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Rewitalizacja terenów popegeerowskich  

z przeznaczeniem na strefę aktywności 

gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego. 
 
 

Beneficjent: Powiat Myszkowski 
 

Wartość ogółem (całkowita projektu)  6 604 207.49 PLN 
Wydatki kwalifikowalne  4 766 265.34 PLN 

Dofinansowanie  3 901 188.17 PLN 
Wkład własny  2 703 019.32 PLN 
% dofinansowania   81.85  
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Powyżej zdjęcia obrazujące teren objęty projektem 

 
 

Rewitalizowany obszar  położony jest w obrębie dzielnicy „Mijaczów”  
i „Pustkowie Mijaczowskie”, zamkniętego ul. Jesionowa, ul. Pułaskiego, 

terenami przy Urzędzie Skarbowym, rowem melioracyjnym, terenami 
ogródków działkowych i terenem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  

w Myszkowie.  
 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja tzw. pól będuskich stanowiących 
własność powiatu myszkowskiego, polegająca na kompleksowym 

przygotowaniu terenu pod działalność gospodarczą. Kompleksowe 
przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą obejmować będzie 

wykonanie:  
-dróg wewnętrznych wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem  

do nieutwardzonych  
rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających  

-drogi dojazdowe  
-uzbrojenia terenu ( sieci wodne, kanalizacji sanitarnej )  

-oświetlenia dróg wraz z zasilaniem elektrycznym – słupów 
oświetleniowych: 55szt. łącznie z siecią zasilającą  

-zieleni w obrębie pasa dróg.  
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Realizacja projektu przeprowadzona zostanie w trybie „zaprojektuj  
i wybuduj”. W związku z powyższym w ramach projektu przygotowana 

zostanie również dokumentacja wykonawcza dla planowanej inwestycji. 
 

Przedmiotowa inwestycja ma zapewnić funkcjonowanie terenów 

przemysłowych i usługowych poprzez zapewnienie dojazdu  
oraz infrastruktury technicznej-uzbrojenia terenu.  

Szerokość drogi została dobrana do wymagań ruchu kołowego ciężkiego  
z uwzględnieniem pojazdów typu „TIR”.  

Zapewnienie w dostawę mediów poprzez doprowadzenie infrastruktury  
do granicy działek przeznaczonych na późniejsze inwestycje. 
 

Celem ogólnym projektu jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów 

zdegradowanych tzw. pól będuskich stanowiących własność powiatu 
myszkowskiego.  

Cel ten jest w pełni zgodny z wytycznymi i założeniami Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VI 

Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – „małe miasta”. 

Bezpośrednim celem realizacji projektu będzie natomiast ożywienie 

gospodarcze powiatu myszkowskiego oraz stworzenie nowych miejsc 
pracy.  

Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013  
dla projektów polegających na kompleksowym przygotowaniu terenu 

przeznaczonego pod działalność gospodarczą „głównym i jedynym 
celem projektu jest cel gospodarczy przyczyniający się do 

ożywienia gospodarczego obszaru oraz tworzenia nowych miejsc 
pracy”.  

 
Cele szczegółowe  

1. Aktywna walka z ograniczonym dostępem do infrastruktury 

inwestycyjnej i gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego.  

2. Aktywna walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym panującym 
na terenie powiatu myszkowskiego.  

3. Stworzenie infrastruktury inwestycyjnej mającej wpływ na poprawę 

sytuacji społeczno -gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego.  

4. Stworzenie optymalnych warunków wzrostu konkurencyjności powiatu 

myszkowskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  
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5. Zwiększenie rynku pracy na terenie powiatu poprzez wspomaganie 
lokalnej przedsiębiorczości i przyciąganie inwestorów zagranicznych.  

6. Powstrzymanie przestrzennej, społecznej i ekonomicznej degradacji 

powiatu myszkowskiego.  
7. Poprawę jakości życia mieszkańców powiatu myszkowskiego  

8. Rozwiązywanie problemów społecznych na terenie obszaru 
zdegradowanego.  

9. Poprawę estetyki przestrzennej rewitalizowanego obszaru.  

10. Podniesienie atrakcyjności powiatu myszkowskiego.  

 

 


