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1 Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje 

Studium zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących 

dokumentach: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 

171, poz. 1058 z późn. zm.), 

 Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, 2006 r., 

 Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, 

 Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013, 

 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Miasta Żory, przyjęta Uchwałą nr 494/XLIII/05 Rady 

Miasta Żory z dnia 29 grudnia 2005 r., 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żory, 

 Dane Urzędu Miasta Żory – Biuletyn Informacji Publicznej, 

 Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach, 

 Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Katowicach, 

 Dane statystyczne dotyczące Miasta Żory – GUS, Bank danych regionalnych. 

Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez 

wykonawcę od projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach: 

 „Projekt architektoniczno-budowlany Miasteczka Westernowego w postaci czternastu 

obiektów budowlanych wraz z parkingiem, układem dróg wewnętrznych i infrastrukturą, 

kładką dla pieszych, małą architekturą (bramy wjazdowe, wieża ciśnień, wieża 

wspinaczkowa)”, opracowany w lipcu 2009 roku przez zespół firm: „MTX” usługi 

projektowe, budowlane i nadzór Mariusz Kolberg (43-175 Wyry, ul. Dworcowa 63), 

ART Projekt Krzysztof Banasiak (43-100 Tychy, ul. Gen. Andersa 3a/2), 

 Kosztorysy inwestorskie, 

 Materiały beneficjenta. 
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Przyjęte definicje w niniejszym opracowaniu: 

Beneficjent  Nowe Miasto Sp. z o. o. 

Projekt/Inwestycja  
Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka 

Westernowego w Żorach 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

RPO WSL 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013 

Cele 

ogólne/pośrednie 

Cele wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa 

w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych 

korzyści dla innych grup 

Cel bezpośredni 

Cel odnoszący się do kluczowego problemu, definiowany w kategoriach 

korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem 

wykorzystania powstałych produktów 

Produkt 

Bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty 

w trakcie „życia” projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a przez 

to celów bezpośrednich 

Wskaźniki produktu 

Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach 

materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, 

które uzyskały pomoc) 

Rezultat  

Fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ 

zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po 

realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u bezpośrednich 

beneficjentów 

Wskaźniki rezultatu  

Wskaźniki odpowiadające bezpośrednio z natychmiastowych efektów 

wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. 

zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Mogą 

przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, 

liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub 

finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, 

zmniejszenie kosztów transportu) 

Oddziaływanie  
Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów 

bezpośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów 

Wskaźniki 

oddziaływania  

Wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających 

poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na 

sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego 

realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po 

pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane 

z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty 

długookresowe dotyczące szerszej populacji. 
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2 Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności projektu pod nazwą „Stworzenie 

regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”, dla którego 

beneficjentem jest Nowe Miasto Sp. z o. o. 

Studium wykonalności stanowi niezbędny załącznik do procedury przetargowej na Udzielenie i 

obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego pn. 

„Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa Miasteczka Westernowego w Żorach” 

do kwoty 12.500.000 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w celu pokrycia zobowiązań 

wynikających z podatku VAT związanego z realizacją projektu inwestycyjnego do kwoty  

3.000.000 zł 

Wprowadzenie do projektu 

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Nowe Miasto Sp. z o. o. Właścicielem 100% udziałów 

spółki jest Gmina Miejska Żory. Nowe Miasto Sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu, 

będzie właścicielem inwestycji wykonanych w ramach projektu (finansowanych ze środków EFRR). 

Po zakończeniu realizacji projektu będzie zarządzany przez spółkę Nowe Miasto Sp. z o.o.  

Tytuł i lokalizacja 

Tytuł projektu brzmi: „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka 

Westernowego w Żorach”. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w województwie śląskim, na 

terenie Gminy Miejskiej Żory. 

Definicja projektu 

Przedmiotem niniejszego projektu jest stworzenie regionalnego produktu turystycznego – 

Miasteczka Westernowego w Żorach. Miasteczko powstanie na atrakcyjnych terenach 

rekreacyjno-wypoczynkowych. Głównym celem powstania „Miasteczka” jest przede wszystkim 

stworzenie zespołu rozrywkowo-turystycznego i wydłużenie sezonu turystycznego.  

Całoroczne obiekty kubaturowe w stylu architektury „Dzikiego Zachodu”, użytkowane będą 

faktycznie w funkcjach zbliżonych do ich amerykańskiego pierwowzoru. Bryły wszystkich obiektów 

nawiązywać będą do stylu country i western. 

Miasteczko Westernowe będzie oryginalnym i unikalnym miejscem w skali regionu, w którym wolny 

czas będą spędzać nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale także goście krajowi 

i zagraniczni, co w znacznym stopniu wzmocni konkurencyjność turystyczną regionu. 

Zidentyfikowane problemy  

Podsumowanie  

Przyczyny: 

 Niewystarczająca liczba charakterystycznych regionalnych produktów turystycznych 



 

 

 
Studium wykonalności: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – 
budowa Miasteczka Westernowego w Żorach 

INWESTOR: Nowe Miasto Sp. z o.o. 

 

 8 

 Niewystarczająca baza dla tworzenia i rozwoju produktów i usług turystycznych 

 Silna konkurencja ze strony miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego 

 Niewystarczająca oferta rekreacyjno-wypoczynkowa 

Problem główny: 

 Niska konkurencyjność turystyczna miasta  

Skutki: 

 Niska jakość usług turystycznych oferowanych przez miasto 

 Niewykorzystany potencjał walorów gospodarczych i turystycznych Miasta 

 Niezauważalna pozycja Miasta na mapie turystycznej województwa 

 Obniżona jakość życia mieszkańców 

 Niewykorzystany potencjał inwestycyjny terenów miejskich 

Cele projektu 

Celem głównym projektu „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa 

Miasteczka Westernowego w Żorach” jest wzmocnienie konkurencyjności turystycznej Miasta 

Żory. 

Przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu tworzenia i rozwoju parków tematycznych 

przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Zatem ogólnym celem projektu jest 

stworzenie nowej infrastruktury okołoturystycznej – regionalnego produktu turystycznego, który 

umożliwi m.in. udostępnienie terenu o charakterze rekreacyjnym, na obszarze którego możliwa 

będzie organizacja róznego typu imprez kulturalno-sportowych zarówno dla okolicznych 

mieszkańców jak i dla turystów co w bezpośredni sposób przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 

turystycznej całego regionu. 

Produkty – wskaźniki 

Wskaźniki planowanych produktów j.m. 2009 2010 2011 

Liczba nowych parków tematycznych szt. 0 0 1 

Powierzchnia nowych parków tematycznych m
2
 0 0 30 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej projektu 

Rezultaty - wskaźniki 

Wskaźniki planowanych rezultatów j.m. 2009 2010 2011 2012 

Liczba turystów korzystających z  nowych parków 
tematycznych 

osoba 0 0 0 200 0000   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

Harmonogram realizacji projektu 

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011. Projekt architektoniczno-budowlany został 

opracowany w 2009 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się w IV kwartale 2010 roku. Stopień 
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zaawansowania prac na koniec lutego 2011 roku wynosi 12,98 %. Zakończenie realizacji projektu 

planowane jest w listopadzie 2011 roku.  

Wykonalność instytucjonalna projektu 

Beneficjentem, który występuje o dotację oraz ją rozlicza jest Nowe Miasto Spółka z o. o. (spółka 

ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Żory), reprezentowana przez Prezesa Zarządu. Spółka będzie 

realizatorem projektu, odpowie również za utrzymanie trwałości produktów powstałych w ramach 

inwestycji.   

Niniejsze studium wykonalności wykazało, iż budowa Miasteczka Westernowego zapewnia 

trwałość projektu w aspektach: 

 finansowym, 

 formalno – prawnym, 

 instytucjonalnym, 

 organizacyjnym, 

 technicznym. 

Wykonalność techniczna projektu 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią spełnienie kryteriów funkcjonalnych, zgodnie ze 

szczegółową specyfikacją przeznaczenia. 

Wszystkie zastosowane w obiektach urządzenia i wyroby będą posiadały atesty lub certyfikaty 

dające gwarancję bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wybrane urządzenia 

wyposażenia nie zawierają materiałów bezpośrednio niebezpiecznych dla człowieka. Jakiekolwiek 

zespoły funkcjonalne oraz grupy urządzeń przeznaczone do pracy lub wykorzystania przez osoby 

niepełnosprawne nie będą stanowiły barier ani powodowały uciążliwości podczas ich użytkowania. 

Biorąc pod uwagę zakres użytkowy planowanej inwestycji, standard wykonania gwarantować 

będzie odpowiednią sprawność i bezpieczeństwo pracy, a obiekt uzyska parametry pozwalające 

na osiągniecie zakładanych celów oraz odpowiednio długą trwałość projektu przy założonych 

wymaganiach. 

Wykonalność prawna projektu 

Zaplanowane zadanie pokrywa się z zamierzeniami beneficjenta. Realizacja projektu jest zgodna 

z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, w szczególności: Prawem Zamówień 

Publicznych, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka społeczeństwa informacyjnego, 

równych szans, ochrony środowiska). 

Analiza finansowa 

Finansowanie 
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1. Kwota kredytu: do 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 

groszy) co stanowi 64,92 % wartości netto projektu inwestycyjnego; 

Okres obowiązywania kredytu: 180 miesięcy licząc od daty podpisania umowy kredytowej, w tym 

okres karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 18 miesięcy; 

Pozostała kwota będzie pochodziła z dotacji z  EFRR w kwocie nie niższej jak 6.754.041,79 zł. 

2. Kwota kredytu: do 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100 groszy); 

Okres obowiązywania kredytu: 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy kredytowej; 

kredyt obrotowy będzie wykorzystywany jedynie w celu opłacenia zobowiązań wynikających z 

podatku VAT związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Stworzenie regionalnego 

produktu turystycznego -  budowa Miasteczka Westernowego Żorach”. 

 

 

Analiza ekonomiczna 

Korzyści dla Miasta i regionu 

 Udostępnienie mieszkańcom Żor, regionu oraz turystom odwiedzającym Żory nowoczesnej 

infrastruktury turystycznej w postaci Miasteczka Westernowego (o powierzchni 3,6 ha). 

 Poprawa wizerunku miasta, jako jednostki, która jest w stanie realizować projekty 

inwestycyjne na rzecz mieszkańców i turystów (za pośrednictwem działalności spółek, 

w których 100% udziałów posiada Gmina Miejska Żory) . 

 Pośredni wpływ na wzrost zatrudnienia w Mieście (część obiektów Miasteczka 

Westernowego zostanie udostępniona pod działalność gospodarczą w formie dzierżawy, 

w celu obsługi miasteczka planuje się zatrudnienie 50-ciu osób). 

 Wzrost wartości inwestycyjnej regionu. 

 Wzrost atrakcyjności Żor jako miejsca atrakcyjnego pod względem zamieszkania. 

 Wzrost znaczenia turystyki, jako podstawowego czynnika stymulującego rozwój regionu. 

Korzyści dla Spółki 

 Umożliwienie działań na ryku turystycznym. 

 Udostępnienie mieszkańcom Żor, regionu oraz turystom odwiedzającym Żory nowoczesnej 

infrastruktury turystycznej w postaci Miasteczka Westernowego (o powierzchni 3,6 ha). 

 Zwiększenie majątku Spółki. 

 Podniesienie poziomu absorpcji funduszy UE przez Spółkę o 6.754.041,79 PLN. 

 Umożliwienie realizacji projektu, który bez dofinansowania byłby znacząco odłożony 

w czasie lub wręcz zaniechany. 
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Korzyści dla mieszkańców Żor 

 Stworzenie mieszkańcom Miasta dogodnych warunków do aktywnego wypoczynku 

w postaci zagospodarowanej przestrzeni o powierzchni 3,6 ha na cele rozwoju 

infrastruktury rekreacyjnej. 

 Stworzenie warunków do zagospodarowania wolnego czasu w sposób aktywny. 

 Stworzenie warunków do podejmowania działalności gospodarczej związanej z usługami 

turystycznymi (np. gastronomia, miejsca noclegowe, SPA itp.). 

 Wzrost dochodów mieszkańców wynikający z rozwijającego się ruchu turystycznego 

i podejmowania działalności gospodarczej. 

 Podniesie poczucia wartości wśród mieszkańców miasta i atrakcyjności zamieszkiwania 

na tym obszarze. 

Korzyści dla turystów 

 Diametralny rozwój oferty turystycznej rekreacyjnej na terenie miasta Żory. 

 Udostępnienie turystom unikatowej infrastruktury turystycznej (Miasteczko Westernowe) 

o powierzchni 3,6 ha, umożliwiającej wielokierunkową rekreację. 

 Dostęp do różnorodnej oferty turystycznej zlokalizowanej na jednym obszarze (mini Zoo, 

SPA, ścianka wspinaczkowa, itp.). 

Analiza oddziaływania na środowisko – podsumowanie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 

w rozpatrywanym przypadku nie jest wymagane. 

Eksploatacja Miasteczka Westernowego w Żorach: 

 nie będzie wiązała się ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 nie wpłynie znacząco na tereny zielone, 

 nie wpłynie w sposób istotny na klimat akustyczny otoczenia, 

 przy prawidłowo zaprojektowanym systemie gromadzenia i usuwania odpadów nie będzie 

miała wpływu na stan środowiska wodno-gruntowego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania minimalizują potencjalnie negatywne oddziaływanie obiektu na 

środowisko w trakcie jego eksploatacji, a przy przestrzeganiu wszystkich obowiązujących norm 

i przepisów nie nastąpi kumulacja ewentualnych niekorzystnych oddziaływań na żadnym z etapów 

jego realizacji.  

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w zasięgu obszarów lub terenów o których mowa 

w art. 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późn. zmianami). Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko zarówno w fazie budowy, 

jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie wpływało na obszary NATURA 2000. 

Podsumowując oddziaływanie projektu należy ocenić jako neutralne względem środowiska. 
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3. Definicja projektu 

Przedmiotem niniejszego projektu jest stworzenie regionalnego produktu turystycznego – 

Miasteczka Westernowego w Żorach. Miasteczko powstanie na atrakcyjnych terenach 

rekreacyjno-wypoczynkowych. Głównym celem powstania „Miasteczka” jest przede wszystkim 

stworzenie zespołu rozrywkowo-turystycznego i wydłużenie sezonu turystycznego (miasteczko w 

zamierzeniu będzie całoroczne). Miasteczko Westernowe będzie oryginalnym i unikalnym 

miejscem w skali regionu, w którym wolny czas będą spędzać nie tylko mieszkańcy województwa 

śląskiego, ale także goście krajowi i zagraniczni, co w znacznym stopniu wzmocni 

konkurencyjność turystyczną regionu. 

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Żory” (Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Żory 

Nr UA.RPP.MU.7327-103/09 z dnia 01.06.2009r.)  

Projekt zagospodarowania terenu zakłada zlokalizowanie budowy miasteczka w stylu Dzikiego 

Zachodu oraz obiektów towarzyszących i wydzielenie przestrzeni komunikacyjnej dla ruchu 

pieszego i kołowego wraz z zapleczem parkingowym oraz terenami zielonymi i infrastrukturą 

techniczną. Zakres projektu obejmuje również wyposażenie terenu w sieć wodociągową, 

elektroenergetyczną, gazową, telekomunikacyjną oraz kanalizacyjną. W ramach projektu 

powstaną: 

 Obiekty kubaturowe: punkt informacyjny i sklep z pamiątkami; cukiernia i Świat dzieci; 

Szkółka niedzielna; Podkowa; Coral z Mini Zoo; Stodoła; Saloon; sklep jeździecki; Biuro 

Szeryfa; poczta, apteka, sklep alkoholi, bank, pokoje osobowe; toaleta ogólnodostępna, 

punkt informacyjny, motor shop; hotel, restauracja (irlandzka i meksykańska), spa; Steak 

House. 

 Obiekty związane z infrastrukturą drogową: drogi dojazdowe, miejsca parkingowe. 

 Obiekty małej architektury i przestrzeń terenowa m.in. bramy wjazdowe, plac zabaw 

z urządzeniami, wieża ciśnień, wieża do wspinaczki, ogrodzenie terenu wybiegu dla koni, 

Mini Zoo, lasso, plac weselny. 

Zestawienie powierzchni 

Obszar opracowania: 3,6 ha 

Powierzchnia zabudowy: 7146,0 m2 

Powierzchnia budynków: 4478,8 m2 

Powierzchnia tarasów/podestów: 2667,2 m2 

Powierzchnia czynna biologicznie: 9335,0 m2   

Powierzchnia komunikacji kołowej: 8529,0 m2 

Powierzchnia parkingów: 3629,0 m2 
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Całoroczne obiekty kubaturowe w stylu architektury „Dzikiego Zachodu”, użytkowane będą 

faktycznie w funkcjach zbliżonych do ich amerykańskiego pierwowzoru.  

Rysunek 1 Wizualizacja jednego z obiektów kubaturowych, Saloon 

 
Źródło: Urząd Miasta Żory 

Bryły wszystkich obiektów nawiązywać będą do stylu country i western. Styl wkomponowany 

zostanie w otoczenie, dopasowany do architektury regionu i formą nawiązujący do zabudowy 

występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji (charakterystyczne dla otoczenia dachy, 

wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego – drewno, kamień, cegła). 

Rysunek 2 Wizualizacja stanu projektowanego, część makiety  

 
Źródło: Urząd Miasta Żory 
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4 Charakterystyka projektu 

4.1 Tytuł projektu 

Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach. 

4.2 Lokalizacja projektu 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Miasta Żory w Województwie Śląskim. 

Projekt zlokalizowany zostanie na 3,6-hektarowym terenie nieużytków. Beneficjent projektu – 

Nowe Miasto Sp. z o. o . posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

działek, na których prowadzone będą roboty budowlane (umowa dzierżawy z miastem).  

Żory, jako jedno z nielicznych miast, są w całości objęte planem zagospodarowania 

przestrzennego. Projekt usytuowany zostanie na terenie określonym w planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Żory jako teren usług. 

Rysunek 3 Lokalizacja projektu na tle Miejskiego programu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żory 

 
Źródło: Urząd Miasta Żory 
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Rysunek 4 Lokalizacja projektu na ortofotomapie 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl   

Rysunek 5 Lokalizacja projektu względem centrum Żor 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 

Projekt zlokalizowany będzie w bezpośrednim położeniu przy dwujezdniowej arterii drogi Nr 81 

Katowice – Skoczów. Wybrana lokalizacja ma ogromne znaczenie ze względu na bliskość 

atrakcyjnych terenów rekreacyjnych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, usytuowanie na 

międzynarodowym szlaku tranzytowym (granica w Cieszynie) oraz przy skrzyżowaniu ważnych 

szlaków komunikacyjnych regionu: niedaleko autostrady A4 łączącej wschód z zachodem i przy 

planowanej autostradzie A1 łączącej południe z północą.  

Przez miasto przebiega droga międzynarodowa, prowadząca od Gdańska przez Włocławek - Łódź 

- Częstochowę - Katowice, do przejścia granicznego w Cieszynie z odgałęzieniem do 

najważniejszych miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego-Ustronia i Wisły. Nieco 

mniejsze znaczenie ma szlak wiodący z Opola przez Racibórz do Rybnika, a dalej w kierunku 
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Pszczyny, Oświęcimia i Krakowa. Trasę tę uzupełnia gęsta sieć dróg kołowych o charakterze 

lokalnym, pozwalająca łatwo poruszać się po okolicy. Ważne znaczenie dla usytuowania projektu 

ma także stacja Polskich Kolei Państwowych w Żorach, gdyż tu krzyżują się drogi z Katowic 

i Gliwic przez Orzesze w kierunku na Pawłowice – Jastrzębie Zdrój - Wodzisław oraz z Rybnika do 

Pszczyny i dalej w kierunku Bielska - Białej oraz Żywca. Natężenie ruchu waha się na poziomie 20 

tysięcy pojazdów na dobę na kierunku północ –południe) oraz 12 tysięcy pojazdów na dobę na 

kierunku wschód – zachód. Czynnik ten stwarza bardzo dobre warunki dla realizacji projektu, 

ponieważ ruch odbywający się na głównych węzłach komunikacyjnych miasta Żory, zwiększony 

znacznie w okresach weekendowych, ma charakter długodystansowy i wiąże się z koniecznością 

odpoczynku podczas podróży. 

Rysunek 6 Lokalizacja inwestycji na tle układu komunikacyjnego miasta i regionu 

 
Źródło: Urząd Miasta Żory 
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Rysunek 7 Lokalizacja projektu na tle województwa 

 
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 
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5 Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne 

W celu zidentyfikowania obszaru oddziaływania projektu i logiki jego interwencji inwestycję 

porównano z celami określonymi w dokumentach strategicznych. Niespójność zakresu lub 

tematyki projektu z ww. dokumentami mogłaby bowiem skutkować brakiem motywów realizacji 

przedsięwzięcia, prowadząc do negatywnych wniosków o wykonalności projektu. Ponadto projekt 

musi wykazywać zgodność z politykami horyzontalnymi. 

5.1 Polityki horyzontalne 

Polityka równych szans 

 Projekt ma pozytywny wpływ na równość szans – wpływa na poprawę sytuacji osób 

niepełnosprawnych. Projektowane udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: 

o dobudowanie pochylni wjazdowej dla niepełnosprawnych do lokali znajdujących się 

we wszystkich budynkach kubaturowych, 

o przestrzeń manewrowa na spoczniku związanym z pochylnią przed wejściem do 

budynku umożliwiać będzie manewrowanie wózkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi, 

o położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń 

wejściowych umożliwiać będą dogodne warunki ruchu, w tym również osobom 

niepełnosprawnym, 

o nie przewiduje się zastosowania progów w jakimkolwiek pomieszczeniu, 

o przy ustalaniu układu przestrzenno - użytkowego uwzględniono przestrzeń 

manewrową wózka inwalidzkiego 1,5x1,5m, 

o wyodrębniono pojedyncze ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka, z zapewnieniem 

przestrzeni manewrowej, w pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi bez 

progów, zainstalowanie odpowiednio przystosowanej jednej miski ustępowej i 

umywalki oraz zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń 

higieniczno-sanitarnych w większości budynków kubaturowych mieszczących 

sanitariaty. 

Polityka ochrony środowiska 

 Projekt jest neutralny dla środowiska. Zakres prac oraz sposób ich prowadzenia nie mają 

trwałego wpływu na środowisko, szczegóły w rozdziale 16 Analiza oddziaływania na 

środowisko. 

Efektywność energetyczna  

 Projekt ma obojętny wpływ na zagadnienia z zakresu efektywności energetycznej. 

W projekcie nie występują prace związane z wymianą lub remontem źródeł ciepła oraz 

mające się przyczynić do obniżenia zużycia energii. 
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Polityka społeczeństwa informacyjnego 

 Projekt ma obojętny wpływ na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego. 

W projekcie nie nastąpią prace związane z omawianym zakresem. 

Niniejszy projekt jest zgodny z polityką rządową i regionalną na poziomach: 

 krajowym, 

 regionalnym, 

 lokalnym. 

5.2 Poziom krajowy 

5.2.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienie (Narodowa Strategia Spójności) 2007-2013 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności) to dokument 

strategiczny opracowany przez Rząd Polski określający krajowe priorytety, na które będą 

przeznaczane środki unijne i krajowe w latach 2007-2013. Dokument, zaakceptowany przez Radę 

Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006r., określa działania o charakterze rozwojowym, jakie Rząd 

zamierza podjąć w latach 2007-2013 w zakresie promowania trwałego rozwoju gospodarczego, 

wzrostu konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia.  

Głównym celem strategicznym NSRO jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności 

gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz 

zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Cel strategiczny będzie osiągany 

poprzez realizację celów szczegółowych, nawiązujących do i wynikających z wyzwań Strategii 

Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych 

i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, tj.:  

1. poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 

partnerstwa, 

2. poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 

3. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 

znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

4. podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora 

wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, 

5. wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej, 

6. wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich.  

Omawiany projekt wpisuje się w cel 3 NSS, który przewiduje wsparcie podstawowej infrastruktury 

społecznej, a także poprawę jakości infrastruktury turystycznej poprzez projekty z zakresu jej 

budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia.  
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5.2.2 Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 

Misją polskiej turystyki jest „wykorzystanie dziedzictwa kultury, tradycyjnej gościnności i bogactwa 

przyrody do wzrostu znaczenia turystyki w tworzeniu dochodu narodowego oraz budowania 

pozytywnego obrazu Polski w kraju i na świecie”. 

Turystyka daje możliwość dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, 

przyczyniając się do generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia poziomu życia 

społeczeństwa i zwiększania konkurencyjności regionów przy zachowaniu tradycyjnych wartości 

polskiego społeczeństwa i w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Celem nadrzędnym strategii jest „tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych 

i kadrowych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno - gospodarczemu Polski oraz 

podniesieniu konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów 

kulturowych i przyrodniczych”. Obszary priorytetowe: 

I. Rozwój produktów turystycznych 

II. Rozwój zasobów ludzkich 

III. Wsparcie marketingowe 

IV. Kształtowanie przestrzeni turystycznej 

V. Wsparcie instytucjonalne 

Celem pośrednim obszaru priorytetowego I jest „budowa oraz rozwój konkurencyjnej oferty 

turystycznej”. W ramach obszaru wymienia się następujące cele operacyjne: 

1. Kreowanie i wdrażanie produktów turystycznych 

2. Rozwój infrastruktury turystycznej 

3. Rozwój poziomów jakości produktów turystycznych 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w założenia celów operacyjnych 1 i 2. 

5.3 Poziom regionalny 

5.3.1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) stanowi 

najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie programowania 2007-2013. 

Łączy on większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne 

jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on 

zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjętej przez 

Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku. 

Celem głównym RPO WSL na lata 2007 – 2013 jest „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy 

wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. 

Rozwój należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako proces zachodzący na wielu komplementarnych 

płaszczyznach, w tym: 
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 gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny 

i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej, 

 społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej 

i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej 

i społecznej, 

 środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, 

zachowanie bioróżnorodności, 

 infra-techniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie zasobami 

infrastruktury technicznej. 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w Priorytet III RPO WSL Turystyka, którego celem głównym jest 

„Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu”. Projekt jest zgodny z działaniem 3.2 

Uszczegółowienia RPO WSL - Infrastruktura okołoturystyczna, poddziałanie 3.2.2 . Infrastruktura 

okołoturystyczna/podmioty publiczne, którego celem jest tworzenie i rozwój regionalnych 

produktów turystycznych, typ projektu 4 Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających 

się do wzrostu ruchu turystycznego. 

Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO, a wszelkie działania podjęte 

w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. 

5.3.2 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 25 września 2000 r. uchwalił strategię długofalowego 

i trwałego rozwoju regionu na lata 2000-2015. Dokument ten w związku z przygotowaniem do 

okresu programowania 2007-2013 został zaktualizowany i od dnia 4 lipca 2005 r. funkcjonuje jako 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Zgodność przedsięwzięcia ze 

strategią rozwoju danego regionu jest jednym z podstawowych kryteriów przyznania 

dofinansowania projektu ze źródeł RPO W ramach znowelizowanej strategii określono 3 pola 

strategiczne, dla których przeprowadzono analizę SWOT i zidentyfikowano po 2 priorytety 

dziedzinowe: 

 Pole: Zasoby ludzkie, równość szans i zagadnienia społeczne wyznaczono:  

 priorytet: edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja zasobów ludzkich,  

  priorytet: integracja społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie,  

 Pole Gospodarka, innowacyjność i inne ramowe uwarunkowania wyznaczono:  

priorytet: restrukturyzacja i rozwój gospodarki,  

   priorytet: innowacje, technologie, działalność B+R,  

 Pole Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko wyznaczono:  

priorytet: ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni,  

priorytet: transport, komunikacja i informacja. 
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Ponadto wyznaczono 2 priorytety horyzontalne powiązane z wszystkimi polami:  

priorytet: współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, w tym transgraniczna, 

priorytet: współpraca wewnątrzregionalna. 

W obrębie wyznaczonych priorytetów dziedzinowych określono 4 cele strategiczne: 

I. Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian 

społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego 

i publicznego. 

II. Rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej. 

III. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. 

IV. Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności 

przestrzeni. 

W ramach celu strategicznego nr I wymieniono następujące kierunki rozwoju: 

Tabela 1 Kierunki działań w ramach celu nr I 

Kierunki 
działań 

Opis 

1 
Poprawa jakości i dostępności szkolnictwa oraz jego dostosowanie do aktualnych i 
prognozowanych potrzeb rynku pracy 

2 Rozszerzenie skali i zasięgu przekwalifikowań zawodowych i kształcenia ustawicznego 

3 Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze i wzmocnienie środowisk twórczych 

4 Upowszechnienie wśród społeczeństwa aktywnego stylu życia 

5 Zintegrowanie systemu pomocy społecznej, aktywna polityka społeczna 

6 
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu oraz zapewnienie powszechności dostępu do 
świadczeń zdrowotnych 

7 Poprawa warunków mieszkalnych 

8 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie dezorganizacji i patologii 
społecznej 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. 

 
 
 
 
Tabela 2  Kierunki działań w ramach celu nr III 

Kierunki 
działań 

Opis 

1 Tworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

2 Wspieranie sektora B+R i wdrożeń nowych technologii 

3 Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

4 Modernizacja sektora rolno-spożywczego i rozwijanie działalności pozarolniczej 

5 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu 

6 
Wspieranie procesów poprawy efektywności i adaptacji rynkowej tradycyjnych gałęzi 
przemysłu 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. 

 
Niniejszy projekt wykazuje w swych założeniach zgodność z kierunkiem działań I.4 oraz III.5 

Strategii.  
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5.3.3 Strategia Rozwoju Turystyki w Woj. Śląskim na lata 2004-2013 

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 została uchwalona przez 

Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 20 grudnia 2004. Określa ona priorytety rozwoju, cele 

i kierunki działań na rzecz turystyki do roku 2013. Głównym celem Strategii jest rozwój turystyki 

biznesowej, miejskiej, tranzytowej, aktywnej oraz agroturystyki. Wśród głównych zadań znalazły 

się także podnoszenie jakości usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia markowych 

produktów turystycznych.  

Do Celów strategicznych należą: 

 Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa 

 Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa 

 Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich 

 Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna 

 Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna 

 Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych oraz budowa 

systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych 

Niniejszy projekt w ramach powyższych wyróżnionych celów strategicznych wpisuje się w cele 

szczegółowe: 

 Cel 2.4 Poszerzanie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej 

 Cel 4.1 Wspieranie rozwoju turystyki przygranicznej 

 Cel 4.2 Tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej  

 Cel 5.7 Rozwój i upowszechnianie jazdy konnej 

 Cel 6.4 Rozbudowa technicznej infrastruktury podnoszącej dostępność miejsc i atrakcji 

turystycznych regionu 

5.4 Poziom lokalny 

5.4.1 Strategia Rozwoju Miasta Żory 

Zaktualizowana Strategia Miasta Żory została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Żory nr 494/XLIII/05 

z dnia 29.12.2005 r.  

Obowiązujący od 2000 roku dokument, przyjęty uchwałą Rady Miasta nr 386/XXXI/2000, był 

redakcyjnym podsumowaniem prac analitycznych i planistycznych, które (w sensie formalnym) 

zostały zainicjowane w 1996 roku uchwałami Rady Miasta Żory. W 2005 r. pomimo krótkiego 

okresu jaki upłynął od momentu uchwalenia dokumentu przez Radę Miasta, zaistniała konieczność 

jego zaktualizowania w związku z nowymi warunkami funkcjonowania miasta m. in. poprzez 

wejście Polski do Unii Europejskiej. Pojawiły się nowe szanse, ale także zagrożenia, z którymi 

będzie się musiał zmierzyć samorząd lokalny.  
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Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT określono cel generalny Strategii jako: 

Zrównoważony rozwój miasta poprzez zapewnienie podstaw przyciągających nowych 

mieszkańców i nowych inwestorów oraz zapewnienie obecnym mieszkańcom godnych warunków 

bytu dzięki dbałości o stan środowiska, inwestowaniu w infrastrukturę techniczną, wspieraniu 

przedsiębiorczości i rozwoju nowoczesnych firm oraz rozwojowi kultury, sportu i rekreacji przy 

poszanowaniu dziedzictwa kulturowo – historycznego. 

Analizowany projekt przyczyni się do realizacji celów strategicznych nr 1 i 2 Zaktualizowanej 

Strategii Rozwoju Miasta Żory: 

 Cel strategiczny 1 Rozwój gospodarczy miasta: 

o Cel operacyjny 1.3 Przyciągnięcie znaczących inwestorów tworzących nowe 

miejsca pracy 

 Cel strategiczny 2 Podniesienie jakości życia mieszkańców i atrakcyjności miasta: 

o Cel operacyjny 2.1 Rozwój infrastruktury miejskiej 

o  Cel operacyjny 2.3 Dobry stan zdrowia mieszkańców i poprawa stanu środowiska 

naturalnego 

5.4.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żory 

Niniejszy projekt został ujęty w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 

– Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Żory nr UA.RPP.MU.7327-103/09 z dnia 

01.06.2009 r. 

Żory, jako jedno z nielicznych miast, są w całości objęte planem zagospodarowania 

przestrzennego. Projekt usytuowany zostanie na terenie określonym jako teren usług. 



 

 

 
Studium wykonalności: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – 
budowa Miasteczka Westernowego w Żorach 

INWESTOR: Nowe Miasto Sp. z o.o. 

 

 25 

6 Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego projektu 

6.1 Określenie i charakterystyka obszaru  

Bezpośrednie otoczenie projektu stanowi Miasto Żory. 

Żory to jedna z najlepiej zlokalizowanych gmin w województwie śląskim. Miasto leży w południowej 

części województwa śląskiego, w Subregionie Zachodnim a o jego doskonałych warunkach 

lokalizacyjnych świadczą zarówno doskonałe połączenia komunikacyjne (bliskość autostrady A4, 

planowana autostrada A1 przebiegająca przez obrzeża miasta) a także bliskość atrakcyjnych 

terenów wypoczynkowych (Beskid Żywiecki, Beskid Śląski) oraz nieskażone środowisko naturalne. 

Niewątpliwym atutem jest też bliskość granicy czeskiej oraz słowackiej. 

Uwarunkowania lokalizacyjne Żor sprawiają, że przez Miasto przejeżdża każdego dnia ponad 

30 tys. pojazdów, a z chwilą budowy autostrady A1 liczba ta dodatkowo wzrośnie. 

Żory leżą na Płaskowyżu Rybnickim nad rzeką Rudą. Obszar miasta wynosi 64,64 km², co daje 

miastu miejsce w pierwszej sześćdziesiątce na liście polskich miast pod względem powierzchni. 

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 52,16% ogółu powierzchni miasta.  

Żory graniczą z powiatami: 

 mikołowskim, 

  pszczyńskim, 

oraz miastami: 

 Jastrzębie-Zdrój, 

 Rybnik.  

6.2 Otoczenie społeczne 

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2008 r. w mieście Żory liczba mieszkańców (wg faktycznego 

miejsca zamieszkania) wynosiła 62 044 osób, w tym 31 380 kobiety. Struktura ludności wg płci 

wskazuje zatem przewagę liczby kobiet (na 100 mężczyzn przypadają 102 kobiety). Gęstość 

zaludnienia w mieście wynosiła 960 os./km2. 

Tabela 3 Liczba mieszkańców Miasta Żory oraz Województwa Śląskiego w roku 2008 

Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 

faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31.XII 2008 r. 

 j.m. Żory 

Ogółem osoba 62 044 

Mężczyźni osoba 30 664 

Kobiety osoba 31 380 
Źródło: GUS, BDR 

Zgodnie z prognozami GUS liczba mieszkańców Żor będzie systematycznie spadać, co jest 

zgodne z trendem dla całego województwa.  
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Tabela 4 Prognoza liczby mieszkańców Miasta Żory oraz Województwa Śląskiego w latach 2010-2030 

Prognoza liczby ludności 

stan na 31.XII  

 2010 2015 2020 2025 2030 

Województwo Śląskie osoba 4 574,2 tys. 4 452,4 tys. 4 312,7 tys. 4 145,6 tys. 3 952,4 tys. 

Żory osoba 61 518 59 838 57 573 54 582 51 085 
Źródło: GUS, BDR 

Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego liczba mieszkańców Żor systematycznie spada, głównie 

ze względu na wyjątkowo niskie saldo migracji. 

Tabela 5 Przyrost naturalny w Mieście Żory oraz w Województwie Śląskim w roku 2008, stan na 31.XII 

Wyszczególnienie Województwo Śląskie Żory 

Urodzenia żywe 46 994 751 

Zgony 48 016 376 

Przyrost liczby mieszkańców (w osobach) -1 022 375 
Źródło: GUS, BDR 
 
Tabela 6 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Mieście Żory oraz w Województwie Śląskim w roku 2008, stan na 
31.XII 

Wyszczególnienie Województwo Śląskie  Żory 

Zameldowania 44 187 674 

Wymeldowania  51 344 1 150 

Saldo migracji -7 157 -476 

 Źródło: GUS, BDR 

Prognozy GUS dotyczące salda migracji oraz przyrostu naturalnego w Żorach wykazują 

niepokojącą tendencję spadkową, wskaźniki dla całego województwa kształtowały będą 

się również malejąco. 

Tabela 7 Prognoza salda migracji oraz przyrostu naturalnego w Mieście Żory w latach 2010-2030 

Przyrost liczby mieszkańców Żor 

 j.m. 2010 2015 2020 2025 2030 

Urodzenia  osoba 537 485 395 314 265 

Zgony osoba 385 437 510 586 673 

Przyrost liczby mieszkańców 
 (w osobach) 

osoba 
152 48 -115 -272 -408 

Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Żorach 

 j.m. 2010 2015 2020 2025 2030 

Zameldowania osoba 532 560 572 506 445 

Wymeldowania  osoba 1000 1007 994 873 786 

Saldo migracji osoba -468 -447 -422 -367 -341 
Źródło: GUS, BDR 

Reasumując należy podkreślić, że liczba mieszkańców Żor maleje, a społeczeństwo 

systematycznie starzeje się. Rodzi się coraz mniej dzieci, a liczba nowo-osiedlających się osób jest 

mniejsza niż opuszczających Miasto. Sytuacja taka wg prognoz będzie utrzymywała się co najmniej 

do roku 2030. 
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W kontekście ujemnego salda migracji tworzenie w mieście warunków sprzyjających osiedlaniu się 

na stałe obecnych i potencjalnych mieszkańców jest szczególnie ważne. Wzrost atrakcyjności 

regionu m.in. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i stworzenie produktu turystycznego 

o znaczeniu regionalnym jest szczególnie ważny dla zatrzymania emigracji ludności miasta, może 

być również impulsem stymulującym wzrost imigracji na jego tereny. 

6.3 Infrastruktura drogowa 

Jak większość miast śląskich, Żory korzystają z komunikacji autobusowej. Organizatorem 

przewozów na terenie miasta jest Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu 

Zdroju. Ponadto funkcjonują przewoźnicy prywatni umożliwiający mieszkańcom Żor dojazd do 

sąsiednich miast, w tym do: Rybnika, Jastrzębia, Pszczyny, Gliwic i Katowic. Mieszkańcy Żor 

korzystają również z przewozów realizowanych przez firmy PKP i PKS. 

W Mieście Żory istnieje rozwinięta sieć dróg promieniście rozchodząca się od centrum na wszystkie 

strony świata. Z wyznaczonych 10 korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej, 4 przechodzą 

przez obszar Polski, z czego 1 przebiega przez Miasto Żory tj.: korytarz VI – Gdańsk - Katowice - 

Żylina. Przez Żory przebiegać będzie autostrada północ-południe A1 oraz droga średnicowa 

Pszczyna-Racibórz, która domknie istniejącą obwodnicę miasta od strony północnej. Dzięki tym 

inwestycjom możliwości komunikacyjne będą jeszcze lepsze. Infrastrukturę komunikacyjną 

uzupełnia dodatkowo istniejąca linia kolejowa. 

Natężenie ruchu waha się na poziomie: 

 północ – południe ok. 20 tysięcy pojazdów na dobę, 

 wschód – zachód ok. 12 tysięcy pojazdów na dobę 

i w związku z realizowanymi inwestycjami w mieście będzie rosło. 

Mieszkańcy województwa śląskiego, w tym również Żor codziennie korzystają z licznych połączeń 

autobusowych, tramwajowych oraz kolejowych, które ułatwiają i przyspieszają przemieszczanie się 

pomiędzy śląskimi miastami. Charakterystyczną cechą województwa jest wymiana pracowników 

pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miast. Odległości pomiędzy miastami są tak nieznaczne, 

a połączenia drogowe na tyle sprawne, że wielu mieszkańców województwa pracuje i kształci się 

w innym mieście województwa, niż to w którym na stałe zamieszkuje, codziennie dojeżdżając do 

miejsca pracy lub nauki. 

6.3.1 Kanalizacja, wodociągi, sieci gazowe i elektryczne 

Żory posiadają kompletną sieć wodociągową, obejmującą zasięgiem 98,9% mieszkańców. 

Dostępność sieci kanalizacyjnej i gazociągowej jest również bardzo wysoka i wynosi odpowiednio 

81,9% oraz 90,9%. Całe miasto jest pokryte siecią energetyczną. Inwestycje w wymienionych 

obszarach obejmują głównie prace remontowe i konserwatorskie. 
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Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie miasta Żory prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., 

w którym Gmina Żory posiada 100% udziałów. 

PWiK Żory to zakład stosujący nowoczesne technologie budowy sieci wodociągowej, uzdatniania 

wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych, dysponujący nowoczesnym specjalistycznym 

sprzętem umożliwiającym prowadzenie bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnej oraz prowadzenie 

usług z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PWiK 

Żory Sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową rozdzielczą o długości 183,9 km oraz sieć 

kanalizacji sanitarnej o długości 76,4 km. 

Z usług przedsiębiorstwa korzysta: 

 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 99,82% ogólnej liczby mieszkańców miasta, 

 w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 78,07% ogólnej liczby mieszkańców 

miasta. 

Miasto Żory jest zaopatrywane w gaz ziemny z systemu krajowego Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy pomocy sieci gazociągów wysokiego, średniego 

i niskiego ciśnienia z wykorzystaniem stacji pomiarowych pierwszego i drugiego stopnia. Łączna 

długość czynnych gazociągów (bez przyłączy) dla miasta Żory wynosi 185 078 km, z tego 49 893 

km przypada na gazociągi niskiego ciśnienia, a 135 185 km na gazociągi średniego ciśnienia. 

Łączna liczba czynnych przyłączy gazowych to 4 739 szt. Łączna liczba odbiorców gazu w Żorach 

to 17 029, z tego 16 633 odbiorców przypada na gospodarstwa domowe. Szacuje się, że z sieci 

gazowej w Żorach korzysta ponad 57 tys. mieszkańców, co stanowi ponad 91% ludności miasta. 

Miasto Żory jest w 100% zelektryfikowane i nie posiada na swoim terenie źródeł energetyki 

zawodowej. Sieć dystrybucyjna systemu oparta jest o linie napięciowe 110 kV i 220 kV. 

Eksploatacją poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego zajmują się następujące 

przedsiębiorstwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe Sp. z o.o., GZE Vattenfall S.A. 

w Gliwicach oraz BEST-EKO Sp. z o.o. Żory. 

Łączna długość sieci elektrycznych w Żorach wynosi ponad 570 km, z tego ponad 550 km jest 

w administrowaniu GZE Vattenfall S.A. w Gliwicach, a ok. 20 km w administrowaniu BEST-EKO 

Sp. z o.o. Żory. Łączna liczba odbiorców energii elektrycznej w Żorach to 19 848 gospodarstw 

domowych, natomiast zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu wynosi ponad 41 847 tys. 

MW*h. 

6.4 Infrastruktura edukacyjna 

Obiektami służącymi systemowi edukacji są żłobki, zespoły szkolno - przedszkolne, przedszkola, 

szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika zawodowe, 

zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły dla dorosłych oraz uczelnie wyższe i szkoły 
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niepubliczne. Ponadto do systemu należą placówki oświaty specjalnej i placówki wychowawczo - 

opiekuńcze. 

Miasto Żory prowadzi następujące placówki oświatowe: 

 13 przedszkoli, 

 13 szkół podstawowych (w tym 1 specjalna), 

 8 gimnazjów (w tym 1 specjalne), 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących, 

 Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych, 

 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

 Państwowa i Samorządowa Szkoła Muzyczna. 

Ponadto inne organy prowadzą następujące szkoły i placówki oświatowe: Zespół Szkół 

Społecznych Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli, Towarzystwo Edukacji Bankowej - Filia Żory, 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ponadto 

w tym roku uruchomiono Zakłady Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. 

W Żorach swój wydział zamiejscowy posiada Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 

w Katowicach. 

Uczniowie miejskich szkół mają dostęp do bardzo bogatej oferty kulturalnej. W ramach zajęć 

szkolnych często odbywają się grupowe wyjścia na imprezy kulturalne odbywające się w mieście, 

do muzeum, kina czy biblioteki. Środowiska szkolne same również tworzą lokalną kulturę 

organizując i uczestnicząc m.in. w licznych festiwalach, przeglądach i pokazach. Dostęp do kultury 

na terenie Miasta ułatwia jego gęsta sieć osadnicza. Ośrodki kulturalne zlokalizowane w mieście 

są łatwo dostępne dla wszystkich uczniów, co dodatkowo zachęca do korzystania z oferty 

kulturalnej. 

6.5 Zdrowie 

Do instytucji opieki medycznej zaliczamy placówki obejmujące swym zakresem działania usługi 

stomatologiczne, podstawową opiekę medyczną, porady specjalistyczne, lecznictwo szpitalne, 

opiekę rehabilitacyjną, pomoc doraźną, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. 

Stan opieki zdrowotnej na terenie miasta jest uważany za dobry. Istnieje tam jeden szpital 

(Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.), dysponujący 166 łóżkami oraz Klinika Chirurgii 

Endoskopowej, znana w Polsce pod nazwą Sport-Klinika. Sport-Klinika jest placówką medyczną 

zajmującą się kompleksowym leczeniem schorzeń i urazów narządów ruchu, ze szczególnym 

uwzględnieniem urazów sportowych. Mieszkańcy mogą również skorzystać z usług oferowanych 

przez przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie (łącznie 18 obiektów). Na terenie miasta działa 16 

aptek. 
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6.6 Otoczenie gospodarcze 

Zgodnie ze stanem na koniec 2008 r. w mieście Żory wg rejestru REGON zarejestrowanych było 

4 987 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 884 stanowiły jednostki gospodarcze sektora 

prywatnego. Największą liczbę podmiotów gospodarczych sektora prywatnego stanowią osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 3 956, następnie spółki handlowe: 287. Na terenie 

miasta działa także: 51 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, 10 spółdzielni, 

4 fundacje oraz 86 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Żory są miastem o silnie rozwiniętym sektorze głównie małych przedsiębiorstw, jednakże 

doskonała lokalizacja, a przede wszystkim dynamiczne i zintegrowane działania na rzecz 

pozyskania nowych inwestorów zaczynają zmieniać istniejące tendencje. 

W ogólnopolskim rankingu „Gmina przyjazna inwestorom” miasto otrzymało 1 miejsce w kategorii 

zarządzania rozwojem.  

Największe firmy funkcjonują na terenach istniejącej w mieście od 1996 roku Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która powstała z myślą o wspomaganiu lokalnego rynku pracy – 

miała mianowicie wypełnić lukę powstałą w wyniku likwidacji największych żorskich zakładów 

pracy takich jak: Kopalni „ŻORY”, Fabryki Domów „FADOM”, Przedsiębiorstwa Budowlano - 

Montażowego „PEBEROW”, czy Zakładów Tworzyw Sztucznych „Krywałd - ERG”. Na terenach 

KSSE zlokalizowały się zarówno firmy z pełnym lub częściowym kapitałem zagranicznym, jak i te 

o rodzimych korzeniach. Są to m.in. firmy z branży: 

 spożywczej  największy w Polsce producent kawy cappucino „Mokate” Sp. z o.o. oraz 

Instanta Sp. z o.o., 

 budowlanej  „Libet 2000” Sp. z o.o., 

 motoryzacyjnej – TOORA POLAND S.A., JP foam manufacturing Sp. zo.o. 

 wyrobów z tworzyw sztucznych  Elplast Sp. z o.o., 

 wyrobów z tworzyw sztucznych i metalowych  PRINTEX ŁAPOT Spółka Jawna. 

W Żorach prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich istniejących 

branżach. Najwięcej podmiotów gospodarczych (40%) prowadzi działalność w obszarze sekcji 

handel hurtowy i detaliczny. Znacząca ilość podmiotów gospodarczych (12,1%) prowadzi 

działalność w sekcji budownictwo. 

Zgodnie z danymi PUP w Żorach liczba bezrobotnych w mieście, na koniec września 2009 r. 

wynosiła 1745. W strukturze bezrobotnych przeważały kobiety, które stanowiły 64,2% ogółu 

zarejestrowanych (1 118 osób). Stopa bezrobocia w Żorach wynosiła w sierpniu 2009 roku 9% 

i była wyższa od wojewódzkiej (8,4%) i niższa od krajowej stopy bezrobocia (10,8%). Bezrobocie 

stanowi jeden z istotniejszych problemów miasta, jednakże najnowsze dane wskazują na dalsze 
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znaczne ograniczenie tego negatywnego zjawiska. Przyczyną zmniejszenia bezrobocia na terenie 

miasta jest – co szczególnie korzystne – lokalizowanie w Żorach i okolicach miasta nowych 

inwestycji. 

6.7 Kultura i sport 

Organizacją życia kulturalnego i sportowego na terenie Miasta Żory zajmują się głównie: Miejski 

Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Spośród innych organizacji i stowarzyszeń wymienić należy: Centrum Edukacji 

Regionalnej, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci 

i Młodzieży „Ballo”, Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury „Kantata”, Stowarzyszenie Artystyczne 

„Żory”, Żorskie Towarzystwo Kulturalne „Kontrapunkt”, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory. 

Atrakcją są zbiory Muzeum Miejskiego. Oprócz działu historii regionu pokazującego zabytki 

z miasta i najbliższej okolicy, znajduje się tam także jedna z kilku w Polsce kolekcja dzieł sztuki 

ludów Afryki Zachodniej.  

O zachowanie w pamięci potomnych ważnych kart z historii miasta dba istniejące od przeszło 

25 lat Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, które oprócz innej działalności znane jest w mieście 

z naukowej serii wydawniczej „Pamiętam Żory”, która szczegółowo opisać ma całe dzieje miasta. 

Z kolei działające w dzielnicy Osiny Żorskie Centrum Regionalne dba o zachowanie 

i popularyzację tradycyjnych obyczajów i obrzędów śląskich. 

Od 1993 roku działa reaktywowane Kurkowe Bractwo Strzeleckie, którego tradycje sięgają 

osiemnastego wieku. Zawody o tytuł Króla Kurkowego oraz uroczystość jego inauguracji są warte 

obejrzenia. 

Żory znane są w Polsce z odbywających się tu cyklicznie imprez kulturalnych. Co roku, we 

wrześniu odbywa się Festiwal SARI. Od wielu lat na przełomie maja i czerwca odbywa się Żorska 

Wiosna Młodości – cykl koncertów i festynów na wolnym powietrzu. Atrakcyjny jest również 

coroczny Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Mażoretek,  Easy Jazz Festival oraz organizowany 

co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Gitarowy. 

Jeśli chodzi o możliwość uprawiania sportu, zarówno mieszkańcy, jak i turyści skorzystać mogą 

z dwóch basenów: krytego przy ul. Wodzisławskiej i odkrytego w ośrodku sportowo - 

wypoczynkowym w dzielnicy Rój. Na Hali Widowiskowo - Sportowej można skorzystać z sauny, 

siłowni oraz zagrać na dużym parkiecie w gry zespołowe. W sezonie jesienno - zimowym tuż obok 

hali funkcjonuje zadaszone sztuczne lodowisko, które codziennie przyciąga spore grupy 

młodzieży. 
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6.8 Turystyka 

Turystyka w podobnym stopniu jak kultura stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów 

rozwoju miasta. Wynika to przede wszystkim z doskonałej lokalizacji Żor (bliskość aglomeracji 

śląskiej, bliskość terenów popularnych kurortów górskich, bliskość przejść granicznych z Czechami 

i Słowacją, obecna i planowana sieć komunikacji drogowej przebiegająca przez miasto).  

W chwili obecnej zauważalne są tendencje wzrostowe w zakresie zwiększonego ruchu 

turystycznego, co przejawia się zwiększoną liczbą noclegów udzielonych turystom, a także coraz 

większą liczbą podmiotów gospodarczych specjalizujących się w hotelarstwie oraz gastronomii – 

branżach kluczowych dla rozwoju turystyki. 

Żory usytuowane są na terenie jednego z czystszych ekologicznie i niezdegradowanych obszarów 

Śląska, który jest oddalony od skupisk ciężkiego przemysłu. To tutaj zaczynają się granice Parku 

Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.  

Żory to jedyne miasto na Górnym Śląsku, które zachowało zabytkowy, średniowieczny układ 

urbanistyczny swego centrum. Owalny pierścień murów obronnych narzucił także kształt 

większości ulic. Łukowe ulice utworzyły owalne wrzeciono spotykane często w średniowiecznych 

miastach Górnego Śląska. Ponadto do najważniejszych zabytków miasta zaliczyć należy: Kościół 

parafialny, mury obronne, Kościółek (murowana kapliczka zlokalizowana na placu przy zbiegu ulic 

Murarskiej i Bramkowej), kamienne krzyże pokutne, Gichtę (wieża, pozostałość po dawnej hucie 

„Waleska”). 

Potencjał turystyczny miasta wspomagany jest w dużej mierze szeroką ofertą imprez kulturalnych 

organizowanych cyklicznie na terenie Miasta. 

Szczegółowe informacje dotyczące stanu infrastruktury turystycznej na ternie Miasta znajdują się 

w rozdziale 12 Analizy specyficzne. 

6.9 Podsumowanie otoczenia społeczno – gospodarczego  

Żory to jedna z najlepiej zlokalizowanych gmin w województwie śląskim. Miasto leży w południowej 

części województwa śląskiego, w Subregionie Zachodnim a o jego korzystnych warunkach 

lokalizacyjnych świadczą zarówno doskonałe połączenia komunikacyjne (bliskość autostrady A4, 

planowana autostrada A1 przebiegająca przez obrzeża miasta), ale także bliskość atrakcyjnych 

terenów wypoczynkowych (Beskid Żywiecki, Beskid Śląski) oraz nieskażone środowisko naturalne. 

Niewątpliwym atutem jest też bliskość granicy czeskiej oraz słowackiej. 

Zgodnie z danymi GUS na koniec 2008 r. w mieście Żory liczba mieszkańców (wg faktycznego 

miejsca zamieszkania) wynosiła 62 044 osób, w tym 31 380 kobiety. Struktura ludności wg płci 

wskazuje zatem przewagę liczby kobiet (na 100 mężczyzn przypadają 102 kobiety). Gęstość 

zaludnienia w mieście wynosiła 960 os./km2. 
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Liczba mieszkańców Żor maleje, a społeczeństwo systematycznie starzeje się. Rodzi się coraz 

mniej dzieci, a liczba nowo-osiedlających się osób jest mniejsza niż opuszczających Miasto.  

W kontekście ujemnego salda migracji tworzenie w mieście warunków sprzyjających osiedlaniu się 

na stałe obecnych i potencjalnych mieszkańców jest szczególnie ważne. Wzrost atrakcyjności 

regionu m.in. poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i stworzenie produktu turystycznego 

o znaczeniu regionalnym jest szczególnie ważny dla zatrzymania emigracji ludności miasta, może 

być również impulsem stymulującym wzrost imigracji na jego tereny. 

Turystyka stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów rozwoju miasta. Wynika to 

przede wszystkim z doskonałej lokalizacji Żor. W chwili obecnej zauważalne są tendencje 

wzrostowe w zakresie zwiększonego ruchu turystycznego, co przejawia się zwiększoną liczbą 

noclegów udzielonych turystom, a także coraz większą liczbą podmiotów gospodarczych 

specjalizujących się w hotelarstwie oraz gastronomii – branżach kluczowych dla rozwoju turystyki. 
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7 Zidentyfikowane problemy 

Żory, jako miasto należące niegdyś do Rybnickiego Okręgu Węglowego, zawdzięczają swój rozwój 

głównie przemysłowi wydobywczemu i gałęziom przemysłu związanym z obsługą górnictwa. W 

ciągu 15 lat liczba ludności w mieście wzrosła parokrotnie, w 1970 r. Żory liczyły niespełna 9 tyś. 

mieszkańców, podczas gdy w już 1985 r. liczba ta wzrosła do 64 tyś. Źródłem utrzymania dla 

większości mieszkańców Żor do niedawna była praca w górnictwie, hutnictwie i budownictwie, dla 

dużej części mieszkańców miasto pełniło funkcję „sypialni”, z uwagi, że główne miejsca pracy 

znajdowały się poza terenem miasta. 

Na początku lat 90-tych Żory, wraz z całym Województwem Śląskim poddane zostały trudnemu 

procesowi restrukturyzacji gospodarczej i społecznej. Miasto przestało pełnić swoją 

dotychczasową funkcję, z ośrodka będącego przedstawicielem typowych dla Górnego Śląska 

gałęzi przemysłu, miasto musiało przekształcić się w nowoczesny ośrodek wykorzystujący swój 

potencjał wynikający z atrakcyjnego położenia – bliskość aglomeracji śląskiej, położenie 

komunikacyjne, potencjału demograficznego – ponad 42 % mieszkańców nie przekroczyło 30 lat 

oraz walorów krajobrazowych. 

Gmina Miejska Żory, podobnie jak cały Subregion Zachodni Województwa Śląskiego 

charakteryzuje się z jednej strony niskim poziomem zagospodarowania turystycznego i ruchu 

turystycznego, a z drugiej – silną tożsamością kulturową. W przypadku Żor, dla których rozwój 

infrastruktury przemysłowej był zawsze priorytetowym działaniem, wszelkie ruchy w celu 

usprawnienia infrastruktury turystycznej były raczej znikome. Na terenie miasta brakuje 

charakterystycznego i przyciągającego turystów obiektu. Problemem głównym jest więc: Niska 

konkurencyjność turystyczna miasta, przekładająca się na niską konkurencyjność turystyczną 

całego regionu. 

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności turystycznej 

zarówno Miasta Żory jak i całego regionu dzięki eliminacji następujących zagrożeń: 

 niewystarczająca liczba charakterystycznych regionalnych produktów turystycznych, 

 niewystarczająca baza dla tworzenia i rozwoju produktów i usług turystycznych, 

 silna konkurencja ze strony miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego, 

 niewystarczająca oferta rekreacyjno-wypoczynkowa. 

Te kluczowe czynniki mają decydujący wpływ na postrzeganie miasta Żory jako miejsca niezbyt 

przyjaznego turystyce zarówno przez mieszkańców, turystów, jak i inwestorów. 

W kontekście infrastruktury turystycznej oferowanych przez Miasto Żory, jego mieszkańcy jako 

główny problem wymieniają brak miejsc pracy oraz brak dobrych ośrodków kultury i rekreacji. 

Stworzenie nowego produktu regionalnego ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców 

dotyczące atrakcyjnej możliwości spędzania czasu w sposób aktywny. 
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Funkcjonowanie na terenie Miasta regionalnego produktu turystycznego przyczyni się do poprawy 

jego wizerunku jako miejsca atrakcyjnego pod względem zamieszkania dla przyszłych i obecnych 

mieszkańców. Tym samym problemy związane z systematyczną emigracją młodych i 

wykształconych mieszkańców miasta mogą zostać zażegnane.  

Budowa Miasteczka Westernowego ma szansę stać się również czynnikiem przyciągającym firmy 

tworzące nowe miejsca pracy, jak też być motorem sprawczym dla rozwoju szerokiego wachlarza 

usług świadczonych na rzecz turystów. 

Podsumowując tworzy się drzewo problemów: 

Przyczyny: 

 Niewystarczająca liczba charakterystycznych regionalnych produktów turystycznych 

 Niewystarczająca baza dla tworzenia i rozwoju produktów i usług turystycznych 

 Silna konkurencja ze strony miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego 

 Niewystarczająca oferta rekreacyjno-wypoczynkowa 

Problem główny: 

 Niska konkurencyjność turystyczna regionu  

Skutki: 

 Niska jakość usług turystycznych oferowanych w regionie 

 Niewykorzystany potencjał walorów gospodarczych i turystycznych okolicy 

 Niezauważalna pozycja regionu na mapie turystycznej województwa 

 Obniżona jakość życia mieszkańców 

 Niewykorzystany potencjał inwestycyjny terenów miejskich 
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8 Logika interwencji 

8.1 Cele projektu – oddziaływanie 

Celem głównym projektu „Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa 

Miasteczka Westernowego w Żorach” jest wzmocnienie konkurencyjności turystycznej Miasta 

Żory. 

Cel ogólny jest zgodny z celem działania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna Uszczegółowienia 

RPO WSL na lata 2007-2013. W jego ramach przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu 

tworzenia i rozwoju parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. 

Zatem ogólnym celem projektu jest stworzenie nowej infrastruktury okołoturystycznej – 

regionalnego produktu turystycznego, który umożliwi m.in. udostępnienie terenu o chatrakterze 

rekreacyjnym, na obszarze którego możliwa będzie organizacja róznego typu imprez kulturalno-

sportowych zarówno dla okolicznych mieszkańców jak i dla turystów co w bezpoeśrdni sposób 

przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej całego regionu. 

Oddziaływanie projektu przyniesie następujące korzyści społeczno-gospodarcze: 

 rozwój form atrakcji turystyczncyh, 

 powstanie nowych form działalności gospodarczej na zagospodarowanym terenie (np. 

gastronomia, usługi, handel), 

 wzrost ilości miejsc pracy, 

 wzrost liczby nowych inwestorów za sprawą poprawy atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.  

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące:  

 poprawa estetyki zagospodarowania terenu, 

 wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów 

związanych ze słabo rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, a co za tym idzie brakiem miejsc 

przeznaczonych m.in.: do wypoczynku, spędzania wolnego czasu, zabawy, rozrywki. 

Z realizacji wspomnianego przedsięwzięcia, jako oddziaływanie projektu, wynikają również 

korzyści społeczne: 

 poprawa warunków zamieszkania dla mieszkańców Żor i całego Subregionu Zachodniego, 

 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Miasto (w tym turystów zagranicznych), 

 wzrost PKB, 

 wzrost komfortu życia mieszkańców. 

W wyniku realizacji projektu wystąpią korzyści długotrwałe, min.: 

 podniesie poczucia wartości wśród mieszkańców miasta i atrakcyjności zamieszkiwania 

w tym obszarze, 

 zapobieganie pogarszaniu się warunków życia mieszkańców, 

 dodatnie saldo migracji dzięki poprawie warunków zamieszkania, 
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 wzrost gospodarczy regionu wynikający ze zwiększonego ruchu turystycznego, 

 wzrost dochodów mieszkańców wynikający z rozwijającego się ruchu turystycznego 

i podejmowania działalności gospodarczej. 

8.2 Wskaźniki 

8.2.1 Produkty 

Poniższa tabela zawiera wartości wskaźników planowane do realizacji w ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia (zgodnie z tabelą wskaźników podaną dla Uszczegółowienia RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013). Na podstawie projektu budowlano-wykonawczego zakłada się 

osiągnięcie następujących mierzalnych wskaźników produktu, odpowiadających wskaźnikom 

określonym dla poddziałania 3.2.2 RPO WSL, typ projektu 1 Budowa (w tym rozbudowa, 

odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki. 

Tabela 8 Wskaźniki planowanych produktów 

Wskaźniki planowanych produktów j.m. 2009 2010 2011 

Liczba nowych parków tematycznych szt. 0 0 1 

Powierzchnia nowych parków tematycznych m
2
 0 0 30 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji technicznej projektu 

Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) terenów rekreacyjno-sportowych: 30 000 m
2. 

Wskaźnik ten obejmuje całość powierzchni objętej realizacją projektu Miasteczka Westernowego. 

Za 1 nowy obiekt infrastruktury aktywnego wypoczynku uznano cały teren Miasteczka 

Westernowego. 

8.2.2 Rezultaty 

Tabela 9 Wskaźniki planowanych rezultatów 

Wskaźniki planowanych rezultatów j.m. 2009 2010 2011 2012 

Liczba turystów korzystających z  nowych parków 
tematycznych 

osoba 0 0 0 200 0000   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

Pomiar wskaźników rezultatu będzie miał miejsce w roku po zakończeniu rzeczowej realizacji, 

tj. w roku 2012. 
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9 Komplementarność projektu z innymi działaniami 

Realizacja projektu polegającego na stworzeniu regionalnego produktu turystycznego Miasteczka 

Westernowego w Żorach, jest powiązana z projektami promocyjnymi, które są w trakcie realizacji. 

Nowe Miasto Sp. z o. o. jest realizatorem następujących projektów: 

 „Żyła złota w Żorach – promocja unikatowej oferty inwestycyjnej  w regionalny produkt 

turystyczny”. Projekt realizowany w ramach działania 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu” RPO WSL 2007 – 2013, poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna. 

Przedmiotem projektu jest promocja Miasteczka Westernowego w Żorach wśród 

potencjalnych inwestorów. Okres rzeczowej realizacji projektu: III kwartał 2010 – II kwartał 

2011, w ramach projektu zrealizowano już następujące działania: 

- udział w Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2010 w Monachium, 

- wydanie folderu informacyjnego dla potencjalnych inwestorów w nakładzie 2.000 sztuk 

- uruchomienie strony internetowej www.twinpigs.eu, 

- wykonanie materiałów promocyjnych. 

W miesiącach marzec – maj br. przeprowadzona zostanie kampania bilboardowa na 

obszarze województwa śląskiego, podpisano także umowę z telewizją TVN CNBC na 

emisję spotów reklamowych w kwietniu br., planowana jest także promocja Miasteczka pod 

kątem inwestorów w innych mediach elektronicznych oraz w prasie.  

Wartość projektu to 464 820,00 zł. Projekt w 85 % jest współinansowany z EFRR w ramach 

RPO WSL na lata 2007-2013. 

  „Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego produktu turystycznego 

zlokalizowanego w Żorach”; Projekt realizowany w ramach działania 3.4 Promocja turystyki 

RPO WSL 2007 - 2013. Przedmiotem projektu jest promocja nowego produktu 

turystycznego – miasteczka Westernowego, które powstanie na atrakcyjnych terenach 

rekreacyjno-wypoczynkowych w Żorach. Miasteczko będzie oryginalnym i unikalnym 

miejscem w skali regionu. W zakres projektu wchodzi przeprowadzenie profesjonalnej 

kampanii promocyjnej Miasteczka Westernowego, w tym m.in. udział w Międzynarodowych 

Targach Turystycznych Go/Regiontour w Brnie i Targach Regionów i Produktów 

Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, kampania promocyjna w mediach 

elektronicznych oraz drukowanych, wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych. 

Wartość projektu to 821 670,00 zł. Projekt w 85 % jest współinansowany z EFRR w ramach 

http://www.twinpigs.eu/
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RPO WSL na lata 2007-2013. Okres rezczowej realizacji projektu: IV kwartał 2011 – II 

kwartał 2012. 

Projekt w pełni wpisuje się w szereg działań z zakresu turystyki podejmowanych na terenie 

województwa śląskiego. Podstawą turystyki i rekreacji w regionie województwa są walory 

przyrodnicze i krajobrazowe takich obszarów jak: Beskid Śląski i Żywiecki, Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich, dolina Górnej Odry oraz Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych 

i miejsca kultu religijnego (np. Jasna Góra) a także liczne obiekty zabytkowe i przemysłowe. Cel 

główny projektu wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego, jak 

też jest zgodny z działaniami podejmowanymi na rzecz upowszechniania walorów turystycznych 

regionu w kraju i za granicą, takimi jak działalność Śląskiej Organizacji Turystycznej, tworzenie 

bazy atrakcji województwa śląskiego w podziale na subregiony, Informator Turystyczny 

Województwa Śląskiego, Mapa atrakcji turystycznych Województwa Śląskiego, Szlak Architektury 

Drewnianej i Szlak Zabytków Techniki, Przewodnik Turystyczny Województwa Śląskiego, Projekt 

szkoleniowo-doradczy Turystyka – wspólna sprawa. Stworzenie nowego produktu turystycznego 

jakim jest Miasteczko Westernowe w Żorach wzbogaci województwo śląskie o kolejny ważny punkt 

na mapie turystyczne regionu. 
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10 Analiza instytucjonalna 

10.1 Beneficjenci projektu 

Beneficjentem, który występuje o dotację oraz realizuje inwestycje jest Nowe Miasto Sp. z o. o. 

(spółka ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Żory). Nowe Miasto Sp. z o. o. jest reprezentowana 

przez Prezesa Zarządu.  

Poza beneficjentem, na realizacji projektu skorzystają beneficjenci pośredni. W przypadku 

przedmiotowej inwestycji zaliczyć do nich należy: 

 obecnych i przede wszystkim przyszłych turystów odwiedzających miasto (w tym również 

turystów zagranicznych), którym zostanie udostępniona nowoczesna infrastruktura 

turystyczna,  

 obecnych i przyszłych mieszkańców miasta, dla których realizacja projektu przyczyni się do 

wzrostu atrakcyjności warunków życiowych (nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy, 

nowa infrastruktura rekreacyjna), 

 obecnych i przyszłych inwestorów (wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, rozwój 

nowych gałęzi gospodarki). 

10.2 Wykonalność instytucjonalna projektu 

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Nowe Miasto Sp. z o. o. (spółka ze 100% udziałem 

Gminy Miejskiej Żory). 

Dane beneficjenta: 

Nowe Miasto Sp. z o.o. 

ul. Boczna 6 

44-240 Żory 

NIP 651-169-68-85 

REGON 241339080 

KRS0000344988 

tel./fax. 32 73 40 345, 32 73 40 365 

Uprawniony do reprezentacji:  Krystian Stępień, Prezes Zarządu  

Spółka została utworzona w dniu 5 sierpnia 2009 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Żory 

nr 94/VIII/07  z dnia 31 maja 2007 r. oraz na podstawie zmian tej uchwały z dnia 30 października 

2008 r. i 27 sierpnia 2009 r.  

Główną intencją utworzenia przez Gminę spółki Nowe Miasto jest podniesienie efektywności 

działań podmiotów miejskich na rzecz rozwoju gospodarczego Żor oraz stwarzania przyjaznych 

warunków do życia mieszkańcom Miasta. 
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Przedmiotowy projekt wpisuje się w zakres działalności Spółki, który obejmuje m.in.: Wynajem 

i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi w tym: 

 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

 zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 

 działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 

 pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną. 

10.2.1 Zespół wdrażający projekt 

Spółka NOWE MIASTO będzie odpowiedzialna za bieżącą koordynację i zarządzanie projektem, 

wyłonienie wykonawców poszczególnych etapów prac, pozyskanie kredytu i współpracę z 

bankiem, nadzór nad realizacją projektu, promocję.  

Realizacja projektu podzielona jest na następujące etapy: 

1. przygotowanie projektu, 

2. przeprowadzenie postępowań z zakresu PZP, 

3. kontraktowanie, realizacja zadania, nadzór merytoryczny oraz rozliczenie projektu, 

4. utrzymanie trwałości projektu. 

Wszystkie zadania polegające na budowie Miasteczka Westernowego zostaną zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, jak również standardami budowlanymi 

obowiązującymi w Unii Europejskiej.  

Wykonawcy zostaną wyłonieni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Z uwagi na 

długi czas trwania procedur przetargowych, rozpoczną się one z odpowiednim wyprzedzeniem, 

aby zminimalizować ryzyko opóźnienia rozpoczęcia realizacji części inwestycyjnej projektu.  

W celu odpowiedniej realizacji projektu, otrzymania planowanych produktów i rezultatów oraz 

osiągnięcia długofalowego efektu istotne są do spełnienia następujące czynniki: 

 rygorystyczny nadzór nad realizacją projektu, 

 odpowiednie użytkowanie otrzymanego produktu i odpowiednie utrzymanie przez jednostkę 

odpowiedzialną za utrzymanie przedmiotu zrealizowanego projektu, 

 intensywna promocja projektu. 

Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych, projekty przedstawione zostały w poniższej tabeli.  

Tabela 10 Doświadczenie Beneficjenta 

Tytuł projektu Źródło finansowania \Wartość projektu 

„Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego 
produktu turystycznego zlokalizowanego w Żorach 

 RPO WSL na lata 2007-
2013 

821 670,00 PLN 

Żyła złota w Żorach – promocja unikatowej oferty 
inwestycyjnej  w regionalny produkt turystyczny 

RPO WSL na lata 2007-
2013 

464 820,00 PLN 

Źródło: Beneficjent 
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Projekt będzie realizowany w ramach 5 kontraktów. Ich zestawienie przedstawiono poniżej: 

Tabela 11 Zestawienie kontraktów realizowanych w ramach projektu 

Lp. Wyszczególnienie Tryb postępowania 

1. Studium wykonalności 
Zamówienie poniżej 14 tys. EUR – zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

2. 
Dokumentacja techniczna 
projektu 

Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) 

3. 
Aktualizacja studium 
wykonalności 

Zamówienie poniżej 14 tys. EUR – zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

4. 

Roboty budowlane (budowa 
obiektów kubaturowych, 
uzbrojenie terenu, 
zagospodarowanie terenu) 

Przetarg nieograniczony w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) 

5. Promocja projektu 

Zamówienie poniżej 14 tys. EUR – zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

Źródło: Beneficjent 

W związku z faktem, iż przetargi na powyżej określony zakres zostaną przeprowadzone w oparciu 

o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, 

poz. 1058 z późn. zm.) na obecnym etapie przygotowania projektu nie można zatem określić kto 

personalnie będzie pełnił poszczególne funkcje.  

Realizacja działań nie jest uzależniona od działań osób ani instytucji trzecich. Brak jest 

rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektu, wynikających z czynników formalno - prawnych 

oraz instytucjonalnych zarówno beneficjenta, jak i instytucji zewnętrznych.  

Środki na realizację projektu zabezpieczono w planie finansowym spółki. Na potrzeby 

realizacji projektu Spółka zaciągnie kredyt w wysokości 12 500 000 zł., co pozwoli przy 

absorpcji dotacji na poziomie 6 754 041,79 zł zamknąć inwestycję.  

Biorąc pod uwagę powyższe, brak jest rozpoznawalnych zagrożeń dla realizacji projektu, 

wynikających z czynników formalno - prawnych oraz instytucjonalnych zarówno beneficjenta, jak 

i instytucji zewnętrznych. Beneficjent posiada odpowiednią zdolność organizacyjną do 

wdrożenia projektu i osiągnięcia zaplanowanych celów.  

10.3 Trwałość projektu 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, 

w ciągu 5 lat od momentu rozliczenia projektu (rzeczowego i finansowego) nie zostaną 

wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. 

W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej 

odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie 
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zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami niniejszego 

studium. 

Trwałość finansowa 

Projekt będzie finansowany z kredytu bankowego i dotacji. Po zakończeniu realizacji projektu 

będzie on zarządzany przez spółkę Nowe Miasto Sp. z o.o., której właścicielem 100% udziałów 

jest Gmina Miejska Żory. 

Należy zatem stwierdzić, iż trwałość finansowa projektu na etapie przebudowy i eksploatacji 

Miasteczka Westernowego zostanie zagwarantowana.  

Trwałość techniczna 

Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości wykonania 

inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące zarówno zastosowanych 

materiałów jak i wykonania robót. Zastosowane zostaną materiały, które posiadają odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa.  

Udostępnianie obiektu  

Udostępnianie obiektu i jego wyposażenia będzie następowało na podstawie instrukcji 

przygotowanych przez zarządcę nieruchomości, do urządzeń będących elementem obiektu 

zostaną przygotowane instrukcje, a każdy pracownik będzie przeszkolony odnośnie użytkowania 

poszczególnych pomieszczeń wraz z wyposażeniem. 

Trwałość eksploatacyjna 

Użytkowanie obiektu i jego eksploatacja będzie prowadzona pod nadzorem zarządcy 

(beneficjenta) co umożliwi zachowanie obiektu w stanie niepogorszonym przez okres trwałości 

projektu oraz pozwoli na odpowiednią eksploatację i konserwację obiektu. 

Wnioski 

Inwestor posiada zdolność organizacyjną i finansową oraz odpowiednie doświadczenie do 

utrzymania i zarządzania projektem od chwili zrealizowania projektu, przez okres trwania kredytu. 

Należy zatem stwierdzić, iż  przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do realizacji 

w ramach projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków finansowych na 

utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantuje trwałość i stabilność analizowanego projektu pod 

względem instytucjonalnym i finansowym – trwałość projektu zostanie zachowana.  
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10.4 Analiza prawna wykonalności projektu 

10.4.1 Decyzje administracyjne związane z projektem i władanie terenem  

W zakresie przedmiotowego projektu Beneficjent posiada aktualnie: 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: Decyzja 

Prezydenta Miasta Żory, IKIN.ROSiR.DS.7617-36/09 z dnia 25.08.2009 r. stwierdzającą 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na 

środowisko, 

 zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000: 

Pismo wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, 40-024 

Katowice, ul. Powstańców 41a, o numerze RDOŚ-24-PN/6640/1426/09/id z dnia 

26.10.2009, 

 decyzję o pozwoleniu na budowę. 

 Beneficjent posiada wszystkie niezbędne pozwolenia oraz uzgodnienia warunkujące 

realizację projektu 

10.4.2 Stan władania terenem  

Nowe Miasto Sp. z o. o . posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

działek, na których prowadzone będą roboty budowlane. 

10.4.3 Dokumentacja projektowa 

Beneficjent w zakresie przedmiotowego projektu posiada: 

 „Projekt architektoniczno-budowlany Miasteczka Westernowego w postaci czternastu 

obiektów budowlanych wraz z parkingiem, układem dróg wewnętrznych i infrastrukturą, 

kładką dla pieszych, małą architekturą (bramy wjazdowe, wieża ciśnień, wieża 

wspinaczkowa)”, opracowany w lipcu 2009 roku przez zespół firm: „MTX” usługi 

projektowe, budowlane i nadzór Mariusz Kolberg (43-175 Wyry, ul. Dworcowa 63), 

ART Projekt Krzysztof Banasiak (43-100 Tychy, ul. Gen. Andersa 3a/2). 

10.4.4 Przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska 

Zakres prac związanych z realizacją projektu nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na 

tereny sąsiadujące. Szczegóły w rozdziale 16 Analiza oddziaływania na środowisko.  

10.4.5 Wnioski z analizy prawnej projektu 

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem polskim, 

w szczególności: Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Ochrony Środowiska, Planowaniem, 

Przestrzennym, Prawem Budowlanym, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych 

szans, ochrony środowiska).  
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10.5 Promocja projektu 

Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z przepisami at. 8 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1828/2006 oraz zaktualizowanym dokumentem „Wytyczne Instytucji Zarządzającej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla 

beneficjentów w zakresie informacji i promocji” przyjętym w dniu 07.07.2009 przez Zarząd 

Województwa Śląskiego. 

Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne a także dokumenty dotyczące projektu będą 

zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej (w kolejności tutaj podanej) oraz 

tam gdzie to możliwe opis w postaci „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013” lub hasło programu „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”. 

Wszelkie zakupione elementy wyposażenia zakupione w ramach projektu będą posiadały plakietki 

informujące o współfinansowaniu zakupu ze środków UE. 

Beneficjent poinformuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowany projekt został dofinansowany 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Tablice informacyjne 

umieszczane zostaną w miejscu realizacji projektu w celu poinformowania opinii publicznej 

o dofinansowaniu prowadzonej inwestycji. 

Beneficjent umieści w stosownych miejscach tablice pamiątkowe z informacją, że inwestycja była 

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w terminie do 

6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych. Oprócz tego, stosowne informacje zostaną 

zamieszczone na korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów, 

instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2007-2013. 

Stosowne informacje dotyczące realizacji projektu oraz oddania inwestycji do użytku pojawią się na 

stronach internetowych. Głównym punktem informacyjnym w Miasteczku Westernowym będzie 

administracja, w której będzie można uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych 

atrakcjach. W ramach upowszechniania informacji o projekcie, jak tez w celu wpisania Miasteczka 

Westernowego na stałe do listy obiektów turystycznych regionu zostaną podjęte działania na rzecz 

umieszczenia informacji o Miasteczku Westernowym w Przewodniku Turystycznym Województwa 

Śląskiego oraz na Mapie Atrakcji Turystycznych Województwa Śląskiego.  

 
 



 

 

 
Studium wykonalności: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – 
budowa Miasteczka Westernowego w Żorach 

INWESTOR: Nowe Miasto Sp. z o.o. 

 

 46 

Ponadto Spółka Nowe Miasto reralizuje obecnie dwa projekty promocyjne związane z budową 

Miasteczka Westernowego, na oba projekty udało się pozyskać dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 

85 wartości każdego z nich. Sa to następujące projekty: 

 „Żyła złota w Żorach – promocja unikatowej oferty inwestycyjnej  w regionalny produkt 

turystyczny”. Projekt realizowany w ramach działania 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności 

inwestycyjnej regionu” RPO WSL 2007 – 2013, poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna. 

Przedmiotem projektu jest promocja Miasteczka Westernowego w Żorach wśród 

potencjalnych inwestorów. Okres rzeczowej realizacji projektu: III kwartał 2010 – II kwartał 

2011, w ramach projektu zrealizowano już następujące działania: 

- udział w Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2010 w Monachium  

(w październiku 2010); 

- opracowanie folderu informacyjnego wraz z prezentacją multimedialną (2.000 sztuk), 

folder jest skierowany do potencjalnych inwestorów; folder stanowi załącznik do niniejszego 

studium; 

- wykonanie materiałów promocyjnych; 

- opracowanie strony internetowej dla inwestorów www.twinpigs.eu; 

W miesiącach marzec – maj br. przeprowadzona zostanie kampania bilboardowa na 

obszarze województwa śląskiego - 25 sztuk cityboardów (6 x 3 m) zawiśnie na okres 2 

miesięcy przy głównych drogach w województwie oraz w centrach kilku największych 

śląskich miast. Podpisano także umowę z telewizją TVN CNBC na emisję spotów 

reklamowych w kwietniu br., zaplanowano emisję 45-sekundowego spotu (45 emisji w 

ciągu dwóch tygodni). Planowana jest także promocja Miasteczka pod kątem inwestorów w 

innych mediach elektronicznych oraz w prasie.  

Wartość projektu to 464 820,00 zł. Projekt w 85 % jest współinansowany z EFRR w ramach 

RPO WSL na lata 2007-2013. 

  „Welcome to Twinpigs City – promocja regionalnego produktu turystycznego 

zlokalizowanego w Żorach”; Projekt realizowany w ramach działania 3.4 Promocja turystyki 

RPO WSL 2007 - 2013. Przedmiotem projektu jest promocja nowego produktu 

turystycznego – miasteczka Westernowego, które powstanie na atrakcyjnych terenach 

rekreacyjno-wypoczynkowych w Żorach. Miasteczko będzie oryginalnym i unikalnym 

miejscem w skali regionu. W zakres projektu wchodzi przeprowadzenie profesjonalnej 

kampanii promocyjnej Miasteczka Westernowego, w tym m.in. udział w Międzynarodowych 

Targach Turystycznych Go/Regiontour w Brnie i Targach Regionów i Produktów 

http://www.twinpigs.eu/
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Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, kampania promocyjna w mediach 

elektronicznych oraz drukowanych, wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych. 

Wartość projektu to 821 670,00 zł. Projekt w 85 % jest współinansowany z EFRR w ramach 

RPO WSL na lata 2007-2013. Okres rezczowej realizacji projektu: IV kwartał 2011 – II 

kwartał 2012. 

Potwierdzeniem zaangażowania Beneficjenta w promocję projektu są listy intencyjne otrzymane od 

potencjalnych najemców: 

- Echo Inwestment S.A . Kielce 

- T.T. Ambasada Sp. z o.o.  Żory 

- Grupa ATLAS TOURS Sp. z o.o. Żory 

- Agencja Artystyczno-Reklamowa CELT z Żor 

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CERANTI Sp. z o.o. Orzesze, 

- Tomasz Jaworski z Jastrzębia-Zdroju, 

- Dorota Błaszczyk z Żor. 

Listy intencyjne cały czas spływają i zainteresowanie inwestycją rośnie szczególnie wśród 

przedsiębiorców działających w regionie. Natomiast po przeprowadzeniu kampanii telewizyjnej  

i billboardowej projektem powinni zainteresować się również znaczący inwestorzy z Polski  

i przedsiębiorcy działający w dużych sieciach handlowo-usługowych. 

 
10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia 

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011. W roku 2007 przygotowano pierwsze studium 

wykonalności, które następnie aktualizowano. Projekt architektoniczno-budowlany został 

opracowany w 2009 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się w IV kwartale 2010 roku. Stopień 

zaawansowania prac na koniec lutego 2011 roku wynosi 12,98 %. Zakończenie realizacji projektu 

planowane jest w listopadzie 2011 roku. 

Rysunek 8 Wykres Gantt’a 

Projekt 2007 2008 2009 2010 2011 

Lp Nazwa zadania I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 
Budowa obiektów 
kubaturowych 

                                   

2 Uzbrojenie terenu                                    

3 
Zagospodarowanie 
terenu 

                                   

Źródło: Opracowanie własne 

Szczegółowy harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy stanowi załącznik do niniejszego 

studium. 

Wartość robót na koniec stycznia 2011 stanowi załącznik do niniejszego biznes planu. 
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11 Analiza techniczna 

Analiza techniczna została wykonana na podstawie poniższej dokumentacji projektowej 

oraz obowiązujących przepisów prawnych: 

 „Projekt architektoniczno-budowlany Miasteczka Westernowego w postaci czternastu 

obiektów budowlanych wraz z parkingiem, układem dróg wewnętrznych i infrastrukturą, 

kładką dla pieszych, małą architekturą (bramy wjazdowe, wieża ciśnień, wieża 

wspinaczkowa)”, opracowany w lipcu 2009 roku przez zespół firm: „MTX” usługi 

projektowe, budowlane i nadzór Mariusz Kolberg (43-175 Wyry, ul. Dworcowa 63), 

ART Projekt Krzysztof Banasiak (43-100 Tychy, ul. Gen. Andersa 3a/2). 

 Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z dn. 

15.06.2002r. oraz z dnia 07.04.2004 zmieniające w/w rozporządzenie (Dz. U. Nr 109 

poz. 1156 wraz z załącznikiem: wykazem Polskich Norm przywołanych w Rozporządzeniu. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, załącznik: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997r. (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, oraz dróg przeciwpożarowych -

 Dz. U. Nr 121, poz. 1139. 

11.1 Cel opracowania 

Celem poniższej analizy jest uzasadnienie optymalnego rozwiązania technicznego 

i technologicznego z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego, a także pod względem jego 

oddziaływania na środowisko naturalne w przedmiocie przeprowadzenia prac budowlanych na 

wyznaczonym terenie w celu jego adaptacji na Miasteczko Westernowe w Żorach. 

Celem projektu jest stworzenie regionalnego produktu turystycznego.  

 

11.2 Opis stanu istniejącego 

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany jest pomiędzy drogą krajową DK 81, a ulicą 

Leśną i stawem Śmieszek, przy wyjeździe z miasta Żory w kierunku Katowic.  
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Obszar inwestycji zgodnie z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Żory” położony jest w terenie oznaczonym symbolem J6 U ZDI oraz w niewielkiej części 

oznaczonej symbolem J KDD. Parcele nie zostały ogrodzone.  

Północna część terenu objętego opracowaniem jest gęsto zadrzewiona samosiejkami, 

na pozostałej części jest to nieużytek porośnięty trawą i niskimi krzewami. Wyszczególniono cztery 

rodzaje użytków i klas gleboznawczych na terenie pod inwestycję dr, RV, RVI, Ls.  

Wzdłuż wschodniej granicy, przy linii lasu usytuowana jest droga gruntowa ze zjazdem z drogi 

krajowej i wjazdem na ulicę Leśną. Granice południowa i zachodnia sąsiaduje z intensywną 

zabudową jednorodzinną.  

Teren inwestycji pochylony jest w kierunku z północnego-wschodu na południowy zachód, średnia 

różnica wysokości terenu wynosi około 3,5m. Rzędne terenu ilustruje rys. Z.-1.  

Na terenie obszaru objętego inwestycją występują następujące sieci:  

 wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, administrator mediów - Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Żorach;  

 gazowej zlokalizowanej w pasie ul. Leśnej oraz wzdłuż zabudowy jednorodzinnej  

(wschodnia część terenu opracowania);  

 elektroenergetycznej wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 302/10 w postaci linii 

kablowej nN, pozostałe nitki i urządzenia będące własnością  Vattenfall Distribution Poland 

S.A. 

11.3 Opis stanu projektowanego  

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Żory” (Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Żory Nr 

UA.RPP.MU.7327-103/09 z dnia 01.06.2009r.)  

Projekt zagospodarowania terenu zakłada zlokalizowanie budowy miasteczka w stylu Dzikiego 

Zachodu oraz obiektów towarzyszących i wydzielenie przestrzeni komunikacyjnej dla ruchu 

pieszego i kołowego wraz z zapleczem parkingowym oraz terenami zielonymi i infrastrukturą 

techniczną. W ramach projektu powstaną: 

 Obiekty kubaturowe: punkt informacyjny i sklep z pamiątkami; cukiernia i Świat dzieci; 

Szkółka niedzielna; Podkowa; Coral z Mini Zoo; Stodoła; Saloon; sklep jeździecki; Biuro 

Szeryfa; poczta, apteka, sklep alkoholi, bank, pokoje osobowe; toaleta ogólnodostępna, 

punkt informacyjny, motor shop; hotel, restauracja (irlandzka i meksykańska), spa; Steak 

House. 

 Obiekty związane z infrastrukturą drogową: drogi dojazdowe, miejsca parkingowe. 
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 Obiekty małej architektury i przestrzeń terenowa m.in. bramy wjazdowe, plac zabaw z 

urządzeniami, wieża ciśnień, wieża do wspinaczki, ogrodzenie terenu wybiegu dla koni, 

mini ZOO, lasso, plac weselny. 

Zestawienie powierzchni 

Obszar opracowania: 3,6 ha 

Powierzchnia zabudowy: 7146,0 m2 

Powierzchnia budynków: 4478,8 m2 

Powierzchnia tarasów/podestów: 2667,2 m2 

Powierzchnia czynna biologicznie: 9335,0 m2   

Powierzchnia komunikacji kołowej: 8529,0 m2 

Powierzchnia parkingów: 3629,0  m 

11.3.1 Obiekty kubaturowe 

Plan Miasteczka jest osiowy. Na osi kompozycyjnej PNZ-PDW zlokalizowana jest brama wjazdowa 

otwierającej widok na ulicę Main Road. Od południowego wschodu trakt zamyka fasada Saloonu. 

Oś PNW-PDZ tworzą ulice: West Road oraz East Road. Wzdłuż obu osi usytuowano projektowane 

obiekty kubaturowe. Powierzchnia w znacznej większości jest utwardzona i pokryta kostką 

brukową. 

Bryły wszystkich obiektów kubaturowych obiektu nawiązywać będą do stylu country i western. Styl 

wkomponowany zostanie w otoczenie, dopasowany do architektury regionu i formą nawiązujący do 

zabudowy występującej w sąsiedztwie planowanej inwestycji (charakterystyczne dla otoczenia 

dachy, wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego – drewno, kamień, cegła). 

 Punkt informacyjny i sklep z pamiątkami 

Przeznaczenie i program użytkowy: w budynku przewidziano lokale takie jak: sklep z pamiątkami i 

punkt informacyjny. 

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy o zwartej bryle 

składający się z prostopadłościanu przykrytego dachem płaskim. 

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio w poziomie fundamentów grubości 25cm z 

pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 25 i 

11,5cm. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokrytym papą 

termozgrzewalną.  

 Cukiernia i świat dzieci 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek  o funkcji gastronomicznej (cukiernia) oraz 

rozrywkowej (świat dzieci). Na parterze w pierwszej części w usytuowano bufet połączony z 
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zapleczem kuchennym, pomieszczeniami socjalnymi, przestrzenią magazynową oraz  

pomieszczeniem sanitarnym dla personelu oraz salą konsumpcyjną i werandą. W drugiej części 

zlokalizowano salę zabaw  oraz salę telewizyjną dla dzieci z odrębnym wejściem i komunikacją 

oraz podcień na elewacji południowo-wschodniej. Częścią wspólną wydzielonych przestrzeni 

stanowi zaplecze higieniczno-sanitarne i komunikacja: pozioma oraz pionowa. Na piętrze 

usytuowano pomieszczenia urodzinowe będące częścią składową i uzupełniającą cukiernię oraz  

westernlandię – w miejscu tym wykonano antresolę z widokiem na niżej położoną salę zabaw 

dzieci.  

Dane ogólne o obiekcie: dwukondygnacyjny budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, o zwartej 

prostopadłościennej bryle opartej na rzucie dwóch prostokątów o wymiarach zewnętrznych 

11,81mx13,17m (cukiernia) oraz 15,17mx13,17m (świat dzieci) połączony 10cm materiałem 

dylatacyjnym. Obiekt przykryty dachami pulpitowym. Główne wejścia do lokali usługowo-

handlowych od strony głównego traktu pieszego. Wejścia na zaplecze cukierni oraz do kotłowni na 

elewacji tylnej.  

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów grubości 25 cm z 

pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 25 i 

11,5 cm. Budynek przykryty dachami pulpitowymi o konstrukcji drewnianej, pokrycie stanowi gont 

bitumiczny. 

 

 Szkółka niedzielna 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek o funkcji reprezentacyjno-konferencyjnej. Na parterze 

usytuowano salę konferencyjną z komunikacją pionową oraz zaplecze higieniczno-sanitarne, 

aneks kuchenny, pom. techniczne-kotłownię, wiatrołap oraz komunikację poziomą. Piętro  

budynku zaprojektowano jako antresolę.  

Dane ogólne o obiekcie: dwukondygnacyjny budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, o zwartej 

prostopadłościennej bryle opartej na rzucie dwóch prostokątów o wymiarach zewnętrznych 

10,77x17,67m i 0,8x3,73m (wiatrołap). Obiekt przykryty dachami dwuspadowymi o kącie 

nachylenia połaci wynoszącym 40º. Na szczycie dachu umieszczono wieżyczkę o kontr 

szkieletowej z łamanym czterospadowym dachem o kącie nachylenia połaci dachowej równym 40º  

i 75º. Główne wejścia do budynku od strony traktu pieszego ”MAIND ROAD”; wyjście z Sali 

konferencyjnej usytuowano na elewacji północno-zachodniej.  

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany 
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zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów grubości 25 cm z 

pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 25 i 

11,5 cm. Budynek przykryty dachami dwuspadowymi i czterospadowym (wieżyczka) o konstrukcji 

drewnianej, pokrycie stanowi gont bitumiczny. 

 Podkowa 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek dwukondygnacyjny z wyodrębnionymi lokalami o 

funkcji handlowo-usługowej. Każdy z lokali posiada pomieszczenie handlowe lub usługowe oraz 

zaplecze socjalne, w skład którego wchodzi pomieszczenie socjalne i WC dla personelu. 

Dodatkowo w budynku wyodrębniono zaplecze techniczne tj. magazyn, kotłownię oraz 

pomieszczenia porządkowe oraz ogólnodostępne sanitariaty. Komunikacja pionowa zapewniona 

poprzez klatkę schodową zaprojektowaną w centralnej części obiektu oraz dwie klatki zewnętrzne 

zlokalizowane na bocznych elewacjach budynku. 

Dane ogólne o obiekcie: dwukondygnacyjny budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, o zwartej 

prostopadłościennej bryle opartej na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 46,17m x 

10,57m. Obiekt przykryty dachem pulpitowym. Główne wejścia do lokali usługowo-handlowych od 

strony głównego traktu pieszego. Wejścia techniczne do każdego z odrębnych lokali usługowo-

handlowych oraz kotłowni na elewacji tylnej.  

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z 

prefabrykowanym stropem gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na żelbetowych ławach 

fundamentowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie 

fundamentów z pustaków ceramicznych grubości 25; na kondygnacjach nadziemnych z pustaków 

ceramicznych grubości 25 i 11,5 cm. Budynek przykryty dachem pulpitowym o konstrukcji 

drewnianej, pokrytym gontem bitumicznym.  

 Coral z Mini Zoo 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek o funkcji gospodarczej. W budynku zlokalizowano na 

parterze: komunikację, boksy dla zwierząt, pomieszczenie ptaszarni, siodlarnię, pomieszczenie 

socjalne i magazynowe oraz pomieszczenie sanitarne dla personelu. Piętro budynku 

przeznaczono jako pomieszczenie magazynowe na pasze i siano dla zwierząt; komunikacja 

pionowa odbywać się będzie poprzez niezależną klatkę schodową zlokalizowaną na zewnątrz 

budynku (elewacja tylna północna). 

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, piętrowy o zwartej bryle 

prostopadłościennej przykryty dachem dwupołaciowym. 

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej przykryty 

dachem dwuspadowym krokwiowo-płatwiowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach 

żelbetowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów 
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grubości 25 cm z pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków 

ceramicznych grubości 25 i 11,5 cm. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, 

wielospadowej, pokrytym gontem bitumicznym. 

 Stodoła 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek o funkcji rozrywkowej. Na parterze zlokalizowano 

salę taneczną oraz podest (scenę) przeznaczoną pod występy oraz zaplecze techniczne, w którym 

znajduje się ubikacja, pomieszczenie dla Vip-ów i kotłownia pełniąca także funkcję pomieszczenia 

technicznego. 

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy o zwartej bryle 

prostopadłościennej przykrytych dachem mansardowym. 

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej bez stropu. 

Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane 

odpowiednio; w poziomie fundamentów grubości 25 cm z bloczków betonowych fundamentowych 

na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 25 i 11,5 cm. Budynek 

przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, mansardowym, pokrytym gontem bitumicznym.  

 Saloon 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek  o funkcji gastronomiczno-rozrywkowej. Na parterze 

zlokalizowano bar połączony z zapleczem kuchennym, pomieszczeniami socjalnymi i 

magazynowymi oraz  pomieszczeniem sanitarnym dla personelu. Pozostałą część budynku 

stanowi sala konsumpcyjna z mini sceną i węzłem sanitarnym dla klientów lokalu. Na piętro 

budynku prowadzą dwie klatki schodowe wewnętrzne i dwie zewnętrzne zlokalizowane na 

bocznych elewacjach budynku. Na piętrze znajduje się mini bar,  sala konsumpcyjna, przestrzenie 

bilardowe oraz urządzenia do gier zręcznościowych. W miejscu nad sceną parteru wykonano 

antresolę. W budynku od strony frontowej i bocznej zaprojektowano galerie oraz podesty na 

parterze. 

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy o zwartej bryle 

prostopadłościennej przykrytych dachem wielospadowym. 

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęsto żebrowym firmy. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów grubości 25 

cm z pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 

25 i 11,5 cm. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowej, pokrytym 

gontem bitumicznym.  

 Sklep jeździecki 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek o funkcji usługowo-handlowej. W budynku 
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zlokalizowano, salę sprzedaż, pomieszczenie socjalne i magazynowe oraz pomieszczenie 

sanitarne dla personelu. Wokół budynku od stron frontowej i bocznych zaprojektowano zadaszone 

podesty natomiast na elewacji tylnej zlokalizowano podest bez zadaszenia. 

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy o zwartej bryle 

prostopadłościennej przykrytych dachem jednospadziowym. 

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej przykryty  

dachem jednospadowym krokwiowo-płatwiowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach 

żelbetowych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów 

grubości 25 cm z pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków 

ceramicznych grubości 25 i 11,5 cm. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, 

wielospadowej, pokrytym gontem bitumicznym.  

 Biuro Szeryfa 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek dwukondygnacyjny, na parterze znajdować się 

będzie małe pomieszczenie z celą, punkt informacyjny, wypożyczalnia sprzętu oraz magazyn, na 

piętrze administracja oraz zaplecze i magazyn dla zewnętrznej firmy sprzątającej. Przewiduje się 

również pomieszczenie przechowalni na drobne rzeczy osobiste dla odwiedzających miasteczko. 

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy o zwartej bryle 

składający się z prostopadłościanu przykrytego dachem płaskim.  

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów grubości 25cm z 

pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 25 i 

11,5cm. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokrytym papą 

termozgrzewalną.  

 Poczta, apteka, sklep alkoholi, bank, pokoje osobowe 

Przeznaczenie i program użytkowy: na parterze przewidziano lokale takie jak: poczta, apteka z 

punktem medyczny, sklep monopolowy – świat alkoholi oraz bank, na piętrze znajduje się osiem 

pokoi noclegowych.   

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy o zwartej bryle 

składający się z prostopadłościanu przykrytego dachem płaskim.  

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów grubości 25cm z 

pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 25 i 

11,5cm. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokrytym papą 
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termozgrzewalną.  

 Toalety ogólnodostępne, punkt informacyjny, motor shop  

Przeznaczenie i program użytkowy: przewidziano lokale takie jak: sklep z motocyklami, punkt 

informacyjny oraz wc ogólnodostępne.  

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, parterowy o zwartej bryle 

składający się z prostopadłościanu przykrytego dachem płaskim.  

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów grubości 25cm z 

pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 25 i 

11,5cm. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokrytym papą 

termozgrzewalną.  

 Hotel, restauracja (irlandzka i meksykańska), spa 

Przeznaczenie i program użytkowy: restauracje zaprojektowano na 50 klientów każda. W hotelu 

przewidziano 92 miejsca noclegowe w 41 pokojach (w tym 8 dostosowanych do potrzeb 

niepełnosprawnych). W obiekcie wydzielono sale konsumpcyjne wraz z zapleczem, toalety dla 

klientów, pokoje, pomieszczenia dla personelu, pomieszczenia SPA. 

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, piętrowy o zwartej bryle 

składający się z prostopadłościanu przykrytego dachem płaskim.  

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych grubości 25 i 11,5cm. Budynek 

przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokrytym papą termozgrzewalną.  

 Steak House 

Przeznaczenie i program użytkowy: budynek restauracji zaprojektowano na 50 klientów. W 

obiekcie wydzielono sale konsumpcyjną, toalety dla klientów, kuchnie, pomieszczenia do obróbki, 

magazyn oraz zaplecze sanitarne i socjalne dla personelu.  

Dane ogólne o obiekcie: budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, piętrowy o zwartej bryle 

składający się z prostopadłościanu przykrytego dachem płaskim.  

Układ konstrukcyjny: budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

prefabrykowanym gęstożebrowym. Posadowienie bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany 

zewnętrzne i wewnętrzne wykonane odpowiednio; w poziomie fundamentów grubości 25cm z 

pustaków ceramicznych na kondygnacjach nadziemnych z pustaków ceramicznych grubości 25 i 

11,5cm. Budynek przykryty dachem o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, pokrytym papą 

termozgrzewalną.  
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Tabela 12 Zestawienie powierzchni budynków kubaturowych 

Budynek Powierzchnia 
zabudowy 

budynku [m2] 

Powierzchnia 
użytkowa 

[m2] 

Kubatura 
budynku [m3] 

Wymiaru 
gabarytowe 

rzutu [m] 

Max 
wysokość 

budynku [m] 

Punkt informacyjny i 
sklep z pamiątkami 

74,6 42,7 329,7 11,93x8,27 4,65 

Cukiernia i Świat 
dzieci 
 

315,66 611,73 3094,00 31,42x13,17 cukiernia: 
9,97 

świat dzieci: 
11,67 

Szkółka niedzielna 193,29 196,74 1386,00 10,76x18,47 15,87 

Podkowa 488,00 845,60 3360,50 46,17x10,57 8,19 

Coral z Mini Zoo 214,23 180,64 1294,42 18,62x13,12 8,52 

Stodoła 211,00 146,20 2395,0 11,97x25,19 8,62 

Saloon 280,00 731,80 4395,0 19,45x24,95 9,85 

Sklep jeździecki 128,92 106,07 4395,0 11,97x10,77 5,62 

Biuro Szeryfa 141,21 204,7 990,0 10,77x11,97 7,84 

Poczta, apteka, 
sklep alkoholi, 
bank, pokoje 
osobowe 

447,2 414,50 2779,2 10,77x33,70 7,84 

Toalety 
ogólnodostępne, 
punkt informacyjny, 
motor shop  

222,6 183,3m2 1002 17,23x17,11 4,86 

Hotel, restauracja 
(irlandzka i 
meksykańska), spa 

1271,3 2052,0 10130,0 50,62x33,32 9,11 

Steak House. 310,8 241,4 1086,3 17,67x15,87 5,56 
Źródło: Dokumentacja techniczna projektu 

11.3.2 Infrastruktura drogowa 

Ruch kołowy odbywać się będzie głównie poprzez zjazd i wjazd na DK 8 oraz będzie możliwość 

wjazdu z ul. Leśnej (służby porządkowe, policja straż pożarna, karetki pogotowia).   

Miejsca parkingowe przewidziano w południowo-zachodniej części nieruchomości. Plac postojowy 

obejmuje:  

 I stanowiska postojowe - przelotowe dla autobusów 4szt.,  

 II stanowiska postojowe - przelotowe dla samochodów osobowych 287szt.,  

 III stanowiska postojowe - przelotowe dla osób niepełnosprawnych 9szt.,  

 IV zieleniec,  

 V pas rozdziału. 

11.3.3 Obiekty małej architektury i przestrzeń terenowa 

Brama Nr 1 – obiekt zlokalizowany na osi kompozycyjnej PNZ-PDW otwierającej widok na ulicę 

Main Road. Szerokość bramy wynosi 8,0m, wysokość 5,0m. 

Brama Nr 2 – obiekt zlokalizowany na osi kompozycyjnej PNW-PDZ otwierającej widok na ulicę 

Main Road. Szerokość bramy wynosi 8,0m, wysokość 5,0m. 
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Wieża ciśnień – zlokalizowana przy trakcie pieszym EAST ROAD w granicy wybiegu dla koni. 

Zbiornik wody pitnej zaprojektowano na planie koła. 

Wieża wspinaczkowa – zlokalizowana na obszarze zieleni po południowo-zachodniej stronie 

obiektów kubaturowych. Rzut opiera się na planie koła o średnicy 3,6m. 

Plac zabaw – teren placu zabaw został zaprojektowany z uwzględnieniem elementów 

dekorujących – „małą architekturą”. Wyposażony w urządzenia zbudowane z drewna: piaskownica, 

zjeżdżalnia, huśtawki, karuzele, bujaki sprężynowe, statyczna lokomotywa, systemy drabinek, 

ławki dla opiekunów. Pow.  placu zabaw  to 280,00m2. 

Wybieg dla koni – ażurowe ogrodzenie obejmujące przestrzeń o powierzchni 600,00m2 w tym 

wybieg dla osiołka  84,00m2. 

Paśnik i wybieg dla mini zoo – ogrodzony teren na wolnym powietrzu dla małych zwierząt 

obejmujący powierzchnię 361,00m2. W granicach zlokalizowano zadaszony paśnik o powierzchni  

rzutu 5,0mx8,0m, będący schronieniem dla zwierząt. 

Plac weselny – przestrzeń stanowiąca funkcjonalne połączenie z budynkiem Stodoły ujęta na 

przestrzeni 200,00m2. 

Lasso – wydzielona część terenu (514,00m2)w obszarze zielonym zlokalizowana w pobliżu salonu 

i sklepu jeździeckiego, w której znajdować się będzie byk elektryczny, słup oraz miejsce do 

przeprowadzania mini zawodów sprawnościowych (rzut lassem).  

 

11.4 Ocena wyboru technologicznego 

 

Uzasadnienie wyboru technologicznego 

Niniejszy wariant technologiczny wykonania projektu umożliwi osiągnięcie zakładanych celów przy 

planowanym zakresie robót. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią uzyskanie 

planowanych produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych.  

Ponadto rozwiązania technologiczne i techniczne zaproponowane w niniejszej inwestycji nie 

naruszają interesów oraz praw własności osób trzecich. 

Wybór technologii wykonania niniejszego projektu oraz zastosowane rozwiązania techniczne 

uznano za optymalne ze względu na: 

 koszt wykonania, 

 zakres prac,  

 optymalną efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów i rezultatów, 

 stopień skomplikowania prac w projektowanej inwestycji, 

 stopień skomplikowania maszyn i urządzeń w projektowanej inwestycji, 
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 stopień skomplikowania obsługi, 

 trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną, 

 neutralny wpływ obiektów na środowisko naturalne ludzi i zwierząt oraz zachowanie 

wymaganych poziomów dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu, 

zanieczyszczenia powietrza i ograniczeń obszarowych w fazie prac i po ich 

zakończeniu.  

Nie planuje się innego wykorzystania przedmiotowego przedsięwzięcia niż w celu, 

do którego zostało zaprojektowane.  

 

11.5 Podsumowanie analizy technicznej zakresu inwestycji objętego projektem 

 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią spełnienie kryteriów funkcjonalnych, zgodnie ze 

szczegółową specyfikacją przeznaczenia. 

Wszystkie zastosowane w obiekcie urządzenia i wyroby będą posiadały atesty lub certyfikaty 

dające gwarancję bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wybrane urządzenia 

wyposażenia nie zawierają materiałów bezpośrednio niebezpiecznych dla człowieka.  

Jakiekolwiek zespoły funkcjonalne oraz grupy urządzeń przeznaczone do pracy lub wykorzystania 

przez osoby niepełnosprawne nie będą stanowiły barier ani powodowały uciążliwości podczas ich 

użytkowania. 

Biorąc pod uwagę zakres użytkowy planowanej inwestycji, standard wykonania gwarantować 

będzie odpowiednią sprawność i bezpieczeństwo pracy, a obiekt uzyska parametry pozwalające 

na osiągniecie zakładanych celów oraz odpowiednio długą trwałość projektu przy założonych 

wymaganiach. 
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12 Analizy specyficzne 

12.1 Ocena stanu aktualnego 

W wyniku restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i przeobrażeń strukturalnych w Polsce w latach 

dziewięćdziesiątych miasto Żory przestało pełnić swoją dotychczasową funkcję i stanęło na nowej 

drodze rozwoju. Zdecydowano się położyć największy nacisk na rozwój sektora usług, handlu 

i logistyki oraz małej i średniej przedsiębiorczości przy wykorzystaniu doskonałego położenia 

miasta w regionie. W roku 2000 powstała Strategia Rozwoju Miasta, która stanowiła 

podsumowanie prac analitycznych i planistycznych zainicjowanych przez Radę Miasta Żory już 

w 1996 roku dotyczących konieczności opracowania programu strategicznego rozwoju miasta oraz 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W 2005 roku 

Urząd Miasta zdecydował się zaktualizować istniejącą strategię w związku z nowymi warunkami 

funkcjonowania miasta m. in. poprzez wejście Polski do Unii Europejskiej. W dokumencie znalazły 

się zapisy dotyczące nowych kierunków działań, które mają przyczyniać się do zdynamizowania 

rozwoju i podniesienia konkurencyjności miasta.  

W 2007 roku gmina Żory uzyskała wyróżnienie w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto” 

przyznanym w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bank 

Gospodarstwa Krajowego i Gazetę Prawną. Żory w ciągu ostatnich kilku lat stały się ośrodkiem 

handlowo – usługowym. Korzystając z korzystnego położenia na przecięciu szlaków 

komunikacyjnych swoje centra handlowe otwierają tu zarówno sieci sklepów 

wielkopowierzchniowych, jak i firmy dystrybucyjno – logistyczne. Ze względu na strukturę wiekową 

mieszkańców - prawie połowa (45%) nie ukończyła 30 roku życia, miasto podejmuje liczne 

działania w celu podniesienia atrakcyjności miasta pod względem obiektów turystyki rekreacyjno-

wypoczynkowej. Pomimo, iż miasto ma do zaproponowania szereg imprez o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym to wciąż jedną z najważniejszych form turystyki jest mało aktywna 

turystyka pobytowa, ściśle związana z wypoczynkiem w obiektach wypoczynkowych. Turystyka 

weekendowa jest uprawiana głównie przez mieszkańców województwa śląskiego, którzy traktują 

miasto raczej jako punkt przystankowy, a nie docelowy swoich wyjazdów wypoczynkowo-

rekreacyjnych. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Katowicach w 2008 roku 

zanotowano: 

 28597 udzielonych noclegów,  

 2317 udzielonych noclegów - turyści zagraniczni, 

 9685 korzystających z noclegów, 

 855 korzystających z noclegów - turyści zagraniczni.  
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Słabym punktem miasta jest mała liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, do których zalicza 

się: 

 Hotel & SPA Kameleon, 17 świetnie wyposażonych, przytulnych pokoi jedno-, dwu-, 

trzyosobowych oraz Apartamenty między innymi z telewizją satelitarną, telefonem,  

dostępem do internetu oraz klimatyzacją. Klienci mają do dyspozycji nowoczesne Spa, w 

którym można skorzystać z jaccuzi, sauny  fińskiej, sauny IR, łaźni parowej, biczy 

szkockich, solarium, szerokiej gamy masaży i zabiegów pielęgnacyjnych. Ponadto czeka 

na nich kasyno "Club Fair Play" oraz club "Ambasada", gdzie można potańczyć na 

dyskotece, zagrać w kręgle lub bilard. 

 Hotel Żory, dysponuje 34 pokojami gościnnymi w tym jednym pokojem przystosowanym 

dla osób niepełnosprawnych. W hotelu znajdują się także korty, strzelnica pneumatyczna, 

parking strzeżony, restauracja. 

 Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny MOSIR, oferuje apartamenty i pokoje noclegowe 

z pełnym węzłem sanitarnym i TV SAT, sale bankietowe, sale telewizyjną, kuchnia, sauna, 

bufet czynny sezonowo. 

 Dworek „u Biesa”, 28 pokoi, 80 miejsc noclegowych, restauracja, sauna, sala 

konferencyjna. 

Turystyka i rekreacja stanowią jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów rozwoju miasta. 

Wynika to przede wszystkim z doskonałej lokalizacji Żor (niewielka odległość do aglomeracji 

śląskiej, terenów popularnych kurortów górskich, przejść granicznych z Czechami i Słowacją). 

W chwili obecnej zauważalne są tendencje wzrostowe w zakresie zwiększonego ruchu 

turystycznego, co przejawia się zwiększoną liczbą noclegów udzielonych turystom, a także coraz 

większą liczbą podmiotów gospodarczych specjalizujących się w hotelarstwie oraz gastronomii – 

branżach kluczowych dla rozwoju turystyki. Żory usytuowane są na terenie jednego z czystszych 

ekologicznie i niezdegradowanych obszarów Śląska, który jest oddalony od skupisk ciężkiego 

przemysłu. To tutaj zaczynają się granice Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich”. Lasy, które wchodzą w jego skład, rozciągają się na przestrzeni 

kilkudziesięciu kilometrów od Żor aż do Raciborza. Miłośnicy rowerowych wycieczek znajdą w nich 

wiele szlaków do przemierzenia. Także zwolennicy pieszych spacerów znajdą coś dla siebie i to 

niedaleko od miasta. Po krótkiej leśnej wędrówce trafić można w sam środek tzw. Pojezierza 

Palowickiego  ciągu kilkunastu stawów założonych kilkaset lat temu przez cystersów. Jest to 

jeden z najbardziej urokliwych zakątków Śląska. 

Miasto oferuje turystom wiele cennych zabytków. Żory to jedyne miasto na Górnym Śląsku, które 

zachowało zabytkowy, średniowieczny układ urbanistyczny swego centrum. Owalny pierścień 
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murów obronnych narzucił także kształt większości ulic. Łukowe ulice utworzyły owalne wrzeciono 

spotykane często w średniowiecznych miastach Górnego Śląska. Rynek w Żorach ma kształt 

prostokąta o wymiarach 100m x 75m. Przed rokiem 1806 wokół rynku stały drewniane budynki 

z podcieniami, pod którymi znajdowały się kamienne piwnice. Obecnie linia zabudowy cofnęła się 

o kilka metrów, zaś znajdujące się w tej chwili pod płytą rynku piwnice częściowo zostały 

wykorzystane przez lokale gastronomiczne. Będąc w Żorach warto zwiedzić ponadto: 

 Kościół parafialny, na przestrzeni dziejów ulegał różnym zmianom architektonicznym, 

jednak obecna bryła świątyni wzniesiona została w XVI w. i jest przykładem późnego 

gotyku ceglanego. Jest to okazała pięcioprzęsłowa budowla halowa, o trzech nawach 

równej wysokości, wzniesiona przy zastosowaniu wendyjskiego układu cegieł. Budowlę 

zdobi wiele gotyckich elementów, np. portal. Barokowym akcentem jest kaplica Matki 

Boskiej Miłosierdzia  fundacja burmistrza Żor, Wacława Linka. 

 Mury obronne, odnowione fragmenty murów można podziwiać bezpośrednio od strony 

starego cmentarza żorskiego przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Apostołów 

Filipa i Jakuba oraz na parkingu miejskim przy ulicy Bramkowej. 

 Kościółek, plac, przy którym zbiegają się ulice Murarska i Bramkowa w południowo 

zachodniej części miasta, był centrum dawnej osady żorskiej, przed otrzymaniem praw 

miejskich. Na jego środku aż do roku 1806 stał drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny. Kościół palił się kilkakrotnie, był za każdym razem 

odbudowywany. Ostatecznie po roku 1806 w jego miejscu stanęła murowana kapliczka, 

zwana przez mieszkańców „Kościółkiem”, w której ustawiono figurkę św. Jana 

Nepomucena przeniesioną z Rynku. 

 Kamienne krzyże pokutne, w województwie śląskim znajdują się 23 kamienne krzyże 

pokutne. Większość z nich znajduje się na ziemi wodzisławsko – rybnickiej, a dwa z nich na 

terenie miasta Żory. 

 Gichta, stanowi pozostałość po dawnej hucie „Waleska” powstałej w 1832 r. Huta posiadała 

już odlewnię z dwoma żeliwiakami. „Gichta” jest zabytkiem technicznym w postaci wieży, 

która służyła do załadunku wsadów do pieca. Jest usytuowana w lesie palowickim, domaga 

się renowacji i przystosowania do celów wycieczkowych. 

Organizacją życia kulturalnego i sportowego na terenie Miasta Żory zajmują się głównie: Miejski 

Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Spośród innych organizacji i stowarzyszeń wymienić należy: Centrum Edukacji 

Regionalnej, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci 
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i Młodzieży „Ballo”, Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury „Kantata”, Stowarzyszenie Artystyczne 

„Żory”, Żorskie Towarzystwo Kulturalne „Kontrapunkt”, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory. 

Atrakcją są zbiory Muzeum Miejskiego. Oprócz działu historii regionu pokazującego zabytki 

z miasta i najbliższej okolicy, znajduje się tam także jedna z kilku w Polsce kolekcja dzieł sztuki 

ludów Afryki Zachodniej.  

Od 25 lat na terenie Miasta funkcjonuje Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, które oprócz innej 

działalności znane jest w mieście z naukowej serii wydawniczej „Pamiętam Żory”, która 

szczegółowo opisać ma całe dzieje miasta. Z kolei działające w dzielnicy Osiny Żorskie Centrum 

Regionalne dba o zachowanie i popularyzację tradycyjnych obyczajów i obrzędów śląskich. Od 

1993 roku działa reaktywowane Kurkowe Bractwo Strzeleckie, którego tradycje sięgają 

osiemnastego wieku. Zawody o tytuł Króla Kurkowego oraz uroczystość jego inauguracji są warte 

obejrzenia. 

Żory znane są w Polsce z odbywających się tu cyklicznie imprez kulturalnych. Co roku, we 

wrześniu odbywa się Festiwal SARI. Od wielu lat na przełomie maja i czerwca odbywa się Żorska 

Wiosna Młodości – cykl koncertów i festynów na wolnym powietrzu. Atrakcyjny jest również 

coroczny Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Mażoretek,  Easy Jazz Festival oraz organizowany 

co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Gitarowy. 

Jeśli chodzi o możliwość uprawiania sportu, zarówno mieszkańcy, jak i turyści skorzystać mogą 

z dwóch basenów: krytego przy ul. Wodzisławskiej i odkrytego w ośrodku sportowo - 

wypoczynkowym w dzielnicy Rój. Na Hali Widowiskowo - Sportowej można skorzystać z sauny, 

siłowni oraz zagrać na dużym parkiecie w gry zespołowe. W sezonie jesienno - zimowym tuż obok 

hali funkcjonuje zadaszone sztuczne lodowisko, które codziennie przyciąga spore grupy 

młodzieży. 

12.2 Ocena stanu projektowanego 

Miasteczko Westernowe w Żorach powstanie na atrakcyjnych terenach inwestycyjnych miasta 

objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt realizowany będzie na 

obrzeżach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, jednym 

z czystszych ekologicznie i niezdegradowanych obszarów Śląska, który jest oddalony od skupisk 

ciężkiego przemysłu. 

Założenie urbanistyczne miasteczka oparte będzie na kompozycji ulicy o dł.150 metrów zamkniętej 

widokowo od strony południowo – wschodniej budynkiem saloonu - hotelu, a od strony północno - 

zachodniej żurawiem do czerpania wody w wodopoju.  
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Rysunek 9 Wizualizacja stanu projektowanego, część makiety - główna ulica 

 
Źródło: Urząd Miasta Żory 

Poprzez obudowę ulicy obiektami miasteczka uzyskane zostanie wnętrze urbanistyczne 

o szerokości 12 – 15 metrów o ludzkiej skali zachęcającej do spacerów, będące równocześnie 

areną licznych imprez (napadów, pojedynków, popisów muzycznych itp.) na piaszczystej 

nawierzchni ulicy. W Miasteczku Westernowym powstanie 14 obiektów budowlanych wraz 

z parkingiem, układem dróg wewnętrznych, kładką dla pieszych oraz małą architekturą. Do 

głównych obiektów budowlanych zalicza się: 

 Biuro szeryfa, 

 Punkt Informacyjny + sklepik z pamiątkami, 

 Cukiernia + Świat dzieci, 

 Corral z Mini Zoo, 

 Sklep jeździecki, 

 Poczta + Apteka + Świat Alkoholi + Bank, 
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 Hotel + Restauracja, 

 Spa, 

 Stek House, 

 Saloon, 

 Stodoła, 

 Toalety + Informacja + Motor Shop 

 Szkółka niedzielna 

Tabela 13 Główne obiekty Miasteczka Westernowego z uwzględnieniem pełnionych funkcji. 

Nazwa budynku Funkcja 
Powierzchnia użyteczności 

(m2) 

Biuro szeryfa Informacja, administracja, przechowalnia  204,7  

Sklep z pamiątkami, punkt 
informacyjny 

 Sklepik z pamiątkami, punkt informacyjny dotyczący Miasteczka 
Westernowego, imprez itp. 

 42,7 

Stodoła 

Budynek  o funkcji rozrywkowej. Na parterze budynku 
zlokalizowano salę taneczną ,oraz  podest przeznaczony pod 

występy oraz zaplecze techniczne w którym znajduje się ubikacja, 
pomieszczenie dla Vip-ów i kotłownia pełniąca także funkcję 

pomieszczenia technicznego  

146,2  

Steak house 
 Obiekt usługowo-gastronomicznego, liczba miejsc 

konsumpcyjnych – 50 
241,4  

Restauracja i Spa 
 Restauracja irlandzka, restauracja meksykańska, 

 hotel z częścią SPA 
 

2052,0  

Sklep jeździecki  Lokal usługowo-handlowe 106,07  

Podkowa  Lokale usługowo-handlowe 845,6  

Poczta, Apteka, Bank, Świat Alkoholi 
 Poczta, apteka, sklep monopolowy (Świat alkoholi), bank 

(bankomaty), pokoje noclegowe 
207,3  

Saloon  Obiekt gastronomiczny 731,8  

Moto shop, WC, informacja 
 W budynku przewidziano lokale takie jak: sklep z motocyklami, 

punkt informacyjny oraz wc ogólnodostępne 
183,3  

Corral z mini zoo 

W budynku zlokalizowano na parterze: 
komunikację, boksy dla zwierząt, pomieszczenie ptaszarni, 
siodlarnię, pomieszczenie socjalne i magazynowe. Piętro 

budynku przeznaczono jako pomieszczenie magazynowe na 
pasze i siano dla zwierząt 

180,64 
 

Źródło: Dokumentacja techniczna projektu 

Do Małej Architektury zostały zaliczone m.in. bramy wjazdowe, plac zabaw z urządzeniami, wieża 

ciśnień, wieża do wspinaczki, ogrodzenie terenu wybiegu dla koni, mini ZOO, lasso, plac weselny. 

Projektowane obiekty będą użytkowane w funkcjach zbliżonych do oryginału. Poszczególne 

obiekty będą miały wyodrębnione zaplecze i część socjalną pozwalających na prowadzenie w tych 

miejscach działalności gospodarczej. W opisywanym wariancie projektu inwestor powierzy 

prywatnym firmom utworzone w ramach projektu wybrane obiekty kubaturowe w formie dzierżawy. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu inwestor nie straci kontroli nad projektem, a opłaty pobierane za 

dzierżawę obiektów powstałych w ramach projektu zagwarantują stabilność przychodów, które 

pokrywać będą ogólne koszty zarządu nad inwestycją oraz pozwolą utrzymać tą część projektu, 

która generuje inne korzyści. 



 

 

 
Studium wykonalności: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – 
budowa Miasteczka Westernowego w Żorach 

INWESTOR: Nowe Miasto Sp. z o.o. 

 

 65 

Miasteczko Westernowe powstałe na terenach przy ul. Leśnej i w Żorach będzie ogólnodostępne. 

Liczbę wszystkich użytkowników infrastruktury aktywnego wypoczynku szacuje się na 200 000 osób 

rocznie. W tej liczbie przewidziano również osoby niepełnosprawne (wszystkie obiekty zostaną 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).  

Użytkownikami powstałej infrastruktury będą nie tylko mieszkańcy miasta Żory, dla których 

Miasteczko Westernowe stanie się atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu, ale także 

mieszkańcy województwa śląskiego, dla których Miasteczko Westernowe będzie ciekawym 

punktem na mapie wycieczek weekendowych, a w przyszłości punktem docelowym. Liczną grupę 

użytkowników będą stanowić także turyści zagraniczni, głównie turyści niemieccy oraz czescy, 

którzy stanowią prawie połowę wszystkich turystów odwiedzających Śląsk. Sprzyjającą 

okolicznością jest niewątpliwie wejście Polski do strefy Schengen oraz dogodna lokalizacja 

Miasteczka Westernowego na szlaku komunikacyjnym. 

Przewiduje się, że realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców Żor i powstania nowych firm z sektora MŚP głównie w zakresie obsługi ruchu 

turystycznego, w tym zaplecza noclegowego i gastronomicznego. Ponadto zostanie 

utworzone 10 nowych miejsc pracy . 

Miasteczko Westernowe w Żorach przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w regionie, 

podniesienia konkurencyjności regionu, jak też w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców. Urząd Miasta Żory i powołana przez niego spółka podejmie szereg 

działań przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Do współpracy w zakresie 

upowszechniania informacji o projekcie zaproszone zostaną media lokalne i regionalne, 

zarówno prasa, radio i telewizja. Kadra zarządzająca projektem będzie inicjować działania na 

rzecz informowania o projekcie w krajowych środkach masowego przekazu. Na cele projektu 

zaprojektowana zostanie strona internetowa na której zamieszczone będą informacje 

dotyczące projektu, w szczególności plany, wizualizacje oraz bieżące informacje o 

postępach w realizacji projektu. Banner przekierowujący na stronę www projektu będzie 

zamieszczony w miejskim serwisie internetowym oraz innych portalach partnerskich. Do 

współpracy w zakresie informowania o projekcie zaproszone zostaną Miasta partnerskie 

miasta Żory: Montceau-les-Mines (Francja), Mezőkövesd (Węgry), Kamp-Lintfort (Niemcy), 

Pasvalys (Litwa) oraz miasta ościenne, w tym w szczególności Miasta Beskidzkiej Piątki. 

Powstała w ramach projektu infrastruktura aktywnego wypoczynku pozwoli na realizację 

różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych zarówno przez NOWE MIASTO Sp. z o.o. jak i 

przez Urząd Miasta, w tym m.in.: organizację imprez tematycznych, ważnych wydarzeń w 

historii miasta, aktywnego wypoczynku dla dzieci w formie obozów, kolonii, ferii. 
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13 Analiza finansowa 

Założenia: 

Analiza finansowa obejmuje okres 15-letni, jest to okres spłaty kredytu inwestycyjnego. 

Okres żywotności budynków i budowli ustalono na 40 lat zgodnie ze stawka amortyzacji 2,5% 

 Okresem zerowym dla inwestycji jest rok 2010; 

 Okresem realizacji jest rok 2010-2011; 

 Stopa dyskontowa wynosi 9%. 

 Przyjęto że część kredytu długoterminowego przypadająca do spłaty w przeciągu 12 

miesięcy będzie zobowiązaniem krótkoterminowym. 

 

13.1 Nakłady na realizację projektu 

Przyjmuje się, że całość nakładów inwestycyjnych netto zamknie się kwotą: 

19.254.041,79 zł 

Nakłady te zostaną poniesione przez NOWE MIASTO Sp. z .o. w latach 2010-2011. 

 

Tabela 14 Zestawienie nakładów inwestycyjnych w okresie [PLN] 

Koszty inwestycji  
Razem 

2010-2011 
2010 2011 

 ŁĄCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE 19.254.041,79 339.104,10 18.914.937,69 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych inwestora 

 

13.2 Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży 

(Załącznik nr 3) 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się kalkulację opłat oraz sprzedaż świadczeń/usług dla 

odbiorców. Dostęp do miasteczka, korzystanie z przechowalni, toalety czy wstęp do mini zoo oraz 

korzystanie z innych atrakcji i parkingi będą w cenie biletu wstępu. 

 

Polityka cenowa 

Wynajem powierzchni usługowej 

Przychody tytułem dzierżawy powierzchni pod działalność m.in. gastronomiczną, handlową 

i usługową zostały oszacowane wyłącznie jako wpływy tytułem dzierżawy powierzchni wybranych 

budynków Miasteczka Westernowego. Polityka cenowa najemców pozostaje poza gestią 

opracowania. Przyjęto stawkę dzierżawy 1 m2 powierzchni w cenie 43 zł + VAT 22%.  

Osobno wyceniono wynajem budynku Szkółki niedzielnej, jako sali konferencyjnej. W tym 

przypadku przyjęto stawkę 100 zł + VAT 22% za 1 godzinę wynajmu. 
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Wstęp do mini zoo oraz korzystanie z innych atrakcji  

Przyjęta struktura cenowa jest raczej symboliczna. Zdecydowano się na pobieranie opłat ze 

względu na koszty utrzymania obiektu (pasza dla zwierząt, opiekę weterynaryjną), jak i też ze 

względu aby klient jeśli zapłaci to skorzysta z wielu atrakcji (skorzystają również najemcy) i zostanie 

na dłużej na terenie miasteczka. Warto zwrócić uwagę, że Miasteczko Westernowe nie ma 

konkurencji w najbliższej okolicy (do 100 km) jeśli chodzi o taki typ produktu turystyczno – 

rekreacyjnego. Najbliższe tego typu atrakcje znajdują się w Chorzowie (Wojewódzki Park Kultury i 

Wypoczynku, na terenie którego znajduje się m.in. zoo, wesołe miasteczko, tor saneczkowy, liczne 

restauracje). Natomiast typowe Miasteczka Westernowe w najbliżej odległości znajdują się dopiero 

we Wrocławiu, Ściegnach koło Karpacza czy Łodzi i nie stanowią realnej konkurencji dla żorskiej 

inwestycji. Warto również zwrócić uwagę, na Miasteczko Country w Czyżowicach oddalone od Żor 

o ok. 30 km jednak pod względem atrakcji i powierzchni nie można obu obiektów porównywać. Z 

racji tego, również mini zoo nie można oceniać osobno pod względem konkurencyjności, ale jako 

jeden z elementów całości Miasteczka Westernowego. 

Ustalono dwie stawki za wejście : 

 Dzieci i młodzież do 18 roku życia – 3 zł  

 Osoby dorosłe – 6 zł 

W tym zakresie porównywaliśmy Rancho westernowe w Grudziądzu, Miasteczko 

Westernowe we Wrocławiu to nasza oferta plasuje się w najniższej cenie wśród tych 

ośrodków rozrywkowych. 

Opłaty za przechowalnie 

W Miasteczku Westernowym udostępniono możliwość nieodpłatnego przechowania przedmiotów. 

W budynku „Biuro Szeryfa” wyodrębniono zamykane szafki – wszystko w cenie opłaty za wstęp.  

Aktualny i przyszły popyt na usługi 

Analiza popytu obejmuje porównanie oferty podobnych obiektów rozlokowanych w racjonalnej 

odległości od omawianego przedsięwzięcia. Należy przyjąć, iż korzystanie z usług oferowanych 

przez obiekt zajmuje przeciętnemu użytkownikowi kilka godzin, co oznacza, iż wszelkie 

konkurencyjne obiekty położone w odległości wymagającej dojazdu (w obie strony) dłuższego niż 

60 minut nie stanowią realnej konkurencji. Ponadto jak wcześniej wspomniano inwestycja nie ma 

w najbliższej okolicy konkurencji oferującej usługi stricte nawiązujące do charakteru Miasteczka 

Westernowego. Jedynym realnym konkurentem w województwie jest Wojewódzki Park Kultury 

i Wypoczynku w Chorzowie, nie oferuje on jednak atrakcji utrzymanych w jednej tematyce 

(np. Miasteczka Westernowego).  

Szacuje się, że Miasteczko Westernowe w Żorach odwiedzać będzie 200 000 osób rocznie. 

Miesięcznie żorską atrakcję odwiedzi ok. 17 000 osób. Przyjęto, iż z mini zoo skorzysta 7 000 dzieci 
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i młodzieży oraz 8000 dorosłych w miesiącu. Pozostałe około 1650 dzieci to będą najmłodsi do 3 

roku życia od których nie będzie się pobierać opłaty. Natomiast salę konferencyjną wynajmowana 

będzie średnio przez 5 godzin dziennie, 3 razy w tygodniu co daje miesięcznie 60 godzin. 

 

Wynajem powierzchni 

Wynajem powierzchni usługowej-handlowej 

W ramach obiektu funkcje m.in. hotelarskie, gastronomiczne, sklepu jeździeckiego, banku czy 

apteki będą zapewniane przez zewnętrzne firmy, wybrane w odrębnym postępowaniu i płacące 

czynsz za wynajem powierzchni i odrębnie opłacające media na podstawie wskazań liczników. 

Zgodnie z projektem powierzchnia pod wynajem wynosi 5332,6 m2. Założono, iż cała powierzchnia 

zostaje wynajęta od 1 roku funkcjonowania w kwocie 43 zł/ m2. Na rynku Żor i okolic funkcjonująca 

cena to pomiędzy 35-70 zł za m2 , a w centrach handlowych kwota ta dochodzi do 120 zł/ m2  . 

U konkurencji we Wrocławiu, Grudziądzu, czy Ściegnach koło Karpacza nie mają takiej oferty, 

bazują głównie na ofercie noclegowej (cena za pokój to między 140-180 zł), organizowaniu imprez 

zamkniętych ewentualnie na wynajęciu Sali (w zależności od wielkości to koszt od 3000 w górę za 

dzień).  

Plan przychodów 

Prognoza przychodów powstała przez przemnożenie jednostkowej odpłatności przez 

prognozowany popyt. 

Szczegółowy plan przychodów  w pierwszym roku przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 15 Zestawienie przychodów w pierwszym roku [PLN] 

 

Rodzaj powierzchni 

  Kwota  

% wynajmu 

kwota 
przychodu netto 
/ rok      (x 12 m-

cy) 
jednostka 

/m-c 

1 .za m2 /      
2.; 3.; 4. cena 
jednostkowa 
/ 5. godzina 

1. wynajem 5332,6 43,00 zł 100% 2 751 621,60 zł 

2. wstęp  dzieci 7000 3,00 zł   252 000,00 zł 

3. wstęp  dorośli 8000 6,00 zł   576 000,00 zł 

5. wynajem sal szkółki 
niedzielnej 60 100,00 zł 

  
   72 000,00 zł  

      suma: 3 651 621,60 zł 
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13.3  Kalkulacja kosztów operacyjnych 

(Załącznik nr 2) 

Na podstawie danych przekazanych przez beneficjenta określono prognozy kosztów bezpośrednio 

związanych z eksploatacją wybudowanej infrastruktury w wariancie zerowym (stan obecny) oraz 

inwestycyjnym. 

W kosztach operacyjnych została uwzględniona amortyzacja w odniesieniu do majątku powstałego 

w wyniku realizacji projektu. Została przyjęta amortyzacja liniowa, przy założeniu 40 letniego 

okresu żywotności księgowej projektu. Równocześnie została wyznaczona wartość rezydualna 

majątku powstałego w ramach projektu, oznaczona metodą dochodową. Wartość rezydualna 

wynosi 10.764,41 tys. zł. Dla porównania wartość księgowa wyniesie 11.993,67 tys. zł. 

W prognozie finansowej, w wariancie inwestycyjnym ujęto następujące koszty (rocznie): 

 Amortyzacja wynikająca z odpisów rocznych majątku wytworzonego w ramach projektu. 

 Zużycie materiałów i energii  

 Wynagrodzenia (10 etatów x średnie wynagrodzenie 2000 netto/m-c). 

 Usługi obce (eksploatacji kabin WC, usługi sprzątania, ochrona, wywóz nieczystości, 

utrzymanie zieleni, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne i biurowe). 

 Pozostałe (pasza dla zwierząt z mini zoo: 30 000 netto rocznie) 

W pierwszym roku funkcjonowania projektu koszty są następujące: 

Tabela 16 Zestawienie zbiorcze kosztów w pierwszym roku eksploatacji (wariant inwestycyjny) [PLN] 

 

KOSZTY RZECZYWISTE 

amortyzacja 512 295,00 1       481 350,00 zł  

materiały i energia 50 000,00 1         50 000,00 zł  

wynagrodzenia 20 000,00 12       240 000,00 zł  

usługi obce 21 250,00 12       255 000,00 zł  

podatki opłaty 141 468,64 1       145 468,64 zł  

świadczenia na rzecz 
pracowników 5 000,00 12         60 000,00 zł  

pozostałe 30 000,00 1         30 000,00 zł  

reklama 1 334,00 12         16 008,00 zł  

bieżące remonty 1 000,00 12         12 000,00 zł  

         1 289 826,64 zł  

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 



 

 

 
Studium wykonalności: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – 
budowa Miasteczka Westernowego w Żorach 

INWESTOR: Nowe Miasto Sp. z o.o. 

 

 70 

Amortyzacja 

Przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych zastosowano metodę liniową, stawka 2,5% (okres 40 

lat). Roczny odpis amortyzacji dla projektu wyliczony został w sposób uproszczony i wyniósł 

rocznie 481 351,00 PLN. 

 

13.4 Kalkulacja kosztów finansowych 

W kalkulacji został uwzględniony kredyt inwestycyjny na okres 15 lat udzielony w kwocie 12.500,00 

tys. zł  i kredyt obrotowy udzielony w kwocie 3.000,00 tys. zł na podatek VAT. 

1. Planowane koszty kredytu inwestycyjnego w roku 2011 to około 405,43 tys. zł  

z tytułu odsetek i 75 tys. zł z tytułu prowizji za udzielenie kredytu, 

2. Planowane koszty kredytu obrotowego będą związane z okresem inwestycyjnym i w 

roku 2011 wyniosą około 50 tys. zł, prowizja za udzielenie wyniesie około  

18,00 tys. zł. 

 
13.5 Rachunek zysków i strat 

(Załącznik nr 5) 

Prognoza rachunku zysków i strat dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana 

w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości. W rachunku wyników przyjęto, że koszty 

odsetkowe będą naliczane miesięcznie od kwietnia roku 2011. 

 

13.6 Rachunek przepływów pieniężnych 

Poniżej został zaprezentowany rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w ujęciu 

różnicowym. Szczegółowa prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego 

projektu została przedstawiona w Załączniku nr 6. 

Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego przedsięwzięcia została 

wykonana w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, metodą pośrednią.  

W okresie funkcjonowania projektu występują dodatnie przepływy gotówkowe, co oznacza, iż 

projekt będzie się utrzymywał z samodzielnie wygenerowanych środków i nie będzie wymagał 

dodatkowych środków finansowych. Dla potrzeb analizy projektu nadwyżka finansowa jest 

akumulowana na dalsze działania inwestycyjne spółki. 
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13.7 Źródła finansowania projektu 

Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł: 

 Dotacja z EFRR w kwocie nie niższej jak 6.754.041,79 zł., 

 Kredyt bankowy. 

Projekt będzie finansowany ze środków własnych i kredytu bankowego: 

- 12.500.000,00 zł kredyt bankowy – co stanowi 64,92% wartości inwestycji, 

- 6.754.041,79 zł., dotacja – co stanowi 35,08% wartości inwestycji 

Podatek VAT też będzie sfinansowany z kredytu przyjmuje się, że średnie wykorzystanie kredytu 

obrotowego na VAT będzie w kwocie 1.500,00 tys. zł, ze względu na wieloetapowe prace 

związane z projektem, a tym samym następujące w okresie etapowe zwroty podatku. 

  

13.8 Ocena wskaźnikowa prognoz finansowych Spółki 

Płynność finansowa 

W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno obok 

przestrzegania zasady racjonalnego gospodarowania, tak prowadzić swoją działalność, aby 

zachować płynność finansową. Płynność pokazuje zdolność firmy do wywiązywania się z 

krótkoterminowych zobowiązań, tzn. tych, które są płatne w przeciągu jednego roku. W tym celu 

firmy wykorzystują zasoby płynne, a więc aktywa bieżące, które mogą być szybko zamienione na 

gotówkę. 

 Wskaźnik płynności bieżący informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące 

zobowiązania.  Zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2-2,0; 

co oznacza, że zachowanie równowagi finansowej firmy wymaga aby wielkość aktywów bieżących 

była około dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów. 

Przeanalizowano w tym zakresie okres najbliższych pięciu lat po zakończeniu inwestycji: 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

1,20 1,34 1,87 2,28 2,92 

 

Jak widać najcięższym dla spółki będzie roku 2012 ale już od roku 2013 płynność poprawia się. 

Ze względu na wartość i rodzaj zapasów (składnik gruntowy) wskaźnik płynności szybkiej QR 

przyjmuje niższe wartości natomiast progresja wskaźnika jest podobna jak w CR. 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

0,53 0,64 0,91 1,18 1,60 
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Ocena zadłużenia. 

Analiza zadłużenia pozwala ocenić politykę finansową firmy, stąd określa się ją też analizą 

struktury finansowej. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki obrazuje strukturę finansowania jego majątku, jego 

wartość w przedziale od roku 2012 do końca 2016 przedstawia się następująco: 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

0,73 0,69 0,65 0,62 0,59 

 

Według standardów zachodnich w firmie, w której nie została zachwiana równowaga między 

kapitałem obcym, a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w  przedziale  

0,57 –0,67, spółka osiąga wynik pomiędzy 0,73-0,59 w badanym okresie. 

 

Ważną cechą wypłacalności firmy jest zdolność do terminowej spłaty odsetek, bowiem 

umowa może przewidywać również nieregularny charakter spłaty kapitału kredytów, natomiast 

odsetki płaci się zwyczajowo po upływie każdego okresu obrachunkowego w przypadku 

analizowanej spółki co miesiąc. Wskaźnik ten jest stosunkiem sumy zysku brutto, amortyzacji i 

odsetek do odsetek, w przypadku analizowanej spółki wynosi:  

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

4,20 4,60 5,10 5,60 6,00 

 

Jest to średnia wartość ale ulegająca poprawie w badanym okresie. 

Analiza sprawności działania. 

Wartość wskaźnika rotacji zapasów jest wysoka co nie jest zbyt pozytywne ale wynika ona z 

rodzaju i charakterystyki zapasu (nieruchomość gruntowa), wartość wskaźnika w przedziale 

czasowym przedstawia się następująco: 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

208,02 185,77 164,52 144,23 124,86 

 

Wskaźnik rotacji należności określa, ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze 

należności. Informuje on zatem kierownictwo firmy, w jakim stopniu kredytuje ona swoich 

odbiorców i jak długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach. W wielu firmach 

niezrealizowane należności wynoszą około 2 miesięcy. Kiedy płatność należności przekracza ten 

okres, pojawia się zagrożenie w postaci kumulowania należności, co grozi powstawaniem zatorów 

płatniczych. W spółce wartość wskaźnika w okresie przedstawia się następująco: 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

17,34 17,23 17,13 17,02 16,91 
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Jak widać wartość wskaźnika nie przekracza 1 miesiąca, ma to związek z charakterem 

działalności związanej między innymi z wynajmem powierzchni. 

 

Wskaźnik płacenia zobowiązań określa okres płacenia zobowiązań wobec dostawców  

w stosunku do sprzedaży netto w okresie. Relacja ta wskazuje, jaki jest średni czas regulowania 

zobowiązań w spółce. Im czas ten jest dłuższy, tym mniejsze są potrzeby w zakresie kapitału 

obrotowego. Porównując go z warunkami sprzedaży oferowanymi odbiorcom możliwe jest 

określenie czy firma zdolna będzie do zapłacenia swoich zobowiązań, kiedy nadejdzie termin ich 

płatności. 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

7,80 7,83 7,86 7,88 7,91 

 

Jak widać spółka zamierza regulować swoje zobowiązania do 8 dni. 

 

Rentowność. 

Wskaźnik rentowności netto sprzedaży obliczamy jako relację zysku netto do sprzedaży 

netto – w firmie wartość tego wskaźnika w okresie przedstawia się następująco: 

 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

35,7% 35,2% 37,1% 38,7% 39,9% 

 

Wielkość tego wskaźnika odzwierciedla politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk, jaki 

generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży. Jednak poziom wskaźnika rentowności 

sprzedaży netto jest zdeterminowany strukturą zysku generowanego na poszczególnych rodzajach 

działalności podstawowej, działalności finansowej, wyniku na pozostałej sprzedaży. Wartość                   

tego wskaźnika będzie na dobrym, wysokim poziomie. 

Następny aspekt badania rentowności firmy dotyczy rentowności zaangażowanego kapitału 

własnego, czyli tzw. rentowności finansowej. Pozwala ona określić stopę zysku jaką przynosi 

inwestycja w daną firmę – wyraża  ją relacja zysku netto do kapitałów własnych. 

 

 

2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

19,2% 17,0% 16,7% 17,0% 17,3% 
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Im wyższa wartość wskaźnika tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy. Wyższa 

efektywność  kapitału własnego stwarza bowiem możliwość uzyskania wyższych dywidend oraz 

dalszego rozwoju spółki. 

W analizie przyczynowej wskaźnika rentowności kapitału własnego należy uwzględnić 

rentowność sprzedaży netto, rotację aktywów, strukturę kapitału zaangażowanego w 

przedsiębiorstwie (kapitału własnego i obcego).        

 

13.9 Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji 

Metoda wartości zaktualizowanej netto pozwala określić aktualną wartość wypływów  

i wydatków pieniężnych związanych z realizacją ocenianego przedsięwzięcia rozwojowego. NPV 

określa się jako sumę, zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych 

netto (NCV), zrealizowanych w całym okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy 

dyskontowej. Wartość ta wyraża zaktualizowaną na moment dokonywania oceny, wielkość 

korzyści, jakie rozpatrywane przedsięwzięcie rozwojowe może przynieść firmie. 

Badane przedsięwzięcie rozwojowe jest opłacalne jeżeli NPV > 0. Dodatnie NPV oznacza 

bowiem, że stopa rentowności tego przedsięwzięcia jest wyższa od stopy granicznej, określonej 

poprzez przyjętą do rachunku stopę procentową. 

Wskaźnik dyskontowy R wstępnie przyjęto na poziomie 9,0% wskaźnik ten z reguły jest 

wypadkową wartości papierów wartościowych (obligacji) 5 letnich i ryzyka danej działalności.  

Przy tym poziomie ustalona wartość NPV wynosi (nie licząc wartości rezydualnej): 

5 309,69 TYS. ZŁ 

IRR to stopa procentowa przy której zaktualizowana wartość strumieni wydatków 

pieniężnych jest równa obecnej wartości strumieni wpływów pieniężnych. Jest to więc taka stopa 

procentowa, przy której wartość zaktualizowana netto ocenianego przedsięwzięcia rozwojowego 

jest równa zero (NPV = 0). 

 IRR pokazuje bezpośrednio stopę rentowności badanych przedsięwzięć. Pojedyncze 

przedsięwzięcie rozwojowe jest opłacalne wówczas, gdy jego wewnętrzna stopa zwrotu jest 

wyższa (w skrajnym wypadku równa) od stopy granicznej, będącej najniższą możliwą do 

zaakceptowania przez inwestora stopą rentowności. 

Dla badanego przedsięwzięcia IRR (bez wartości rezydualnej) wynosi: 

13,5% 
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Podsumowując przedsięwzięcie jest opłacalne ponieważ przy wskaźniku dyskontowym 9,0% 

zdyskontowane przepływy pieniężne przyjmują wartość dodatnią w 15 letnim okresie. IRR 

potwierdza bezpieczeństwo transakcji do stopy 13,50%. 

 

 
14 Analiza korzyści 

14.1 Analiza metodą uproszczoną 

Na skutek realizacji niniejszego projektu korzyści odniosą: 

 Miasto Żory i cały region województwa śląskiego 

 Mieszkańcy Żor 

 Turyści odwiedzający Miasto Żory 

Korzyści dla Miasta i regionu 

 Udostępnienie mieszkańcom Żor, regionu oraz turystom odwiedzającym Żory nowoczesnej 

infrastruktury turystycznej w postaci Miasteczka Westernowego (o powierzchni 3,6 ha). 

 Poprawa wizerunku miasta, jako jednostki, która jest w stanie realizować projekty 

inwestycyjne na rzecz mieszkańców i turystów. 

 Pośredni wpływ na wzrost zatrudnienia w Mieście (część obiektów Miasteczka 

Westernowego zostanie udostępniona pod działalność gospodarczą w formie dzierżawy, 

w celu obsługi miasteczka planuje się zatrudnienie 50-ciu osób). 

 Wzrost wartości inwestycyjnej regionu. 

 Wzrost atrakcyjności Żor jako miejsca atrakcyjnego pod względem zamieszkania. 

 Podniesienie poziomu absorpcji funduszy UE przez Spółkę powołaną przez Miasto Żory  

o 6.754.041,79 PLN. 

 Wzrost znaczenia turystyki, jako podstawowego czynnika stymulującego rozwój regionu. 

 Umożliwienie realizacji projektu, który bez dofinansowania byłby znacząco odłożony 

w czasie lub wręcz zaniechany. 

Korzyści dla mieszkańców Żor 

 Stworzenie mieszkańcom Miasta dogodnych warunków do aktywnego wypoczynku 

w postaci zagospodarowanej przestrzeni o powierzchni 3,6 ha na cele rozwoju 

infrastruktury rekreacyjnej. 

 Stworzenie warunków do zagospodarowania wolnego czasu w sposób aktywny. 

 Stworzenie warunków do podejmowania działalności gospodarczej związanej z usługami 

turystycznymi (np. gastronomia, miejsca noclegowe, SPA itp.). 
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 Wzrost dochodów mieszkańców wynikający z rozwijającego się ruchu turystycznego 

i podejmowania działalności gospodarczej. 

 Podniesie poczucia wartości wśród mieszkańców miasta i atrakcyjności zamieszkiwania 

na tym obszarze. 

Korzyści dla turystów 

 Diametralny rozwój oferty turystycznej rekreacyjnej na terenie miasta Żory. 

 Udostępnienie turystom unikatowej infrastruktury turystycznej (Miasteczko Westernowe) o 

powierzchni 3,6 ha, umożliwiającej wielokierunkową rekreację. 

 Dostęp do różnorodnej oferty turystycznej zlokalizowanej na jednym obszarze (mini Zoo, 

SPA, ścianka wspinaczkowa, itp.). 

Projekt będzie odpowiedzią na zidentyfikowane problemy Gminy. Dzięki podjętym działaniom 

nastąpi poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej, zaś miasto Żory, jak i cały Subregion Zachodni 

zyskają nowy atrakcyjny produkt turystyczny. W efekcie realizacji projektu powstanie interesująca 

oferta. Takie zagospodarowanie terenów przy ul. Leśnej pozwoli na osiągnięcie długofalowych 

korzyści wynikających z rozwijania nowej oferty turystycznej, dostępnej dla mieszkańców miasta, 

powiatu, subregionu oraz odwiedzających miasto turystów.  

Realizacja projektu ma znaczenie dla przeciwdziałania marginalizacji gospodarczej i społecznej 

Żor poprzez wpływ na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej tego obszaru. 

Planowana inwestycja istotnie przyczyni się do rozwoju gospodarczego, co będzie skutkowało 

szeregiem wymiernych korzyści ekonomicznych. Należy zatem stwierdzić, iż wnioskowany projekt 

jest uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia.  
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15 Analiza wrażliwości i ryzyka 

15.1 Analiza wrażliwości 

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie jak zmiany w wartości przychodów i kosztów 

operacyjnych wpłyną na opłacalność inwestycji. 

1. Jak wynika z analizy wrażliwości spadek przychodów o 5% powoduje spadek wskaźnik IRR  

o 0,96 a wartość NPV jest dalej dodatnia – jest to istotne z punktu widzenia gdyby nie była 

wynajęta cała powierzchnia kompleksu. Spadek przychodów  o 10% powoduje już że wartość IRR 

jest niższa od zakładanej o 1,95 i stanowi wartość 11,55%. Spadek przychodów o 22,5% powoduje 

że IRR jest zerowe. 

2. Jak wynika z analizy wrażliwości wzrost przychodów o 5%  powoduje wzrost wskaźnika IRR  

o  0,94. 

  

15.2 Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka ma za zadanie wykazać jakie zmienne mogą w znaczącym stopniu wpłynąć na 

realizację projektu oraz w jaki sposób inwestor ma zamiar zarządzać zdiagnozowanym ryzykiem. 

Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury publicznej charakteryzują się niskim ryzykiem 

inwestycyjnym. W niniejszej części zidentyfikowano i oceniono szereg ryzyk związanych 

z realizacją i eksploatacją inwestycji. Zauważyć można, iż jedynie dwa ryzyka są prawdopodobne 

i mogą mieć znaczący wpływ na uzyskanie efektów projektu. Z tego powodu beneficjent powinien 

zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty płynności finansowej na skutek opóźnień w wypłacie 

refundacji. Bazując na doświadczeniach z wdrażania ZPORR gdzie całość kontroli prowadzona 

była na szczeblu regionalnym, okres ten mógł się wydłużyć z zapowiadanych 2 do 4-6 miesięcy. 

Dla beneficjentów, którzy nie mogli w tym czasie finansować robót powodowało to konieczność 

wstrzymywania prac, renegocjacji umów, wprowadzania zmian do umów z instytucją wdrażającą. 

Warto zauważyć, iż najbardziej prawdopodobne ryzyka mające najistotniejszy wpływ na realizację 

projektu leżą, zgodnie z wykonaną analizą, po stronie dawcy środków, co utrudnia beneficjentowi – 

odpowiedzialnemu za wykonanie projektu – zarządzanie nimi. 

Spośród mniej prawdopodobnych ryzyk, jednak mogących mieć wysoki wpływ na efekt końcowy 

projektu warto dobrze zdiagnozować kwestie zamówień publicznych – punkt bardzo wrażliwy 

w kwestiach czasu realizacji projektu. Dobrze przygotowana SIWZ i odpowiednio kompetentnie 

przeprowadzona procedura przetargowa są gwarantem realizacji harmonogramu. Poza gestią 

zleceniodawcy pozostaje skłonność oferentów do odwołań. 

Pozostałe ryzyka z kategorii niskiego prawdopodobieństwa i wysokiego wpływu na projekt są dość 

proste w zarządzaniu, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia nie przekracza 5-10 %. Większość 

z nich może być łatwo kontrolowana za pomocą sprawnego monitoringu projektu. 
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Tabela 15 Matryca ryzyk i prawdopodobieństw 

Ryzyko 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia 
Wpływ na efekt 

końcowy 
Środki zaradcze 

Nieotrzymanie refundacji w 
terminie 

Wysokie Wysoki 
Finansowanie środkami własnymi 

Opóźnienia po stronie IŻ RPO 

Wysokie Wysoki 

Gotowość do modyfikacji harmonogramu 
Dokładne przygotowanie harmonogramu oraz 
wariantów realizacji w przypadku opóźnień w ocenie 
wniosku lub wypłacie refundacji 

Opóźnienia z winy zlecającego 
(proceduralne) 

Średnie Wysoki 
Dobra SIWZ, sprawny zespół projektowy 

Opóźnienia z winy wykonawcy Średnie Średni Stosowne zapisy umowy o karach umownych 

Złe warunki meteorologiczne Średnie Niski Elastyczny harmonogram rzeczowo-finansowy 

Opóźnienia po stronie 
beneficjenta 

Niskie Niski 
Zbudowanie kompetentnego zespołu do zarządzania 
projektem 

Nie zrealizowanie projektu w 
całości 

Niskie Wysoki 
Zapisy umowy z IŻ RPO 

Brak uzyskania zamierzonych 
efektów 

Niskie Wysoki 
Monitoring i kontrola 

Utrata płynności Niskie Wysoki Dyscyplina finansowa 

Konieczność zwrotu dotacji 

Niskie Wysoki 

Systematyczny monitoring i przestrzeganie zapisów 
umowy o dofinansowanie 

Opóźnienia związane ze 
zmianami prawa 

Średnie Średni 
Monitoring stanu prawnego, szybka reakcja w 
przypadku zmiany wytycznych i innych przepisów 

Źródło: Opracowanie własne 
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16 Analiza SWOT 

Silne strony 

 walory środowiska przyrodniczego 

 walory środowiska kulturowego 

 relatywnie wysoki poziom cywilizacyjny 

 dobrze rozwinięta infrastruktura 
komunikacyjna 

 aktywne zaangażowanie w 
przedsięwzięcie organów samorządowych 

 

 

 

Słabe strony 

 nierównomierny rozkład infrastruktury 
turystycznej  i brak odpowiedniej bazy na 
badanym obszarze 

 konkurencja wewnętrzna zbliżonych 
produktów turystycznych 

 brak współdziałania w interesie wspólnym 
podmiotów jednorodnych branżowo 

 słaby popyt wewnętrzny na produkty 
turystyczne i nie docenianie znaczenia 
jego rozwoju 

 

 

Szanse 

 sąsiedztwo wielkich aglomeracji 

 aktywny wypoczynek jako model 
cywilizacyjny 

 zróżnicowania sprzyjające dywersyfikacji 
profili turystycznych, 

 skondensowanie wielu atrakcji 
turystycznych w jednym miejscu co 
przyciągnie zarówno inwestorów jak i 
mieszkańców miasta 

Zagrożenia 

 silna konkurencja ze strony innych 
obszarów - konieczność poszukiwania 
atrakcji niepowtarzalnych 

 niekorzystny rozwój głównych powiązań 
komunikacyjnych 

 opóźnienia w realizowaniu projektu 
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17 Analiza oddziaływania na środowisko 

Punkt „Analiza oddziaływania na środowisko” inwestycji została sporządzona na podstawie: 

Ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a 

także następujących aktów prawnych: 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 04.92.880 z dnia 

30 kwietnia). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z dnia 9 listopada 2004 r. z późn. 

zmianami). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko w rozpatrywanym przypadku nie jest wymagane. W związku z powyższym 

niniejszy rozdział zawiera uproszczoną analizę oddziaływania Inwestycji na środowisko na etapie 

realizacji i eksploatacji. 

W niniejszym opracowaniu założono, iż przy zastosowaniu przepisów branżowych oraz przepisów 

BHP realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska zarówno na etapie 

jego budowy, jak i podczas eksploatacji. 

17.1 Oddziaływanie inwestycji na krajobraz, powierzchnię ziemi i zagospodarowanie terenu 

Inwestycja w fazie realizacji w pewnym stopniu wpłynie na krajobraz i zagospodarowanie terenu 

w okolicy. Oddziaływanie to będzie związane z prowadzonymi pracami budowlanymi, pracą 

sprzętu oraz dowozem materiałów. Oddziaływanie to będzie przejściowe i krótkotrwałe i ustąpi po 

zakończeniu prac budowlanych. 

Zrealizowana inwestycja nie spowoduje znaczących zmian w ukształtowaniu terenu.  

Zrealizowanie projektu zgodnie z założeniami projektowymi przyczyni się do uporządkowania 

terenu, a inwestycja wkomponuje się w istniejący krajobraz i może przyczynić się do poprawy jego 

walorów. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania 



 

 

 
Studium wykonalności: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – 
budowa Miasteczka Westernowego w Żorach 

INWESTOR: Nowe Miasto Sp. z o.o. 

 

 81 

przestrzennego miasta Żory” (Uzgodnienie wydane przez Prezydenta Miasta Żory Nr 

UA.RPP.MU.7327-103/09 z dnia 01.06.2009r.)  

17.2 Oddziaływanie inwestycji na ludzi 

Planowana inwestycja w fazie realizacji może powodować pewne utrudnienia i ograniczenia dla 

ludności związane z pracami budowlanymi na wyznaczonym terenie. 

W fazie eksploatacji, inwestycja przyczyni się do poprawy warunków życia ludności poprzez 

stworzenie regionalnego produktu turystycznego stanowiącego jednocześnie miejsce rekreacji i 

aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Miasta.  

17.3 Oddziaływanie inwestycji na florę i faunę 

W fazie realizacji inwestycji może nastąpić częściowe zniszczenie roślinności trawiastej oraz 

naruszenie drzew i krzewów. Zwiększona emisja hałasu w fazie budowy może powodować 

płoszenie zwierząt żyjących w okolicy. 

Podczas eksploatacji inwestycji znaczące oddziaływanie na roślinność i zwierzęta nie powinno 

wystąpić. 

17.4 Oddziaływanie na warunki akustyczne, klimat oraz środowisko wodne i powietrze  

W fazie realizacji inwestycji wystąpi czasowe pogorszenie się warunków akustycznych, które 

nastąpi w wyniku zwiększonego poziomu hałasu i wibracji oraz niewielka emisja do powietrza 

pyłów i spalin podczas prac budowlanych. Oddziaływania te ustąpią po zakończeniu realizacji 

inwestycji 

W fazie eksploatacji inwestycji źródłem podwyższonego poziomu hałasu mogą być turyści i 

mieszkańcy miasta odwiedzający Miasteczko Westernowe. 

Eksploatacja inwestycji nie wpłynie na warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego 

w okolicy. 

Zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji inwestycja nie naruszy istniejących warunków 

wodnych.  

17.5   Oddziaływanie na dobra materialne oraz zabytki 

Oddziaływania na dobra materialne i zabytki nie wystąpią na etapie realizacji i eksploatacji 

inwestycji.   

17.6   Zagrożenia związane z realizacją i eksploatacją inwestycji 

Szczególne zagrożenia podczas fazy realizacji i eksploatacji inwestycji nie powinny wystąpić. Tak 

jak już wcześniej wspomniano okresowe i czasowe zagrożenia mogą pojawić się jedynie na etapie 

realizacji inwestycji (np. awarie i uszkodzenia sprzętu, wycieki paliwa). 

Na etapie eksploatacji rozpatrywany obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na 

otaczające środowisko. Należy także zadbać o właściwą gospodarkę odpadami. Na terenie całego 

Miasteczka muszą zostać zamontowane kosze na śmieci a teren i okolica inwestycji powinna być 
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oczyszczana i sprzątana przez odpowiednie służby. Zebrane odpady powinny zostać usuwane 

i transportowane na składowisko odpadów. 

17.7 Podsumowanie 

Realizacja planowanej inwestycji nie stworzy zagrożenia dla środowiska i ludzi. Nie wystąpią też 

negatywne oddziaływania na dobra materialne i zabytki. 

Okresowe i czasowe zagrożenia mogą pojawić się jedynie na etapie realizacji inwestycji (np. 

awarie i uszkodzenia sprzętu, wycieki paliwa). 

Na etapie eksploatacji rozpatrywany obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na 

otaczające środowisko. Należy zadbać o właściwą gospodarkę odpadami.  

Zrealizowana inwestycja nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu.  

Inwestycja stworzy dogodne i bezpieczne warunki do rozwoju turystyki na terenie Miasta Żory 

poprzez stworzenie regionalnego produktu turystycznego.  

Eksploatacja Miasteczka Westernowego w Żorach: 

 nie będzie wiązała się ze wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 nie wpłynie znacząco na tereny zielone, 

 nie wpłynie w sposób istotny na klimat akustyczny otoczenia, 

 przy prawidłowo zaprojektowanym systemie gromadzenia i usuwania odpadów nie będzie 

miała wpływu na stan środowiska wodno-gruntowego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania minimalizują potencjalnie negatywne oddziaływanie obiektu na 

środowisko w trakcie jego eksploatacji, a przy przestrzeganiu wszystkich obowiązujących norm 

i przepisów nie nastąpi kumulacja ewentualnych niekorzystnych oddziaływań na żadnym z etapów 

jego realizacji.  

Teren planowanej inwestycji nie jest położony w zasięgu obszarów lub terenów o których mowa 

w art. 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późn. zmianami). Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko zarówno w fazie budowy, 

jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie wpływało na obszary NATURA 2000. 

Podsumowując oddziaływanie projektu należy ocenić jako neutralne względem środowiska. 
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Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy w zł. 
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Załącznik nr 2 - prognoza kosztów w tys. zł 

Rok 

Budowa Eksploatacja                       

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Koszty 
działalności 
operacyjnej 0 65,11 1 310,97 1 321,67 1 332,53 1 343,53 1 354,69 1 366,03 1 377,52 1 389,19 1 401,02 1 413,03 

1 
425,21 1 437,58 1 450,12 1 462,86 1 475,79 

1. Amortyzacja 0 40,11 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 481,35 

2. Zużycie 
materiałów i 
energii 0 5,25 52,50 53,03 53,56 54,10 54,64 55,19 55,74 56,30 56,86 57,43 58,00 58,58 59,17 59,76 60,36 

3. Usługi obce 0 15,75 284,55 287,40 290,27 293,17 296,10 299,06 302,05 305,07 308,12 311,20 314,31 317,45 320,62 323,83 327,07 

4. Podatki i 
opłaty 0 4,00 145,47 146,92 148,39 149,87 151,37 152,88 154,41 155,95 157,51 159,09 160,68 162,29 163,91 165,55 167,21 

5. 
Wynagrodzenia 0 0,00 240,00 244,80 249,70 254,69 259,78 264,98 270,28 275,69 281,20 286,82 292,56 298,41 304,38 310,47 316,68 

6. Świadczenia 
na rzecz 
pracowników 0 0,00 63,00 63,63 64,27 64,91 65,56 66,22 66,88 67,55 68,23 68,91 69,60 70,30 71,00 71,71 72,43 

7. Pozostałe 0 0,00 44,10 44,54 44,99 45,44 45,89 46,35 46,81 47,28 47,75 48,23 48,71 49,20 49,69 50,19 50,69 

8. Wartość 
sprzedanych 
towarów i 
materiałów  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Załącznik nr 3 – prognoza kosztów finansowych związanych z kredytem długoterminowym w tys. zł 
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Załącznik nr 4 – bilans w tys. zł (dotyczy analizy inwestycji) 
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Załącznik nr 5 – rachunek zysków i strat w tys. zł (dotyczy analizy inwestycji) 
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Załącznik nr 6 – rachunek przepływów w tys. zł (dotyczy analizy inwestycji) 
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Załącznik nr 7 – opłacalność przedsięwzięcia w tys. zł (dotyczy analizy inwestycji) 
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Załącznik nr 8 – bilans w tys. zł (całość działalności) 
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Załącznik nr 9 – rachunek zysków i strat w tys. zł (całość działalności) 
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Załącznik nr 10 – rachunek przepływów w tys. zł (całość działalności) 
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Załącznik nr 11 – matryca logiczna projektu  

Logika interwencji Wskaźniki Weryfikacja wskaźników – źródła Założenia 

Cele ogólne/pośrednie 
(Oddziaływanie Projektu) 

 
Wzrost konkurencyjności turstycznej Gminy 
Miejskiej Żory a co za tym idzie – całego 
regionu. 

Wskaźniki oddziaływania 
 Saldo migracji 
 Wzrost liczby turystów polskich i 

zagranicznych odwiedzających miasto  

 Statystyki GUS  

Cel bezpośredni projektu 
(Rezultat Projektu) 

 
Stworzenie regionalnego produktu 
turystycznego – Miasteczka Westernowego. 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba turystów 
korzystających z  nowych 
parków tematycznych 

osoba 200 0000   

 

 Analiza statystyk 
prowadzonych przez 
pracowników Miasteczka 
Westernowego oraz spółki 
Nowe Miasto 

 Zwiększenie nakładów na rozwój 
infrastruktury turystycznej regionu 

Produkt/y Projektu 
 
1 Miasteczko Westernowe będące 
regionalnym produktem turystycznym.   

 Wskaźniku produktu 

Liczba nowych parków 
tematycznych 

szt. 1 

Powierzchnia nowych parków 
tematycznych 

m
2
 30 000 

 

 Protokoły odbioru prac 
 Dokumentacja 

powykonawcza 

 Terminowe zakończenie prac 

Działania Projektu 
 Opracowanie dokumentacji dla otrzymania 

środków w ramach PRS Zachodniego 
 Opracowanie dokumentacji technicznej i 

przetargowej 
 Przeprowadzenie przetargu wraz z 

wyłonieniem wykonawcy 
 Przeprowadzenie prac budowlanych 
 Pozyskanie kredytu 
  Rozliczenie projektu 

Środki i zasoby  
 

 Wykonawca prac budowlanych i adaptacyjnych 
 Inspektor nadzoru 
 Pracownik odpowiedzialny za przetarg 
 Pracownik księgowy 

 

Budżet projektu 
 
 

19.254.041,79  PLN NETTO 
 

 Procedura przetargowa 
przeprowadzona w możliwie 
najkrótszym terminie 

 Dobra współpraca z wykonawcą 

 
 

  
 
 

Warunki wstępne 

Uruchomienie finansowania PROJEKTU 
w terminie umożliwiającym przeprowadzenie 
prac zgodnie z przyjętym harmonogramem 

realizacji inwestycji 
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