

 
4.006.456,50,- 

 
11.047.471,50,- 

 
--- 

 
600.000,- 

 
4.000.000,- 
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V. 2. Opis zadań inwestycyjnych wspierających tworzenie nowych miejsc pracy 
 
 

 
Numer 1 

 
Nazwa zadania realizacyjnego: 
 
Budowa i modernizacja ulic Kryniczanka i Róż. 

 
Podmiot odpowiedzialny: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja:  
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowy: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 
2. Budowa 660 metrów bieżących sieci kanalizacji deszczowej. 
3. Budowa 780 metrów bieżących sieci wodociągowej oraz 18 przyłączeń domowych. 
4. Budowa 726 metrów bieżących drogi z kostki brukowej o szerokości 5,0 mb.  
 
Etapy projektu: 
 
Etap I – Przygotowanie dokumentacji. 
Etap II – Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych wraz z przyłączami. 
Etap III – Budowa drogi. 
 
Cel zadania: 
 
Uzbrojenie infrastrukturalne terenów udostępnionych inwestorom pod działalność gospodarczą. 
 
Współrealizatorzy: 
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
 
1.349.810 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
  
2004 - 2005 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
Gotowe dokumenty: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekt budowlany i 
pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków strukturalnych w ramach 
ZPORR-u – obszary wiejskie, jednakże wniosek nie został przyjęty do realizacji z uwagi na brak 
środków. 
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Spodziewane efekty: 
 
Przedsięwzięcie umożliwi dostęp do uzbrojonych terenów usługowo-mieszkaniowych, a tym samym 
powstanie nowych podmiotów gospodarczo-usługowych. 
 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 12 
Szacowana liczba nowych podmiotów gospodarczych: 2 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 15 
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Numer 2 

 
Nazwa zadania realizacyjnego:  
 
Budowa i modernizacja ulicy Kolejowej. 

 
Podmiot odpowiedzialny: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowy: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 
2. Budowa 666 metrów bieżących sieci kanalizacji deszczowej. 
3. Budowa 712,5 metrów bieżących drogi z kostki brukowej o szerokości 5 mb.  
 
Etapy projektu: 
 
Etap I – przygotowanie dokumentacji. 
Etap II – budowa kanalizacji deszczowej. 
Etap III – budowa drogi. 
 
Cel zadania: 
 
Uzbrojenie infrastrukturalne terenów udostępnionych inwestorom pod działalność gospodarczą. 
 
Współrealizatorzy: 
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
 
1.485.106 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
 
2005 – 2006 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
Gotowe dokumenty: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projekt budowlany i 
pozwolenie na budowę. 
 
Spodziewane efekty: 
 
Przedsięwzięcie umożliwi dostęp do uzbrojonych terenów usługowo-mieszkaniowych, a tym samym 
powstanie nowych podmiotów gospodarczo-usługowych. 
 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 15 
Szacowana liczba nowych podmiotów gospodarczych: 4 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 20 
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Numer 3 

 
Nazwa zadania realizacyjnego: 
 
Budowa i modernizacja ulic Solankowej i Rolnej. 

 
Podmiot odpowiedzialny: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowy: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji. 
2. Budowa 620 metrów bieżących sieci kanalizacji deszczowej. 
3. Budowa 620 metrów bieżących drogi z kostki o szerokości 4,5 mb. 
 
Etapy projektu: 
 
Etap I – Przygotowanie dokumentacji. 
Etap II – Budowa kanalizacji deszczowej. 
Etap III – Budowa drogi. 
 
Cel zadania: 
 
Uzbrojenie infrastrukturalne terenów udostępnionych inwestorom pod działalność gospodarczą. 
 
Współrealizatorzy: 
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
 
1.380.000 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
 
2005 – 2006 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
Zlecone opracowanie dokumentacji technicznej. 
 
Spodziewane efekty: 
 
Przedsięwzięcie umożliwi dostęp do uzbrojonych terenów usługowo-mieszkaniowych, a tym samym 
powstanie nowych podmiotów gospodarczych. 
 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 12 
Szacowana liczba nowych podmiotów gospodarczych: 3 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 15 
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Numer 4 

 
Nazwa zadania realizacyjnego: 
 
Budowa i modernizacja ulic Źródlanej i Granicznej. 

 
Podmiot odpowiedzialny: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowy: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 
2. Budowa 1100 metrów bieżących sieci kanalizacji deszczowej. 
3. Budowa 1300 metrów bieżących drogi z kostki  o szerokości 4,5 mb. 
 
Etapy projektu: 
 
Etap I – Przygotowanie dokumentacji. 
Etap II – Budowa kanalizacji deszczowej. 
Etap III – Budowa drogi. 
 
Cel zadania: 
 
Uzbrojenie infrastrukturalne terenów udostępnionych inwestorom pod działalność gospodarczą. 
 
Współrealizatorzy: 
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
3.550.000 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
 
2006 – 2007 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
brak 
 
Spodziewane efekty: 
 
Przedsięwzięcie umożliwi dostęp do uzbrojonych terenów usługowo-mieszkaniowych, a tym samym 
powstanie nowych podmiotów gospodarczo-usługowych. 
 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 20 
Szacowana liczba nowych podmiotów gospodarczych: 5 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 25 
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Numer 5 

 
Nazwa zadania realizacyjnego: 
 
Przebudowa ulic na Osiedlu Powstańców Śląskich. 

 
Podmiot odpowiedzialny: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowe: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 
2. Budowa 3593 metrów bieżących drogi z kostki brukowej o szerokości 5,0 mb. 
 
Etapy projektu: 
 
Etap I – Przygotowanie dokumentacji. 
Etap II – Budowa dróg: ulic Żeromskiego, Korfantego, Drobnera, Wiślna, PCK, Powstańców 
Śląskich, Darwina, Tuwima i Rzemieślniczej. 
 
Cel zadania: 
 
Uzbrojenie infrastrukturalne terenów udostępnionych inwestorom pod działalność gospodarczą. 
 
Współrealizatorzy:  
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
 
3.352.509 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
 
2006 – 2007 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
Gotowe dokumenty: kosztorys inwestorski, zgłoszenie przystąpienia do robót. 
 
Spodziewane efekty: 
 
Przedsięwzięcie umożliwi dostęp do uzbrojonych terenów usługowo-mieszkaniowych, a tym samym 
powstanie nowych podmiotów gospodarczo usługowych. 
 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 30 
Szacowana liczba nowych podmiotów gospodarczych: 6 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 40 
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Numer 6 

 
Nazwa zadania realizacyjnego:  
 
Odnowa Parku Zdrojowego. 

 
Podmiot odpowiedzialny: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowy: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji. 
2. Remont i odnowa ścieżek spacerowych – 1500mb. 
3. Remont i odnowa oświetlenia parkowego. 
4. Wymiana ławek i budowa fontanny. 
5. Przeprowadzenie gruntownej pielęgnacji drzewostanu. 
 
Etapy projektu: 
 
Etap I – Przygotowanie dokumentacji. 
Etap II – Remont i odnowa ścieżek spacerowych. 
Etap III – Odnowa infrastruktury parkowej. 
 
 
Cel zadania: 
 
Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej gminy uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój. Powiększenie 
walorów Uzdrowiska. 
 
Współrealizatorzy: 
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
 
500.000 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
 
2006 – 2007 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
Przejęcie terenów parkowych od Marszałka Województwa Śląskiego. 
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Spodziewane efekty: 
 
Stworzenie atrakcyjnych terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych dla kuracjuszy, turystów i 
mieszkańców gminy co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu usług turystycznych 
 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 5 
Szacowana liczba nowych podmiotów gospodarczych: 1 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 20 
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Numer 7 

 
Nazwa zadania realizacyjnego: 
 
Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej – przebudowa i wyposażenie. 

 
Podmiot odpowiedzialny:  
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowy: 
 
1. Położenie sztucznej trawy na płycie boiska. 
2. Wykonanie piłkochwytów, trybun i oświetlenia. 
3. Wykonanie sanitariatów i szatni. 
 
Etapy projektu: 
 
Etap I – Położenie sztucznej trawy na przygotowanej płycie boiska. 
Etap II – Wykonanie piłkochwytów. 
Etap III – Wykonanie oświetlenia i trybun. 
Etap IV – Wykonanie sanitariatów i szatni. 
 
Cel zadania: 
 
Poszerzenie bazy dydaktyczno-sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. 
 
Współrealizatorzy: 
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
 
1.936.503 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
  
2004 – 2008 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
Wykonano płytę boiska wraz z drenarką i podbudową oraz bieżnię tartanową i skocznię w dal z 
rozbiegiem również tartanowym.  
 
Spodziewane efekty: 
 
Stworzenie nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej, a zarazem edukacyjnej dla młodzieży. 
Infrastruktura wchodzi w skład budowanego kompleksu sportowo edukacyjnego w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój. 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 4 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 10 
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Numer 8 

 
Nazwa zadania realizacyjnego: 
 
Budowa parkingu przy ulicy Uzdrowiskowej. 

 
Podmiot odpowiedzialny: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowy: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 
2. Budowa infrastruktury towarzyszącej: kanalizacja deszczowa, separator oleju. 
3. Budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową 10000 m2. 
4. Wyposażenie w sprzęt rozliczeniowo-kontrolny. 
 
Cel zadania: 
 
Etap I – Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Etap II – Budowa infrastruktury towarzyszącej. 
Etap III – Budowa nawierzchni wraz z podbudową. 
Etap IV – Wyposażenie w urządzenia rozliczeniowo-kontrolne. 
 
Cel zadania:  
 
Umożliwienie parkowania samochodów dłużej ilości pacjentom korzystających z usług 
uzdrowiskowych oraz turystom odwiedzającym gminę z uwagi na jej walory turystyczne.  
 
Współrealizatorzy: 
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
 
4.100.000 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
 
2006 – 2008 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
Brak 
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Spodziewane efekty: 
 
Powiększenie pojemności miejsc parkingowych spowoduje większy napływ turystów, co będzie z 
niewątpliwą co będzie z niewątpliwa korzyścią dla podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność usługową i gastronomiczną. Można liczyć również na powstanie dalszych punktów 
usługowych. 
 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 10 
Szacowana liczba podmiotów gospodarczych: 4 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 20 
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Numer 9 

 
Nazwa zadania realizacyjnego:  
 
Budowa ścieżek rowerowych i spacerowych. 

 
Podmiot odpowiedzialny: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 
 
Rodzaj zadania: 
 
Inwestycyjne 

 
Lokalizacja: 
 
Gmina Goczałkowice-Zdrój 

 
Zakres rzeczowy: 
 
1. Przygotowanie dokumentacji. 
2. Prace geodezyjne i pozyskiwanie gruntów. 
3. Budowa i oznakowanie ścieżek. 
4. Budowa miejsc postojowych i wypoczynkowych. 
5. Nasadzenie zieleni towarzyszącej. 
 
Etapy projektu: 
 
1. Budowa międzynarodowej trasy rowerowej: „Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways”, 9,1 km 
2. Budowa i oznakowanie trasy nr 1, 3,2 km. 
3. Budowa i oznakowanie trasy lokalnej krajobrazowej, 3,1 km.. 
4. Budowa i oznakowanie trasy do Rudołtowic, 3,0 km. 
5. Budowa I oznakowanie trasy do Pszczyny, 3,0 km. 
 
 
Cel zadania: 
 
Powiększenie walorów Uzdrowiska, miejsca wypoczynku kuracjuszy, wczasowiczów, turystów i 
mieszkańców Gminy. 
 
Współrealizatorzy: 
 
Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 
 
Planowany koszt zadania: 
 
2.000.000 zł 
 
Czas realizacji projektu: 
 
2006 – 2008 
 
Aktualny stan zaawansowania: 
 
Wytyczanie i oznakowanie I części przewidzianych ścieżek. 
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Spodziewane efekty: 
 
Rozwój usług turystycznych, gastronomicznych co umożliwi powstanie nowych podmiotów 
gospodarczych. 
 
Szacowana liczba trwałych miejsc pracy: 10 
Szacowana liczba nowych podmiotów gospodarczych: 2 
Szacowana liczba miejsc pracy przy zadaniu: 20 
 


