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1. Diagnozowanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

W pierwszym etapie prac nad opracowywaniem diagnozy i identyfikacji obszarów Gminy 

Zawiercie, cechujących się koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, 

gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej prowadzone były 

zaawansowane prace analityczne oraz konsultacje z interesariuszami rewitalizacji w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zawiercie 

przeprowadzono w terminie od w terminie od dnia 05 sierpnia 2021 r. do 05 września 2021 r. 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli interesariusze rewitalizacji: 

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego;  

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt.1; 

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą,  

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,  

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  

6. organy władzy publicznej,  

7. podmioty inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzono w następujących formach: 

• zbieranie uwag w postaci papierowej (na adres: Referat Rewitalizacji, Urzędu Miejskiego 

w Zawierciu, ul. Marszałkowska 29, 42-400 Zawiercie) i elektronicznej (pod adresem e-

mail: rewitalizacja@zawiercie.eu); 

• zbieranie uwag ustnych. Uwagi ustne można było zgłaszać pod numerem telefonu 

(Referat Rewitalizacji 32-494-13-93) poniedziałek od godz. 9:00-17:00, w pozostałe dni 

8:00-14:00 (w godz. pracy Urzędu); 

• spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji w dniu 11 sierpnia 2021 r. o godz. 

15:30 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, ul. Leśna 2 (sala narad, parter);  

• ankiety zamieszczonej na platformie Konsultacje Społeczne w Gminie Zawiercie 

www.zawiercie.konsultacjejst.pl. 

Materiały informacyjne, tj.: 

• projekt uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

• uzasadnienie projektu uchwały; 
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• załącznik do uchwały, stanowiący mapę określającą granice obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji; 

• diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Zawiercie; 

• formularz zgłaszania uwag, 

udostępnione zostały w wersji: 

• elektronicznej na stronie www.zawiercie.bip.net.pl i www.zawiercie.eu w zakładce 

Rewitalizacja Zawiercia; 

• papierowej w Referacie Rewitalizacji, Urzędu Miejskiego w Zawierciu, 

ul. Marszałkowska 29, 42-400 Zawiercie. 

Informacja o konsultacjach społecznych została podana do publicznej wiadomości na 7 dni 

przed rozpoczęciem konsultacji tj. 26 lipca 2021 r. zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji 

(art. 6 ust. 2): 

• w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zawiercie.bip.net.pl;  

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu www.zawiercie.eu; 

• na platformie Konsultacje Społeczne w Gminie Zawiercie 

www.zawiercie.konsultacjejst.pl.  

• na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, na 

słupach ogłoszeniowych usytuowanych na terenie Gminy Zawiercie; 

• w drukowanych wydaniach: Gazety Wyborczej (nr 172.9756.1) oraz Informatora 

Lokalnego Powiatu Zawierciańskiego, Gminy Siewierz – Jura 24 (nr 12); 

• w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 

 

 

Rycina 1. Informacja o konsultacjach społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej  

Źródło: www.zawiercie.bip.net.pl  
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Rycina 2. Informacja o konsultacjach społecznych stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

Źródło: www.zawiercie.eu/kategorie/konsultacje-spoleczne-dotyczace-obszaru 

 

 

Rycina 3. Informacja o konsultacjach społecznych stronie platformie Konsultacje Społeczne w Gminie 

Zawiercie  

Źródło: www.zawiercie.konsultacjejst.pl  
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Rycina 4. Podgląd treści obwieszczenia Prezydenta Miasta Zawiercie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Zawierciu 

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu  
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Rycina 5. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zawiercie o konsultacjach społecznych w Gazecie Wyborczej 

Źródło: Urząd Miasta w Zawierciu 

 

Rycina 6. Informacja o konsultacjach społecznych w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego 

w Zawierciu 

Źródło: www.facebook.com/RewitalizacjaZawiercia 
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Rycina 7. Informacja o konsultacjach społecznych w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego 

w Zawierciu 

Źródło: www.facebook.com/Zawiercie.eu  
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Rycina 8.  Informacja o konsultacjach społecznych w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego 

w Zawierciu 

Źródło: www.facebook.com/Zawiercie.eu 

1.1. Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji odbyło się 11 sierpnia 2021 r. o godz. 

15:30 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, ul. Leśna 2 (w sali narad, na parterze). Udział 

w spotkaniu wzięło łącznie 20 osób m.in. Wiceprezydent Miasta, Przewodnicząca 

Zawierciańskiej Rady Seniorów, członkowie Rady Miejskiej w Zawierciu, Przewodniczący 

Osiedli, Dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Zawierciu, przedstawiciele Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

mieszkańcy Gminy. Na spotkaniu została sporządzona lista obecności uczestników. Spotkanie 

otwarte było prowadzone w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści 

z bezpośrednim odniesieniem się do nich, z wykorzystaniem wizualizacji tj. rzutnika 

multimedialnego. 

Spotkanie obejmowało następujący plan:  

• Wprowadzenie (omówienie celu spotkania, głównych założeń ustawy o rewitalizacji, 

definicji prawnych związanych z rewitalizacją) 

• Metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

• Analiza negatywnych zjawisk kryzysowych 

• Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

• Dyskusja i odpowiedzi na pytania 



11 

 

Podczas spotkania jego uczestnicy zostali zapoznani z kluczowymi pojęciami dotyczącymi 

procesu rewitalizacji tj. rewitalizacja, stan kryzysowy, obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji oraz wymogami ustawowymi dotyczącymi wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji. 

Po ogólnym wprowadzeniu i omówieniu założeń ustawy o rewitalizacji omówiono 

metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zawiercie. 

Podczas prezentowania tego materiału pojawiły się pierwsze uwagi ze strony zainteresowanych 

osób. Dotyczyły one m.in. podziału Gminy na jednostki analityczne oraz doboru wskaźników 

do diagnozy. Odpowiedzią na dane głosy było powołanie się na konkretne zapisy ustawy o 

rewitalizacji, dotyczące wartości granicznych, jakie musi spełniać wyznaczony obszar 

rewitalizacji (nie więcej niż 20% powierzchni Gminy i 30% zamieszkujących go mieszkańców 

Gminy). W związku z powyższym niezbędnym na początkowym etapie diagnozy było 

wyznaczenie mniejszych jednostek analitycznych w ramach większych powierzchniowo 

istniejących osiedli i sołectw Gminy, które następnie poddano analizie zjawisk kryzysowych. 

Wyjaśniono również, że jednostki te zostały wydzielone z uwzględnieniem charakteru 

istniejącej zabudowy oraz z jednoczesnym zachowaniem ich spójności przestrzennej i 

funkcjonalnej. Ponadto uzasadniono wybór wskaźników wykorzystanych do wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego, wskazując, że był on podyktowany bezpośrednią dostępnością 
obiektywnych i weryfikowalnych danych statystycznych. 

W dalszej części spotkania przedstawiono wyniki przeprowadzonej diagnozy wraz ze 

wskazaniem zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych w poszczególnych jednostkach 

analitycznych oraz zaprezentowano granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Zawiercie. 

W części spotkania przeznaczonej na dyskusję uczestnicy spotkania mieli możliwość 
zadawania pytań. Pytania dotyczyły różnych kwestii – możliwych do realizacji działań 

w zakresie rewitalizacji, dalszych planów Gminy dotyczących rewitalizacji, sposobu 

monitoringu przyszłych działań i przedsięwzięć, przebiegu dalszego procesu przygotowywania 

dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji i jego późniejszych zmian. Na wszystkie zadane 

pytane udzielono odpowiedzi. Uczestników poproszono o wypełnienie ankiety, dotyczącej 

wskazania obszarów problemowych w wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Przybyłe osoby 

nie zgłosiły żadnych uwag ustnych i pisemnych do projektu uchwały. 

Po wspólnej dyskusji podziękowano przybyłym uczestnikom spotkania za przybycie 

i zachęcono do czynnego udziału w dalszych konsultacjach społecznych oraz zaproszono do 

śledzenia wszelkich informacji na stronie internetowej Gminy w zakładce Rewitalizacja.  

1.2. Uwagi ustne zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

Podczas trwania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie zgłoszono żadnych uwag ustnych. 
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1.3. Uwagi pisemne zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

Zgodnie z formularzem uwag, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego raportu można 

było przedstawić uwagi do projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i 

rewitalizacji oraz uwagi do wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Zawiercie. W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono 2 uwagi, dotyczące 

wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zawiercie. W poniższej 

tabeli przedstawiono treść uwag wraz z odniesieniem.  
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Tabela 1. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Zawiercie 

Lp. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

instytucji 

zgłaszającej uwagę 

Treść uwagi z uzasadnieniem 
Forma zgłoszenia 

uwagi 
Rozstrzygnięcie 

1. 
Urząd Miejski w 

Zawierciu 

Nigdzie nie pokazano jak sołectwa mają się do 

udziału w wyborach lub innych społecznych 

problemach. Proponuję wskaźnik udziału 

mieszkańców w wyborach do sołectwa 

Zgłoszenie w 

wersji papierowej  

Uwaga nieuwzględniona 

W ramach diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Gminy Zawiercie podjęto próbę przeanalizowania 

udziału mieszkańców w życiu Gminy jako wykorzystanie wskaźnika o 

nazwie „Poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym na 100 

mieszkańców”. Jednak z uwagi na fakt, iż granice jednostek 

analitycznych wyznaczonych na potrzeby niniejszej diagnozy nie 

pokrywają się z granicami obwodów wyborczych, wyniki 

przeprowadzonej analizy były niemiarodajne. Podjęto również próbę 
przedstawienia wskaźnika „Liczba spotkań Zarządu Osiedli i Rad 

Sołeckich w 2020 r.”, jednakże z uwagi na trwający w tym czasie stan 

zagrożenia epidemiologicznego, spotkania te realizowane były 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, 
zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku. Dodatkowo w 

wyniku zaistniałej sytuacji epidemiologicznej spotkania odbywały się z 

mniejszą częstotliwością niż w latach poprzednich, dlatego też 
zrezygnowano z analizy tego wskaźnika. Na etapie opracowywania 

dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach pogłębionej 

diagnozy obszaru rewitalizacji przeanalizowane zostaną wyniki 

głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone do I edycji 

Zawierciańskiego Budżetu Obywatelskiego. Wówczas możliwe będzie 

przeanalizowanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji 

w zakresie liczby oddanych głosów oraz ich włączania w proces 

zarządzania miastem. Na podstawie wyników głosowania na 

poszczególne projekty możliwe będzie również wskazanie potrzeb 

i priorytetów mieszkańców. W związku z powyższym uzupełniono 

zapisy w dokumencie diagnozy. 

2. 
Urząd Miejski w 

Zawierciu 

Uważam, że jest za mało wskaźników 

dotyczących udziału mieszkańców w życiu 

miasta. Skupienie się tylko na stowarzyszeniach 

nie jest miarodajne. Proponuję zbadanie udziału 

mieszkańców w wyborach do Rad Osiedli 

Zgłoszenie w 

wersji papierowej 

Uwaga nieuwzględniona 

W ramach diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Gminy Zawiercie podjęto próbę przeanalizowania 

udziału mieszkańców w życiu Gminy jako wykorzystanie wskaźnika o 

nazwie „Poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym na 100 
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Lp. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

instytucji 

zgłaszającej uwagę 

Treść uwagi z uzasadnieniem 
Forma zgłoszenia 

uwagi 
Rozstrzygnięcie 

mieszkańców”. Jednak z uwagi na fakt, iż granice jednostek 

analitycznych wyznaczonych na potrzeby niniejszej diagnozy nie 

pokrywają się z granicami obwodów wyborczych, wyniki 

przeprowadzonej analizy były niemiarodajne. Podjęto również próbę 
przedstawienia wskaźnika „Liczba spotkań Zarządu Osiedli i Rad 

Sołeckich w 2020 r.”, jednakże z uwagi na trwający w tym czasie stan 

zagrożenia epidemiologicznego, spotkania te realizowane były 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, 
zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku. Dodatkowo 

w wyniku zaistniałej sytuacji epidemiologicznej spotkania odbywały się 
z mniejszą częstotliwością niż w latach poprzednich, dlatego też 
zrezygnowano z analizy tego wskaźnika. Na etapie opracowywania 

dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach pogłębionej 

diagnozy obszaru rewitalizacji przeanalizowane zostaną wyniki 

głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone do I edycji 

Zawierciańskiego Budżetu Obywatelskiego. Wówczas możliwe będzie 

przeanalizowanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji w 

zakresie liczby oddanych głosów oraz ich włączania w proces 

zarządzania miastem. Na podstawie wyników głosowania na 

poszczególne projekty możliwe będzie również wskazanie potrzeb 

i priorytetów mieszkańców. W związku z powyższym uzupełniono 

zapisy w dokumencie diagnozy. 
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1.4. Ankieta 

Ankieta została udostępniona na platformie Konsultacje Społeczne w Gminie Zawiercie 

www.zawiercie.konsultacjejst.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu 

www.zawiercie.eu/kategorie/konsultacje-spoleczne-dotyczace-obszaru w terminie od dnia 05 

sierpnia 2021 r. do 05 września 2021 r. Ankieta była formą konsultacji, która spotkała się 
z największym zainteresowaniem społecznym. Łącznie została wypełniona przez 48 osób. 

Celem badania ankietowego było poznanie opinii mieszkańców Gminy na temat 

aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji. Mieszkańcy mieli możliwość wskazania obszaru, 

który ich zdaniem powinien zostać poddany procesom rewitalizacji. Ponadto dokonali oceny 

występujących, na wybranym przez siebie, obszarze problemów w sferach: społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Mieszkańcy mogli 

również wskazać obszar, w którym znajdują się zaniedbane (niewykorzystane, zdewastowane) 

obiekty, budynki, przestrzeń a ich odbudowa (odnowa) byłaby istotna dla poprawy wizerunku 

i jakości życia w gminie, jak również określić 5 najważniejszych kierunków działań, które ich 

zdaniem przyczynią się do wyprowadzenia wybranego obszaru ze stanu kryzysowego oraz 

poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. 

Wśród jednostek, które powinny zostać poddane działaniom rewitalizacyjnym 

w pierwszej kolejności najczęściej podawano jednostki: Os. Stary Rynek, Os. TAZ z terenami 

rekreacji oraz Os. Centrum. Badani za istotny problem społeczny uznali: bezrobocie, ubóstwo, 

patologie społeczne, uzależnienia, przestępczość, starzejące się społeczeństwo i niską 
aktywność społeczną mieszkańców. Wyniki ankietyzacji w tym zakresie potwierdzają wyniki 

diagnozy służącej do wyznaczenia obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego Gminy 

Zawiercie. Jako istotne problemy w strefie gospodarczej ankietowani wskazywali: 

niewystarczającą liczbę miejsc pracy, brak wykwalifikowanych pracowników oraz brak 

wsparcia dla małych przedsiębiorstw. Mieszkańcy zwracają dużą uwagę na brak lub zły stan 

zagospodarowania przestrzeni publicznych (parków, skwerów, terenów zielonych, ścieżek 

rowerowych), brak lub słabą jakość struktury technicznej (drogowej, kanalizacyjnej, 

wodociągowej), zły stan budynków mieszkalnych oraz brak lub niedostateczną ilość rozwiązań 
architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ankietowani mieszkańcy jako 

kierunki działań, które ich zdaniem przyczynią się do wyprowadzenia wybranego obszaru ze 

stanu kryzysowego wymieniali: 

− realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 

− realizację programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem, 

− realizację działań edukacyjnych, aktywizujących oraz integracyjnych dla dzieci, 

młodzieży i osób starszych, 

− poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

− rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej (np. drogowej, komunalnej, itp.), 

− poprawę jakości środowiska naturalnego (w tym zwłaszcza powietrza atmosferycznego), 

− poprawę poziomu jakości, estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

i półpublicznych 
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− tworzenie i zagospodarowanie miejsc służących wypoczynkowi i rekreacji, 

− poprawę stanu technicznego budynków mieszkalnych (w tym termomodernizacja) 

− likwidację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 

Za szczególnie cenne uznano uwagi, dotyczące niezbędnych udogodnień dla osób ze 

szczególnymi potrzebami (m.in. osób niepełnosprawnych czy osób starszych). Zdaniem 

wszystkich badanych w pierwszej kolejności należałoby dostosować budynki użyteczności 

publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym zlikwidować bariery architektoniczne.  

Wszystkie wskazane powyżej kierunki działań zostaną wzięte pod uwagę na etapie 

opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

1.5. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Zawiercie wskazany w projekcie 

uchwały Rady Miejskiej Zawiercie wyznaczony został w oparciu o szczegółowe dane 

statystyczne z zasobów instytucji publicznych, 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. Niniejszy raport z konsultacji społecznych 

stanowi wynik uspołecznienia procesu powstawania dokumentu Gminnego Programu 

Rewitalizacji, którego pierwszym etapem jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Trafność 
wykonanej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji 

Gminy Zawiercie potwierdza również fakt zgłoszenia tylko dwóch uwag podczas trwających 

konsultacji społecznych. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje 863,2 ha powierzchni Gminy (tj. 10,1% całkowitej 

powierzchni Gminy) oraz jest zamieszkany przez 13 169 osób (tj. 27,9% ogółu mieszkańców 

Gminy Zawiercie) i składa się z 6 podobszarów: 

• Podobszar 1 – os. Stary Rynek 

• Podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji 

• Podobszar 3 – ul. 11 Listopada z otoczeniem 

• Podobszar 4 – os. Miodowa z otoczeniem 

• Podobszar 5 – os. Centrum 

• Podobszar 6 – os. wielorodzinne w Kromołowie z  otoczeniem 

Na wskazanym powyżej obszarze rewitalizacji prowadzone będą działania rewitalizacyjne. 

Należy jednak podkreślić, że ustanowienie obszaru rewitalizacji nie oznacza, że na pozostałych 

terenach nie będą realizowane działania o charakterze rewitalizacyjnym. Poprzez inne źródła 

finansowania i programy miejskie będą prowadzone dalsze działania związane zniwelowaniem 

zidentyfikowanych i zgłoszonych przez mieszkańców problemów społecznych oraz 

infrastrukturalnych.  
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2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 

Rozdział zostanie uzupełniony po przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030. 
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