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1. Wstęp 

Celem powstania niniejszego dokumentu jest przeprowadzenie diagnozy Gminy Zawiercie 

oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie zapisami ustawy 

z  dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).  

Rewitalizacja w myśl zapisów w/w ustawy stanowi proces wyprowadzenia ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Obszar na którym zidentyfikowany zostanie stan kryzysowy stanowi obszar 

zdegradowany. Może on być podzielony na podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 

granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. 

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w  

szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących 

osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako  obszar  

zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z 

następujących negatywnych zjawisk: 

1. gospodarczych - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub 

2. środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska 

3. przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczającego wyposażenia w  

infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury 

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego 

poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), lub 

4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w  tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w 

szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19  

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Obszar rewitalizacji, to obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego zamierza się 

prowadzić rewitalizację. Swym zasięgiem obszar ten może objąć całość lub tylko część 
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obszaru zdegradowanego. Podobnie jak obszar zdegradowany, może być podzielony na 

podobszary, w  tym nieposiadające wspólnych granic, jednakże nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% jej 

mieszkańców.  

W celu zbadania zróżnicowania poziomu wewnątrzgminnego i wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego, a następnie  obszaru rewitalizacji przeprowadzono diagnozę, polegającą na 

porównaniu jednostek analitycznych pod względem koncentracji negatywnych zjawisk 

kryzysowych. Analizując poziom koncentracji w podziale na przyjęte jednostki analityczne 

bazowano głównie na danych zgromadzonych i przekazanych przez Urząd Miejski w  

Zawierciu, których faktycznym źródłem są: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej Zawiercie, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, wydziały 

Urzędu Miejskiego i jednostki podległe. 

 

2. Charakterystyka Gminy Zawiercie 

2.1. Położenie 

Pod względem administracyjnym Gmina Zawiercie położona jest w północno-wschodniej 

części województwa śląskiego, w powiecie zawierciańskim. Miasto jest jednocześnie siedzibą 

powiatu zawierciańskiego. Administracyjnie Gmina podzielona jest na 18 osiedli: Argentyna, 

Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Marciszów, Miodowa, 

Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Zuzanka I, Zuzanka II, Żerkowie, 

Wydra Zielona oraz 4 sołectwa: Karlin, Łośnice, Pomrożyce i Skarżyce.  

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) Gmina 

Zawiercie zlokalizowana jest w: megaregionie Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji 

Wyżyny Polskie (34), podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska (341),  makroregionie 

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska (341.2) i mezoregionie Obniżenie Górnej Warty (341.25). 

Obniżenie Górnej Warty swym zasięgiem obejmuje brzegi rzeki Warty, która dzieli obszar 

Gminy na dwie części. Jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio graniczące z Gminą 

to: od północy gmina Włodowice, od północnego-wschodu gmina Kroczyce, od 

południowego-wschodu gmina Ogrodzieniec, od południa gmina Łazy, od zachodu gmina 

Poręba oraz od północnego-zachodu gmina Myszków. 

Położenie Gminy Zawiercie należy uznać za korzystne pod względem komunikacyjnym. 

Gmina Zawiercie znajduje się w odległości ok. 30 km od Dąbrowy Górniczej, ok. 45 km od 

Katowic, ok. 60 km od Częstochowy i ok. 70 km od Krakowa. Od strony zachodniej w 

kierunku północno-wschodnim przez Gminę przebiega droga krajowa nr 78, która poprzez 

drogę ekspresową S1, łączy się z autostradą A1 oraz drogi wojewódzkie nr 791 i 796. 

Aktualnie trwają również prace nad rewitalizacją linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do 

Zawiercia, która w przyszłości zapewni dojazd koleją do Międzynarodowego Portu 

Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach.  
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2.2. Struktura przestrzeni historyczno-kulturowej 

Zawiercie jako miasto cechuje bogata, skomplikowana struktura przestrzeni historyczno-

kulturowej. Historycznie po raz pierwszy nazwa Zawiercie pojawia się w dokumencie z  

1431  r., wydanym za panowania księcia opolskiego Bolesława V, nadającym grunty i  

zezwolenie na zbudowanie karczmy Mikołajowi Czenarowi. W XII na terenie dzisiejszego 

miasta istniała wieś Kromołów (aktualnie jedno z osiedli), o którym pierwsza wzmianka 

pochodzi z 1193 r. 

Rozwój Zawiercia od lat najwcześniej następował w oparciu o rozwój przemysłu, który od 

II poł. XIX w. nieodłącznie związany był z Warszawsko-Wiedeńską linią kolejową. Ważną 

rolę w dalszym rozwoju spełniały różne zakłady i przedsiębiorstwa metalowe: „Ernest Erbe”, 

„Ferrum”, „Ułan”, „Sambor i Krawczyk”, „Poręba” koło Zawiercia, „Liniarnia”, „Jan 

Mecner”, Fabryka Opakowań Blaszanych, „Suchy Element Elektryczny”, huta „Zawiercie” i 

zakłady bawełniane braci Bernarda i Adolfa Ginsbergów (pod koniec XIX w. zmieniono 

nazwę fabryki na Towarzystwo Akcyjne Zawiercie). Wobec coraz większej liczby 

pracowników fabryki i  fatalnych warunków mieszkaniowych na terenie Zawiercia, zarząd 

TAZ podjął decyzję o  budowie osiedla robotniczego dla swoich pracowników. Po nabyciu 

gruntów na posiedzeniu Zarządu TAZ 1 sierpnia 1878 r. rozpoczęto budowę osiedla 

robotniczego TAZ. W tym czasie zbudowano również wiele szkół, kaplic, kościołów (w tym 

kościół p.w. św. Piotra i Pawła) i  zaprojektowano parki. Na terenie Zawiercia i okolicznych 

miejscowościach budowano również kopalnie węgla brunatnego. Prawa miejskie Zawiercie 

otrzymało 1 lipca 1915 r. 

W następnych latach rozwój Zawiercia determinowały następujące kwestie: działalność 

organów administracyjnych, właściwe gospodarowanie majątkiem komunalnym i  

powierzonymi funduszami, funkcjonowanie przedsiębiorstw i zakładów, problemy 

bezrobocia, sprawy mieszkaniowe oraz działania władz administracyjnych w celu złagodzenia 

skutków trudnych warunków socjalnych życia mieszkańców. 

2.3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Zgodnie z danymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zawiercie przyjętego uchwałą nr LVII/523/18 Rady Miejskiej w 

Zawierciu z dnia 30  maja 2018 r. powierzchnia geodezyjna całej Gminy wynosi 8525 ha. 

Największy udział w  ogólnej strukturze użytkowania gruntów miasta stanowią użytki rolne – 

4714 ha (55,5% powierzchni Gminy), przy czym grunty rolne (3819 ha) stanowią ponad 80% 

powierzchni użytków rolnych i jednocześnie  45% powierzchni całej Gminy. Udział 

powierzchni gruntów  zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów leśnych i 

zadrzewionych w strukturze użytkowania gruntów jest zbliżony i wynosi po ok. 20-21% 

(odpowiednio: 1794 ha i 1810 ha). Największy udział w gruntach zabudowanych i 

zurbanizowanych przypada na tereny mieszkaniowe (596 ha co stanowi 35,4% gruntów tej 

grupie, zaś tylko 7% powierzchni całej Gminy). Na tereny przemysłowe przypada 368 ha 

(21,3%), zaś na tereny komunikacyjne 459  ha (26,5%). Zgodnie z ewidencją gruntów tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe zajmują zaledwie 46 ha (0,54% powierzchni miasta). 

Najmniejszy udział w ogólnej strukturze użytkowania gruntów stanowią kolejno: nieużytki 
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(114 ha, 1,3%) oraz porównywalne pod względem wielkości powierzchni tereny różne (26 ha, 

0,3%) oraz grunty pod wodami (24 ha, 0,3%).  

Obecny układ przestrzenno-funkcjonalny Gminy Zawiercia posiada zróżnicowany 

charakter, ze zdecydowanie dominującą strukturą centralnej części miasta – po obu stronach 

linii kolejowej oraz peryferyjnie położonymi obszarami zabudowy miejsko-podmiejskiej. 

Część centralna miasta stanowi największą koncentrację funkcji metropolitalnych i  

centrotwórczych, zlokalizowanych w zabudowie o charakterze śródmiejskim. Wokół centrum 

występuje wzajemne przenikanie funkcji ogólnomiejskich i mieszkaniowych, głównie w  

zabudowie o charakterze śródmiejskim i kwartałowym, w historycznie ukształtowanych 

strukturach funkcjonalno-przestrzennych. W miarę oddalania od centrum w kierunku 

północno-zachodnim oraz południowym zabudowę tworzy układ przestrzenny w typie 

układów osiedlowych, a także osiedli blokowych. 

W części wschodniej Gminy ukształtowały się małe układy wiejskie, nie objęte 

regularnością zabudowy, częściowo tylko zachowujące zwarty układ niewielkiej osady w  

sposób znacznie uzależniony od ukształtowania terenu. W części zachodniej natomiast dawne 

układy o charakterze wiejskich ulicówek, rozwijając się przestrzennie, współistnieją z  nową 

zabudową „willową:, a także z zabudową przemysłowo-składową. Zabudowa ta o  

znamionach chaotyczności, prezentuje się jako przejściowa: między rozproszoną i zwartą oraz 

między wiejską i miejską (czy podmiejską). 

Aktualnie największym występującym problemem przestrzenno-funkcjonalnym oraz 

społecznym miasta jest właśnie postępująca w dynamicznym tempie suburbanizacja. Polega 

ona na rozlewaniu się miasta na zewnątrz oraz stopniowym i długotrwałym odpływie ludności 

z centrum w celu osiedlania się na jego peryferiach. Granice przestrzenno-funkcjonalne 

ośrodka miejskiego i obszarów peryferyjnych sukcesywnie zanikają. W strefie podmiejskiej 

miasta budowane są zarówno budynki mieszkalne, jak również budynki produkcyjne i 

usługowe.  

Proces suburbanizacji przyczynia się do stopniowej degradacji społecznej, przestrzennej i  

gospodarczej zwłaszcza centralnych części miasta. W wyniku tego zjawiska szczególnie w  

centrum następuje zacofanie techniczne i technologiczne infrastruktury miejskiej oraz 

dekapitalizacja substancji materialnej (zwłaszcza budynków mieszkalnych i zabytkowych 

kamienic), a efektem tych niekorzystnych zjawisk staje się występująca na tych terenach 

polaryzacja społeczna oraz dynamiczny odpływ ludności. 

Ważnym zadaniem jakie czeka aktualnie miasto i jego władze jest podniesienie 

atrakcyjności i konkurencyjności terenów miasta i zachęcenie przyszłych inwestorów do 

podjęcia współpracy, celem stworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców Zawiercia i  

nowego zagospodarowania zdegradowanych obszarów Gminy. 
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3. Metodyka prac 

3.1. Dobór kryteriów wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

W celu identyfikacji obszaru zdegradowanego w Gminie Zawiercie opracowany został 

zestaw wskaźników, na który składały się zarówno wskaźniki ze sfery społecznej (w  

szczególności obrazujące poziom bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, liczbę mieszkańców 

będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z  dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1062), jak i wskaźniki z pozostałych sfer tj. sfery gospodarczej, sfery środowiskowej, 

sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz sfery technicznej.  

Przyjęte wskaźniki, z jednej strony są zgodne z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9  

października 2015 r., zaś z drugiej mają charakter ilościowy i w możliwie najlepszy sposób 

pozwalały na identyfikację negatywnych zjawisk kryzysowych, zachodzących w przestrzeni 

Gminy.  

Na potrzeby opracowania delimitacji łącznie przeanalizowano 32 wskaźniki. Wskaźniki te 

pozwoliły określić zmienność poszczególnych zjawisk oraz wyznaczyć obszar zdegradowany 

i obszar rewitalizacji. W ramach delimitacji obszaru zdegradowanego dokonano analizy 16  

wskaźników w sferze społecznej, 4 wskaźników w sferze gospodarczej, 2 wskaźników w  

sferze technicznej, 7 wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz 3 wskaźników w  

sferze środowiskowej.  

Sfera społeczna stanowi kluczową i najważniejszą ze sfer analizowanych na potrzeby 

niniejszej diagnozy Gminy. Identyfikacja stanu kryzysowego w danej jednostce jest 

warunkiem kwalifikującym do uznania jej za obszar zdegradowany, a następnie obszar 

rewitalizacji. W  ramach analizy sfery społecznej dokonano analizy zjawisk społecznych, 

związanych z  bezrobociem, ubóstwem i pomocą społeczną, patologiami społecznymi oraz z 

integracją społeczną.  

Jednym z najważniejszych analizowanych zjawisk kryzysowych jest zjawisko bezrobocia, 

dlatego też w ramach diagnozy posłużono się 4 poniższymi wskaźnikami:  

• liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców (W1), 

• liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców (W2), 

• liczba osób długotrwale bezrobotnych w odniesieniu do ogółu bezrobotnych w danej 

jednostce (W3), 

• liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i poniżej na 100 

mieszkańców (W4). 

Pierwszy z wyżej wymienionych wskaźników – liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców – stanowi podstawową informację wskazującą, w której części Gminy 

występuje nasilenie zjawiska bezrobocia. Zjawisko bezrobocia stanowi kluczową barierę i  

zagrożenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności. Pozostałe 

wskaźniki (W2-W4) diagnozują sytuację osób należących do tzw. grup defaworyzowanych na 

rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i z niskim wykształceniem). Szczególnie 

istotnym problemem społecznym jest występowanie długotrwałego bezrobocia (osoby bez 
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zatrudnienia przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy), które może 

współwystępować z innymi problemami społecznymi: ubóstwem, uzależnieniem od pomocy 

społecznej, patologiami społecznymi czy alkoholizmem. 

Kolejne z podejmowanych kryteriów w ramach prezentowanej diagnozy sfery społecznej 

Gminy Zawiercie dotyczy zjawiska ubóstwa i pomocy społecznej, stanowiącego istotny 

wskaźnik poziomu zapotrzebowania na wsparcie ze strony instytucji samorządowych oraz 

występowania potencjalnego kryzysu. Wskaźniki ubóstwa (m.in. dochody rodziny) na 

poziomie wewnątrzgminnym są trudne do określenia, stąd też w niniejszej diagnozie zjawisko 

ubóstwa zostało określone na podstawie danych o osobach, korzystających z pomocy 

społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 794 z późn. zm.): 

• liczba osób korzystających z pomocy MOPS na 100 mieszkańców (W5), 

• liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa na 100 mieszkańców 

(W6), 

• liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności na 100 

mieszkańców (W7), 

• liczba osób korzystająca z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  na 100 

mieszkańców (W8), 

• liczba osób korzystająca z pomocy MOPS z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa 

na 100 mieszkańców (W9), 

• liczba osób korzystająca z pomocy MOPS ze względu na alkoholizm i narkomanię na 

100 mieszkańców (W10). 

Ponadto dodatkowymi wskaźnikami obrazującymi poziom ubóstwa i pomocy 

społecznej udzielanej mieszkańcom Gminy były następujące wskaźniki: 

• liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych na 100 mieszkańców (W11), 

• liczba uczniów szkół podstawowych korzystających z dożywiania na 100 

mieszkańców (W12). 

W myśl obowiązujących przepisów (ustawy o pomocy społecznej), dodatek 

mieszkaniowy może zostać przyznany osobom, które nie są w stanie samodzielnie finansować 

opłat czynszowych. Z kolei pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje 

rodzinom, w których dochód netto nie przekracza kryterium dochodowego, określonego na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Zjawisko patologii społecznych związanych z niskim poczuciem własnego 

bezpieczeństwa, jak i poziomem bezpieczeństwa publicznego charakteryzowane było na 

podstawie 3 wskaźników: 

• liczba założonych „Niebieskich Kart” na 100 mieszkańców (W13), 

• liczba czynów karalnych osób nieletnich na 100 mieszkańców (W14), 

• liczba przestępstw o charakterze kryminalnym na 100 mieszkańców (W15). 
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Jeden z ważniejszych wskaźników wskazujących na występowanie patologii społecznych 

jest wskaźnik W13 przedstawiający liczbę wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” w  

przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki. Procedura „Niebieskiej Karty” może zostać 

rozpoczęta przez przedstawicieli uprawnionych podmiotów (np. jednostek pomocy 

społecznej, policji, oświaty czy ochrony zdrowia) w przypadku posiadania uzasadnionych 

przypuszczeń, że w rodzinie dochodzi do przemocy domowej. Procedura Niebieskiej Karty 

jest prowadzona niezależnie od innych postępowań, między innymi: karnego, rodzinnego czy 

cywilnego. 

Pozostałe dwa wskaźniki (W14-W15) przedstawiają zjawisko przestępczości, którego 

miejsce występowania nie zawsze jest tożsame z miejscem zamieszkania sprawcy. Duża 

liczba popełnianych przestępstw negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz osób odwiedzających dane obszary, a także atrakcyjność inwestycyjną 

okolicznych nieruchomości.  

Ostatnim kryterium analizowanym w sferze społecznej było zjawisko integracji społecznej, 

którą w dużej mierze jest wynikiem aktywności lokalnych organizacji pozarządowych: 

stowarzyszeń, fundacji oraz innych inicjatyw obywatelskich. W tym celu przeanalizowano 

wskaźnik przestawiający liczbę organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców danej 

jednostki. 

Kolejną sferą poddaną diagnozie była sfera gospodarcza. Istotna rola sfery gospodarczej w  

procesie rewitalizacji wynika między innymi z faktu, iż jej odpowiedni rozwój wpływa na 

warunki życia lokalnych społeczności, a tym samym możliwości podejmowania działań 

służących zwalczaniu potencjalnych stanów kryzysowych oraz generowaniu czynników 

prorozwojowych. 

Analiza sfery gospodarczej oparta została o cztery wskaźniki: 

• liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców (W17), 

• liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (W18), 

• liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (W19) 

• liczba zamkniętych i zawieszonych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 

(W20). 

Pierwszy ze wskaźników – W17 przedstawia poziom dostępności zasobów rynku pracy 

odnoszący się do modelu zarządzania Gminą i jej budżetem. Wskaźnik W18 przedstawia 

poziom przedsiębiorczości, istotny w kontekście zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych w  

sferze społecznej i specyfiki lokalnego rynku pracy. Analiza pozostałych wskaźników (W19-

W20) pozwala na wskazanie jednostek, które są atrakcyjne pod względem prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Sfera techniczna to kolejna z pozaspołecznych sfer analizowana w ramach niniejszej 

diagnozy Gminy. Analizie w sferze technicznej poddano 2 wskaźniki: 

• udział budynków mieszkalnych w zasobie gminnym wybudowanych przed 1945 r. w  

liczbie budynków mieszkalnych gminnych ogółem (W21), 
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• liczba budynków gminnych w dostatecznym i średnim stanie technicznym w liczbie 

budynków mieszkalnych gminnych ogółem (W22). 

Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r. w zasobie gminnym 

(W21) pozwala ocenić dewaloryzację budynków w poszczególnych jednostkach oraz stopień 

zużywania się infrastruktury tworzącej tkankę miejską. Wskaźnik (W22) przedstawia stan 

ilościowy budynków gminnych, dla których istnieje potrzeba wykonania remontów w  

bieżącego roku (w przypadku budynków, dla których wskazano stan dostateczny) lub w  

ciągu najbliższych 2 lat (w przypadku budynków, dla których wskazano stan średni). 

Następna przeanalizowana w niniejszej diagnozie sfera to sfera przestrzenno-

funkcjonalna. W obrębie tej sfery mieszczą się zagadnienia związane bezpośrednio z  

przestrzenną funkcjonalnością Gminy, określającą w istotnym stopniu zakres możliwości 

swobodnej realizacji szeregu potrzeb mieszkańców. Wiąże się więc bezpośrednio z kwestią 

dostępności lokali mieszkalnych, a w tym budynków mieszkalnych oddanych do użytku czy 

liczba osób oczekujących na przyznanie lokalu komunalnego, zapewnienia dostępu do sieci 

kanalizacyjnej oraz dostępu do infrastruktury, pełniącej funkcje społeczne, rekreacyjne oraz 

transportowe. Tym samym w ramach analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej 

przeanalizowano 7 wskaźników: 

• liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych i  

wielorodzinnych na 100 mieszkańców (W23), 

• długość sieci kanalizacyjnej w stosunku do długości sieci dla całej Gminy Zawiercie 

(W24), 

• liczba niepodłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej  na 100 mieszkańców 

(W25), 

• liczba osób oczekujących na przyznanie lokalu komunalnego lub socjalnego na 100 

mieszkańców (W26), 

• liczba budynków oświaty, nauki, kultury i sportu na 100 mieszkańców (W27), 

• długość ścieżek rowerowych w stosunku do powierzchni danej jednostki (W28), 

• liczba przystanków komunikacji miejskiej na 100 mieszkańców (W29). 

W ramach niniejszej diagnozy podjęto próbę przeanalizowania dostępności 

infrastruktury społecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami jako wykorzystanie wskaźnika 

o nazwie „liczba gminnych budynków użyteczności publicznej dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych”. Jednak z uwagi na fakt, iż większość wspomnianej infrastruktury 

znajduje się w centrum miasta Zawiercia, zaś w pozostałych jednostkach brak jest takiej 

infrastruktury wyniki analizy byłyby niemiarodajne i niewystarczające by zobrazować 

dokładnie różnice występujące pomiędzy jednostkami analitycznymi. Biorąc pod uwagę 

powyższe zdecydowano by dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami została 

szczegółowo przeanalizowano w wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W ramach niniejszej 

diagnozy na podstawie niżej przedstawionej listy wskaźników (zob. Tabela 1) 

przeanalizowano natomiast ogólną dostępność do infrastruktury, pełniącej funkcje oświatowe, 

kulturowe i  sportowe oraz dostępność do infrastruktury rekreacyjnej, w tym rowerowej i 

infrastruktury transportowej.  
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 Ostatnią pozaspołeczną sferą przeanalizowaną w ramach diagnozy Gminy Zawiercie 

jest sfera środowiskowa. Ze sferą środowiskową związana jest bezpośrednio kwestia ochrony 

środowiska naturalnego, a więc podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiających 

zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. 

W ramach procesu diagnostycznego w sferze środowiskowej dokonano analizy 3  

wskaźników: 

• udział powierzchni terenów poprzemysłowych w powierzchni danej jednostki (W30), 

• liczba gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką odpadów w zakresie 

popiołu na 100 mieszkańców (W31), 

• udział powierzchni terenów zieleni, w tym terenów rekreacyjnych i zieleni urządzonej 

w powierzchni danej jednostki (W32). 

Jednym z ważniejszych wskaźników ze sfery środowiskowej jest wskaźnik W31, z 

uwagi na fakt, iż świadczy on pośrednio o problemie niskiej emisji, w związku z 

koniecznością użytkowania kotłów czy pieców na paliwa stałe. Wskaźnik W30 dotyczy 

powierzchni terenów poprzemysłowych, zlokalizowanych na terenie Gminy, na których 

zaprzestano prowadzenia działalności gospodarczej. Rekultywacja terenów 

poprzemysłowych, usunięcie niszczejących obiektów lub ich wtórne zagospodarowanie może 

przyczynić się do nadania im nowej funkcji. Z kolei wskaźnik (W32) przedstawia dostępność 

do terenów zieleni. 

Powyżej wskazana metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego uwzględnia tym 

samym dobór mierników, w taki sposób, by każda ze sfer była opisana poprzez kilka 

wskaźników cząstkowych, odzwierciedlających zróżnicowanie zjawisk społeczno-

gospodarczych, techniczno-przestrzennych i środowiskowych, co umożliwia dokładniejszą 

identyfikację obszaru zdegradowanego na terenie Gminy. W poniższej tabeli przedstawiono 

listę wykorzystanych w niniejszej diagnozie wskaźników delimitacyjnych. 
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Tabela 1. Wskaźniki wykorzystane w diagnozie stanu kryzysowego Gminy Zawiercie 

Sfera  Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło danych 

Społeczna 

W1 
Liczba osób bezrobotnych na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik przedstawiający sytuację społeczności w zakresie 

ogólnego poziomu bezrobocia na danym obszarze. Wskaźnik 

prezentowany w formie przeliczeniowej jako liczba osób 

bezrobotnych na 100 mieszkańców danej jednostki. 

PUP w Zawierciu 

W2 
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik przedstawiający sytuację społeczności w zakresie 

poziomu bezrobocia wśród kobiet, jako grupy osób szczególnie 

narażonych na wykluczenie z rynku pracy. Wskaźnik 

prezentowany w formie przeliczeniowej jako liczba osób 

bezrobotnych kobiet  na 100 mieszkańców danej jednostki. 

PUP w Zawierciu 

W3 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych w 

odniesieniu do ogółu bezrobotnych w danej 

jednostce 

Wskaźnik przedstawiający sytuację społeczności w zakresie 

poziomu bezrobocia długotrwałego1. Wskaźnik prezentowany 

w formie przeliczeniowej jako liczba osób długotrwale 

bezrobotnych   w odniesieniu do ogółu bezrobotnych w danej 

jednostce. 

PUP w Zawierciu 

W4 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym i poniżej na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik przedstawiający sytuację społeczności w zakresie 

poziomu bezrobocia powiązanego z wykształceniem. Wskaźnik 

prezentowany w formie przeliczeniowej jako liczba osób 

bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i poniżej  na 

100 mieszkańców danej jednostki. 

PUP w Zawierciu 

W5 
Liczba osób korzystających 

z pomocy MOPS na 100 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 

zakresie zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej. Wskaźnik 

prezentowany w formie przeliczeniowej na 100 mieszkańców 
danej jednostki. 

MOPS Zawiercie 

W6 

Liczba osób korzystających z pomocy 

MOPS z tytułu ubóstwa na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 

zakresie zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa. Wskaźnik prezentowany w formie przeliczeniowej 

jako liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu 

ubóstwa na 100 mieszkańców danej jednostki. 

MOPS Zawiercie 

 
1 Na potrzeby delimitacji za osobę bezrobotną długotrwale uznano osobę w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1409 z późn. zm.) tj. bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem  

okresów  odbywania  stażu  i przygotowania zawodowego dorosły. 
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Sfera  Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło danych 

W7 

Liczba osób korzystających z pomocy 

MOPS z tytułu niepełnosprawności  na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik  obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 

zakresie zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności. Wskaźnik prezentowany w formie 

przeliczeniowej jako liczba osób korzystających z pomocy 

MOPS z tytułu niepełnosprawności na 100 mieszkańców danej 

jednostki. 

MOPS Zawiercie 

W8 

Liczba osób korzystająca z pomocy MOPS z 

tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego  na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik  obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 

zakresie zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych. Wskaźnik  prezentowany w 

formie przeliczeniowej jako liczba osób korzystających z 

pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 

100 mieszkańców danej jednostki. 

MOPS Zawiercie 

W9 

Liczba osób korzystająca z pomocy MOPS z 

tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa  na 

100 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 

zakresie zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej z powodu 

potrzeby ochrony macierzyństwa. Wskaźnik prezentowany w 

formie przeliczeniowej jako liczba osób korzystających z 

pomocy MOPS z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa na 

100 mieszkańców danej jednostki. 

MOPS Zawiercie 

W10 

Liczba osób korzystająca z pomocy MOPS 

ze względu na alkoholizm i narkomanię na 

100 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 

zakresie zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej z powodu 

alkoholizmu lub narkomanii. Wskaźnik prezentowany w formie 

przeliczeniowej jako liczba osób korzystających z pomocy 

MOPS ze względu na alkoholizm lub narkomanię na 100 

mieszkańców danej jednostki. 

MOPS Zawiercie 

W11 
Liczba przyznanych dodatków 

mieszkaniowych na 100 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 

zakresie trudności ponoszenia bieżących opłat 

mieszkaniowych. Wskaźnik  prezentowany w formie 

przeliczeniowej jako liczba przyznanych dodatków 

mieszkaniowych na 100 mieszkańców danej jednostki. 

MOPS Zawiercie 

W12 Liczba uczniów szkół podstawowych Wskaźnik przedstawiający potrzeby lokalnej społeczności w MOPS Zawiercie 
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Sfera  Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło danych 

korzystających z dożywiania na 100 

mieszkańców 

zakresie przeciwdziałaniu niedożywieniu wśród dzieci. 

Wskaźnik prezentowany jako udział uczniów szkół 

podstawowych korzystających z dożywiania na 100 

mieszkańców danej jednostki. 

W13 
Liczba założonych „Niebieskich Kart” na 

100 mieszkańców 

Wskaźnik przedstawiający poziom bezpieczeństwa w zakresie 

przemocy w rodzinie i patologii społecznej. Wskaźnik 

prezentowany jako liczba procedur „Niebieskie Karty” w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki. 

MOPS Zawiercie 

W14 
Liczba czynów karalnych osób nieletnich na 

100 mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa w zakresie 

naruszeń prawa przez osoby nieletnie. Wskaźnik prezentowany 

jako liczba czynów karalnych osób nieletnich przypadająca na 

100 mieszkańców danej jednostki. 

Komenda 

Powiatowa Policji 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W15 
Liczba przestępstw o charakterze 

kryminalnym na 100 mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa w zakresie 

poważnych naruszeń prawa. Wskaźnik prezentowany jako 

liczba przestępstw o charakterze kryminalnym według 

faktycznego miejsca zamieszkania sprawcy na 100 

mieszkańców danej jednostki. 

Komenda 

Powiatowa Policji 

W16 
Liczba organizacji pozarządowych na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik opisujący aktywność organizacji pozarządowych: 

stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich. 

Wskaźnik przedstawiający liczbę działających organizacji 

pozarządowych (NGO) w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

Gospodarcza 

W17 
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 

100 mieszkańców 

Wskaźnik przedstawiający poziom dostępności zasobów rynku 

pracy odnoszący się do modelu zarządzania gminą i jej 

budżetem. Wskaźnik prezentowany w formie przeliczeniowej 

jako liczba osób w wieku poprodukcyjnym2 przypadająca na 

100 mieszkańców danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W18 
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący poziom istniejącej przedsiębiorczości. 

Wskaźnik prezentowany w formie przeliczeniowej, wyrażonej 

jako stosunek zarejestrowanych podmiotów działalności 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

 
2 Na potrzeby delimitacji za osobę w wieku poprodukcyjnym uznano osobę w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 291 z późn. zm.) tj. osobę, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla 

mężczyzn. 
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Sfera  Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło danych 

podmiotów  gospodarczej na 100 mieszkańców danej jednostki. 

W19 
Liczba nowopowstałych podmiotów 

gospodarczych na 100 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący poziom rozwoju przedsiębiorczości. 

Wskaźnik prezentowany w formie przeliczeniowej,  wyrażonej 

jako stosunek nowozarejestrowanych podmiotów działalności  

podmiotów gospodarczej na 100 mieszkańców danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W20 

Liczba zamkniętych i zawieszonych 

podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący spadek poziomu przedsiębiorczości. 

Wskaźnik prezentowany w formie przeliczeniowej,  wyrażonej 

jako stosunek liczby zamkniętych i zawieszonych podmiotów 

działalności w 2020 r. podmiotów gospodarczej na 100 

mieszkańców danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

Techniczna 

W21 

Udział budynków mieszkalnych w zasobie 

gminnym wybudowanych przed 1945 r. w 

liczbie budynków mieszkalnych gminnych 

ogółem 

Wskaźnik opisujący poziom dewaloryzacji infrastruktury 

technicznej, jej starzenia się na danym obszarze oraz uznanej za 

obiekty o niskiej wydajności energetycznej. Prezentuje dane 

dotyczące liczby budynków mieszkalnych oddanych do 

użytkowania przed 1945 r. Wskaźnik prezentowany w formie 

udziału obiektów w danym obrębie w stosunku do ich ogólnej 

liczby budynków mieszkalnych. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W22 

Liczba budynków gminnych w złym stanie 

technicznym w liczbie budynków 

mieszkalnych gminnych ogółem 

Wskaźnik opisujący poziom degradacji technicznej budynków 

gminnych.  Wskaźnik prezentowany w formie przeliczeniowej 

przedstawiającej stosunek liczby budynków gminnych w złym 

stanie technicznym w danym obszarze  w stosunku do ogólnej 

liczby budynków. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

Przestrzenno- 

funkcjonalna 

W23 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych na 100 mieszkańców 

Wskaźnik przedstawiający atrakcyjność obszarów pod 

zabudowę mieszkaniową. Wskaźnik prezentowany jako liczba 

wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielorodzinnych na 100 mieszkańców danej 

jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W24 

Długość sieci kanalizacyjnej w stosunku do 

długości sieci dla całej Gminy Zawiercie 

 

Wskaźnik przedstawiający dostępność  infrastruktury 

technicznej w zakresie sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik 

prezentowany w formie przeliczeniowej jako stosunek długości 

sieci kanalizacyjnej w danej jednostce do ogólnej długości sieci 

dla całej gminy Zawiercie. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W25 Liczba niepodłączonych budynków do sieci Wskaźnik przedstawiający potrzeby lokalnej społeczności w  Urząd Miejski w 
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Sfera  Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło danych 

kanalizacyjnej na 100 mieszkańców zakresie poziomu podłączenia budynków do sieci 

kanalizacyjnej. Wskaźnik prezentowany w formie 

przeliczeniowej jako stosunek liczby niepodłączonych 

budynków do sieci kanalizacyjnej w danej jednostce do ogólnej 

liczby budynków. 

Zawierciu 

W26 

Liczba osób oczekujących na przyznanie 

lokalu komunalnego lub socjalnego na 100 

mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 

zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o 

niskich dochodach. Wskaźnik  prezentowany w formie 

przeliczeniowej jako liczba lokali komunalnych i socjalnych na 

100 mieszkańców danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W27 
Liczba budynków oświaty, nauki, kultury i 

sportu na 100 mieszkańców  

Wskaźnik prezentuje dostępność obiektów kulturalnych 

rozumianą jako liczbę obiektów oświaty, nauki, kultury i sportu 

w danym obszarze. Wskaźnik prezentowany w formie 

przeliczeniowej przedstawiającej stosunek liczby 

zidentyfikowanych  obiektów w danym obszarze na 100 

mieszkańców danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W28 
Długość ścieżek rowerowych w stosunku do 

powierzchni danej jednostki 

Wskaźnik przedstawia stopień wyposażenia danej jednostki w 

infrastrukturę dedykowaną rowerzystom. Wskaźnik prezentuje 

dostępność ścieżek rowerowych rozumianą jako udział 
długości ścieżek rowerowych do powierzchni danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W29 
Liczba przystanków komunikacji miejskiej 

na 100 mieszkańców 

Wskaźnik przedstawiający dostępność komunikacyjną 

rozumianą jako liczbę przystanków komunikacji miejskiej w 

danym obszarze. Wskaźnik prezentowany w formie 

przeliczeniowej na 100 mieszkańców danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

Środowiskowa 

W30 

Udział powierzchni terenów 

poprzemysłowych w powierzchni danej 

jednostki 

Wskaźnik przedstawiający ogólną ocenę poziomu degradacji 

obszarów poprzemysłowych danego obszaru. Wskaźnik 

prezentowany w formie przeliczeniowej obrazujący stosunek 

powierzchni terenów poprzemysłowych do powierzchni danej 

jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

W31 

Liczba gospodarstw domowych objętych 

selektywną zbiórką odpadów w zakresie 

popiołu na 100 mieszkańców 

Wskaźnik przedstawiający liczbę gospodarstw ogrzewanych 

paliwem stałym i związaną z tym potrzebę odbioru popiołu. 

Wskaźnik prezentowany jako liczba gospodarstw domowych 

objętych selektywną zbiórkę odpadów w zakresie popiołu w 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 
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Sfera  Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika Źródło danych 

stosunku do liczby mieszkańców danej jednostki. 

W32 

Udział powierzchni terenów rekreacyjnych i 

zieleni urządzonej w powierzchni danej 

jednostki  

 

Wskaźnik przedstawiający walory przyrodnicze Gminy w 

zakresie terenów zieleni, w tym terenów rekreacyjnych i zieleni 

urządzonej (parków, ROD, zieleńców itp.). Wskaźnik 

prezentowany jako powierzchnia terenów zieleni w relacji do 

powierzchni danej jednostki. 

Urząd Miejski w 

Zawierciu 

Źródło: opracowanie własne we współpracy z Urzędem Miejskim w Zawierciu 
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Dla każdego z wyselekcjonowanych wskaźników służących do analizy sytuacji 

występującej w poszczególnych jednostkach analitycznych Gminy wartością referencyjną 

była średnia wartość wskaźnika dla Gminy Zawiercie, stanowiąca odzwierciedlenie sytuacji 

ogólnogminnej. Wartości te posłużyły jako odniesienie dla określenia potencjalności 

występowania sytuacji kryzysowej w poszczególnych jednostkach.  

Podstawą do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a w późniejszym etapie również 

obszaru rewitalizacji były dane na dzień 31.12.2020 r. Dodatkowo w celu porównania 

dynamiki zmian zjawisk kryzysowych w sferze społecznej i gospodarczej wykorzystano 

również dane na dzień 31.12.2019 r. 

3.2. Analiza kartograficzna 

Kolejnym etapem procesu delimitacji była analiza kartograficzna, która jest metodą 

umożliwiającą analizę przestrzenną, dzięki wykorzystaniu zobrazowań kartograficznych w  

postaci map. W niniejszym opracowaniu analiza kartograficzna przeprowadzona została w  

rozkładzie przestrzennym odniesionym do podziału Gminy Zawiercie na 21 jednostek 

analitycznych. Jednostki te zostały wydzielone z uwzględnieniem charakteru istniejącej 

zabudowy, a także położeniem topograficzno-przestrzennym. Ich granice w większości 

stanowią głównie arterie komunikacyjne, linie kolejowe i rzeka Warta. W poniższej tabeli 

przedstawiono liczbę ludności oraz powierzchnię poszczególnych jednostek, które stanowią 

podstawę dla przedmiotowej analizy. Granice poszczególnych jednostek przedstawiono na 

rycinie 1. 

Tabela 2. Liczba ludności i powierzchnia jednostek Gminy Zawiercie 

Jednostka Nazwa jednostki 
Liczba 

mieszkańców [os.] 

Powierzchnia 

jednostki [ha] 

Jednostka I Stare Miasto 3810 86,5 

Jednostka II os. Piłsudskiego 8672 71,1 

Jednostka III os. Kosowska Niwa 593 85,1 

Jednostka IV os. Marciszów 1102 592,6 

Jednostka V ul. 11 Listopada z otoczeniem 1508 281,6 

Jednostka VI os. Miodowa z otoczeniem 1220 300,3 

Jednostka VII os. Dąbrowica z otoczeniem 1446 258,5 

Jednostka VIII os. Stawki i os. Borowe Pole 4177 305,9 

Jednostka IX 
os. Argentyna, os. Zuzanka i  

os. Warty 
7026 481,4 

Jednostka X os. Centrum 5750 54,8 

Jednostka XI sołectwo Łośnice z otoczeniem 330 200,4 

Jednostka XII os. Blanowice z otoczeniem 1641 967,7 

Jednostka XIII 
os. Kromołów centrum z  

otoczeniem 
606 675,3 

Jednostka XIV 
os. Wydra Zielona oraz os. 

Pszczelne Łąki 
1848 789,6 

Jednostka XV sołectwo Pomrożyce 261 254,9 

Jednostka XVI sołectwo Skarżyce 368 590,8 

Jednostka XVII os. Żerkowice 441 976,6 

Jednostka XVIII sołectwo Karlin 447 608,1 

Jednostka XIX os. Bzów 864 740,6 
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Jednostka Nazwa jednostki 
Liczba 

mieszkańców [os.] 

Powierzchnia 

jednostki [ha] 

Jednostka XX 
os. wielorodzinne w  

Kromołowie z otoczeniem 
724 114,6 

Jednostka XXI os. Centrum II 3904 93,3 

Suma 47028 8528,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta 

 

Rycina  1. Jednostki analityczne wydzielone na potrzeby diagnozy Gminy Zawiercie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

W celu zobrazowania nagromadzenia zjawisk kryzysowych w poszczególnych jednostkach 

analitycznych wyniki obliczeń przedstawiono tabelarycznie oraz na rycinach zgodnie z  

następującą skalą ocen:  

• wartości mniej korzystne od średniej dla Gminy Zawiercie, przekraczające jednocześnie 

wartości odchylenia standardowego – w tabelach i na rycinach oznaczono kolorem 

czerwonym jako duże nasilenie zjawisk kryzysowych, 

• wartości mniej korzystne lub równe średniej dla Gminy Zawiercie, nie przekraczające 

jednocześnie wartości odchylenia standardowego – w tabelach i na rycinach oznaczono 

kolorem pomarańczowym jako średnie nasilenie zjawisk kryzysowych, 

• wartości korzystniejsze niż średnia dla Gminy Zawiercie – w tabelach i na rycinach 

oznaczono kolorem zielonym jako niskie nasilenie zjawisk kryzysowych. 

W zastosowanej metodologii przyjęto założenie, że odchylenie standardowe wartości 

wskaźników obliczanych na poziomie jednostek analitycznych od wartości średniej 

wskaźników obliczonych dla całej Gminy, warunkuje występowanie stanu kryzysowego w  

obrębie zjawiska, którego dotyczy dany wskaźnik. Odchylenia pojedynczych wskaźników nie 
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stanowiły jednak wystarczających argumentów dla założenia, że w danej jednostce 

analitycznej mamy do czynienia z ogólnym stanem kryzysowym w obrębie danej sfery 

problemowej. Dopiero ich kumulacja w obrębie wyselekcjonowanych wskaźników dla 

poszczególnych sfer problemowych, stanowiła podstawę dla uznania, iż mamy do czynienia 

ze stanem kryzysowym.  

Obliczenie średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego dla poszczególnych 

wskaźników wykonano, wg poniższych wzorów: 

               

gdzie: 

 – wartość i-tego wskaźnika dla j-tej jednostki analitycznej, 

 – liczba wartości (liczba jednostek analitycznych), 

 – średnia arytmetyczna dla i-tego wskaźnika, 

 – odchylenie standardowe populacji dla i-tego wskaźnika. 

3.3. Analiza statystyczna 

Ostatnim etapem delimitacji obszaru zdegradowanego była analiza statystyczna z  

wykorzystaniem metod porządkowania liniowego – obliczenie sumarycznego wskaźnika 

degradacji.  

Zastosowanie sumarycznego wskaźnika degradacji w niniejszym opracowaniu umożliwiło 

obiektywne porównanie jednostek analitycznych i sfer problemowych, podlegających 

delimitacji. Dzięki czemu możliwe było precyzyjne i jednoznaczne wskazanie obszarów 

wymagających interwencji.  

Obliczenie sumarycznego wskaźnika degradacji poprzedzone zostało standaryzacją według 

poniższych wzorów, w zależności od charakteru badanego zjawiska: 

 

dla stymulant:    dla destymulant:   

gdzie:  

 - standaryzowana wartość i-tego wskaźnika dla j-tej jednostki analitycznej 

Wskaźniki posiadające charakter stymulanta, to zmienne, których rosnąca wartość jest 

oceniana jako potwierdzenie występowania stanu kryzysowego (np. wysoki udział 

długotrwale bezrobotnych wśród osób bezrobotnych – im większy udział tych osób, tym 

większy poziom bezrobocia). Destymulantą zaś jest zmienną, której wysokie wartości 

zaprzeczają występowaniu stanu kryzysowego (np. liczba podmiotów gospodarczych – im 
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wyższa liczba podmiotów, tym lepsza sytuacja w sferze gospodarczej i w związku z tym 

niższy poziom degradacji). 

Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą reprezentuje wartość 

średnia dla Gminy (0,0) i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Wartości dodatnie 

wskazują, które jednostki odznaczają się natężeniem negatywnych zjawisk, natomiast 

wartości ujemne świadczą o stosunkowo dobrej sytuacji w danej jednostce. 

4. Diagnoza Gminy Zawiercie  

4.1. Sfera społeczna 

4.1.1. Analiza wskaźnikowa 

Analiza sfery społecznej stanowi fundamentalną część opisu badanej zbiorowości 

pozwalająca na diagnozę obecnego stanu i prognozowanie oraz planowanie przyszłych zmian. 

Największym potencjałem rozwojowym danego obszaru jest jego kapitał ludzki. Dlatego też 

w  prezentowanej diagnozie skupiono uwagę na analizie społecznych zjawisk kryzysowych 

takich jak: bezrobocie, ubóstwo i pomoc społeczna oraz patologie społeczne. Wymienione 

kategorie pozwalają także na identyfikację problemów (zjawisk kryzysowych), z którymi 

potencjalnie mogą borykać się mieszkańcy Gminy. 

 

W1 - liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób bezrobotnych na 100 

mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  2. Wartość wskaźnika liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób bezrobotnych na 100 

mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  3. Wartość wskaźnika liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka XV – sołectwo Pomrożyce oraz jednostka XX - 

os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka II – os. Piłsudskiego, jednostka IV – os. Marciszów, 

jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty oraz jednostka XVIII – sołectwo 

Karlin. 

Z kolei jednostki cechujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka III – os. Kosowska 

Niwa, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, 

jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka X - os. Centrum, jednostka XI - 

sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, jednostka XIII - 

os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne 

Łąki, jednostka XVI - sołectwo Skarżyce, jednostka XVII - os. Żerkowice, jednostka XIX – 

os. Bzów oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 
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W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 

Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych i wartości wskaźnika W1 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

bezrobotnych zmiana 

Liczba osób 

bezrobotnych na 100 

mieszkańców 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 155 174 19 4,0 4,6 0,6 

Jednostka II 210 240 30 2,4 2,8 0,4 

Jednostka III 9 11 2 1,5 1,9 0,4 

Jednostka IV 23 32 9 2,1 2,9 0,8 

Jednostka V 35 51 16 2,3 3,4 1,1 

Jednostka VI 18 23 5 1,5 1,9 0,4 

Jednostka VII 7 19 12 0,5 1,3 0,8 

Jednostka VIII 75 103 28 1,8 2,5 0,7 

Jednostka IX 148 197 49 2,1 2,8 0,7 

Jednostka X 119 123 4 1,9 2,0 0,1 

Jednostka XI 3 4 1 0,9 1,2 0,3 

Jednostka XII 30 37 7 1,8 2,3 0,5 

Jednostka XIII 15 15 - 2,4 2,5 0,1 

Jednostka XIV 45 48 3 2,4 2,6 0,2 

Jednostka XV 6 11 5 2,2 4,2 2,0 

Jednostka XVI 6 6 - 1,6 1,6 - 

Jednostka XVII 7 9 2 1,6 2,0 0,4 

Jednostka XVIII 12 14 2 2,6 3,1 0,5 

Jednostka XIX 12 17 5 1,4 2,0 0,6 

Jednostka XX 21 27 6 2,9 3,7 0,8 

Jednostka XXI 86 91 5 2,2 2,3 0,1 

Średnia dla 

Gminy 
1042 1252 210 2,2 2,7 0,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W2 - liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba bezrobotnych kobiet na 100 

mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

27 

 

 

Rycina  4. Wartość wskaźnika liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba bezrobotnych kobiet na 100 

mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  5. Wartość wskaźnika liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

IV – os. Marciszów, jednostka XV – sołectwo Pomrożyce, jednostka XVIII – sołectwo Karlin 

oraz jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VIII - os. 

Stawki i os. Borowe Pole, jednostka IX - os. Argentyna, , os. Zuzanka i os. Warty, jednostka 

XII - os. Blanowice z otoczeniem, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem, 

jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki oraz jednostka XVI - sołectwo 

Skarżyce. 

Z kolei jednostki cechujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka II – os. Piłsudskiego, 

jednostka III – os. Kosowska Niwa, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka VII 

- os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka X - os. Centrum, jednostka XI - sołectwo Łośnice z  

otoczeniem, jednostka XVII - os. Żerkowice, jednostka XIX – os. Bzów oraz jednostka XXI – 

os. Centrum II. 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

29 

 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 

Tabela 4. Liczba bezrobotnych kobiet i wartości wskaźnika W2 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba bezrobotnych 

kobiet zmiana 

Liczba bezrobotnych 

kobiet na 100 

mieszkańców 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 93 103 10 2,4 2,7 0,3 

Jednostka II 123 113 -10 1,4 1,3 -0,1 

Jednostka III 7 8 1 1,2 1,3 0,1 

Jednostka IV 19 23 4 1,7 2,1 0,4 

Jednostka V 19 26 7 1,2 1,7 0,5 

Jednostka VI 14 14 0 1,2 1,1 -0,1 

Jednostka VII 3 10 7 0,2 0,7 0,5 

Jednostka VIII 42 62 20 1,0 1,5 0,5 

Jednostka IX 87 117 30 1,2 1,7 0,5 

Jednostka X 71 64 -7 1,2 1,1 -0,1 

Jednostka XI 1 2 1 0,3 0,6 0,3 

Jednostka XII 18 24 6 1,1 1,5 0,4 

Jednostka XIII 11 9 -2 1,8 1,5 -0,3 

Jednostka XIV 26 28 2 1,4 1,5 0,1 

Jednostka XV 3 7 4 1,1 2,7 1,6 

Jednostka XVI 4 6 2 1,1 1,6 0,5 

Jednostka XVII 2 4 2 0,4 0,9 0,5 

Jednostka XVIII 9 9 - 2,0 2,0 - 

Jednostka XIX 7 8 1 0,8 0,9 0,1 

Jednostka XX 16 16 - 2,2 2,2 - 

Jednostka XXI 45 49 6 1,1 1,3 0,2 

Średnia dla 

Gminy 
623 702 79 1,3 1,5 0,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W3 - liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób długotrwale bezrobotnych 

w  ogóle osób bezrobotnych w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy 

Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  6. Wartość wskaźnika liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych 

w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób długotrwale bezrobotnych 

w  ogóle osób bezrobotnych w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy 

Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  7. Wartość wskaźnika liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych 

w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka XI - sołectwo Łośnice z  

otoczeniem, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem oraz jednostka XV – 

sołectwo Pomrożyce. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka I – Stare Miasto, jednostka III – os. Kosowska Niwa, 

jednostka IV – os. Marciszów, jednostka X - os. Centrum, jednostka XII - os. Blanowice z 

otoczeniem, jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki, jednostka XVII - os. 

Żerkowice, jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem oraz jednostka 

XXI – os. Centrum II. 

Z kolei jednostki cechujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka II – os. Piłsudskiego, 

jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, 

jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, 

jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, jednostka XVI - sołectwo Skarżyce, 

jednostka XVIII – sołectwo Karlin oraz jednostka XIX – os. Bzów. 
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W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 

Tabela 5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych i wartości wskaźnika W3 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych 
zmiana 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych w ogóle 

osób bezrobotnych 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 93 91 -2 60,0 52,3 -7,7 

Jednostka II 113 103 -10 53,8 42,9 -10,9 

Jednostka III 4 5 1 44,4 45,5 1,1 

Jednostka IV 11 16 5 47,8 50,0 2,2 

Jednostka V 17 15 -2 48,6 29,4 -19,2 

Jednostka VI 10 9 -1 55,6 39,1 -16,5 

Jednostka VII 3 4 1 42,9 21,1 -21,8 

Jednostka VIII 31 38 7 41,3 36,9 -4,4 

Jednostka IX 58 82 24 39,2 41,6 2,4 

Jednostka X 62 60 -2 52,1 48,8 -3,3 

Jednostka XI 0 3 3 0,0 75,0 75 

Jednostka XII 16 19 3 53,3 51,4 -1,9 

Jednostka XIII 11 10 -1 73,3 66,7 -6,6 

Jednostka XIV 20 23 3 44,4 47,9 3,5 

Jednostka XV 5 7 2 83,3 63,6 -19,7 

Jednostka XVI 2 1 -1 33,3 16,7 -16,6 

Jednostka XVII 5 5 - 71,4 55,6 -15,8 

Jednostka XVIII 3 5 2 25,0 35,7 10,7 

Jednostka XIX 4 5 1 33,3 29,4 -3,9 

Jednostka XX 10 13 3 47,6 48,1 0,5 

Jednostka XXI 44 41 -3 51,2 45,1 -6,1 

Średnia dla 

Gminy 
522 555 33 50,1 44,3 -5,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W4 - liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym na 100 

mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób bezrobotnych z  

wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym na 100 mieszkańców w 2019 r. dla 

poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina 8. Wartość wskaźnika liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i 

podstawowym w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób bezrobotnych z  

wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym na 100 mieszkańców w 2020 r. dla 

poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  9. Wartość wskaźnika liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i  

podstawowym w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem oraz jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z  

otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka II – os. Piłsudskiego, jednostka V - ul. 11 Listopada z 

otoczeniem, jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, jednostka XII - os. 

Blanowice z  otoczeniem oraz jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki. 

Z kolei jednostki cechujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka III – os. Kosowska 

Niwa, jednostka IV – os. Marciszów, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka 

VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka X 

- os. Centrum, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka jednostka XV 

– sołectwo Pomrożyce, XVI - sołectwo Skarżyce, jednostka XVII - os. Żerkowice, jednostka 

XVIII – sołectwo Karlin, jednostka XIX – os. Bzów oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 
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W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 

Tabela 6. Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym i wartości 

wskaźnika W4 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

bezrobotnych z 

wykształceniem 

gimnazjalnym i 

podstawowym 

zmiana 

Liczba osób bezrobotnych z 

wykształceniem 

gimnazjalnym i  

podstawowym na 100 

mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 52 49 -3 1,4 1,3 -0,1 

Jednostka II 20 32 12 0,2 0,4 0,2 

Jednostka III 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka IV 1 2 1 0,1 0,2 0,1 

Jednostka V 3 7 4 0,2 0,5 0,3 

Jednostka VI 4 4 - 0,3 0,3 - 

Jednostka VII 1 2 1 0,1 0,1 - 

Jednostka VIII 7 14 7 0,2 0,3 0,1 

Jednostka IX 17 30 13 0,2 0,4 0,2 

Jednostka X 6 17 -11 0,1 0,3 0,2 

Jednostka XI 0 2 2 0,0 0,6 0,6 

Jednostka XII 3 8 5 0,2 0,5 0,3 

Jednostka XIII 11 2 -9 1,8 0,3 -1,5 

Jednostka XIV 2 7 5 0,1 0,4 0,3 

Jednostka XV 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XVI 2 0 -2 0,5 0,0 -0,5 

Jednostka XVII 1 1 - 0,2 0,2 - 

Jednostka XVIII 1 0 -1 0,2 0,0 -0,2 

Jednostka XIX 2 0 -2 0,2 0,0 -0,2 

Jednostka XX 5 5 - 0,7 0,7 - 

Jednostka XXI 16 12 -4 0,4 0,3 -0,1 

Średnia dla 

Gminy 
154 194 40 0,3 0,4 0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W5 - liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  10. Wartość wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 

100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej na 100 mieszkańców na 100 mieszkańców w 2020 r. dla 

poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  11. Wartość wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 

100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

XVII - os. Żerkowice oraz jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem oraz jednostka VI - os. 

Miodowa z otoczeniem, 

Z kolei pozostałe 16 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 7. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i wartości wskaźnika W5 

w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

korzystających ze 

świadczeń pomocy 

społecznej 

zmiana 

Liczba osób korzystających 

ze świadczeń pomocy 

społecznej na 100 

mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 649 622 -27 16,9 16,3 -0,6 

Jednostka II 441 390 -51 5,0 4,5 -0,5 

Jednostka III 6 11 5 1,0 1,9 0,9 

Jednostka IV 26 15 -11 2,4 1,4 -1,0 

Jednostka V 105 103 -2 6,8 6,8 - 

Jednostka VI 50 67 17 4,1 5,5 1,4 

Jednostka VII 32 36 4 2,2 2,5 0,3 

Jednostka VIII 163 140 -23 3,9 3,4 -0,5 

Jednostka IX 206 221 15 2,9 3,1 0,2 

Jednostka X 268 264 -4 4,3 4,4 0,1 

Jednostka XI 3 7 4 0,9 2,1 1,2 

Jednostka XII 50 35 -15 3,0 2,1 -0,9 

Jednostka XIII 20 23 3 3,2 3,8 0,6 

Jednostka XIV 73 91 18 3,9 4,9 1,0 

Jednostka XV 10 8 -2 3,7 3,1 -0,6 

Jednostka XVI 10 10 - 2,7 2,7 - 

Jednostka XVII 64 69 5 14,3 15,6 1,3 

Jednostka XVIII 20 14 -6 4,4 3,1 -1,3 

Jednostka XIX 31 23 -8 3,5 2,7 -0,8 

Jednostka XX 77 74 -3 10,6 10,2 -0,4 

Jednostka XXI 170 177 7 4,3 4,5 0,2 

Średnia dla 

Gminy 
2474 2400 -74 5,2 5,1 -0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

 

W6 - liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu ubóstwa na 100 

mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystających ze 

świadczeń socjalnych z tytułu ubóstwa na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych 

jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  12. Wartość wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu 

ubóstwa na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystających ze 

świadczeń socjalnych z tytułu ubóstwa na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych 

jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  13. Wartość wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu 

ubóstwa na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

V - ul. 11 Listopada z otoczeniem oraz jednostka XVII - os. Żerkowice. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka II – os. Piłsudskiego, jednostka VI - os. Miodowa z 

otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. 

Borowe Pole, jednostka X - os. Centrum, jednostka XV – sołectwo Pomrożyce, jednostka 

XVIII – sołectwo Karlin, jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem oraz 

jednostka XXI – os. Centrum II. 

Z kolei jednostki cechujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka III – os. Kosowska 

Niwa, jednostka IV – os. Marciszów, jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, 

jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, 

jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka XIV - os. Wydra Zielona 

oraz os. Pszczelne Łąki, jednostka XVI - sołectwo Skarżyce, jednostka XIX – os. Bzów  
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W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 

Tabela 8. Liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu ubóstwa i wartości 

wskaźnika W6 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

korzystających ze 

świadczeń socjalnych 

z tytułu ubóstwa 

zmiana 

Liczba osób korzystających 

ze świadczeń socjalnych z  

tytułu ubóstwa na 100 

mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 357 327 -30 0,9 0,9 - 

Jednostka II 162 165 3 0,2 0,2 - 

Jednostka III 4 4 - 0,1 0,1 - 

Jednostka IV 18 11 -7 0,2 0,1 -0,1 

Jednostka V 86 83 -3 0,6 0,6 - 

Jednostka VI 30 37 7 0,2 0,3 0,1 

Jednostka VII 26 31 5 0,2 0,2 - 

Jednostka VIII 96 79 -17 0,2 0,2 - 

Jednostka IX 59 68 9 0,1 0,1 - 

Jednostka X 122 113 -9 0,2 0,2 - 

Jednostka XI 3 3 - 0,1 0,1 - 

Jednostka XII 19 14 -5 0,1 0,1 - 

Jednostka XIII 6 8 2 0,1 0,1 - 

Jednostka XIV 27 21 -6 0,1 0,1 - 

Jednostka XV 4 4 - 0,1 0,2 0,1 

Jednostka XVI 2 4 2 0,1 0,1 - 

Jednostka XVII 53 50 -3 1,2 1,1 -0,1 

Jednostka XVIII 16 8 -8 0,4 0,2 -0,2 

Jednostka XIX 18 7 -11 0,2 0,1 -0,1 

Jednostka XX 11 15 4 0,2 0,2 - 

Jednostka XXI 66 62 -4 0,2 0,2 - 

Średnia dla 

Gminy 
1185 1114 -71 0,2 0,2 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

 

W7 – liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu niepełnosprawności 

na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystających ze 

świadczeń socjalnych z tytułu niepełnosprawności na 100 mieszkańców w 2019 r. dla 

poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

42 

 

 

Rycina  14. Wartość wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu 

niepełnosprawności na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek 

analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystających ze 

świadczeń socjalnych z tytułu niepełnosprawności na 100 mieszkańców w 2020 r. dla 

poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

43 

 

 

Rycina  15. Wartość wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu 

niepełnosprawności na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek 

analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto oraz 

jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka II - os. Piłsudskiego, jednostka XI - sołectwo Łośnice z 

otoczeniem, jednostka XVII - os. Żerkowice, jednostka XX - os. wielorodzinne w 

Kromołowie z otoczeniem oraz jednostka XXI – os. Centrum II 

Z kolei pozostałe 14 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 9. Liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu niepełnosprawności i  

wartości wskaźnika W7 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

korzystających ze 

świadczeń socjalnych 

z tytułu 

niepełnosprawności 

zmiana 

Liczba osób korzystających 

ze świadczeń socjalnych z  

tytułu niepełnosprawności na 

100 mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 117 117 - 3,0 3,1 0,1 

Jednostka II 166 150 -16 1,9 1,7 -0,2 

Jednostka III 3 3 - 0,5 0,5 - 

Jednostka IV 12 5 -7 1,1 0,5 -0,6 

Jednostka V 38 37 -1 2,5 2,5 - 

Jednostka VI 16 16 - 1,3 1,3 - 

Jednostka VII 14 15 1 1,0 1,0 - 

Jednostka VIII 52 56 4 1,2 1,3 0,1 

Jednostka IX 71 75 4 1,0 1,1 0,1 

Jednostka X 88 73 -15 1,4 1,2 -0,1 

Jednostka XI 2 6 4 0,6 1,8 1,2 

Jednostka XII 12 10 -2 0,7 0,6 -0,1 

Jednostka XIII 5 6 1 0,8 1,0 0,2 

Jednostka XIV 19 25 6 1,0 1,4 0,4 

Jednostka XV 3 1 -2 1,1 0,4 -0,7 

Jednostka XVI 4 1 -3 1,1 0,3 -0,8 

Jednostka XVII 7 8 1 1,6 1,8 0,2 

Jednostka XVIII 4 4 - 0,9 0,9 - 

Jednostka XIX 4 5 1 0,5 0,6 0,1 

Jednostka XX 13 12 -1 1,8 1,7 -0,1 

Jednostka XXI 62 62 - 1,6 1,6 - 

Średnia dla 

Gminy 
712 687 -25 1,5 1,5 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

 

W8 – liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 

mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystająca ze świadczeń 

z tytułu bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  16. Wartość wskaźnika liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu bezradności w  

sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystająca ze świadczeń 

z  tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  17. Wartość wskaźnika liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu bezradności w  

sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

VI - os. Miodowa z otoczeniem oraz jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z  

otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VII - os. 

Dąbrowica z  otoczeniem, jednostka X – os. Centrum oraz jednostka XIII - os. Kromołów 

centrum z  otoczeniem 

Z kolei pozostałe 14 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 

 

 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

47 

 

Tabela 10. Liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego i wartości wskaźnika W8 w latach 

2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

korzystająca ze 

świadczeń z tytułu 

bezradność w 

sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

zmiana 

Liczba osób korzystająca 

ze świadczeń z tytułu 

bezradność w sprawach 

opiekuńczo 

wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego na 100 

mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 222 238 16 5,8 6,2 0,4 

Jednostka II 72 63 -9 0,8 0,7 -0,1 

Jednostka III 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka IV 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka V 37 39 2 2,4 2,6 0,2 

Jednostka VI 45 54 9 3,7 4,4 0,7 

Jednostka VII 21 26 5 1,4 1,8 0,4 

Jednostka VIII 35 30 -5 0,8 0,7 -0,1 

Jednostka IX 60 69 9 0,8 1,0 0,2 

Jednostka X 145 118 -27 2,4 2,0 -0,4 

Jednostka XI 3 5 2 0,9 1,5 0,6 

Jednostka XII 15 12 -3 0,9 0,7 -0,2 

Jednostka XIII 6 14 8 1,0 2,3 1,3 

Jednostka XIV 13 13 - 0,7 0,7 - 

Jednostka XV 3 2 -1 1,1 0,8 -0,3 

Jednostka XVI 5 5 - 1,3 1,4 0,1 

Jednostka XVII 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XVIII 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XIX 0 10 10 0,0 1,2 1,2 

Jednostka XX 31 33 2 4,3 4,6 0,3 

Jednostka XXI 11 14 3 0,3 0,4 0,1 

Średnia dla 

Gminy 
724 745 21 1,5 1,6 0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W9 – liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa 

na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystająca ze świadczeń 

z  tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych 

jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  18. Wartość wskaźnika liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu potrzeby ochrony 

macierzyństwa na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w  

2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystająca ze świadczeń 

z  tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych 

jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  19. Wartość wskaźnika liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu potrzeba ochrony 

macierzyństwa na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w  

2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto oraz 

jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka XII - os. 

Blanowice z  otoczeniem oraz jednostka XVII - os. Żerkowice. 

Z kolei pozostałe 16 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 11. Liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa i  

wartości wskaźnika W9 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

korzystająca ze 

świadczeń z tytułu 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

zmiana 

Liczba osób korzystająca 

ze świadczeń z tytułu 

potrzeba ochrony 

macierzyństwa na 100 

mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 152 145 -7 4,0 3,8 -0,2 

Jednostka II 35 28 -7 0,4 0,3 -0,1 

Jednostka III 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka IV 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka V 11 12 1 0,7 0,8 0,1 

Jednostka VI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka VII 0 3 3 0,0 0,2 0,2 

Jednostka VIII 23 20 -3 0,5 0,5 - 

Jednostka IX 15 17 2 0,2 0,2 - 

Jednostka X 35 39 5 0,6 0,6 - 

Jednostka XI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XII 29 20 -9 1,8 1,2 -0,6 

Jednostka XIII 2 0 -2 0,3 0,0 -0,3 

Jednostka XIV 9 11 2 0,5 0,6 0,1 

Jednostka XV 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XVI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XVII 6 6 - 1,3 1,4 0,1 

Jednostka XVIII 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XIX 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XX 36 35 -1 5,0 4,8 -0,2 

Jednostka XXI 1 2 1 0,0 0,1 0,1 

Średnia dla 

Gminy 
354 338 -16 0,7 0,7 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W10 – liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych ze względu na alkoholizm i  

narkomanię na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystających ze 

świadczeń socjalnych ze względu na alkoholizm i narkomanię na 100 mieszkańców w 2019 r. 

dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

 

 

 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

51 

 

 

Rycina  20. Wartość wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych ze względu 

na alkoholizm i narkomanię na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek 

analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób korzystających ze 

świadczeń socjalnych ze względu na alkoholizm i narkomanię na 100 mieszkańców w 2020 r. 

dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  21. Wartość wskaźnika liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych ze względu 

na alkoholizm i narkomanię na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek 

analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostka, w której zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika jest jednostka XVII - os. Żerkowice. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka I – Stare Miasto, jednostka V - ul. 11 Listopada z 

otoczeniem, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem oraz jednostka XX - os. 

wielorodzinne w  Kromołowie z otoczeniem. 

Z kolei pozostałe 16 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 12. Liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych ze względu na alkoholizm i  

narkomanię i wartości wskaźnika W10 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba osób 

korzystających ze 

świadczeń socjalnych 

ze względu na 

alkoholizm i 

narkomanię 

zmiana 

Liczba osób korzystających 

ze świadczeń socjalnych ze 

względu na alkoholizm i  

narkomanię na 100 

mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 77 71 -6 2,0 1,9 -0,1 

Jednostka II 52 43 -9 0,6 0,5 -0,1 

Jednostka III 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka IV 11 7 -4 1,0 0,6 -0,4 

Jednostka V 14 12 -2 0,9 0,8 -0,1 

Jednostka VI 2 2 - 0,2 0,2 - 

Jednostka VII 2 2 - 0,1 0,1 - 

Jednostka VIII 28 24 -4 0,7 0,6 -0,1 

Jednostka IX 28 29 1 0,4 0,4 - 

Jednostka X 28 26 -2 0,5 0,4 -0,1 

Jednostka XI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XII 10 5 -5 0,6 0,3 -0,3 

Jednostka XIII 6 5 -1 1,0 0,8 -0,2 

Jednostka XIV 5 4 -1 0,3 0,2 -0,1 

Jednostka XV 2 1 -1 0,7 0,4 -0,3 

Jednostka XVI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XVII 46 49 3 10,3 11,1 0,8 

Jednostka XVIII 3 0 -3 0,7 0,0 -0,7 

Jednostka XIX 8 0 -8 0,9 0,0 -0,9 

Jednostka XX 8 11 3 1,1 1,5 0,4 

Jednostka XXI 24 24 - 0,6 0,6 - 

Średnia dla 

Gminy 
354 315 -39 0,7 0,7 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W11 – liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba przyznanych dodatków 

mieszkaniowych na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  22. Wartość wskaźnika liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba przyznanych dodatków 

mieszkaniowych na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  23. Wartość wskaźnika liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

II - os. Piłsudskiego oraz jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka XIII – os. 

Kromołów centrum z otoczeniem oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Z kolei pozostałe 16 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 13. Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych i wartości wskaźnika W11 w latach 

2019-2020 

Jednostka 

Liczba przyznanych 

dodatków 

mieszkaniowych 
zmiana 

Liczba przyznanych 

dodatków mieszkaniowych 

na 100 mieszkańców 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 273 206 -67 7,1 5,4 -0,1 

Jednostka II 317 291 -26 3,6 3,4 -0,1 

Jednostka III 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka IV 1 1 - 0,1 0,1 -0,4 

Jednostka V 29 32 3 1,9 2,1 -0,1 

Jednostka VI 6 7 1 0,5 0,6 - 

Jednostka VII 7 3 -4 0,5 0,2 - 

Jednostka VIII 36 30 -6 0,9 0,7 -0,1 

Jednostka IX 120 108 -12 1,7 1,5 - 

Jednostka X 98 88 -31 1,6 1,5 -0,1 

Jednostka XI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XII 1 3 2 0,1 0,2 -0,3 

Jednostka XIII 17 16 -1 2,7 2,6 -0,2 

Jednostka XIV 2 1 -1 0,1 0,1 -0,1 

Jednostka XV 0 0 - 0,0 0,0 -0,3 

Jednostka XVI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XVII 0 0 - 0,0 0,0 0,8 

Jednostka XVIII 1 0 -1 0,2 0,0 -0,7 

Jednostka XIX 0 0 - 0,0 0,0 -0,9 

Jednostka XX 27 24 -3 3,7 3,3 0,4 

Jednostka XXI 113 92 -21 2,8 2,4 -0,4 

Średnia dla 

Gminy 
1048 902 -146 2,2 1,9 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W12 – liczba uczniów szkół podstawowych korzystających z dożywiania na 100 

mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba uczniów szkół podstawowych 

korzystających z dożywiania na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  24. Wartość wskaźnika liczba uczniów szkół podstawowych korzystających z 

dożywiania na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 

r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba uczniów szkół podstawowych 

korzystających z dożywiania na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  25. Wartość wskaźnika liczba uczniów szkół podstawowych korzystających z 

dożywiania na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 

r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto oraz 

jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VI - os. 

Miodowa z  otoczeniem, jednostka X - os. Centrum, jednostka XVIII - sołectwo Karlin oraz 

jednostka XXI – os. Centrum II. 

Z kolei pozostałe 14 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 14. Liczba uczniów szkół podstawowych korzystających z dożywiania i wartości 

wskaźnika W12 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba uczniów szkół 

podstawowych 

korzystających z 

dożywiania 

zmiana 

Liczba uczniów szkół 

podstawowych 

korzystających z 

dożywiania na 100 

mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 98 94 -4 2,6 2,5 -0,1 

Jednostka II 60 48 -12 0,7 0,6 -0,1 

Jednostka III 3 3 - 0,5 0,5 - 

Jednostka IV 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka V 17 17 - 1,1 1,1 - 

Jednostka VI 8 8 - 0,7 0,7 - 

Jednostka VII 5 5 - 0,3 0,3 - 

Jednostka VIII 22 23 1 0,5 0,6 0,1 

Jednostka IX 20 17 -3 0,3 0,2 -0,1 

Jednostka X 49 40 -9 0,8 0,7 -0,1 

Jednostka XI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XII 7 3 -4 0,4 0,2 -0,2 

Jednostka XIII 1 3 2 0,2 0,5 0,3 

Jednostka XIV 13 10 -3 0,7 0,5 -0,2 

Jednostka XV 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XVI 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka XVII 2 2 - 0,4 0,5 0,1 

Jednostka XVIII 4 3 -1 0,9 0,7 -0,2 

Jednostka XIX 6 2 -4 0,7 0,2 -0,5 

Jednostka XX 17 15 -2 2,3 2,1 -0,2 

Jednostka XXI 31 27 -4 0,8 0,7 -0,1 

Średnia dla 

Gminy 
363 320 -43 0,8 0,7 -0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W13 – liczba założonych „Niebieskich Kart” na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba założonych „Niebieskich Kart” 

na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  26. Wartość wskaźnika liczba założonych „Niebieskich Kart” na 100 mieszkańców w 

Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba założonych „Niebieskich Kart” 

na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  27. Wartość wskaźnika liczba założonych „Niebieskich Kart” na 100 mieszkańców w 

Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka XI - sołectwo Łośnice z  

otoczeniem, jednostka XV – sołectwo Pomrożyce, jednostka XVII - os. Żerkowice oraz 

jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka I – Stare Miasto, jednostka II – os. Piłsudskiego, jednostka 

V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka X - os. Centrum 

oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Z kolei jednostki cechujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka III – os. Kosowska 

Niwa, jednostka IV – os. Marciszów, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka 

VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, 

jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z 

otoczeniem, jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki, jednostka XVI - 

sołectwo Skarżyce, jednostka XVIII – sołectwo Karlin oraz jednostka XIX – os. Bzów. 
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W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 

Tabela 15. Liczba założonych „Niebieskich Kart”i wartości wskaźnika W13 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba  założonych 

„Niebieskich Kart” zmiana 

Liczba  założonych 

„Niebieskich Kart” na 100 

mieszkańców 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 28 17 -11 0,7 0,4 -0,3 

Jednostka II 39 23 -16 0,4 0,3 -0,1 

Jednostka III 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka IV 4 0 -4 0,4 0,0 -0,4 

Jednostka V 0 6 6 0,0 0,4 0,4 

Jednostka VI 2 5 3 0,2 0,4 0,2 

Jednostka VII 7 3 -4 0,5 0,2 -0,3 

Jednostka VIII 12 7 -5 0,3 0,2 -0,1 

Jednostka IX 20 17 -3 0,3 0,2 -0,1 

Jednostka X 24 16 -8 0,4 0,3 -0,1 

Jednostka XI 0 2 2 0,0 0,6 0,6 

Jednostka XII 6 4 -2 0,4 0,2 -0,2 

Jednostka XIII 4 0 -4 0,6 0,0 -0,6 

Jednostka XIV 5 3 -2 0,3 0,2 -0,1 

Jednostka XV 2 2 - 0,7 0,8 0,1 

Jednostka XVI 4 0 -4 1,1 0,0 -1,1 

Jednostka XVII 0 3 3 0,0 0,7 0,7 

Jednostka XVIII 1 0 -1 0,2 0,0 -0,2 

Jednostka XIX 7 0 -7 0,8 0,0 -0,8 

Jednostka XX 2 4 2 0,3 0,6 0,3 

Jednostka XXI 19 12 -7 0,5 0,3 -0,2 

Średnia dla 

Gminy 
186 124 -62 0,4 0,3 -0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS Zawiercie (stan na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W14 – liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba czynów karalnych popełnionych 

przez osoby nieletnie na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  28. Wartość wskaźnika liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie na 

100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (stan na dzień 

31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba czynów karalnych popełnionych 

przez osoby nieletnie na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  29. Wartość wskaźnika liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie na 

100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (stan na dzień 

31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

V - ul. 11 Listopada z otoczeniem oraz jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka X – os. Centrum oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Z kolei pozostałe 16 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 16. Liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie i wartości wskaźnika 

W14 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba czynów 

karalnych 

popełnionych przez 

osoby nieletnie 

zmiana 

Liczba czynów karalnych 

popełnionych przez osoby 

nieletnie na 100 

mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 12 3 -9 0,31 0,08 -0,23 

Jednostka II 5 1 -4 0,06 0,01 -0,05 

Jednostka III 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka IV 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka V 0 1 1 0,00 0,07 0,07 

Jednostka VI 5 1 -4 0,41 0,08 -0,33 

Jednostka VII 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka VIII 2 0 -2 0,05 0,00 -0,05 

Jednostka IX 10 0 -10 0,14 0,00 -0,14 

Jednostka X 9 1 -8 0,15 0,02 -0,13 

Jednostka XI 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XII 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XIII 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XIV 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XV 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XVI 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XVII 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XVIII 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XIX 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XX 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XXI 6 2 -4 0,15 0,05 0,1 

Średnia dla 

Gminy 
49 9 -40 0,10 0,02 -0,08 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (stan na dzień 

31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W15 – liczba przestępstw o charakterze kryminalnym na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba przestępstw o charakterze 

kryminalnym na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  30. Wartość wskaźnika liczba przestępstw o charakterze kryminalnym na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (stan na dzień 

31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba przestępstw o charakterze 

kryminalnym na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  31. Wartość wskaźnika liczba przestępstw o charakterze kryminalnym na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (stan na dzień 

31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem oraz jednostka 

XX – os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka XI – sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XIV - os. 

Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Z kolei pozostałe 13 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 17. Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym i wartości wskaźnika W15 w latach 

2019-2020 

Jednostka 

Liczba przestępstw o 

charakterze 

kryminalnym 
zmiana 

Liczba przestępstw o 

charakterze kryminalnym 

na 100 mieszkańców 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 47 46 -1 1,2 1,2 - 

Jednostka II 40 22 -18 0,5 0,3 -0,2 

Jednostka III 0 0 - 0,0 0,0 - 

Jednostka IV 4 3 -1 0,4 0,3 -0,1 

Jednostka V 15 12 -3 1,0 0,8 -0,2 

Jednostka VI 11 9 -2 0,9 0,7 -0,2 

Jednostka VII 13 4 -9 0,9 0,3 -0,6 

Jednostka VIII 17 10 -7 0,4 0,2 -0,2 

Jednostka IX 33 14 -19 0,5 0,2 -0,3 

Jednostka X 32 20 -12 0,5 0,3 -0,2 

Jednostka XI 2 2 - 0,6 0,6 - 

Jednostka XII 2 5 3 0,1 0,3 0,2 

Jednostka XIII 2 1 -1 0,3 0,2 -0,1 

Jednostka XIV 4 7 3 0,2 0,4 0,2 

Jednostka XV 1 0 -1 0,4 0,0 -0,4 

Jednostka XVI 1 1 - 0,3 0,3 - 

Jednostka XVII 2 2 - 0,4 0,5 0,1 

Jednostka XVIII 2 0 -2 0,4 0,0 -0,4 

Jednostka XIX 2 0 -2 0,2 0,0 -0,2 

Jednostka XX 1 8 7 0,1 1,1 1,0 

Jednostka XXI 20 25 5 0,5 0,6 0,1 

Średnia dla 

Gminy 
251 191 -60 0,5 0,4 -0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (stan na dzień 

31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.) 

 

W16 – liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba organizacji pozarządowych na 

100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  32. Wartość wskaźnika liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców w 

Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka II – os. Piłsudskiego, 

jednostka IV – os. Marciszów, VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica 

z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka X - os. Centrum, 

jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z  

otoczeniem, jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki, jednostka XVII - os. 

Żerkowice, jednostka XIX – os. Bzów, jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z  

otoczeniem oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w 

jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka IX - os. Argentyna, os. 

Zuzanka i os. Warty oraz jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem oraz jednostka XVI - 

sołectwo Skarżyce. 

Z kolei jednostki cechujące się najwyższymi wartościami wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, w których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka I – Stare 

Miasto, jednostka III – os. Kosowska Niwa, jednostka XV – sołectwo Pomrożyce oraz 

jednostka XVIII – sołectwo Karlin. 
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4.1.2. Koncentracja negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej  

W celu wskazania jednostek analitycznych, w których występuje koncentracja 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej analizie poddano 16 wskaźników cząstkowych, 

które wymiarują problemy społeczne tj.: 

bezrobocie: 

• W1 – liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców  

• W2 – liczba bezrobotnych kobiet na 100 mieszkańców 

• W3 – liczba osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych  

• W4 – liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym 

ubóstwo i pomoc społeczna: 

• W5 – liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 100 mieszkańców 

W6 – liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu ubóstwa na 100 

mieszkańców  

• W7 – liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z tytułu niepełnosprawności 

na 100 mieszkańców 

• W8 – liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na 100 

mieszkańców 

• W9 – liczba osób korzystająca ze świadczeń z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa 

na 100 mieszkańców 

• W10 - liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych ze względu na alkoholizm i  

narkomanię 

• W11 - liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych na 100 mieszkańców 

• W12 - liczba uczniów szkół podstawowych korzystających z dożywiania na 100 

mieszkańców 

patologie społeczne: 

• W13 - liczba założonych „Niebieskich Kart” na 100 mieszkańców 

• W14 – liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie na 100 

mieszkańców 

• W15 - liczba przestępstw o charakterze kryminalnym na 100 mieszkańców 

integracja społeczna: 

• W16 - liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców 

W poniższej tabeli zaprezentowano syntetyczne zestawienie analizowanych negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej w jednostkach analitycznych w Gminie Zawiercie wraz z  

towarzyszącymi im wartościami. 
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Tabela 18. Zestawienie wartości wskaźników negatywnych zjawisk społecznych według jednostek analitycznych w Gminie Zawiercie 

Jednostka 
Bezrobocie Ubóstwo i pomoc społeczna 

Patologie 

społeczne 

Integracja 

społeczna 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 

Jednostka I 4,6 2,7 52,3 1,3 16,3 0,9 3,1 6,2 3,8 1,9 5,4 2,5 0,4 0,08 1,2 0,7 

Jednostka II 2,8 1,3 42,9 0,4 4,5 0,2 1,7 0,7 0,3 0,5 3,4 0,6 0,3 0,01 0,3 0,2 

Jednostka III 1,9 1,3 45,5 0,0 1,9 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,00 0,0 0,5 

Jednostka IV 2,9 2,1 50,0 0,2 1,4 0,1 0,5 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,00 0,3 0,2 

Jednostka V 3,4 1,7 29,4 0,5 6,8 0,6 2,5 2,6 0,8 0,8 2,1 1,1 0,4 0,07 0,8 0,3 

Jednostka VI 1,9 1,1 39,1 0,3 5,5 0,3 1,3 4,4 0,0 0,2 0,6 0,7 0,4 0,08 0,7 0,2 

Jednostka VII 1,3 0,7 21,1 0,1 2,5 0,2 1,0 1,8 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,00 0,3 0,1 

Jednostka VIII 2,5 1,5 36,9 0,3 3,4 0,2 1,3 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,2 0,00 0,2 0,1 

Jednostka IX 2,8 1,7 41,6 0,4 3,1 0,1 1,1 1,0 0,2 0,4 1,5 0,2 0,2 0,00 0,2 0,3 

Jednostka X 2,0 1,1 48,8 0,3 4,4 0,2 1,2 2,0 0,6 0,4 1,5 0,7 0,3 0,02 0,3 0,2 

Jednostka XI 1,2 0,6 75,0 0,6 2,1 0,1 1,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,00 0,6 0,3 

Jednostka XII 2,3 1,5 51,4 0,5 2,1 0,1 0,6 0,7 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,00 0,3 0,2 

Jednostka XIII 2,5 1,5 66,7 0,3 3,8 0,1 1,0 2,3 0,0 0,8 2,6 0,5 0,0 0,00 0,2 0,2 

Jednostka XIV 2,6 1,5 47,9 0,4 4,9 0,1 1,4 0,7 0,6 0,2 0,1 0,5 0,2 0,00 0,4 0,2 

Jednostka XV 4,2 2,7 63,6 0,0 3,1 0,2 0,4 0,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 0,00 0,0 0,4 

Jednostka XVI 1,6 1,6 16,7 0,0 2,7 0,1 0,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,3 0,3 

Jednostka XVII 2,0 0,9 55,6 0,2 15,6 1,1 1,8 0,0 1,4 11,1 0,0 0,5 0,7 0,00 0,5 0,2 

Jednostka XVIII 3,1 2,0 35,7 0,0 3,1 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,00 0,0 0,4 

Jednostka XIX 2,0 0,9 29,4 0,0 2,7 0,1 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,00 0,0 0,2 

Jednostka XX 3,7 2,2 48,1 0,7 10,2 0,2 1,7 4,6 4,8 1,5 3,3 2,1 0,6 0,00 1,1 0,0 

Jednostka XXI 2,3 1,3 45,1 0,3 4,5 0,2 1,6 0,4 0,1 0,6 2,4 0,7 0,3 0,05 0,6 0,2 

Średnia dla 

Gminy 
2,7 1,5 44,3 0,4 5,1 0,2 1,5 1,6 0,7 0,7 1,9 0,7 0,3 0,02 0,4 0,3 

Źródło: opracowanie własne 
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Następnie zliczono wszystkie wskaźniki dla danej jednostki analitycznej, których wartość 

jest mniej korzystna lub równa średniej wartości dla całej Gminy, zgodnie następującą skalą: 

• 12-16 wskaźników – ocena 2, świadczącą o bardzo wysokim nasileniu zjawisk 

kryzysowych (kolor czerwony), 

• 7-11 wskaźników – ocena 1, świadcząca o wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych 

(kolor pomarańczowy), 

• 1-6 wskaźników – ocena 0, świadcząca o niskim nasileniu zjawisk kryzysowych (kolor 

zielony). 

W poniższej tabeli dokonano podsumowania w celu określenia koncentracji negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej. 

 

Tabela 19. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze społecznej 

Jednostka 

Liczba wskaźników dla danej jednostki 

analitycznej, których wartość jest mniej 

korzystna lub równa średniej dla całej Gminy 

Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

Jednostka I 15 2 

Jednostka II 7 1 

Jednostka III 1 0 

Jednostka IV 4 0 

Jednostka V 15 2 

Jednostka VI 8 1 

Jednostka VII 3 0 

Jednostka VIII 3 0 

Jednostka IX 4 0 

Jednostka X 7 1 

Jednostka XI 6 0 

Jednostka XII 5 0 

Jednostka XIII 6 0 

Jednostka XIV 5 0 

Jednostka XV 5 0 

Jednostka XVI 2 0 

Jednostka XVII 9 1 

Jednostka XVIII 4 0 

Jednostka XIX 1 0 

Jednostka XX 15 2 

Jednostka XXI 9 1 
Źródło: opracowanie własne 

Bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych na postawie 

przeprowadzonej delimitacji stwierdzono w jednostkach: jednostka I – Stare Miasto, 

jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem oraz jednostka XX - os. wielorodzinne w 

Kromołowie z otoczeniem. 

Wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych stwierdzono w jednostkach: 

jednostka II (7 wskaźników), jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka X – os. 

Centrum, jednostka XVII - os. Żerkowice oraz jednostka XXI – os. Centrum II.  

Z kolei niskie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w pozostałych 13 jednostkach 

analitycznych. 
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Rycina  33. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w Gminie Zawiercie w 

układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne 

4.2. Sfera gospodarcza 

4.2.1. Analiza wskaźnikowa 

W17 – liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  34. Wartość wskaźnika liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  35. Wartość wskaźnika liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka VII - os. Dąbrowica z  

otoczeniem oraz jednostka X – os. Centrum X. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka II - os. Piłsudskiego, jednostka VI - os. Miodowa z 

otoczeniem, jednostka XVI - sołectwo Skarżyce oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Z kolei pozostałe 15 jednostek cechuje się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 20. Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym i wartości wskaźnika W17 w latach 

2019-2020 

Jednostka 

Liczba mieszkańców 

w wieku 

poprodukcyjnym 
zmiana 

Liczba mieszkańców w  

wieku poprodukcyjnym na 

100 mieszkańców 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 739 754 15 19,2 19,8 0,6 

Jednostka II 2307 2385 78 26,0 27,5 1,5 

Jednostka III 80 86 6 13,6 14,5 0,9 

Jednostka IV 269 273 4 24,3 24,8 0,5 

Jednostka V 381 370 -11 24,6 24,5 -0,1 

Jednostka VI 326 330 4 26,9 27,0 0,1 

Jednostka VII 378 473 95 25,8 32,7 6,9 

Jednostka VIII 1011 1025 14 23,9 24,5 0,6 

Jednostka IX 1427 1472 45 20,1 21,0 0,9 

Jednostka X 2301 2265 -36 37,3 37,5 0,2 

Jednostka XI 54 53 -1 16,4 16,1 -0,3 

Jednostka XII 354 361 7 21,4 22,0 0,6 

Jednostka XIII 123 125 2 19,7 20,6 0,9 

Jednostka XIV 417 428 11 22,2 23,2 1,0 

Jednostka XV 59 56 -3 22,0 21,5 -0,5 

Jednostka XVI 89 98 9 23,9 26,6 2,7 

Jednostka XVII 111 113 2 24,8 25,6 0,8 

Jednostka XVIII 95 99 4 21,0 22,1 1,1 

Jednostka XIX 221 221 - 25,1 25,6 0,5 

Jednostka XX 109 121 12 15,0 16,7 1,7 

Jednostka XXI 1338 1334 -4 33,5 34,2 0,7 

Średnia dla 

Gminy 
12189 12442 253 25,5 26,5 1,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r. i 

31.12.2020 r.) 

 

W18 – liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba podmiotów gospodarczych na 

100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  36. Wartość wskaźnika liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba podmiotów gospodarczych na 

100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  37. Wartość wskaźnika liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka XV – sołectwo Pomrożyce 

oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w 

jednostkach: jednostka I – stare Miasto, jednostka II - os. Piłsudskiego, jednostka III - os. 

Kosowska Niwa, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka XII - os. Blanowice z  

otoczeniem, jednostka XVI - sołectwo Skarżyce, jednostka XVIII – sołectwo Karlin oraz  

jednostka XIX - os. Bzów. 

Z kolei pozostałe 11 jednostek cechuje się wyższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 21. Liczba podmiotów gospodarczych i wartości wskaźnika W16 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba podmiotów 

gospodarczych zmiana 

Liczba podmiotów 

gospodarczych na 100 

mieszkańców 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 242 242 - 6,3 6,4 0,1 

Jednostka II 487 490 3 5,5 5,7 0,2 

Jednostka III 34 34 - 5,8 5,7 -0,1 

Jednostka IV 101 104 3 9,1 9,4 0,3 

Jednostka V 157 155 -2 10,1 10,3 0,2 

Jednostka VI 65 65 - 5,4 5,3 -0,1 

Jednostka VII 118 118 - 8,1 8,2 0,1 

Jednostka VIII 289 288 -1 6,8 6,9 0,1 

Jednostka IX 454 468 14 6,4 6,7 0,3 

Jednostka X 407 403 -4 6,6 6,7 0,1 

Jednostka XI 25 24 -1 7,6 7,3 -0,3 

Jednostka XII 106 105 -1 6,4 6,4 0 

Jednostka XIII 44 44 - 7,1 7,3 0,2 

Jednostka XIV 125 134 9 6,7 7,3 0,6 

Jednostka XV 11 11 - 4,1 4,2 0,1 

Jednostka XVI 22 23 1 5,9 6,3 0,4 

Jednostka XVII 55 57 2 12,3 12,9 0,6 

Jednostka XVIII 21 22 1 4,6 4,9 0,3 

Jednostka XIX 38 41 3 4,3 4,7 0,4 

Jednostka XX 52 57 5 7,2 7,9 0,7 

Jednostka XXI 154 161 7 3,9 4,1 0,2 

Średnia dla 

Gminy 
3007 3046 39 6,3 6,5 0,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r. i 

31.12.2020 r.) 

 

W19 – liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba nowopowstałych podmiotów 

gospodarczych na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  38. Wartość wskaźnika liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba nowopowstałych podmiotów 

gospodarczych na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  39. Wartość wskaźnika liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka IV - os. Marciszów, 

jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, 

jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XII – os. Blanowice z otoczeniem 

oraz jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w 

jednostkach: jednostka I – stare Miasto, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem oraz 

jednostka IX – Os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty.  

Z kolei pozostałe 12 jednostek cechuje się wyższą wartością wskaźnika niż średnia dla 

Gminy, tym samym nie stwierdzono w nich stanu kryzysowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 
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Tabela 22. Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych i wartości wskaźnika W19 w 

latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba 

nowopowstałych 

podmiotów 

gospodarczych 

zmiana 

Liczba nowopowstałych 

podmiotów gospodarczych 

na 100 mieszkańców 
zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 3 3 - 0,08 0,08 - 

Jednostka II 10 12 2 0,11 0,14 0,03 

Jednostka III 0 1 1 0,00 0,17 0,17 

Jednostka IV 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka V 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka VI 0 1 1 0,00 0,08 0,08 

Jednostka VII 1 0 -1 0,07 0,00 -0,07 

Jednostka VIII 15 6 -9 0,36 0,14 -0,22 

Jednostka IX 15 8 -7 0,21 0,11 -0,1 

Jednostka X 9 13 4 0,15 0,22 0,07 

Jednostka XI 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XII 0 0 - 0,00 0,00 - 

Jednostka XIII 1 0 -1 0,16 0,00 -0,16 

Jednostka XIV 2 5 3 0,11 0,27 0,16 

Jednostka XV 1 1 - 0,37 0,38 0,01 

Jednostka XVI 1 3 2 0,27 0,82 0,55 

Jednostka XVII 1 1 - 0,22 0,23 0,01 

Jednostka XVIII 0 1 1 0,00 0,22 0,22 

Jednostka XIX 1 2 1 0,11 0,23 0,12 

Jednostka XX 1 1 - 0,14 0,14 - 

Jednostka XXI 0 4 4 0,00 0,10 0,1 

Średnia dla 

Gminy 
61 62 1 0,13 0,13 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r. i 

31.12.2020 r.) 

 

W20 – liczba zamkniętych i zawieszonych działalności podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba zamkniętych i zawieszonych 

działalności podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w 2019 r. dla poszczególnych 

jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  40. Wartość wskaźnika liczba zamkniętych i zawieszonych działalności podmiotów 

gospodarczych na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 

2019 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba zamkniętych i zawieszonych 

działalności podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych 

jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  41. Wartość wskaźnika liczba zamkniętych i zawieszonych działalności podmiotów 

gospodarczych na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 

2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka XVI - sołectwo Skarżyce 

oraz jednostka XVII - os. Żerkowice. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka IV – os. Marciszów, jednostka V - ul. 11 Listopada z 

otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. 

Borowe Pole, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka XIV - os. 

Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki, jednostka XV – sołectwo Pomrożyce oraz jednostka 

XVIII – sołectwo Karlin.  

Z kolei jednostki cechujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka I – Stare Miasto, 

jednostka II – os. Piłsudskiego, jednostka III – os. Kosowska Niwa, jednostka VI - os. 

Miodowa z otoczeniem, jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, jednostka X - 

os. Centrum, jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XII - os. Blanowice z 

otoczeniem, jednostka XIX – os. Bzów, jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z 

otoczeniem oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 
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W poniższej tabeli przedstawiono porównanie dynamiki zmian analizowanego wskaźnika 

w  latach 2019-2020 w podziale na jednostki analityczne Gminy. 

Tabela 23. Liczba zamkniętych i zawieszonych działalności podmiotów gospodarczych i wartości 

wskaźnika W20 w latach 2019-2020 

Jednostka 

Liczba zamkniętych i 

zawieszonych 

działalności 

podmiotów 

gospodarczych 

zmiana 

Liczba zamkniętych i  

zawieszonych działalności 

podmiotów gospodarczych 

na 100 mieszkańców 

zmiana 

2019 2020 2019 2020 

Jednostka I 3 7 4 0,08 0,18 0,10 

Jednostka II 10 15 5 0,11 0,17 0,06 

Jednostka III 3 1 -2 0,51 0,17 -0,34 

Jednostka IV 5 4 -1 0,45 0,36 -0,09 

Jednostka V 4 4 - 0,26 0,27 0,01 

Jednostka VI 2 2 - 0,16 0,16 - 

Jednostka VII 10 7 -3 0,68 0,48 -0,2 

Jednostka VIII 12 10 -2 0,28 0,24 -0,04 

Jednostka IX 26 14 -12 0,37 0,20 -0,17 

Jednostka X 11 13 2 0,18 0,22 - 

Jednostka XI 1 0 -1 0,30 0,00 -0,3 

Jednostka XII 6 3 -3 0,36 0,18 -0,18 

Jednostka XIII 2 3 1 0,32 0,50 0,18 

Jednostka XIV 9 7 -2 0,48 0,38 -0,10 

Jednostka XV 1 1 - 0,37 0,38 0,01 

Jednostka XVI 0 5 5 0,00 1,36 1,36 

Jednostka XVII 5 6 1 1,12 1,36 0,24 

Jednostka XVIII 0 1 1 0,00 0,22 0,22 

Jednostka XIX 0 1 1 0,00 0,12 0,12 

Jednostka XX 15 1 -14 2,06 0,14 -1,92 

Jednostka XXI 2 0  0,05 0,00 -0,05 

Średnia dla 

Gminy 
127 105 -22 0,27 0,22 -0,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2019 r. i 

31.12.2020 r.) 

 

3.2.1. Koncentracja negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej  

W celu wskazania jednostek analitycznych, w których występuje koncentracja 

negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej analizie poddano 4 wskaźniki cząstkowe: 

• W17 – liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców 

• W18 – liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 100 mieszkańców 

• W19 – liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców 

• W20 – liczba zamkniętych i zawieszonych działalności podmiotów gospodarczych 

na 100 mieszkańców 

W poniższej tabeli zaprezentowano syntetyczne zestawienie analizowanych negatywnych 

zjawisk w sferze gospodarczej w jednostkach analitycznych w Gminie Zawiercie wraz z  

towarzyszącymi im wartościami. 
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Tabela 24. Zestawienie wartości wskaźników negatywnych zjawisk gospodarczych według 

jednostek analitycznych w Gminie Zawiercie 

Jednostka 

Liczba 

mieszkańców w  

wieku 

poprodukcyjnym 

na 100 

mieszkańców 

Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

w rejestrze 

REGON na 100 

mieszkańców 

Liczba 

nowopowstałych 

podmiotów 

gospodarczych 

na 100 

mieszkańców 

Liczba zamkniętych 

i zawieszonych 

działalności 

podmiotów 

gospodarczych na 

100 mieszkańców 

Jednostka I 19,8 6,4 0,08 0,18 

Jednostka II 27,5 5,7 0,14 0,17 

Jednostka III 14,5 5,7 0,17 0,17 

Jednostka IV 24,8 9,4 0,00 0,36 

Jednostka V 24,5 10,3 0,00 0,27 

Jednostka VI 27,0 5,3 0,08 0,16 

Jednostka VII 32,7 8,2 0,00 0,48 

Jednostka VIII 24,5 6,9 0,14 0,24 

Jednostka IX 21,0 6,7 0,11 0,20 

Jednostka X 37,5 6,7 0,22 0,22 

Jednostka XI 16,1 7,3 0,00 0,00 

Jednostka XII 22,0 6,4 0,00 0,18 

Jednostka XIII 20,6 7,3 0,00 0,50 

Jednostka XIV 23,2 7,3 0,27 0,38 

Jednostka XV 21,5 4,2 0,38 0,38 

Jednostka XVI 26,6 6,3 0,82 1,36 

Jednostka XVII 25,6 12,9 0,23 1,36 

Jednostka XVIII 22,1 4,9 0,22 0,22 

Jednostka XIX 25,6 4,7 0,23 0,12 

Jednostka XX 16,7 7,9 0,14 0,14 

Jednostka XXI 34,2 4,1 0,10 0,00 

Średnia dla 

Gminy 
26,5 6,5 0,13 0,22 

Źródło: opracowanie własne 

Następnie zliczono wszystkie wskaźniki dla danej jednostki analitycznej, których wartość 

jest mniej korzystna lub równa średniej wartości dla całej Gminy, zgodnie następującą skalą: 

• 3-4 wskaźniki – ocena 2, świadczącą o bardzo wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych 

(kolor czerwony), 

• 2 wskaźniki – ocena 1, świadcząca o wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych (kolor 

pomarańczowy), 

• 0-1 wskaźników – ocena 0, świadcząca o niskim i/lub braku nasileniu zjawisk 

kryzysowych (kolor zielony). 

W poniższej tabeli dokonano podsumowania w celu określenia koncentracji negatywnych 

zjawisk w sferze gospodarczej. 

Tabela 25. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze gospodarczej 

Jednostka 

Liczba wskaźników dla danej jednostki 

analitycznej, których wartość jest mniej 

korzystna lub równa średniej dla całej Gminy 

Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

Jednostka I 2 1 
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Jednostka 

Liczba wskaźników dla danej jednostki 

analitycznej, których wartość jest mniej 

korzystna lub równa średniej dla całej Gminy 

Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

Jednostka II 2 1 

Jednostka III 1 0 

Jednostka IV 2 1 

Jednostka V 2 1 

Jednostka VI 3 2 

Jednostka VII 3 2 

Jednostka VIII 1 0 

Jednostka IX 1 0 

Jednostka X 1 0 

Jednostka XI 1 0 

Jednostka XII 2 1 

Jednostka XIII 2 1 

Jednostka XIV 1 0 

Jednostka XV 2 1 

Jednostka XVI 3 2 

Jednostka XVII 1 0 

Jednostka XVIII 2 1 

Jednostka XIX 1 0 

Jednostka XX 0 0 

Jednostka XXI 3 2 
Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą jednostki analityczne o najtrudniejszej sytuacji, w  

których stwierdzono bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze 

gospodarczej to: jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z  

otoczeniem oraz jednostka XVI - sołectwo Skarżyce.  

Wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej na postawie 

przeprowadzonej delimitacji stwierdzono w następujących jednostkach: jednostka I – Stare 

Miasto, jednostka II – os. Piłsudskiego, jednostka IV - os. Marciszów, jednostka V - ul. 11 

Listopada z otoczeniem, jednostka VII – os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka XII – os. 

Blanowice z otoczeniem, jednostka XIII – os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka 

XV - sołectwo Pomrożyce, jednostka XVII - Os. Żerkowice, jednostka XXI – os. Centrum II. 

We wszystkich wymienionych jednostkach wartości dla dwóch wskaźników stwierdzono jako 

mniej korzystne lub równe średniej dla Gminy. 

Z kolei niskie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w pozostałych 8 jednostkach 

analitycznych. 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

88 

 

 

Rycina  42. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w Gminie Zawiercie w 

układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne 

4.3. Sfera techniczna 

4.3.1. Analiza wskaźnikowa 

W21 – udział budynków mieszkalnych w zasobie gminnym wybudowanych przed 1945 

r. w liczbie budynków mieszkalnych gminnych ogółem 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – udział budynków mieszkalnych w  

zasobie gminnym wybudowanych przed 1945 r. w liczbie budynków mieszkalnych gminnych 

ogółem w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  43. Wartość wskaźnika udział budynków mieszkalnych w zasobie gminnym 

wybudowanych przed 1945 r. w liczbie budynków mieszkalnych gminnych ogółem w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka 

VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty 

oraz jednostka X - os. Centrum. 

W pozostałych 15 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika.  

 

W22 – liczba budynków gminnych w dostatecznym i średnim stanie technicznym w 

liczbie budynków mieszkalnych gminnych ogółem 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba budynków gminnych w  

dostatecznym i średnim stanie technicznym w liczbie budynków mieszkalnych gminnych 

ogółem w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie 

zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  44. Wartość wskaźnika liczba budynków gminnych w dostatecznym i średnim stanie 

technicznym  w liczbie budynków mieszkalnych gminnych ogółem w Gminie Zawiercie w 

układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka 

IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. 

Pszczelne Łąki oraz jednostka XIX – os. Bzów, 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem oraz jednostka X - os. 

Centrum. 

W pozostałych 13 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 

 

4.3.2. Koncentracja negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze technicznej  

W celu wskazania jednostek analitycznych, w których występuje koncentracja 

negatywnych zjawisk w sferze technicznej analizie poddano 2 wskaźniki cząstkowe: 
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• W21 - udział budynków mieszkalnych w zasobie gminnym wybudowanych przed 

1945 r. w liczbie budynków mieszkalnych gminnych ogółem 

• W22 – liczba budynków gminnych w dostatecznym i średnim stanie technicznym  

w  liczbie budynków mieszkalnych gminnych ogółem 

W poniższej tabeli zaprezentowano syntetyczne zestawienie analizowanych negatywnych 

zjawisk w sferze technicznej w jednostkach analitycznych w Gminie Zawiercie wraz z  

towarzyszącymi im wartościami. 

Tabela 26. Zestawienie wartości wskaźników negatywnych zjawisk technicznych według 

jednostek analitycznych w Gminie Zawiercie 

Jednostka 

Udział budynków mieszkalnych w  

zasobie gminnym wybudowanych 

przed 1945 r. w liczbie budynków 

mieszkalnych gminnych ogółem 

Liczba budynków gminnych w  

dostatecznym i średnim stanie 

technicznym  w liczbie budynków 

mieszkalnych gminnych ogółem 

Jednostka I 100,0 83,6 

Jednostka II 0,0 0,0 

Jednostka III 0,0 0,0 

Jednostka IV 0,0 0,0 

Jednostka V 100,0 75,0 

Jednostka VI 25,0 25,0 

Jednostka VII 100,0 66,7 

Jednostka VIII 100,0 80,0 

Jednostka IX 100,0 100,0 

Jednostka X 100,0 50,0 

Jednostka XI 0,0 0,0 

Jednostka XII 0,0 0,0 

Jednostka XIII 0,0 0,0 

Jednostka XIV 0,0 100,0 

Jednostka XV 0,0 0,0 

Jednostka XVI 0,0 0,0 

Jednostka XVII 0,0 0,0 

Jednostka XVIII 0,0 0,0 

Jednostka XIX 0,0 100,0 

Jednostka XX 0,0 0,0 

Jednostka XXI 0,0 0,0 

Średnia dla 

Gminy 
84,2 69,9 

Źródło: opracowanie własne 

Następnie zliczono wszystkie wskaźniki dla danej jednostki analitycznej, których wartość 

jest mniej korzystna lub równa średniej wartości dla całej Gminy, zgodnie następującą skalą: 

• 2 wskaźniki – ocena 1, świadczącą o bardzo wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych 

(kolor czerwony), 

• 0-1 wskaźników – ocena 0, świadcząca o niskim i/lub braku nasileniu zjawisk 

kryzysowych (kolor zielony). 

W poniższej tabeli dokonano podsumowania w celu określenia koncentracji negatywnych 

zjawisk w sferze technicznej. 
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Tabela 27. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze technicznej 

Jednostka 

Liczba wskaźników dla danej jednostki 

analitycznej, których wartość jest mniej 

korzystna lub równa średniej dla całej Gminy 

Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

Jednostka I 2 1 

Jednostka II 0 0 

Jednostka III 0 0 

Jednostka IV 0 0 

Jednostka V 2 1 

Jednostka VI 0 0 

Jednostka VII 2 1 

Jednostka VIII 2 1 

Jednostka IX 2 1 

Jednostka X 2 1 

Jednostka XI 0 0 

Jednostka XII 0 0 

Jednostka XIII 0 0 

Jednostka XIV 1 0 

Jednostka XV 0 0 

Jednostka XVI 0 0 

Jednostka XVII 0 0 

Jednostka XVIII 0 0 

Jednostka XIX 1 0 

Jednostka XX 0 0 

Jednostka XXI 0 0 
Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą jednostki analityczne o najtrudniejszej sytuacji, w  

których stwierdzono bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze 

technicznej to: jednostka I, jednostka V, jednostka VII, jednostka VIII, jednostka IX oraz 

jednostka X. Wszystkie wymienione jednostki charakteryzują się najtrudniejszą sytuacją 

kryzysową w sferze technicznej, mierzoną największą liczbą budynków mieszkalnych w  

zasobie gminnym wybudowanych przed 1945 r. oraz pod względem liczby budynków, dla 

których istnieje potrzeba wykonania remontów w związku z ich stanem technicznym. 

Z kolei niskie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych lub nawet ich brak w sferze 

technicznej w pozostałych 14 jednostkach analitycznych. 
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Rycina  45. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w Gminie Zawiercie w 

układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne 

4.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

4.4.1. Analiza wskaźnikowa 

W23 – liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

i wielorodzinnych na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba wydanych pozwoleń na budowę 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na 100 mieszkańców w 2020 r. 

dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  46. Wartość wskaźnika liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielorodzinnych na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie 

jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

II – os. Piłsudskiego, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka VII - os. 

Dąbrowica z otoczeniem, jednostka X - os. Centrum, jednostka XI - sołectwo Łośnice z 

otoczeniem oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w  

jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. 

Borowe Pole oraz jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty. 

W pozostałych 11 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 
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W24 – długość sieci kanalizacyjnej w stosunku do długości sieci dla całej Gminy 

Zawiercie 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – długość sieci kanalizacyjnej w 

stosunku do długości sieci dla całej Gminy Zawiercie w 2020 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

 

Rycina  47. Wartość wskaźnika długość sieci kanalizacyjnej w stosunku do długości sieci dla 

całej Gminy Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka IV - os. Marciszów, 

jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, 

jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, 

jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka XV - sołectwo Pomrożyce, 

jednostka XVI - sołectwo Skarżyce, jednostka XVII - os. Żerkowice, jednostka XVIII - 

sołectwo Karlin, jednostka XIX – os. Bzów oraz jednostka XX – Os. wielorodzinne w  

Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w  

jednostce: jednostka VI – os. Miodowa z otoczeniem. 
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 W pozostałych 7 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 

 

W25 – liczba niepodłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba niepodłączonych budynków do 

sieci kanalizacyjnej na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

 

Rycina  48. Wartość wskaźnika liczba niepodłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka XV - sołectwo Pomrożyce, 

jednostka XVI - sołectwo Skarżyce, jednostka XVII - os. Żerkowice oraz jednostka XVIII - 

sołectwo Karlin. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka III - os. Kosowska Niwa, jednostka IV - os. Marciszów, 

jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, 

jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, 
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jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z 

otoczeniem, jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki oraz jednostka XIX – 

os. Bzów. 

W pozostałych 6 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 

 

W26 – liczba osób oczekujących na przyznanie lokalu komunalnego lub socjalnego na 

100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba osób oczekujących na 

przyznanie lokalu komunalnego lub socjalnego na 100 mieszkańców w 2020 r. dla 

poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

 

Rycina  49. Wartość wskaźnika liczba osób oczekujących na przyznanie lokalu komunalnego lub 

socjalnego na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 

r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

98 

 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto oraz 

jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka II - os. Piłsudskiego, jednostka V - ul. 11 Listopada z 

otoczeniem, jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem oraz jednostka XIX – os. Bzów. 

W pozostałych 15 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 

 

W27 – liczba budynków oświaty, nauki, kultury i sportu na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba budynków oświaty, nauki, 

kultury i sportu na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych 

Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

 

Rycina  50. Wartość wskaźnika liczba budynków oświaty, nauki, kultury i sportu na 100 

mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 
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Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka III - os. Kosowska Niwa, 

jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, 

jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z  

otoczeniem, jednostka XV - sołectwo Pomrożyce, jednostka XVI - sołectwo Skarżyce, 

jednostka XVII - os. Żerkowice, jednostka XVIII - sołectwo Karlin, jednostka XIX – os. 

Bzów, jednostka XX – Os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem oraz jednostka XXI – 

os. Centrum II. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w  

jednostkach: jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka IX – os. Argentyna, os. 

Zuzanka i os. Warty oraz jednostka X – os. Centrum.  

W pozostałych 6 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 

 

W28 – długość ścieżek rowerowych w stosunku do powierzchni danej jednostki 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – długość ścieżek rowerowych w 

stosunku do powierzchni danej jednostki w 2020 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

 

Rycina  51. Wartość wskaźnika długość ścieżek rowerowych w stosunku do powierzchni danej 

jednostki w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 
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Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka III - os. Kosowska Niwa, 

jednostka IV - os. Marciszów, jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VI - os. 

Miodowa z otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka IX - os. 

Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka 

XVII - os. Żerkowice, jednostka XVIII - sołectwo Karlin, jednostka XIX – os. Bzów oraz 

jednostka XX – Os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w  

jednostce VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole. 

W pozostałych 9 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 

 

W29 – liczba przystanków komunikacji miejskiej na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba przystanków komunikacji 

miejskiej na 100 mieszkańców w 2020 r. dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy 

Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

Rycina  52. Wartość wskaźnika liczba przystanków komunikacji miejskiej na 100 mieszkańców 

w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 
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Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

II – os. Piłsudskiego, jednostka X – os. Centrum, jednostka XX - Os. wielorodzinne w  

Kromołowie z otoczeniem oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w  

jednostkach: jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole 

oraz jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty. 

W pozostałych 13 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 

 

4.4.2. Koncentracja negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej 

W celu wskazania jednostek analitycznych, w których występuje koncentracja 

negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej analizie poddano 7 wskaźników 

cząstkowych: 

• W23 – liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielorodzinnych na 100 mieszkańców 

• W24 – długość sieci kanalizacyjnej w stosunku do długości sieci dla całej Gminy 

Zawiercie 

• W25 – liczba niepodłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej na 100 mieszkańców 

• W26 – liczba osób oczekujących na przyznanie lokalu komunalnego lub socjalnego na 

100 mieszkańców 

• W27 – liczba budynków oświaty, nauki, kultury i sportu na 100 mieszkańców 

• W28 – długość ścieżek rowerowych w stosunku do powierzchni danej jednostki 

• W29 – liczba przystanków komunikacji miejskiej na 100 mieszkańców 

W poniższej tabeli zaprezentowano syntetyczne zestawienie analizowanych negatywnych 

zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w jednostkach analitycznych w Gminie 

Zawiercie wraz z towarzyszącymi im wartościami. 

Tabela 28. Zestawienie wartości wskaźników negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych 

według jednostek analitycznych w Gminie Zawiercie 

Jednostka W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 

Jednostka I 0,03 12,8 0,6 0,84 0,16 7,3 0,2 

Jednostka II 0,00 6,4 0,2 0,32 0,08 14,3 0,1 

Jednostka III 1,52 16,6 6,7 0,00 0,00 0,0 1,3 

Jednostka IV 0,18 0,0 7,1 0,18 0,09 0,0 0,6 

Jednostka V 0,07 0,9 8,8 0,27 0,07 0,0 0,9 

Jednostka VI 0,00 2,7 5,7 0,33 0,08 0,0 0,6 

Jednostka VII 0,00 16,4 1,6 0,00 0,00 0,0 0,3 
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Jednostka W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 

Jednostka VIII 0,14 1,5 3,6 0,07 0,02 2,1 0,4 

Jednostka IX 0,07 9,8 1,2 0,13 0,03 0,0 0,3 

Jednostka X 0,01 12,8 0,3 0,15 0,05 24,1 0,1 

Jednostka XI 0,00 0,0 13,6 0,00 0,00 0,0 0,6 

Jednostka XII 0,43 0,0 7,2 0,00 0,00 5,3 1,3 

Jednostka XIII 0,17 0,0 10,4 0,00 0,00 5,2 1,2 

Jednostka XIV 0,43 6,6 7,2 0,05 0,11 8,5 0,6 

Jednostka XV 1,15 0,0 33,7 0,00 0,00 11,0 1,5 

Jednostka XVI 1,36 0,0 37,0 0,00 0,00 7,6 1,6 

Jednostka XVII 1,36 0,0 29,0 0,00 0,00 0,0 3,4 

Jednostka XVIII 1,34 0,0 34,9 0,00 0,00 0,0 1,8 

Jednostka XIX 0,35 0,0 11,9 0,23 0,00 0,0 0,8 

Jednostka XX 0,41 0,0 1,8 0,83 0,00 0,0 0,1 

Jednostka XXI 0,00 18,4 0,7 0,20 0,00 8,6 0,1 

Średnia dla 

Gminy 
0,14 5,0 3,5 0,23 0,06 3,2 0,4 

Źródło: opracowanie własne 

Następnie zliczono wszystkie wskaźniki dla danej jednostki analitycznej, których wartość 

jest mniej korzystna lub równa średniej wartości dla całej Gminy, zgodnie następującą skalą: 

• 5-7 wskaźniki – ocena 2, świadczącą o bardzo wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych 

(kolor czerwony), 

• 3-4 wskaźniki – ocena 1, świadcząca o wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych (kolor 

pomarańczowy), 

• 0-2 wskaźników – ocena 0, świadcząca o niskim i/lub braku nasileniu zjawisk 

kryzysowych (kolor zielony). 

W poniższej tabeli dokonano podsumowania w celu określenia koncentracji negatywnych 

zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. 

Tabela 29. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

Jednostka 

Liczba wskaźników dla danej jednostki 

analitycznej, których wartość jest mniej 

korzystna lub równa średniej dla całej Gminy 

Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

Jednostka I 3 1 

Jednostka II 3 1 

Jednostka III 3 1 

Jednostka IV 3 1 

Jednostka V 5 2 

Jednostka VI 5 2 

Jednostka VII 4 1 

Jednostka VIII 6 2 

Jednostka IX 4 1 

Jednostka X 3 1 

Jednostka XI 5 2 

Jednostka XII 3 1 

Jednostka XIII 4 1 

Jednostka XIV 1 0 

Jednostka XV 3 1 

Jednostka XVI 3 1 

Jednostka XVII 4 1 
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Jednostka 

Liczba wskaźników dla danej jednostki 

analitycznej, których wartość jest mniej 

korzystna lub równa średniej dla całej Gminy 

Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

Jednostka XVIII 4 1 

Jednostka XIX 6 2 

Jednostka XX 5 2 

Jednostka XXI 3 1 
Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą jednostki analityczne o najtrudniejszej sytuacji, w  

których stwierdzono bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej to: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VI - os. 

Miodowa z otoczeniem, jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka XI - 

sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XIX – os. Bzów oraz jednostka XX - os. 

wielorodzinne w  Kromołowie z otoczeniem. 

Wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych na postawie przeprowadzonej 

delimitacji stwierdzono w 14 jednostkach analitycznych. 

Z kolei niskie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w stwierdzono tylko jednostce 

XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki. 

 

Rycina  53. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 
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Źródło: opracowanie własne 

4.5. Sfera środowiskowa 

4.5.1. Analiza wskaźnikowa 

 

 

W30 – udział powierzchni terenów poprzemysłowych w powierzchni danej jednostki 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – udział powierzchni terenów 

poprzemysłowych w powierzchni danej jednostki w 2020 r. dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

Rycina  54. Wartość wskaźnika udział powierzchni terenów poprzemysłowych w powierzchni 

danej jednostki w Gminie Zawiercie w układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka V - ul. 11 Listopada z  

otoczeniem oraz jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem. 
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Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka XI - 

sołectwo Łośnice z otoczeniem oraz jednostka XIX - os. Bzów. 

 W pozostałych 16 jednostkach nie stwierdzono stanu kryzysowego pod względem 

analizowanego wskaźnika. 

 

 

 

 

W31 – liczba gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką odpadów w zakresie 

popiołu na 100 mieszkańców 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – liczba gospodarstw domowych 

objętych selektywną zbiórką odpadów w zakresie popiołu na 100 mieszkańców w 2020 r. dla 

poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 

 

Rycina  55. Wartość wskaźnika liczba gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką 

odpadów w zakresie popiołu na 100 mieszkańców w Gminie Zawiercie w układzie jednostek 

analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 
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Jednostkami, w których zdiagnozowano najwyższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka III – os. Kosowska Niwa, 

jednostka IV – os. Marciszów, jednostka VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka XI - 

sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, jednostka XIII - 

os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne 

Łąki, jednostka XV – sołectwo Pomrożyce, jednostka XVI - sołectwo Skarżyce, jednostka 

XVII - os. Żerkowice, jednostka XVIII – sołectwo Karlin oraz jednostka XIX – os. Bzów. 

Wartości przewyższające bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano 

również w jednostkach: jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VI - os. 

Miodowa z  otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem oraz jednostka IX - os. 

Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty. 

Z kolei jednostki cechujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka I – Stare Miasto, 

jednostka II – os. Piłsudskiego, jednostka X - os. Centrum, oraz jednostka XX - os. 

wielorodzinne w  Kromołowie z otoczeniem oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

 

W32 – udział powierzchni terenów zieleni, w tym terenów rekreacyjnych i zieleni 

urządzonej w powierzchni danej jednostki 

 

Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźnika – udział powierzchni terenów zieleni, w  

tym terenów rekreacyjnych i zieleni urządzonej w powierzchni danej jednostki w 2020 r. dla 

poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Zawiercie zaprezentowano poniżej. 
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Rycina  56. Wartość wskaźnika udział powierzchni terenów zieleni, w tym terenów 

rekreacyjnych i zieleni urządzonej w powierzchni danej jednostki w Gminie Zawiercie w 

układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono średnie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawierciu (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

Jednostkami, w których zdiagnozowano najniższą wartość wskaźnika, wskazującą na stan 

kryzysowy pod względem analizowanego wskaźnika są: jednostka II – os. Piłsudskiego, 

jednostka III – os. Kosowska Niwa, jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka 

VIII - os. Stawki i os. Borowe Pole, jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, 

jednostka X - os. Centrum, jednostka XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostka XX - os. 

wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem oraz jednostka XXI – os. Centrum II. 

Wartości niższe bądź równe wartości średniej dla Gminy zidentyfikowano również w 

jednostkach: jednostka I – Stare Miasto, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, 

jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka XV – sołectwo Pomrożyce 

oraz jednostka XIX – os. Bzów. 

Z kolei jednostki cechujące się wyższą wartością wskaźnika niż średnia dla Gminy, w 

których tym samym nie stwierdzono stanu kryzysowego to: jednostka IV – os. Marciszów, 

jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka XII - os. Blanowice z otoczeniem, 

jednostka XIV - os. Wydra Zielona oraz os. Pszczelne Łąki, jednostka XVI - sołectwo 

Skarżyce, jednostka XVII - os. Żerkowice oraz jednostka XVIII – sołectwo Karlin. 

 

4.5.2. Koncentracja negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze środowiskowej  

W celu wskazania jednostek analitycznych, w których występuje koncentracja 

negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej analizie poddano 3 wskaźniki cząstkowe: 

• W30 – udział powierzchni terenów poprzemysłowych w powierzchni danej jednostki 

• W31 – liczba gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką odpadów w 

zakresie popiołu na 100 mieszkańców 

• W32 – udział powierzchni terenów zieleni, w tym terenów rekreacyjnych i zieleni 

urządzonej w powierzchni danej jednostki 

W poniższej tabeli zaprezentowano syntetyczne zestawienie analizowanych negatywnych 

zjawisk w sferze środowiskowej w jednostkach analitycznych w Gminie Zawiercie wraz z  

towarzyszącymi im wartościami. 

Tabela 30. Zestawienie wartości wskaźników negatywnych zjawisk środowiskowych według 

jednostek analitycznych w Gminie Zawiercie 

Jednostka 

Udział powierzchni 

terenów 

poprzemysłowych 

w  powierzchni 

danej jednostki 

Liczba gospodarstw 

domowych objętych 

selektywną zbiórką odpadów 

w zakresie popiołu na 100 

mieszkańców 

Udział powierzchni 

terenów zieleni, w tym 

terenów rekreacyjnych 

i zieleni urządzonej w  

powierzchni danej 

jednostki 
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Jednostka 

Udział powierzchni 

terenów 

poprzemysłowych 

w  powierzchni 

danej jednostki 

Liczba gospodarstw 

domowych objętych 

selektywną zbiórką odpadów 

w zakresie popiołu na 100 

mieszkańców 

Udział powierzchni 

terenów zieleni, w tym 

terenów rekreacyjnych 

i zieleni urządzonej w  

powierzchni danej 

jednostki 

Jednostka I 0,0 3,1 11,2 

Jednostka II 0,0 0,9 0,7 

Jednostka III 0,0 22,6 0,0 

Jednostka IV 0,0 23,0 36,1 

Jednostka V 4,4 15,0 0,6 

Jednostka VI 1,0 15,3 32,1 

Jednostka VII 16,7 10,4 19,0 

Jednostka VIII 2,0 20,5 5,8 

Jednostka IX 0,8 10,5 0,5 

Jednostka X 0,0 1,3 0,1 

Jednostka XI 2,1 22,1 0,0 

Jednostka XII 0,7 21,3 25,2 

Jednostka XIII 0,0 25,7 19,3 

Jednostka XIV 0,1 21,8 48,8 

Jednostka XV 0,0 29,1 8,4 

Jednostka XVI 0,0 25,5 31,8 

Jednostka XVII 0,0 25,4 30,8 

Jednostka XVIII 0,0 24,4 47,8 

Jednostka XIX 2,3 26,3 17,7 

Jednostka XX 0,0 5,8 0,0 

Jednostka XXI 0,0 2,3 0,0 

Średnia dla 

Gminy 
1,1 9,7 24,3 

Źródło: opracowanie własne 

Następnie zliczono wszystkie wskaźniki dla danej jednostki analitycznej, których wartość 

jest mniej korzystna lub równa średniej wartości dla całej Gminy, zgodnie następującą skalą: 

• 2-3 wskaźniki – ocena 1, świadczącą o bardzo wysokim nasileniu zjawisk kryzysowych 

(kolor czerwony), 

• 0-1 wskaźników – ocena 0, świadcząca o niskim i/lub braku nasileniu zjawisk 

kryzysowych (kolor zielony). 

W poniższej tabeli dokonano podsumowania w celu określenia koncentracji negatywnych 

zjawisk w sferze środowiskowej. 

Tabela 31. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze środowiskowej 

Jednostka 

Liczba wskaźników dla danej jednostki 

analitycznej, których wartość jest mniej 

korzystna lub równa średniej dla całej Gminy 

Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

Jednostka I 1 0 

Jednostka II 1 0 

Jednostka III 2 1 

Jednostka IV 1 0 

Jednostka V 3 1 

Jednostka VI 1 0 

Jednostka VII 3 1 
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Jednostka 

Liczba wskaźników dla danej jednostki 

analitycznej, których wartość jest mniej 

korzystna lub równa średniej dla całej Gminy 

Koncentracja 

negatywnych zjawisk 

Jednostka VIII 3 1 

Jednostka IX 2 1 

Jednostka X 1 0 

Jednostka XI 3 1 

Jednostka XII 1 0 

Jednostka XIII 2 1 

Jednostka XIV 1 0 

Jednostka XV 2 1 

Jednostka XVI 1 0 

Jednostka XVII 1 0 

Jednostka XVIII 1 0 

Jednostka XIX 3 1 

Jednostka XX 1 0 

Jednostka XXI 1 0 
Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą jednostki analityczne o najtrudniejszej sytuacji, w  

których stwierdzono bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze 

technicznej to: jednostka III - os. Kosowska Niwa, jednostka V - ul. 11 Listopada z 

otoczeniem, jednostka VII - os. Dąbrowica z otoczeniem, jednostka VIII – os. Stawki i os. 

Borowe Pole, jednostka IX - os. Argentyna, os. Zuzanka i os. Warty, jednostka XI - sołectwo 

Łośnice z  otoczeniem, jednostka XIII - os. Kromołów centrum z otoczeniem, jednostka XV - 

sołectwo Pomrożyce oraz jednostka XIX - os. Bzów. 

Z kolei niskie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze technicznej w  

pozostałych 11 jednostkach analitycznych. 
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Rycina  57. Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w Gminie Zawiercie w  

układzie jednostek analitycznych w 2020 r. 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono wysokie nasilenie zjawisk 

kryzysowych, kolorem zielonym  jednostki, w których stwierdzono niskie nasilenie zjawisk kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne 

5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego Gminy Zawiercie 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., istotą podjęcia działań 

rewitalizacyjnych na danym obszarze jest występowanie w nim stanu kryzysowego, 

rozumianego jako stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z pozostałych sfer, tj. 

gospodarczej lub technicznej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub środowiskowej.  

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gminy Zawiercie, obejmującego jednostki 

analityczne, wydzielone na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu, w których 

stwierdzono koncentrację zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach dokonano 2-

 stopniowej analizy. Jednostki, które spełniły poniżej zaprezentowane warunki włączono w  

granice obszaru zdegradowanego. 

W pierwszym etapie dokonano analizy koncentracji negatywnych zjawisk kryzysowych 

występujących w poszczególnych jednostkach analitycznych Gminy. Wartością referencyjną 

była średnia wartość poszczególnych wskaźników. Stan kryzysowy został wskazany w  
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jednostkach, dla których wartości wskaźników odznaczały się wartością mniej korzystną niż 

średnia dla Gminy.  

Za obszar zdegradowany można było uznać jedynie jednostki analityczne, w których 

stwierdzono sytuację kryzysową spowodowaną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej współwystępującą z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z pozostałych 

analizowanych sfer. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą jednostki analityczne o najtrudniejszej sytuacji w sferze 

społecznej, w których stwierdzono bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w sferze społecznej to: jednostka I – Stare Miasto, jednostka V – ul. 11 

Listopada z otoczeniem oraz jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem. 

We wskazanych jednostkach analitycznych stwierdzono obecność negatywnych zjawisk 

kryzysowych tj. wysokie bezrobocie, ubóstwo, związane z koniecznością korzystania z  

instytucjonalnej pomocy społecznej przez zamieszkujących mieszkańców, patologie 

społeczne i niską integrację społeczną.  

Najwyższe wartości wskaźników, dotyczące ogólnej liczby osób bezrobotnych, problemu 

długotrwałego bezrobocia i sytuacji osób należących do tzw. grup defaworyzowanych na 

rynku pracy tj. bezrobocia wśród kobiet oraz osób z niskim wykształceniem stwierdzono w 

jednostce I – Stare Miasto. Wartości tych wskaźników również dla jednostki V - ul. 11 

Listopada z  otoczeniem i jednostki XX – os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem są 

znacznie wyższe niż średnia dla całej Gminy Zawiercie, co wskazuje na stan kryzysowy. Z 

problemem bezrobocia łączą się bezpośrednio i pośrednio wszystkie pozostałe 

zidentyfikowane negatywne zjawiska społeczne. 

Spośród wszystkich analizowanych jednostek, w jednostce I – Stare Miasto stwierdzono 

także najwyższe wartości wskaźników, przedstawiające problem ubóstwa i związanej z nim 

udzielonej pomocy społecznej. Podobnie jak w przypadku ogólnej liczby osób bezrobotnych, 

najwyższa liczbę osób korzystających z pomocy MOPS stwierdzono również w jednostce V – 

ul. 11 Listopada z otoczeniem i jednostce XX – os. wielorodzinne w Kromołowie z 

otoczeniem.  

Z kolei najwyższe wartości wskaźników, przedstawiających zjawisko patologii 

społecznych w kontekście niskiego poczucia własnego bezpieczeństwa, jak i poziomu 

bezpieczeństwa publicznego stwierdzono dla jednostki I – Stare Miasto, jednostki V - ul. 11 

Listopada z  otoczeniem, jednostki VI - os. Miodowa z otoczeniem i jednostki XX - os. 

wielorodzinne w  Kromołowie z otoczeniem. 

Biorąc po uwagę sferę gospodarczą najmniej korzystną sytuację pod względem wskaźnika 

-liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców zdiagnozowano w  

jednostce XV - sołectwo Pomrożyce, jednostce XVII – os. Żerkowice, jednostce XIX – os. 

Bzów i w jednostce VI – os. Miodowa z otoczeniem, w których wartość wskaźnika jest niższa 

niż średnia dla całej Gminy. Wartości niższe niż wynosząca średnia dla Gminy cechują także 

jednostki: jednostka II – os. Piłsudskiego, jednostka XVI - sołectwo Skarżyce oraz jednostka 

XII – os. Blanowice z otoczeniem. O złej kondycji gospodarczej we wskazanych jednostkach 
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może świadczyć również wysoka liczba zamkniętych i zawieszonych podmiotów 

gospodarczych, przy jednoczesnej niskiej liczbie nowopowstałych podmiotów. 

Istotnym czynnikiem świadczącym o sytuacji kryzysowej w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej w danej jednostce jest brak dostępu do sieci kanalizacyjnej. Najwyższą liczbę 

niepodłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej na 100 mieszkańców stwierdzono w:  

jednostce XV - sołectwo Pomrożyce, jednostce XVI - sołectwo Skarżyce, jednostce XVII - 

os. Żerkowice i jednostce XVIII – sołectwo Karlin. Brak podłączenia budynków do 

kanalizacji należy rozpatrywać w kategoriach zapewnienia odpowiednich warunków 

mieszkaniowych. Jednym z przejawów wzrostu problemów w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej jest również niewystarczająca liczba lokali socjalnych i komunalnych wobec 

potrzeb mieszkańców. Najwyższe wartości wskaźnika liczby osób oczekujących na 

przyznanie lokalu komunalnego lub socjalnego na 100 mieszkańców zidentyfikowano w 

jednostce I – Stare Miasto, jednostce XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem, 

jak również w jednostce II – os. Piłsudskiego, jednostce V – ul. 11 Listopada z otoczeniem, 

jednostce VI – os. Miodowa z  otoczeniem i w jednostce XIX - os. Bzów. Problemy te są 

ściśle skorelowane z koncentracją w tych jednostkach negatywnych zjawisk 

zidentyfikowanych w sferze społecznej w zakresie bezrobocia i ubóstwa.  

Analiza negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych rozpatrywana była także w  

zakresie dostępności do infrastruktury społecznej takiej jak: ośrodki nauki, kultury i sportu. 

Najgorszą sytuację stwierdzono w jednostkach, zlokalizowanych poza ścisłym centrum 

Gminy. Dla oceny analizowanej sfery niemniej istotna jest kwestia dostępności sieci 

komunikacji publicznej, a więc liczba przystanków, z których korzystać mogą mieszkańcy, 

jak i osoby przyjezdne. Najgorszą sytuację w zakresie dostępności do infrastruktury 

transportowej zidentyfikowano w jednostce I – Stare Miasto, jednostce II – os. Piłsudskiego, 

jednostce X – os. Centrum, jednostce XX - Os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem 

oraz jednostce XXI – os. Centrum II. 

Niezwykle ważnym problemem zidentyfikowanym w sferze środowiskowej dzięki 

wykorzystaniu wskaźnika – liczba gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką 

odpadów w zakresie popiołu na 100 mieszkańców – jest pośrednio zidentyfikowany problem 

zanieczyszczenia powietrza, który stanowi pochodną niskiej emisji, pochodzącej z  

niskoefektywnych indywidualnych systemów ogrzewania (kotłów czy pieców), 

wykorzystujących za źródło opału paliwa stałe. Wartości wyższe od średniej dla Gminy 

stwierdzono dla 16 jednostek, co świadczy o istotności tego problemu w Gminie.  

Wskaźnikiem uzupełniającym diagnozę w sferze środowiskowej jest udział powierzchni 

terenów zieleni w powierzchni jednostek analitycznych. Spośród wszystkich jednostek w  

Gminie brak jakichkolwiek terenów zieleni stwierdzono w jednostce III - Os. Kosowska 

Niwa, jednostce XI - sołectwo Łośnice z otoczeniem, jednostce XX - os. wielorodzinne w 

Kromołowie z otoczeniem i jednostce XXI – os. Centrum II. Dodatkowo analizie poddano 

również obecność i powierzchnię terenów poprzemysłowych. Tereny te cechują się przede 

wszystkim nieuporządkowanym zagospodarowaniem, co związane jest z zaprzestaniem ich 

użytkowania. Tym samym na ich terenie często można spotkać skupiska śmieci i  

nieuporządkowaną zieleń, zaś budynki, w których zaniechano prowadzenia działalności 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

113 

 

gospodarczej charakteryzują się złym stanem technicznym. Ponadto jako tereny aktualnie 

niewykorzystywane i zdegradowane przyciągają zdemoralizowaną część społeczeństwa i  

osoby bezdomne. Wszystkie wymienione elementy wpływają na negatywny wizerunek 

jednostki, w którym się one znajdują. Największy udział terenów poprzemysłowych w  

powierzchni danej jednostki stwierdzono w jednostce V - ul. 11 Listopada z otoczeniem i  

jednostce VII - Os. Miodowa z otoczeniem. 

W poniższej tabeli przedstawiono koncentrację zjawisk kryzysowych w poszczególnych 

jednostkach analitycznych Gminy. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy w  

następujących jednostkach stwierdzono stan kryzysowy: jednostka I – Stare Miasto, jednostka 

II – os. Piłsudskiego, jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem, jednostka VI - os. 

Miodowa z otoczeniem,  jednostka X – os. Centrum,  jednostka XVII - os. Żerkowice oraz 

jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem oraz jednostka XXI – os. 

Centrum II. 

Tabela 32. Zbiorcze zestawienie koncentracji zjawisk kryzysowych w analizowanych sferach 

Jednostka 
Sfera 

społeczna 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

techniczna 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 

Jednostka I 2 1 1 1 0 

Jednostka II 1 1 0 1 0 

Jednostka III 0 0 0 1 1 

Jednostka IV 0 1 0 1 0 

Jednostka V 2 1 1 2 1 

Jednostka VI 1 2 0 2 0 

Jednostka VII 0 2 1 1 1 

Jednostka VIII 0 0 1 2 1 

Jednostka IX 0 0 1 1 1 

Jednostka X 1 0 1 1 0 

Jednostka XI 0 0 0 2 1 

Jednostka XII 0 1 0 1 0 

Jednostka XIII 0 1 0 1 1 

Jednostka XIV 0 0 0 0 0 

Jednostka XV 0 1 0 1 1 

Jednostka XVI 0 2 0 1 0 

Jednostka XVII 1 0 0 1 0 

Jednostka XVIII 0 1 0 1 0 

Jednostka XIX 0 0 0 2 1 

Jednostka XX 2 0 0 2 0 

Jednostka XXI 1 2 0 1 0 
Źródło: opracowanie własne 

Poniższe zestawienie potwierdza, że we wszystkich wskazanych jednostkach 

analitycznych, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, 

zdiagnozowano również współwystępowanie problemów w co najmniej jednej spośród sfer: 

gospodarczej, technicznej przestrzenno-funkcjonalnej lub środowiskowej.  

Tabela 33. Współwystępowanie negatywnych zjawisk w jednostkach analitycznych, w których 

stwierdzono koncentrację negatywnych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej 

Jednostka Występowanie koncentracji negatywnych zjawisk kryzysowych w sferach: Potwierdzenie 
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społeczna gospodarcza techniczna 
przestrzenno-

funkcjonalna 
środowiskowa 

stanu 

kryzysowego 

Jednostka I Tak Tak Tak Tak Nie Tak 

Jednostka II Tak Tak Nie Tak Nie Tak 

Jednostka III Nie Nie Nie Tak Tak Nie 

Jednostka IV Nie Tak Nie Tak Nie Nie 

Jednostka V Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Jednostka VI Tak Tak Nie Tak Nie Tak 

Jednostka VII Nie Tak Tak Tak Tak Nie 

Jednostka VIII Nie Tak Tak Tak Tak Nie 

Jednostka IX Nie Nie Tak Tak Tak Nie 

Jednostka X Tak Nie Tak Tak Nie Tak 

Jednostka XI Nie Nie Nie Tak Tak Nie 

Jednostka XII Nie Tak Nie Tak Nie Nie 

Jednostka XIII Nie Tak Nie Tak Tak Nie 

Jednostka XIV Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Jednostka XV Nie Tak Nie Tak Nie Nie 

Jednostka XVI Nie Tak Nie Tak Nie Nie 

Jednostka XVII Tak Nie Nie Tak Nie Tak 

Jednostka XVIII Nie Tak Nie Tak Nie Nie 

Jednostka XIX Nie Nie Nie Tak Tak Nie 

Jednostka XX Tak Nie Nie Tak Tak Tak 

Jednostka XXI Tak Tak Nie Tak Nie Tak 

Źródło: opracowanie własne 

W drugim etapie w związku z potrzebą potwierdzenia jednostek charakteryzujących się 

koncentracją negatywnych zjawisk posłużono się sumarycznym wskaźnikiem degradacji 

(obliczonym na podstawie wartości wszystkich wskaźników). Metodykę obliczania 

sumarycznego wskaźnika degradacji wskazano w rozdziale 2.3 niniejszego opracowania. 

Wartość sumarycznego wskaźnika degradacji większa niż 0 świadczy o gorszej niż średnia 

dla Gminy sytuacji danej jednostki analitycznej. Im wyższa wartość wskaźnika tym większe 

natężenie negatywnych zjawisk kryzysowych. 

W celu zobrazowania ogólnej sytuacji kryzysowej jednostek analitycznych w Gminie 

Zawiercie wartości osiągniętego sumarycznego indeksu degradacji wyodrębniono cztery 

przedziały i nadano im oznaczenia barwne: 

• wartość sumarycznego wskaźnik degradacji < -10,0 oznacza, że jednostka analityczna 

znajduje się w bardzo dobrej sytuacji, w tabeli oznaczono kolorem niebieskim,  

• wartość sumarycznego wskaźnik degradacji w przedziale od -10,0 do 0,0 oznacza, że 

jednostka analityczna znajduje się w dobrej sytuacji, w tabeli oznaczono kolorem 

zielonym, 

• wartość sumarycznego wskaźnik degradacji w przedziale od 0,0 do 10,0 oznacza, że 

jednostka analityczna znajduje się w złej sytuacji kryzysowej, w tabeli oznaczono 

kolorem pomarańczowym, 
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• wartość sumarycznego wskaźnik degradacji > 10,0 oznacza, że jednostka analityczna 

znajduje się w bardzo złej sytuacji kryzysowej, w tabeli oznaczono kolorem 

czerwonym. 

W poniższej tabeli przestawiono wartości sumarycznego wskaźnika degradacji w Gminie 

Zawiercie w układzie jednostek analitycznych. 

Tabela 34. Wartość sumarycznego wskaźnika degradacji dla poszczególnych jednostek 

analitycznych Gminy Zawiercie 

Jednostka 

sfera 

społeczna 

sfera 

gospodarcza 

sfera 

techniczna 

sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

sfera 

środowiskowa 
Sumaryczny 

wskaźnik degradacji suma 

wskaźników 

(W1-W16) 

suma 

wskaźników 

(W17-W20) 

suma 

wskaźników 

(W21-W22) 

suma 

wskaźników 

(W23-W129) 

suma 

wskaźników 

(W30-W32) 

Jednostka I 33,7 -0,7 1,6 0,2 -0,2 34,6 

Jednostka II 0,3 0,5 -2,7 -1,4 0,1 -3,2 

Jednostka III -16,4 -2,2 -2,7 -4,2 2,7 -22,8 

Jednostka IV -9,3 -0,7 -2,7 0,3 0,5 -11,9 

Jednostka V 9,1 -1,4 1,5 1,1 3,0 13,3 

Jednostka VI 2,1 0,8 -2,5 1,0 0,1 1,5 

Jednostka VII -10,2 1,8 1,3 -0,4 4,6 -2,9 

Jednostka VIII -4,6 -0,6 1,6 0,7 2,6 -0,3 

Jednostka IX -5,4 -1,1 2,1 0,3 1,5 -2,6 

Jednostka X 0,5 1,5 1,2 -2,4 0,4 1,2 

Jednostka XI -4,7 -2,3 -2,7 2,4 3,2 -4,1 

Jednostka XII -6,3 -0,2 -2,7 -0,8 1,1 -8,9 

Jednostka XIII -2,4 -0,1 -2,7 0,1 1,8 -3,3 

Jednostka XIV -4,7 -1,4 -0,5 -3,7 -0,4 -10,7 

Jednostka XV -5,3 -0,8 -2,7 -1,2 2,9 -7,1 

Jednostka XVI -14,9 -0,4 -2,7 -1,0 1,0 -18,0 

Jednostka XVII 8,0 -0,7 -2,7 -2,4 1,1 3,3 

Jednostka XVIII -11,8 -0,6 -2,7 0,2 -0,1 -15,0 

Jednostka XIX -14,8 -0,2 -0,5 2,3 2,6 -10,6 

Jednostka XX 21,4 -2,9 -2,7 4,7 0,8 21,3 

Jednostka XXI 1,3 2,2 -2,7 -1,0 0,4 0,2 

Źródło: opracowanie własne 

Najwyższe wartości syntetycznego wskaźnika poziomu degradacji wskazujące na bardzo 

złą sytuację kryzysową wystąpiły w następujących jednostkach w: jednostce I – Stare Miasto, 

jednostce V - ul. 11 Listopada z otoczeniem i jednostce XX - os. wielorodzinne w 

Kromołowie z otoczeniem. 

Jednostki analityczne, których wartość sumarycznego indeksu degradacji wskazuje na złą 

sytuację kryzysową to: jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem, jednostka X – os. Centrum, 

jednostka XVII  - os. Żerkowice, jednostka XXI – os. Centrum II. 

Dobrą sytuację stwierdzono w 9 jednostkach, natomiast bardzo dobra w jednostce III - os. 

Kosowska Niwa, jednostce IV - os. Marciszów,  jednostce XIV – os. Wydra Zielona oraz os. 
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Pszczelne Łąki, jednostce XVI – sołectwo Skarżyce, jednostce XVIII - sołectwo Karlin i  

jednostce XIX - os. Bzów. 

 

Rycina  58. Sumaryczny wskaźnik degradacji w Gminie Zawiercie w układzie jednostek 

analitycznych 

Objaśnienia: kolorem czerwonym zaznaczono jednostki, w których stwierdzono bardzo złą sytuację kryzysową, 

kolorem pomarańczowym jednostki, w których stwierdzono złą sytuację kryzysową, kolorem zielonym  

jednostki, w których stwierdzono dobrą sytuację, kolorem niebieskim jednostki, w których stwierdzono bardzo 

dobrą sytuację 

Źródło: opracowanie własne 

Sumaryczny wskaźnik degradacji potwierdził stan kryzysowy 6 jednostkach wskazanych 

w  etapie pierwszym jako te, w których stwierdzono stan kryzysowy. Stan kryzysowy 

jednostki II – os. Piłsudskiego nie został potwierdzony przez sumaryczny wskaźnik 

degradacji. Tym samym nie można było zakwalifikować jednostki II – os. Piłsudskiego do 

obszaru zdegradowanego Gminy Zawiercie. 

Do obszaru zdegradowanego zaliczono te jednostki analityczne, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

• min. 7 wskaźników w sferze społecznej odznaczało się wartością mniej korzystną niż 

średnia dla całej Gminy Zawiercie, 



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

117 

 

• min. 15 wskaźników poddanych analizie we wszystkich sferach odznaczało się 

wartością mniej korzystną niż średnia dla całej Gminy Zawiercie, 

• stwierdzono koncentrację negatywnych zjawisk przynajmniej w jednej ze sfer: 

gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, 

• wartość sumarycznego indeksu degradacji wyniosła > 0,0. 

Zgodnie z powyżej wymienionymi założeniami metodologii delimitacji obszaru 

zdegradowanego oraz wymogami zawartymi w ustawie o rewitalizacji za obszar 

zdegradowany uznano następujące jednostki: 

• jednostka I – Stare Miasto; 

• jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem; 

• jednostka VI – os. Miodowa z otoczeniem; 

• jednostka X – os. Centrum; 

• jednostka XVII – os. Żerkowice; 

• jednostka XX – os. Wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem; 

• jednostka XXI – os. Centrum II. 

5.1. Obszar zdegradowany - jednostka I – Stare Miasto 

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe wskaźniki wykorzystane podczas diagnozy 

służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego Gminy Zawiercie dla jednostki I – Stare 

Miasto. 

Tabela 35. Podstawowe dane obszaru zdegradowanego – jednostki I – Stare Miasto wraz ze 

zidentyfikowanymi podczas diagnozy zjawiskami kryzysowymi 

Jednostka I – Stare Miasto 

Powierzchnia obszaru 90,0 ha (1,1% powierzchni Gminy) 

Liczba ludności obszaru 3967 osób (8,4% ludności Gminy) 

Liczba wskaźników ze sfery 

społecznej, których wartość wskazuje 

na zjawiska kryzysowe 

15 wskaźników z 16 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie w sferze społecznej, wskazujących na 

bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w strefie społecznej (zob. Tabela 18 i Tabela 

19) 

Liczba wskaźników ze sfery 

gospodarczej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

2 wskaźniki z 4 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze gospodarczej, wskazujące na wysokie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

gospodarczej (zob. Tabela 24 i Tabela 25) 

Liczba wskaźników ze technicznej, 

których wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

2 wskaźniki z 2 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze technicznej, wskazujące na bardzo 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie technicznej (zob. Tabela 26 i Tabela 27) 

Liczba wskaźników ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej, których 

wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

3 wskaźniki z 7 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

wskazujących na wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w strefie przestrzenno-funkcjonalnej (zob. 

Tabela 28 i Tabela 29) 

Liczba wskaźników ze sfery 

środowiskowej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

1 wskaźnik z 3 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze środowiskowej, wskazujące na niskie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 
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środowiskowej (zob. Tabela 30 i Tabela 31) 

Łączna liczba wskaźników 

wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie, których wartość wskazuje 

na występowanie zjawisk 

kryzysowych3  

22 wskaźniki z 32 wskaźników wykorzystanych w 

niniejszej diagnozie 

Wartość sumarycznego indeksu 

degradacji 
34,6 – bardzo zła sytuacja kryzysowa 

Zidentyfikowane zjawiska kryzysowe 

podczas diagnozy 

Sfera społeczna: wysokie zjawisko bezrobocia ogółem, 

bezrobocia długotrwałego, bezrobocia wśród kobiet i osób 

z  niższym wykształceniem; wysoki poziom ubóstwa w  

związku z wysoką liczbą osób korzystających z pomocy 

społecznej, w tym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  

prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeby ochrony 

macierzyństwa, alkoholizmu i narkomanii, wysoką liczba 

osób pobierających dodatek mieszkaniowy i liczbą dzieci 

korzystających z dożywiania; patologie społeczne, w tym 

niskie poczucie bezpieczeństwa własnego (przemoc w  

rodzinie) i bezpieczeństwa publicznego (popełnione czyny 

karalne i przestępstwa);  

Sfera gospodarcza: niski stopień przedsiębiorczości w  

związku z niską liczbą podmiotów gospodarczych ogółem i 

nowopowstałych podmiotów gospodarczych; 

Sfera techniczna: stan techniczny budynków mieszkalnych 

w zasobie gminnym, wymagających w najbliższym czasie 

remontów, w tym nakładów finansowych; 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna: niska dostępność lokali 

mieszkalnych, w tym wysoka liczba osób oczekujących na 

przyznanie lokalu komunalnego, niska dostępność do 

infrastruktury transportowej; 

Sfera środowiskowa: niska dostępność do terenów zieleni 

w stosunku do powierzchni jednostki. 
Źródło: opracowanie własne 

 
3 Za wskaźniki identyfikujące zjawiska kryzysowe, uznano wskaźniki, których wartość jest mniej korzystna 

lub równa średniej dla całej Gminy 
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Rycina  59. Granice obszaru  zdegradowanego – jednostka I – Stare Miasto 

Źródło: opracowanie własne 

5.2. Obszar zdegradowany - jednostka V- ul. 11 Listopada z otoczeniem 

Tabela 36. Podstawowe dane obszaru zdegradowanego – jednostki V- ul. 11 Listopada z  

otoczeniem wraz ze zidentyfikowanymi podczas diagnozy zjawiskami kryzysowymi 

Jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem 

Powierzchnia obszaru  303,5 ha (3,6% powierzchni Gminy) 

Liczba ludności obszaru 1508 osób (3,2% ludności Gminy) 

Liczba wskaźników ze sfery 

społecznej, których wartość wskazuje 

na zjawiska kryzysowe 

15 wskaźników z 16 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie w sferze społecznej, wskazujących na 

bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w strefie społecznej (zob. Tabela 18 i Tabela 

19) 

Liczba wskaźników ze sfery 

gospodarczej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

2 wskaźniki z 4 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze gospodarczej, wskazujące na wysokie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

gospodarczej (zob. Tabela 24 i Tabela 25) 

Liczba wskaźników ze technicznej, 

których wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

2 wskaźniki z 2 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze technicznej, wskazujące na bardzo 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie technicznej (zob. Tabela 26 i Tabela 27) 

Liczba wskaźników ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej, których 

wartość wskazuje na zjawiska 

5 wskaźników z 7 wskaźników wykorzystanych w 

niniejszej diagnozie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

wskazujących na bardzo wysokie nasilenie negatywnych 
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kryzysowe zjawisk kryzysowych w strefie przestrzenno-

funkcjonalnej (zob. Tabela 28 i Tabela 29) 

Liczba wskaźników ze sfery 

środowiskowej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

3 wskaźniki z 3 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze środowiskowej, wskazujące na bardzo 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie środowiskowej (zob. Tabela 30 i Tabela 31) 

Łączna liczba wskaźników 

wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie, których wartość wskazuje 

na występowanie zjawisk 

kryzysowych4  

27 wskaźników z 32 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie 

Wartość sumarycznego indeksu 

degradacji 
13,3 – bardzo zła sytuacja kryzysowa 

Zidentyfikowane zjawiska kryzysowe 

podczas diagnozy 

Sfera społeczna: wysokie zjawisko bezrobocia ogółem, 

bezrobocia wśród kobiet i osób z niższym wykształceniem; 

wysoki poziom ubóstwa w związku z wysoką liczbą osób 

korzystających z pomocy społecznej, w tym z tytułu 

ubóstwa, niepełnosprawności, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, potrzeby ochrony macierzyństwa, alkoholizmu 

i  narkomanii, wysoką liczba osób pobierających dodatek 

mieszkaniowy i liczbą dzieci korzystających z dożywiania; 

patologie społeczne, w tym niskie poczucie bezpieczeństwa 

własnego (przemoc w rodzinie) i bezpieczeństwa 

publicznego (popełnione czyny karalne i przestępstwa); 

niska integracja społeczna 

Sfera gospodarcza: niski stopień przedsiębiorczości w  

związku z niską liczbą nowopowstałych podmiotów 

gospodarczych i wysoką liczbą zamkniętych i 

zawieszonych działalności podmiotów gospodarczych; 

Sfera techniczna: stan techniczny budynków mieszkalnych 

w zasobie gminnym, wymagających w najbliższym czasie 

remontów, w tym nakładów finansowych; 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna: niska dostępność lokali 

mieszkalnych, w tym wysoka liczba osób oczekujących na 

przyznanie lokalu komunalnego, brak wystarczającego 

dostępu do sieci kanalizacyjnej, niska dostępność do 

infrastruktury rekreacyjnej, w tym rowerowej; 

Sfera środowiskowa: wysoki udział terenów 

poprzemysłowych w powierzchni jednostki, zjawisko 

niskiej emisji w związku z koniecznością użytkowania 

kotłów i  pieców na paliwa stałe, niska dostępność do 

terenów zieleni w stosunku do powierzchni jednostki. 
Źródło: opracowanie własne 

 
4 Za wskaźniki identyfikujące zjawiska kryzysowe, uznano wskaźniki, których wartość jest mniej korzystna 

lub równa średniej dla całej Gminy 
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Rycina  60. Granice obszaru  zdegradowanego – jednostka V - ul. 11 Listopada z otoczeniem 

Źródło: opracowanie własne 

5.3. Obszar zdegradowany - jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem 

Tabela 37. Podstawowe dane obszaru zdegradowanego – jednostki VI - os. Miodowa z 

otoczeniem wraz ze zidentyfikowanymi podczas diagnozy zjawiskami kryzysowymi 

Jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem 

Powierzchnia obszaru 300,3 ha (3,5% powierzchni Gminy) 

Liczba ludności obszaru 1220 osób (2,6% ludności Gminy) 

Liczba wskaźników ze sfery 

społecznej, których wartość wskazuje 

na zjawiska kryzysowe 

8 wskaźników z 16 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie w sferze społecznej, wskazujących na 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w 

strefie społecznej (zob. Tabela 18 i Tabela 19) 

Liczba wskaźników ze sfery 

gospodarczej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

3 wskaźniki z 4 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze gospodarczej, wskazujące na bardzo 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie gospodarczej (zob. Tabela 24 i Tabela 25) 

Liczba wskaźników ze technicznej, 

których wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

0 wskaźników z 2 wskaźników wykorzystanych w 

niniejszej diagnozie w sferze technicznej, wskazujące na 

brak nasilenia negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie technicznej (zob. Tabela 26 i Tabela 27) 

Liczba wskaźników ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej, których 

wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

5 wskaźników z 7 wskaźników wykorzystanych w 

niniejszej diagnozie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

wskazujących na bardzo wysokie nasilenie negatywnych 

zjawisk kryzysowych w strefie przestrzenno-

funkcjonalnej (zob. Tabela 28 i Tabela 29) 

Liczba wskaźników ze sfery 1 wskaźnik z 3 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 
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środowiskowej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

diagnozie w sferze środowiskowej, wskazujące na niskie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

środowiskowej (zob. Tabela 30 i Tabela 31) 

Łączna liczba wskaźników 

wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie, których wartość wskazuje 

na występowanie zjawisk 

kryzysowych5  

19 wskaźników z 32 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie 

Wartość sumarycznego indeksu 

degradacji 
1,5 – zła sytuacja kryzysowa 

Zidentyfikowane zjawiska kryzysowe 

podczas diagnozy 

Sfera społeczna: wysoki poziom ubóstwa w związku z  

wysoką liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, 

w  tym z tytułu ubóstwa, bezradności w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, liczbą dzieci korzystających z dożywiania; 

patologie społeczne, w tym niskie poczucie bezpieczeństwa 

własnego (przemoc w rodzinie) i bezpieczeństwa 

publicznego (popełnione czyny karalne i przestępstwa); 

niska wskaźnik integracji społecznej;  

Sfera gospodarcza: niski stopień przedsiębiorczości w  

związku z wysoką liczba osób w wieku poprodukcyjnym, 

niską liczbą podmiotów gospodarczych ogółem i  

nowopowstałych podmiotów gospodarczych; 

Sfera techniczna: brak negatywnych zjawisk 

kryzysowych; 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna: niska dostępność lokali 

mieszkalnych, w tym wysoka liczba osób oczekujących na 

przyznanie lokalu komunalnego, brak wystarczającego 

dostępu do sieci kanalizacyjnej, niska dostępność do 

infrastruktury rekreacyjnej, w tym rowerowej; 

Sfera środowiskowa: zjawisko niskiej emisji w związku z  

koniecznością użytkowania kotłów i pieców na paliwa 

stałe, niska dostępność do terenów zieleni w stosunku do 

powierzchni jednostki. 
Źródło: opracowanie własne 

 
5 Za wskaźniki identyfikujące zjawiska kryzysowe, uznano wskaźniki, których wartość jest mniej korzystna 

lub równa średniej dla całej Gminy 
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Rycina  61. Granice obszaru  zdegradowanego – jednostka VI - os. Miodowa z otoczeniem 

Źródło: opracowanie własne 

5.4. Obszar zdegradowany - jednostka X - os. Centrum 

Tabela 38. Podstawowe dane obszaru zdegradowanego jednostki X - os. Centrum wraz ze 

zidentyfikowanymi podczas diagnozy zjawiskami kryzysowymi 

Jednostka X – os. Centrum 

Powierzchnia obszaru  54,8 ha (0,6% powierzchni Gminy) 

Liczba ludności obszaru 5750 osób (12,2% ludności Gminy) 
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Liczba wskaźników ze sfery 

społecznej, których wartość wskazuje 

na zjawiska kryzysowe 

7 wskaźników z 16 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie w sferze społecznej, wskazujących na 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie społecznej (zob. Tabela 18 i Tabela 19) 

Liczba wskaźników ze sfery 

gospodarczej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

1 wskaźnik z 4 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze gospodarczej, wskazujące na wysokie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

gospodarczej (zob. Tabela 24 i Tabela 25) 

Liczba wskaźników ze technicznej, 

których wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

2 wskaźniki z 2 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze technicznej, wskazujące na bardzo 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie technicznej (zob. Tabela 26 i Tabela 27) 

Liczba wskaźników ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej, których 

wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

3 wskaźniki z 7 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

wskazujących na wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w strefie przestrzenno-funkcjonalnej (zob. 

Tabela 28 i Tabela 29) 

Liczba wskaźników ze sfery 

środowiskowej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

1 wskaźnik z 3 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze środowiskowej, wskazujące na niskie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

środowiskowej (zob. Tabela 30 i Tabela 31) 

Łączna liczba wskaźników 

wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie, których wartość wskazuje 

na występowanie zjawisk 

kryzysowych6  

14 wskaźników z 32 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie 

Wartość sumarycznego indeksu 

degradacji 
1,2 - zła sytuacja kryzysowa 

Zidentyfikowane zjawiska kryzysowe 

podczas diagnozy 

Sfera społeczna: wysokie zjawisko bezrobocia 

długotrwałego; wysoki poziom ubóstwa w związku z  

wysoką liczbą osób korzystających z pomocy społecznej z  

tytułu ubóstwa i liczbą dzieci korzystających z  dożywiania; 

patologie społeczne, w tym niskie poczucie bezpieczeństwa 

własnego (przemoc w rodzinie) i  bezpieczeństwa 

publicznego (popełnione czyny karalne i  przestępstwa); 

niska wskaźnik integracji społecznej;  

Sfera gospodarcza: niski stopień przedsiębiorczości w  

związku z wysoką liczba osób w wieku poprodukcyjnym; 

Sfera techniczna: stan techniczny budynków mieszkalnych 

w zasobie gminnym, wymagających w najbliższym czasie 

remontów, w tym nakładów finansowych; 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna: niska dostępność lokali 

mieszkalnych, niska dostępność do infrastruktury 

społecznej, pełniącej funkcje oświatowe, kulturowe i  

sportowe i infrastruktury transportowej; 

Sfera środowiskowa: niska dostępność do terenów zieleni 

w stosunku do powierzchni jednostki. 
Źródło: opracowanie własne 

 
6 Za wskaźniki identyfikujące zjawiska kryzysowe, uznano wskaźniki, których wartość jest mniej korzystna 

lub równa średniej dla całej Gminy 
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Rycina  62. Granice obszaru  zdegradowanego – jednostka X - os. Centrum 

Źródło: opracowanie własne 

5.5. Obszar zdegradowany - jednostka XVII – os. Żerkowice 

Tabela 39. Podstawowe dane obszaru zdegradowanego – jednostki XVII– os. Żerkowice wraz ze 

zidentyfikowanymi podczas diagnozy zjawiskami kryzysowymi 

Jednostka XVII – os. Żerkowice 

Powierzchnia obszaru  976,6 ha (11,5% powierzchni Gminy) 

Liczba ludności obszaru 441 osób (0,9% ludności Gminy) 

Liczba wskaźników ze sfery 

społecznej, których wartość wskazuje 

na zjawiska kryzysowe 

9 wskaźników z 16 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie w sferze społecznej, wskazujących na 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie społecznej (zob. Tabela 18 i Tabela 19) 

Liczba wskaźników ze sfery 

gospodarczej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

1 wskaźnik z 4 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze gospodarczej, wskazujące na niskie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

gospodarczej (zob. Tabela 24 i Tabela 25) 

Liczba wskaźników ze technicznej, 

których wartość wskazuje na zjawiska 

0 wskaźników z 2 wskaźników wykorzystanych w 

niniejszej diagnozie w sferze technicznej, wskazujące na 
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kryzysowe brak nasilenia negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie technicznej (zob. Tabela 26 i Tabela 27) 

Liczba wskaźników ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej, których 

wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

4 wskaźniki z 7 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

wskazujących na wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w strefie przestrzenno-funkcjonalnej (zob. 

Tabela 28 i Tabela 29) 

Liczba wskaźników ze sfery 

środowiskowej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

1 wskaźniki z 3 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze środowiskowej, wskazujące na niskie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

środowiskowej (zob. Tabela 30 i Tabela 31) 

Łączna liczba wskaźników 

wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie, których wartość wskazuje 

na występowanie zjawisk 

kryzysowych7  

15 wskaźników z 32 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie 

Wartość sumarycznego indeksu 

degradacji 
3,3 - zła sytuacja kryzysowa 

Zidentyfikowane zjawiska kryzysowe 

podczas diagnozy 

Sfera społeczna: wysokie zjawisko bezrobocia 

długotrwałego; wysoki poziom ubóstwa w związku z 

wysoką liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, 

w  tym z  tytułu ubóstwa, niepełnosprawności,  potrzeby 

ochrony macierzyństwa, alkoholizmu i narkomanii; 

patologie społeczne, w tym niskie poczucie bezpieczeństwa 

własnego (przemoc w rodzinie) i bezpieczeństwa 

publicznego (popełnione przestępstwa); niska wskaźnik 

integracji społecznej;  

Sfera gospodarcza: niski stopień przedsiębiorczości w  

związku z wysoką liczbą zamkniętych i zawieszonych 

działalności podmiotów gospodarczych; 

Sfera techniczna: brak; 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna: brak wystarczającego 

dostępu do sieci kanalizacyjnej, niska dostępność do 

infrastruktury społecznej, pełniącej funkcje oświatowe, 

kulturowe i sportowe oraz niska dostępność do 

infrastruktury rekreacyjnej, w tym rowerowej; 

Sfera środowiskowa: zjawisko niskiej emisji w związku z  

koniecznością użytkowania kotłów i pieców na paliwa 

stałe. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
7 Za wskaźniki identyfikujące zjawiska kryzysowe, uznano wskaźniki, których wartość jest mniej korzystna 

lub równa średniej dla całej Gminy 
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Rycina  63. Granice obszaru  zdegradowanego – jednostka XVII – os. Żerkowice 

Źródło: opracowanie własne 

5.6. Obszar zdegradowany - jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie 

z  otoczeniem 

Tabela 40. Podstawowe dane obszaru zdegradowanego – jednostki XX - os. wielorodzinne w  

Kromołowie z otoczeniem wraz ze zidentyfikowanymi podczas diagnozy zjawiskami 

kryzysowymi 

Jednostka XX - os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem 

Powierzchnia obszaru  114,6 ha (1,3% powierzchni Gminy) 

Liczba ludności obszaru 724 osób (1,5% ludności Gminy) 

Liczba wskaźników ze sfery 

społecznej, których wartość wskazuje 

na zjawiska kryzysowe 

15 wskaźników z 16 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie w sferze społecznej, wskazujących na 

bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w strefie społecznej (zob. Tabela 18 i Tabela 

19) 

Liczba wskaźników ze sfery 

gospodarczej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

0 wskaźników z 4 wskaźników wykorzystanych w 

niniejszej diagnozie w sferze gospodarczej, wskazujące na 

brak nasilenia negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie gospodarczej (zob. Tabela 24 i Tabela 25) 

Liczba wskaźników ze technicznej, 

których wartość wskazuje na zjawiska 

0 wskaźników z 2 wskaźników wykorzystanych w 

niniejszej diagnozie w sferze technicznej, wskazujące na 
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kryzysowe brak nasilenia negatywnych zjawisk kryzysowych w  

strefie technicznej (zob. Tabela 26 i Tabela 27) 

Liczba wskaźników ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej, których 

wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

5 wskaźników z 7 wskaźników wykorzystanych w 

niniejszej diagnozie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

wskazujących na bardzo wysokie nasilenie negatywnych 

zjawisk kryzysowych w strefie przestrzenno-

funkcjonalnej (zob. Tabela 28 i Tabela 29) 

Liczba wskaźników ze sfery 

środowiskowej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

1 wskaźniki z 3 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze środowiskowej, wskazujące na niskie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

środowiskowej (zob. Tabela 30 i Tabela 31) 

Łączna liczba wskaźników 

wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie, których wartość wskazuje 

na występowanie zjawisk 

kryzysowych8  

21 wskaźników z 32 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie 

Wartość sumarycznego indeksu 

degradacji 
21,3 – bardzo zła sytuacja kryzysowa 

Zidentyfikowane zjawiska kryzysowe 

podczas diagnozy 

Sfera społeczna: wysokie zjawisko bezrobocia ogółem, 

bezrobocia długotrwałego, bezrobocia wśród kobiet i osób 

z  niższym wykształceniem; wysoki poziom ubóstwa w  

związku z wysoką liczbą osób korzystających z pomocy 

społecznej, w tym z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  

prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeby ochrony 

macierzyństwa, alkoholizmu i narkomanii, wysoką liczba 

osób pobierających dodatek mieszkaniowy i liczbą dzieci 

korzystających z dożywiania; patologie społeczne, w tym 

niskie poczucie bezpieczeństwa własnego (przemoc w  

rodzinie) i bezpieczeństwa publicznego (popełnione 

przestępstwa); niska wskaźnik integracji społecznej;  

Sfera gospodarcza: brak; 

Sfera techniczna: brak; 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:  niska dostępność 

lokali mieszkalnych, w tym wysoka liczba osób 

oczekujących na przyznanie lokalu komunalnego, brak 

wystarczającego dostępu do sieci kanalizacyjnej, niska 

dostępność do infrastruktury społecznej, pełniącej funkcje 

oświatowe, kulturowe i sportowe oraz niska dostępność do 

infrastruktury rekreacyjnej, w tym rowerowej i  

infrastruktury transportowej 

Sfera środowiskowa: niska dostępność do terenów zieleni 

w stosunku do powierzchni jednostki. 
Źródło: opracowanie własne 

 
8 Za wskaźniki identyfikujące zjawiska kryzysowe, uznano wskaźniki, których wartość jest mniej korzystna 

lub równa średniej dla całej Gminy 
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Rycina  64. Granice obszaru  zdegradowanego – jednostka XX - os. wielorodzinne w 

Kromołowie z otoczeniem 

Źródło: opracowanie własne 

5.7. Obszar zdegradowany - jednostka XXI – os. Centrum II 

Tabela 41. Podstawowe dane obszaru zdegradowanego – jednostki XXI – os. Centrum II wraz ze 

zidentyfikowanymi podczas diagnozy zjawiskami kryzysowymi 

Jednostka XXI – os. Centrum II – os. Centrum II 

Powierzchnia obszaru  93,3 ha (1,1% powierzchni Gminy) 

Liczba ludności obszaru 3904 osób (8,3% ludności Gminy) 

Liczba wskaźników ze sfery 

społecznej, których wartość wskazuje 

na zjawiska kryzysowe 

9 wskaźników z 16 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie w sferze społecznej, wskazujących na 

bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w strefie społecznej (zob. Tabela 18 i Tabela 

19) 

Liczba wskaźników ze sfery 

gospodarczej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

3 wskaźniki z 4 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze gospodarczej, wskazujące na bardzo 

wysokie nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w  



Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Gminy Zawiercie 

130 

 

strefie gospodarczej (zob. Tabela 24 i Tabela 25) 

Liczba wskaźników ze technicznej, 

których wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

0 wskaźników z 2 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie w sferze technicznej, wskazujące na 

brak nasilenia negatywnych zjawisk kryzysowych w 

strefie technicznej (zob. Tabela 26 i Tabela 27) 

Liczba wskaźników ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej, których 

wartość wskazuje na zjawiska 

kryzysowe 

3 wskaźniku z 7 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, 

wskazujących na wysokie nasilenie negatywnych zjawisk 

kryzysowych w strefie przestrzenno-funkcjonalnej (zob. 

Tabela 28 i Tabela 29) 

Liczba wskaźników ze sfery 

środowiskowej, których wartość 

wskazuje na zjawiska kryzysowe 

1 wskaźnik z 3 wskaźników wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie w sferze środowiskowej, wskazujące na niskie 

nasilenie negatywnych zjawisk kryzysowych w strefie 

środowiskowej (zob. Tabela 30 i Tabela 31) 

Łączna liczba wskaźników 

wykorzystanych w niniejszej 

diagnozie, których wartość wskazuje 

na występowanie zjawisk 

kryzysowych9  

15 wskaźników z 32 wskaźników wykorzystanych w  

niniejszej diagnozie 

Wartość sumarycznego indeksu 

degradacji 
0,2 – zła sytuacja kryzysowa 

Zidentyfikowane zjawiska kryzysowe 

podczas diagnozy 

Sfera społeczna: wysokie zjawisko bezrobocia 

długotrwałego; wysoki poziom ubóstwa w związku z 

wysoką liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, 

w  tym z  tytułu ubóstwa, niepełnosprawności, wysoka 

liczba osób pobierających dodatek mieszkaniowy i liczbą 

dzieci korzystających z dożywiania; patologie społeczne, w  

tym niskie poczucie bezpieczeństwa własnego (przemoc w  

rodzinie) i bezpieczeństwa publicznego (popełnione 

przestępstwa); niska wskaźnik integracji społecznej;  

Sfera gospodarcza: niski stopień przedsiębiorczości w  

związku z wysoką liczba osób w wieku poprodukcyjnym, 

niską liczbą podmiotów gospodarczych ogółem i  

nowopowstałych podmiotów gospodarczych; 

Sfera techniczna: brak; 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna:  niska dostępność do 

infrastruktury społecznej, pełniącej funkcje oświatowe, 

kulturowe i sportowe oraz niska dostępność do 

infrastruktury rekreacyjnej, w tym rowerowej i  

infrastruktury transportowej 

Sfera środowiskowa: niska dostępność do terenów zieleni 

w stosunku do powierzchni jednostki. 
Źródło: opracowanie własne 

 
9 Za wskaźniki identyfikujące zjawiska kryzysowe, uznano wskaźniki, których wartość jest mniej korzystna 

lub równa średniej dla całej Gminy 
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Rycina  65. Granice obszaru  zdegradowanego – jednostka XXI – os. Centrum II 

Źródło: opracowanie własne 

Wyznaczony obszar zdegradowany Gminy Zawiercie jest zamieszkały przez 17 514 osób 

(37,1% łącznej liczby mieszkańców Gminy) i zajmuje powierzchnię 1 933,1 ha (stanowiącej 

22,7% powierzchni Gminy). 

Tabela 42. Obszar zdegradowany – powierzchnia i liczba ludności 

Jednostka 
Liczba 

ludności [os.] 

Liczba 

ludności [%] 

Powierzchnia 

[ha] 

Powierzchnia 

[%] 

Jednostka I 3967 8,4 90,0 1,1 

Jednostka V 1508 3,2 303,5 3,6 

Jednostka VI 1220 2,6 300,3 3,5 

Jednostka X 5750 12,2 54,8 0,6 

Jednostka XVII 441 0,9 976,6 11,5 

Jednostka XX 724 1,5 114,6 1,3 

Jednostka XXI 3904 8,3 93,3 1,1 

obszar zdegradowany 17514 37,1 1933,1 22,7 

Źródło: opracowanie własne 

 

Poniższa rycina przedstawia obszar zdegradowany na tle granic administracyjnych Gminy 

Zawiercie. 
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Rycina  66. Obszar zdegradowany Gminy Zawiercie w układzie jednostek analitycznych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rycina  67. Obszar zdegradowany Gminy Zawiercie na tle ortofotomapy 

Źródło: opracowanie własne 
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6. Obszar rewitalizacji Gminy Zawiercie 

W związku z wynikami diagnozy, która wskazała jako obszar zdegradowany w Gminie 

Zawiercie 7 jednostek analitycznych, zajmujących 22,7% powierzchni Gminy i 

zamieszkałych przez 37,1% mieszkańców oraz odnosząc się do ustawy o rewitalizacji z dnia 

9 października 2015, która wskazuje, iż obszar rewitalizacji nie może zajmować więcej niż 

20% powierzchni miasta oraz obejmować więcej niż 30% ludności, zaszła konieczność 

ograniczenia obszaru rewitalizacji w ramach obszaru zdegradowanego. 

Kierując się skalą potrzeb rewitalizacyjnych, rangą jednostki w strukturze Gminy, a także 

koniecznością zachowania ciągłości rozpoczętych działań, wyznaczono obszar rewitalizacji, 

zajmujący 863,2 ha powierzchni Gminy (tj. 10,1% całkowitej powierzchni Gminy) oraz 

zamieszkany przez 13 169 osób (tj. 27,9% ogółu mieszkańców Gminy Zawiercie). 

 

Rycina  68. Obszar rewitalizacji Gminy Zawiercie  

Źródło: opracowanie własne 
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