


Cele operacyjne oraz kierunki działań,

które mogą dotyczyć 

Sołectwa Studzionka
/czerwoną czcionką, uwagi wniesione przez naszą Radę Sołecką/



Interesujące nas kierunki działań:

� Cel operacyjny I.3.2. 

� Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego na rzecz poprawy konkurencyjności 

� Kierunki działań: 

� aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju działalności kulturalnej; 

� ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego 

� poprawy estetyki i ładu przestrzennego w mieście i na obszarach wiejskich 

� Cel operacyjny II.1.1. � Cel operacyjny II.1.1. 

� Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez inwestycje w infrastrukturę oświatową oraz dostęp do wysokiej 
jakości oferty edukacyjnej 

� Kierunki działań: 

� budowa, rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych; 

� budowa, rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego placówek oświatowych; 

� Cel operacyjny II.1.2. 

� Zapewnienie spójności społecznej Gminy poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

� Wsparcie mieszkańców, aktywizacja istniejącego kapitału społecznego powinna obejmować zarówno obszary 
miejskie jak i wiejskie Gminy. Realizacja działań rewitalizacyjnych oraz w ramach odnowy wsi będą miały 
szerokie i długofalowe znaczenie w wyrównaniu poziomu i jakości życia w Gminie. Należy wykorzystać w tym 
celu istniejącą już infrastrukturę – np. potencjał świetlic wiejskich, czy tzw. „serca wsi” (swoiste centra 
aktywności mieszkańców). 



Interesujące nas kierunki działań:

� Cel operacyjny II.1.3. 

� Bezpieczeństwo i zagospodarowanie przestrzeni publicznych na rzecz wysokiej jakości życia mieszkańców 

� Kierunki działań: 

� rozwój bazy sportowej; 

� modernizacja infrastruktury i doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej; 

� przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem otoczenia na cele społeczne. 

� Cel operacyjny III.1.1.� Cel operacyjny III.1.1.

� Wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywnego gospodarowania energią

� Kierunki działań:

� odbudowa systemu transportu lokalnego w Gminie Pszczyna, w tym podjęcie działań w kierunku organizacji 
transportu międzygminnego;



Interesujące nas kierunki działań:

� Cel operacyjny III.1.2.

� Poprawa jakości środowiska poprzez dostosowania infrastruktury wodno-ściekowej oraz właściwą 
gospodarkę odpadami

� Interwencji wymaga także system odbioru ścieków. Obecnie na terenie Gminy nadal

� część obszarów wiejskich nie posiada instalacji kanalizacyjnej. Istnieje więc ryzyko

� zanieczyszczania wód gruntowych i cieków poprzez odprowadzanie zanieczyszczeń do

� rowów melioracyjnych, bezpośrednio do gruntów czy też do nie zawsze szczelnych szamb.� rowów melioracyjnych, bezpośrednio do gruntów czy też do nie zawsze szczelnych szamb.

� W takiej sytuacji konieczne są działania zmierzające do usprawnienia systemu

� odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Budowa instalacji kanalizacyjnej jest kosztochłonna i

� często nieuzasadniona ekonomicznie w przypadku rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i

� gospodarczej. Tym samym, gdzie pozwalają na to warunki gruntowo-glebowe, zasadnym

� wydaje się wspieranie budowy na terenach wiejskich przydomowych oczyszczalni ścieków.

� W celu poprawy gospodarki ściekowej, należy również rozważyć podłączenie, przynajmniej części sołectw 
sąsiadujących z innymi gminami, do ich sieci kanalizacyjnej lub przewidzieć budowę na terenach wiejskich 
oczyszczalni lokalnych.



Budynki Publiczne

� Na terenie Studzionki znajduje się wiele budynków gminnych, które 
wymagają doinwestowania, przebudowy lub remontów. 

� Odwlekanie potrzeb, powoduje ich nawarstwianie,

co ujemnie wpływa  na jakość życia mieszkańców, co ujemnie wpływa  na jakość życia mieszkańców, 

zwłaszcza dzieci. 



Publiczne Przedszkole nr 14
(budynek z 1894 roku)



Publiczne Gimnazjum nr 5

Szkoła Podstawowa nr 12



Dom Strażaka



Dom Gromadzki
(budynek z 1960 roku)



Drogi Tłuczniowe:

ul. Polna



Ul. Teligi



Ul. Rolnicza



Ul. Wieczorka



Ul. Karolinki



Ul. Stenclówka



Wydatki Gminy na drogi w latach 2011 – 2014 /sołectwa/
( Studzionka posiada największą sieć dróg w Gminie)

L.p. Sołectwo: Razem

1 Łąka 1 531 499,76 zł.

2 Ćwiklice 1 237 043,84 zl.

3 Czarków 1 024 866,29 zł.

4 Jankowice 1 023 999,82 zł.4 Jankowice 1 023 999,82 zł.

5 Stara Wieś 834 693,07 zł.

6 Studzienice 566 874,30 zl.

7 Rudołtowice 541 324,21 zł.

8 Piasek 445 765,06 zl.

9 Studzionka 436 600,92 zl.

10 Wisła Mała 227 808,57 zl.

11 Wisła Wielka 204 701,40 zł.

12 Poręba 103 518,42 zł.

13 Brzeźce 98 289,78 zł.



Wydatki Gminy na drogi w latach 2011 – 2014 /osiedla/

l.p. osiedle Razem

1 Oś. Śródmieście 2 260 862,85 zł.

2 Oś. Kolonia Jasna 1 717 613,81 zł.

3 Stara Wieś 834 693,07 zł.

4 Oś. Siedlice 755 156,90 zł.4 Oś. Siedlice 755 156,90 zł.

5 Oś. Podstarzyniec 723 160,36 zł.

6 Oś. Powstańców Śl. 632 865,29 zł.

7 Oś. Daszyńskigo 569 649,66 zł.

8 Oś. Stare Miasto 357 410,92 zl.

9 Oś. Piastów 312 716,99 zł.

10 Oś. Polne Domy 200 095,19 zł.

11 Oś. Kępa 78 772,71 zł.

12 Oś Piłsudzkiego 57 389,46 zł.



Rowy na gruntach prywatnych



Mapa
/drogi i oświetlenie/



DZIĘKUJĘ


