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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE
Zawiercie położone jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Wartą w północnowschodniej części województwa śląskiego. Pod względem administracyjnym Zawiercie jest gminą
miejską, w skład której wchodzi 16 osiedli mieszkaniowych (Argentyna, Blanowice, Borowe Pole,
Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów, Marciszów, Miodowa, Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki,
Szymańskiego, Warty, Zuzanka, Żerkowice) i 4 sołectwa (Karlin, Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce).
Obszar gminy Zawiercie sąsiaduje z gminami powiatu zawierciańskiego: Poręba od zachodu,
Łazy i Ogrodzieniec od południa i wschodu, Kroczyce od północnego-wschodu, Włodowice od
północy oraz miastem Myszków z powiatu myszkowskiego.
Ryc. 1. Położenie Zawiercia w regionie – gminy sąsiednie

Źródło: Opracowanie własne

Obszar miasta zajmuje 85 km2 z czego ponad połowę (ok. 56%) zajmują użytki rolne. Udział
terenów zurbanizowanych wynosi ok. 17 km2 co stanowi 20% powierzchni miasta i jest
porównywalne do poziomu lesistości (ok. 21%).
Zawiercie jest prężnym ośrodkiem administracyjnym. Stanowi siedzibę władz powiatu
zawierciańskiego a także władz samorządowych szczebla gminnego (gmina miejska Zawiercie).
Stanowi również ważny punkt komunikacyjny i kolejowy.
Zachodnią część miasta stanowią tereny z dominującą struktura miejską: mieszkaniowo-usługową
i przemysłową. Od lat kluczowe znaczenie miały przemysł ciężki (huta żelaza), szklarski (huta szkła
produkująca kryształ) i odlewniczy (odlewnia żeliwa) oraz do niedawna przemysł włókienniczy.
Wschodnia część miasta to tereny w większości o funkcji rolniczej i mieszkaniowej, tereny
otwarte obejmujące kompleksy leśne i kompleksy terenów rolnych w większości wolnych od
zabudowy. Obszar ten leży w zasięgu Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”1. Dodatkowo część
tego terenu znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 – PLH140032 „Ostoja Kroczycka”.

1

o powierzchni ok. 34,2 km2 co stanowi ok. 40% powierzchni gminy
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Podstawowe dane o mieście:
 powierzchnia – 8 525 ha (85 km2) (wg ewidencji gruntów i budynków)
 liczba mieszkańców – 51 695 osób (stan na 31.12.2010 r., źródło danych: GUS)
 gęstość zaludnienia – 606 os/km2 (stan na 31.12.2010 r., źródło danych: GUS)

Ryc. 2. Użytkowanie gruntów w Zawierciu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy ewidencyjnej
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2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA,
ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ORAZ ZE STANU ŁADU
PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY
2.1. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W ZAWIERCIU – STAN
PRAWNY
Prowadzenie polityki w zakresie gospodarowania przestrzenią i zapewnienie ładu przestrzennego
jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Zasady kształtowania
polityki przestrzennej przez jednostki terytorialne, zakres i sposoby postępowania w sprawach
przeznaczenia terenów oraz określania zasad ich zagospodarowania i zabudowy określone są
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity:
Dz. U. 2012 r. poz. 647).
W celu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, w tym określenia lokalnych zasad
zagospodarowania, przestrzennego wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej „studium”. Studium
opracowywane jest obligatoryjnie dla obszaru całej gminy. Dokument ten, zgodnie z art. 9 pkt 5
wspomnianej wyżej ustawy, nie jest aktem prawa miejscowego, lecz opracowaniem kierunkowym,
stanowiącym wyraz polityki przestrzennej władz samorządowych miasta. Zgodnie z art. 14 pkt 8 tejże
ustawy aktem prawa miejscowego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przy
sporządzaniu którego, poprzez wymóg zachowania zgodności ze studium (ustalenia studium są
wiążące – art. 9 pkt 4), uwzględnia się politykę przestrzenną gminy. Powyższe sprawia, że jest ono
zapisem polityki przestrzennej gminy wiążącym władze oraz podporządkowane jej organy i jednostki
w podejmowanych decyzjach w zakresie działań dotyczących zagospodarowania przestrzennego
na terenie gminy dla realizacji określonych celów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa studium uwzględnia ustalenia przestrzenne zawarte
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju województwa oraz
strategii rozwoju gminy.
Studium jest dokumentem planistycznym, który poprzez określenie kierunków rozwoju
przestrzennego gminy pozwala na świadome prowadzenie gospodarki gruntami i planowanie
inwestycji o znaczeniu lokalnym. Studium wskazuje na potencjał rozwoju przestrzennego gminy,
możliwości zagospodarowania nowych terenów lub stopnia przekształceń.
2.1.1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA (2007 r.)
Polityka przestrzenna miasta Zawiercia realizowana jest przede wszystkim w oparciu o Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Obowiązujące
studium zostało sporządzone w trybie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 z 1994 r., poz. 139 ze zmianami) i przyjęte uchwałą
Nr XVIII/172/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 marca 2000 r., a następnie zmienione na
obszarze o powierzchni 5 480 ha (stanowiącym niemal 65% powierzchni miasta) uchwałą
nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Studium to zostało sporządzone
zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r., nr 80, poz. 717 ze zm.). Studium w swej treści szczegółowo charakteryzuje poszczególne
uwarunkowania determinujące zagospodarowanie przestrzenne miasta. Określa cele i politykę rozwoju
przestrzennego miasta oraz wyznacza kierunki zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium obszar miasta został podzielony na tereny predysponowane do
wprowadzenia różnego rodzaju przeznaczenia. Największe powierzchnie zajmują tereny otwarte tj.
rolne oraz lasów i zalesień. Łącznie stanowią ponad 55%. Wśród terenów wskazanych do
zainwestowania, największe obszary wyznaczono dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Z analizy rozmieszczenia terenów funkcjonalnych wynika, iż największe powierzchnie wskazane
do rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczone zostały w Zawierciu (29%),
Kromołowie (15%) oraz Blanowicach (10%). Dla niemalże każdej kategorii terenów funkcjonalnych
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wskazanych do zainwestowania, największe powierzchnie studium wskazywało w obrębie Zawiercie.
Wyjątek stanowią tereny zabudowy letniskowej oraz tereny powierzchniowej eksploatacji surowców,
których w Zawierciu w ogóle nie wskazano. Tereny zabudowy letniskowej największe powierzchnie
zajmują w Żerkowicach (90% wszystkich wskazanych terenów zabudowy letniskowej).
Procentowy udział poszczególnych terenów funkcjonalnych z wyszczególnieniem obrębów
o największym udziale procentowym prezentuje poniższa tabela.
Tab. 1. Zestandaryzowane tereny funkcjonalne określone w studium (2007r.) (z wyszczególnieniem obrębów
o najwyższym udziale procentowym)
Zestandaryzowane tereny funkcjonalne

powierzchnia
ha
%

Tereny rolnicze

2494

29,30

Tereny lasów i zalesień

2203

25,89

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1068

12,55

Tereny zieleni

753

8,85

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług

516

6,06

Tereny komunikacji

401

4,71

Tereny zabudowy usługowej

249

2,93

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

249

2,93

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

203

2,38

Tereny infrastruktury technicznej

101

1,19

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

81

0,96

Tereny ogrodów działkowych

67

0,78

Tereny sportu i rekreacji

38

0,44

Tereny zabudowy letniskowej

29

0,34

Tereny cmentarzy

28

0,33

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

18

0,21

Tereny eksploatacji surowców

6

0,07

Tereny wód powierzchniowych

6

0,07

największy udział
procentowy
Żerkowice (21%)
Kromołów (20%)
Bzów (16%)
Kromołów (23%)
Blanowice (14%)
Żerkowice (14%)
Zawiercie (29%)
Kromołów (15%)
Blanowice (10%)
Bzów (9%)
Zawiercie (29%)
Kromołów (27%)
Marciszów (12%)
Zawiercie (57%)
Marciszów (21%)
Łośnice (15%)
Zawiercie (40%)
Kromołów (22%)
Żerkowice (13%)
Zawiercie (72%)
Marciszów (20%)
Skarżyce (3%)
Kromołów (3%)
Zawiercie (52%)
Blanowice (45%)
Kromołów (3%)
Zawiercie (45%)
Kromołów (35%)
Blanowice (15%)
Łośnice (41%)
Zawiercie (33%)
Marciszów (26%)
Zawiercie (100%)
Zawiercie (90%)
Kromołów (10%)
Bzów (44%)
Zawiercie (26%)
Blanowice (25%)
Żerkowice (90%)
Karlin (9%)
Kromołów (1%)
Zawiercie (42%)
Blanowice (29%)
Bzów (16%)
Zawiercie (64%)
Kromołów (35%)
Blanowice (1%)
Blanowice (100%)
Blanowice (54%)
Zawiercie (46%)

Źródło: Opracowanie własne

W obowiązującym studium, pośród wszystkich terenów wskazanych do zainwestowania
największe rezerwy terenowe występują w obrębie Zawiercie (12). Przede wszystkim stanowią je
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o łącznej powierzchni ok. 90 ha (rozproszone po
całym obszarze miasta), tereny zabudowy usługowej – ok. 80 ha (położone przy ul. Wojska Polskiego
w zachodniej części miasta), tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług –
ok. 70 ha (położone w zachodniej i południowej części miasta, okolice ul. Wojska Polskiego oraz
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej). Znaczne rezerwy terenowe występują również w obrębach
Kromołów (ok. 117 ha terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), Marciszów (ok. 108 ha
terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług) i Blanowice (ok. 107 ha
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej).
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Ryc. 3. Tereny obecnie zainwestowane na tle terenów wskazanych do zainwestowania w studium

Źródło: Opracowanie własne

Zestawienie wielkości powierzchni terenów niezainwestowanych (w studium wskazanych do
zainwestowania) w stosunku do całkowitej powierzchni obrębu prezentuje poniższy wykres.
Ryc. 4. Udział terenów niezainwestowanych, a wyznaczonych w studium (2007 r.) pod zainwestowanie z podziałem
na obręby [%]
Żerkowice
Zawiercie
Skarżyce
Pomrożyce
Marciszów
Łośnice
Kromołów

Kosowska Niwa
Karlin
Bzów
Blanowice
0

20

40

60

80

100

Źródło: Opracowanie własne

W obrębach Bzów, Skarżyce i Żerkowice tak duże rezerwy terenów wskazanych do
zainwestowania wynikają przede wszystkim z dużego udziału niezabudowanych terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (odpowiednio: 65 ha, 62 ha i 49 ha).
Wśród terenów w obowiązującym studium wskazanych do rozwoju zabudowy kubaturowej
najmniej zainwestowanych zostało terenów zabudowy letniskowej (ok. 20 ha wolnych od zabudowy
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w obrębie Żerkowice). Ponadto znaczne rezerwy terenowe na całym obszarze miasta występują wśród
terenów wskazanych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz
zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Tab. 2.

Udział terenów niezainwestowanych wskazanych w obowiązującym studium do zabudowy kubaturowej
Tereny w obowiązującym studium wskazane do zabudowy kubaturowej % niezainwestowanych
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1068 ha)

57

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług (516 ha)

39

Tereny zabudowy usługowej (249 ha)

54

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (249 ha)

51

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (203 ha)

41

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (81 ha)

5

Tereny zabudowy letniskowej (29 ha)

81

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (18 ha)

13

Źródło: Opracowanie własne

Po czterech i pół roku obowiązywania tej edycji studium, na obszarze miasta Zawiercia nadal
pozostają znaczne rezerwy terenowe. Dotyczy to właściwie wszystkich terenów przeznaczonych pod
rozwój zabudowy kubaturowej za wyjątkiem terenów zabudowy wielorodzinnej.
2.1.2. PRZYCZYNA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Zawiercia wynika przede wszystkim ze zmiany sytemu planistycznego i wynikającej z tego
konieczności dostosowania zakresu i formy studium do nowej roli wobec planów miejscowych, do
wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647) oraz wydanego w oparciu o ustawę rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233).
Obowiązujące studium opracowywane było w trybie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 Nr 15, poz 139 z późn. zm.) i przyjęte
uchwałą Nr XVIII/172/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 marca 2000 r., a następnie
zmienione w obszarze o powierzchni ok. 5480 ha (obejmującym niemal 65% powierzchni miasta),
w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647), uchwałą Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
25 kwietnia 2007 r.
Obowiązujące studium w części nieobjętej zmianą w 2007 r. nie spełnia wszystkich wymogów
aktualnie obowiązujących przepisów prawa (w związku ze zmianami od 2000 r. wielu przepisów
dotyczących zagospodarowania przestrzennego), wymaga więc uzupełnień i częściowych zmian.
Potrzeba sporządzenia studium wynika również z analizy wniosków złożonych przez właścicieli
nieruchomości. Większość z nich zawiera postulat zmiany kierunku zagospodarowania terenu
i dopuszczenie możliwości zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Rada Miejska podejmując
uchwałę Nr VIII/54/11 z dnia 30 marca 2011 r. uznała, że zgromadziła się już wystarczająca ilość
zasadnych wniosków o zmianę studium, zasługujących na to, by niezwłocznie przystąpić do zmiany
obowiązującego studium. Ponadto rozproszenie zasadnych wniosków o zmianę dokumentów
planistycznych i wniosków, których zasadność może rozstrzygnąć się dopiero w trakcie procedur
planistycznych, przemawiała za tym, by dokonać zmiany całego dokumentu, a nie jego wybranych
fragmentów.
2.1.3. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
ZAWIERCIA
Stan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Zawiercia regulują przede wszystkim
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są one realizacją polityki przestrzennej zawartej
w wyżej opisanym Studium. Obecnie (styczeń 2012 r.) na terenie miasta Zawiercia obowiązuje 27
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pokrycie planami dla terenu miasta wynosi
93,5% jego powierzchni. Obowiązujące plany pokrywają obszary położone w bezpośrednim
sąsiedztwie względem siebie, przez co tworzą zwarty kompleks w granicach miasta. Bez pokrycia
planem pozostaje obszar położony w południowo-zachodnim fragmencie miasta (na południe od
ul. Spacerowej w kierunku południowej granicy miasta). Zajmuje powierzchnię ok. 514 ha. Obecnie
ok. 70% tego obszaru pokrywa las. Plany sporządzane były w oparciu o dwie ustawy:
 z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415
z późniejszymi zmianami) – 13 planów o łącznej powierzchni ok. 3 862,5 ha,
 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717, z późniejszymi zmianami) – 14 planów o łącznej powierzchni ok. 4 112,6 ha.
Spośród wszystkich obowiązujących planów połowę z nich stanowią plany opracowane dla
małych powierzchni, obejmujących zaledwie kilka działek ewidencyjnych. Wśród planów
sporządzonych w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z 1994 r. dla 9 z nich powierzchnia
opracowania nie przekracza 5 ha. Natomiast na podstawie ustawy z 2003 r. powierzchnia tylko
jednego planu jest mniejsza od 5 ha. Średnia powierzchnia obowiązującego planu wynosi 295 ha.
Charakterystykę obowiązujących planów miejscowych pod względem wielkości oraz daty
sporządzenia przedstawia poniższa tabela.
Tab. 3.

Dynamika uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rok
opracowania
Liczba
planów
(pow. w ha)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1
(149,0)

0

0

11
(852,5)

0

0

0

1
(84,0)

6
(3369,0)

4
(100,9)

2
(48,7)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Zawiercie

Dane z ostatnich 6 lat odzwierciedlają systematyczny postęp w opracowywaniu planów.
Sporządzane plany obejmują z reguły większe powierzchnie. Potwierdza to prowadzenie przez władze
samorządowe konsekwentnej polityki zagospodarowania przestrzennego miasta.
Tab. 4.
Lp.

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Tytuł opracowania

1

MPZP terenu górniczego kopalni „Wiek” w Ogrodzieńcu 2

2

MPZP miasta Zawiercia – tereny przemysłowo-składowe – część
wschodnia z otoczeniem i osiedlem Łośnice-Wierczki

3

MPZP miasta Zawiercia – część południowo-zachodnia

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – dla terenów położonych przy ul.
Żniwnej (obręb Kromołów)
Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – dla terenów położonych przy ul.
Harcerskiej (obręb Kromołów)
Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – przy ul. Okiennik (obręb
Skarżyce)
Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – dla gruntów Nr 90/9, 90/10 przy
ul. Okiennik (obręb Skarżyce)
Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – przy ul. Jurajskiej (obręb
Żerkowice)
Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – przy ul. Tetmajera (obręb
Blanowice)
Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – przy ul. Przyjaźni (obręb
Blanowice)
Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – przy ul. Rzemieślniczej (dz. Nr
66/7 obręb Zawiercie)
Zmiana MPoZP miasta Zawiercia – przy ul. Rzemieślniczej (dz. Nr
28/14 obręb Zawiercie)
MPZP miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę
Kosowska Niwa
MPZP miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice:

2

Nr i data uchwały
Rady Miejskiej
w Zawierciu
Nr XVI/153/99
z dn. 28.XII.1999 r.
Nr XLIII/472/02
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIII/473/02
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIII/474/2002
z dn. 1.X.2002 r..
Nr XLIII/475/2002
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIII/476/2002
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIII/477/2002
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIII/478/2002
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIII/479/2002
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIII/480/2002
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIII/481/2002
z dn. 1.X.2002 r..
Nr XLIII/482/2002
z dn. 1.X.2002 r.
Nr XLIX/514/06
z dn. 21.VI.2006 r.
Nr XII/131/07

Publikacja
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 12
z dn. 24.III.2000 r., poz. 139
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r., poz. 2907
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r., poz. 2908
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r., poz. 2909
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r., poz. 2910
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 5
z dn. 6.II.2003 r., poz. 226
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 5
z dn. 6.II.2003 r., poz. 227
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r., poz. 2911
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r., poz. 2912
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r., poz. 2913
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r. poz.2914
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 81
z dn. 2.XII.2002 r., poz. 2915
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 89
z dn. 1.VIII. 2006 r., poz. 2503
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 185

pow.
oprac.
[ha]
149
380
461
0,4
3
5
2
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
84
2861

Plan sporządzony dla terenu górniczego kopalni „Wiek” w Ogrodzieńcu obwiązuje na terenie dwóch odrębnych jednostek
samorządu terytorialnego tj. miasta Zawiercia i gminy Ogrodzieniec.
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Lp.

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26

27

Tytuł opracowania
Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowie
MPZP miasta Zawiercia dla obszarów stanowiących tereny
rekreacyjno-turystyczne – rejon zamku Morsko
MPZP miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon osiedla
Stawki i tereny przemysłowo-składowe
MPZP miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon osiedla
Ręby-Zuzanka
MPZP miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon osiedla
Piłsudskiego
MPZP miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę
Śródmieście i osiedle Centrum
MPZP miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę
Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” położony przy
ul. Podmiejskiej i Cerefisko
MPZP miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie
MPZP miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon osiedla
Argentyna
Zmiana MPZP miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę
Śródmieście i osiedla Centrum uchwalonego uchwałą Nr XV/177/07
Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 października 2007 r.
Zmiana MPZP miasta Zawiercia – część południowo-zachodnia,
uchwalonego uchwałą Nr XLIII/473/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z
dnia 1 października 2002 r.
MPZP miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Śródmieście –
część II
MPZP miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę
Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” położony w
rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi
głównej, z otoczeniem
MPZP miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice:
Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
MPoZP – miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego

Nr i data uchwały
Rady Miejskiej
w Zawierciu
z dn. 29.VIII.2007r.
Nr XII/132/07
z dn. 29.VIII.2007r.
Nr XV/174/07
z dn. 24.X.2007 r.
Nr XV/175/07
z dn. 24.X.2007 r.
Nr XV/176/07
z dn. 24.X.2007 r.
Nr XV/177/07
z dn. 24.X.2007 r.

z dn. 30.X.2007 r., poz. 3392
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 185
z dn. 30.X.2007 r., poz. 3393
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 198
z dn. 27.XI.2007 r., poz. 3844
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 198
z dn. 27.XI.2007 r., poz. 3845
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 198
z dn. 27.XI.2007 r., poz. 3846
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 198
z dn. 27.XI.2007 r., poz. 3847

Nr XX/228/08
z dn. 6.II.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 45
z dn. 12.III.2008 r., poz. 976

Nr XXVII/345/08
z dn. 24.IX.2008 r.
Nr XXVIII/359/08
z dn. 29.X.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 202
z dn. 19.XI.2008 r., poz. 3764
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 214
z dn. 12.XII.2008 r., poz. 4343

Nr XXVIII/360/08
z dn. 29.X.2008 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 212
z dn. 10.XII.2008 r., poz. 4243

0,9

Nr XXXVI/516/09
z dn. 24.VI.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 148
z dn. 19.VIII.2009 r., poz. 2939

0,7

Nr XLV/606/09
z dn. 30.XII.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 42 z
dnia 11.III.2010 r., poz. 648

48

Nr XLIX/634/10
z dn. 31.III.2010 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 84
z dn. 13.V.2010 r., poz. 1398

874

Nr LIV/669/10
z dn. 30.VI.2010 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 159
z dn. 23.VIII.2010 r., poz. 2627

2497

Publikacja

pow.
oprac.
[ha]

144
74
97
66
127
14
32
54

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Zawiercie

Poniżej zamieszczono uogólniony3 przez autorów niniejszej zmiany studium (uogólnione ze
względu na brak standaryzacji uchwalonych planów miejscowych) wykres obrazujący przeznaczenie
terenów w obowiązujących planach miejscowych.

3

Obowiązujące plany miejscowe na obszarze Zawiercia uchwalane były na przestrzeni 11 lat, co skutkuje dużym
zróżnicowaniem ich zakresu, nazewnictwa oraz jakości ustaleń. Dla przeprowadzenia poprawnej analizy konieczne było
dokonanie standaryzacji przeznaczenia określonego w planach miejscowych.
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Ryc. 5. Struktura przeznaczenia terenu w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Zawiercie

Z analiz rozmieszczenia poszczególnych funkcji przeznaczenia terenów w planach miejscowych
wynika, iż największe powierzchnie zajmują tereny rolnicze oraz lasów i zalesień. Na trzeciej pozycji
plasują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zdecydowanie dominują one wśród
terenów przeznaczonych do rozwoju zabudowy kubaturowej.
Na terenie miasta w celu racjonalnego gospodarowania gruntami przewiduje się opracowywanie
kolejnych planów miejscowych. Obecnie w toku prac planistycznych znajduje się zmiana planu dla
obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu (powierzchnia ok. 1 ha), położony w rejonie
ulic. Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej (Uchwała Nr XIV/111/11 Rady
Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 sierpnia 2011 r.).
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Ryc. 6. Tereny obecnie zainwestowane na tle terenów wskazanych do zainwestowania w planach miejscowych

Źródło: Opracowanie własne

Analiza zgodności ustaleń obowiązujących planów miejscowych z zapisami obowiązującego
studium4
Autorzy niniejszego opracowania przeanalizowali zgodność ustaleń obowiązujących planów
miejscowych z polityką przestrzenną zawartą w obowiązującym studium. W tym celu konieczne było
uogólnienie przeznaczenia obszarów funkcjonalnych zarówno zawartych w planie miejscowym, jak
i w studium. Z punktu widzenia analiz wykonywanych na potrzeby kształtowania polityki
przestrzennej drobne różnice między poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi są nieistotne. Wobec
powyższego analiza zgodności ustaleń obowiązującego studium z planami miejscowymi została
przeprowadzona dla skali opracowania studium (skala 1:10000). Wszelkie nieprawidłowości
wynikające z różnicy skali nie zostały wzięte pod uwagę. Do celów analitycznych zgeneralizowano
politykę przestrzenną ze studium oraz przeznaczenie terenów w planach do tożsamych grup5.
Tereny komunikacyjne nie zostały przeanalizowane ze względu na różny stopień szczegółowości
analizowanych dokumentów i specyfikę studium (zwłaszcza dotyczącą skali opracowania). Tereny
komunikacyjne zostały jednak uwzględnione w bilansie terenów. Ponadto studium dopuszcza
lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie wszystkich terenów pod
warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi, wobec powyższego badanie zgodności
wskazania obszarów infrastruktury technicznej uznano za bezzasadne.

4

Celem analizy w niniejszym dokumencie jest ustalenie rozbieżności, które wyniknęły ze zmieniających się przepisów
prawa i jego stosowania
5
Zgodnie z przyjętymi grupami w poprzedniej części niniejszego rozdziału odrębnie analizowano zapisy studium a następnie
planów miejscowych
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Tab. 5.

Niezgodności pomiędzy ustaleniami studium oraz planów miejscowych

Zestandaryzowane przeznaczenie
w studium
Tereny cmentarzy

Tereny lasów i zalesień

Tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów w tym usług

Tereny rolnicze

Tereny wód powierzchniowych
Tereny zabudowy letniskowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej i
usługowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej

Tereny zabudowy usługowej

Tereny zieleni

Zestandaryzowane przeznaczenie
w planach miejscowych
Tereny rolnicze
Tereny rolnicze
Tereny zabudowy usługowej
Tereny zabudowy letniskowej
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług
Tereny zieleni
Tereny wód powierzchniowych
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Tereny lasów i zalesień
Tereny zabudowy usługowej
Tereny zabudowy letniskowej
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny lasów i zalesień
Tereny zieleni
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
Tereny zabudowy usługowej
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług
Tereny zieleni
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny lasów i zalesień
Tereny rolnicze
Tereny zieleni
Tereny sportu i rekreacji
Tereny lasów i zalesień
Tereny zabudowy letniskowej
Tereny zabudowy usługowej
Tereny lasów i zalesień
Tereny rolnicze
Tereny zabudowy usługowej
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług
Tereny zieleni
Tereny zabudowy usługowej
Tereny lasów i zalesień
Tereny zieleni
Tereny rolnicze
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług
Tereny lasów i zalesień
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
Tereny zieleni
Tereny cmentarzy
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w tym usług
Tereny rolnicze
Tereny rolnicze
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny wód powierzchniowych
Tereny zabudowy usługowej

Źródło: Opracowanie własne
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Powierzchnia
[ha]
3,4
171,2
5,5
8,5
7,4
1,2
12,0
1,2
0,6
2,9
17,9
10,8
75,8
105,9
15,0
7,0
3,1
3,4
1,6
8,4
2,6
6,7
7,9
1,2
0,5
9,8
5,0
8,2
67,4
5,0
1,2
4,4
0,8
0,8
1,4
0,9
1,7
1,5
13,9
0,8
1,3
0,6
1,0
1,3
0,7
47,9
2,2
2,9
1,5
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Ryc. 7. Rozbieżności pomiędzy ustaleniami studium a obowiązujących planów

Źródło: Opracowanie własne

Analiza zgodności obowiązujących planów ze studium wskazuje na następujące rozbieżności:
 Fragmenty terenów w planach przeznaczonych pod zabudowę zostały wskazane
w studium jako tereny otwarte, chronione przed zabudową (rolne, leśne).
 Przeznaczenie terenów (zurbanizowanych bądź przeznaczonych do zurbanizowania)
określone w planach niekiedy różni się od przeznaczenia określonego w studium.
 Nie wszystkie tereny w studium wyznaczone do zurbanizowania, w planach zostały na
ten cel przeznaczone.
 Część dróg wyznaczona w planach nie została wskazana w studium (dotyczy to przede
wszystkim dróg lokalnych i dojazdowych, co wynika z poziomu szczegółowości,
w jakim jest opracowywane studium).
Występujące niezgodności pomiędzy funkcjami określonymi w studium a przeznaczeniem
wyznaczonym w planach miejscowych zostały przedstawione na powyżej zamieszczonym schemacie.
2.1.4. DECYZJE ADMINISTRACYJNE NA TERENIE MIASTA ZAWIERCIA
Decyzje o warunkach zabudowy
Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są na terenach, dla których nie został uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W okresie od 2005 r. do października 2011 r. zostało wydanych 25 decyzji o warunkach
zabudowy dla 27 działek ewidencyjnych, które nie zostały dotychczas „skonsumowane” poprzez
wydanie dla tych terenów decyzji o pozwoleniu na budowę.
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Ryc. 8. Liczna wydanych „nieskonsumowanych” decyzji o warunkach zabudowy z lat 2005-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydz. Zagospodarowania Przestrzennego UM Zawiercie

Część z tych decyzji (7) dotyczy terenów, dla których zostały uchwalone plany miejscowe
(uchwały nr: XV/174/07, XXVIII/359/08, XLV/606/09, LIV/669/10) po terminie wydania tych DWZ.
Najwięcej decyzji dotyczyło budowy bądź rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ewentualnie mieszkalno-usługowego (13 decyzji dla 21 budynków łącznie). Cztery decyzje dotyczyły
budowy budynków usługowych (kwiaciarnia, gabinet stomatologiczny, budynki usługowo-handlowe),
kolejne dwie dotyczyły budowy budynków magazynowych.
Lokalizację wszystkich „nieskonsumowanych” decyzji o warunkach zabudowy oraz ich
ujednolicone przeznaczenie przedstawia poniższy rysunek.
Ryc. 9. Lokalizacja „nieskonsumowanych” decyzji o warunkach zabudowy z lat 2005-2011

Źródło: Opracowanie własne

Decyzje o pozwoleniu na budowę
Ruch budowlany obrazują decyzje o pozwoleniu na budowę. Od 2007 r. liczba pozwoleń
systematycznie spada. W 2010 i 2011 roku najwięcej pozwoleń zostało wydanych dla nieruchomości
na terenie obrębów Zawiercie, Kosowska Niwa (odpowiednio 66% i 60%). Poza tym stosunkowo
dużo składanych wniosków pochodziło z Kromołowa-Łośnic (9% i 14%), a także Blanowic
i Marciszowa.
Tab. 6.

Wydane pozwolenia na budowę w latach 2006-2011
Rok wydania pozwolenia na budowę

Lp.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Łącznie:

1

Blanowice

13

18

18

12

9

17

87

2

Bzów

6

6

8

11

4

5

40

3

Karlin

5

7

4

5

12

5

38
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Rok wydania pozwolenia na budowę

Lp.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Łącznie:

4

Kromołów-Łośnice

27

33

41

29

18

26

174

5

Marciszów

8

12

11

10

10

7

58

6

Pomrożyce

3

2

5

6

5

-

21

7

Skarżyce

4

2

8

9

4

5

32

8

Zawiercie, Kosowska Niwa

156

149

115

116

129

110

775

9

Żerkowice

3

5

4

6

4

7

29

225

234

214

204

195

182

1254

Łącznie:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym" 2010 (dane za lata 20062009) oraz wykazu pozwoleń na budowę za lata 2010-2011

2.1.5. WNIOSKI ZŁOŻONE DO STUDIUM
Do sporządzanego studium wpłynęło 344 wniosków, w tym 152 wnioski w okresie od 7.10.2011
do 7.11.2011 tj. terminie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta zgodnie z art. 11 ust 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Kluczowe kwestie wynikające z treści tych wniosków to:
 umożliwienie wydobycia w kopalni głębinowej rud cynku i ołowiu z udokumentowanych złóż
tych kopalin na terenie miasta,
 dopuszczenie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 i powyżej
2000 m2,
 dopuszczenie lokalizacji farmy wiatrowej na terenie parku krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
Większość złożonych wniosków pochodziła od osób prywatnych i dotyczyła głównie zmiany
przeznaczenia gruntów dotychczas przeznaczonych na cele rolnicze lub leśne na cel budowlany,
mieszkaniowy lub mieszkaniowo-usługowy.
Na cele analizy wniosków dokonano standaryzacji ich treści. Określono 16 podstawowych
kategorii treści wniosków tworzących siedem głównych grup. Liczbę wniosków według ich
zestandaryzowanej treści (wnioskowanej funkcji zmiany terenu) wraz z ich udziałem procentowym
przedstawia poniższa tabela.
Tab. 7.

Liczba wniosków wg zestandaryzowanej treści
liczba złożonych
wniosków
I

% złożonych
wniosków

zabudowa mieszkaniowa
1

tereny budowlane / zabudowa mieszkaniowa

2

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

3

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

4

zabudowa mieszkaniowo-usługowa

5

zabudowa usługowa i usługowo-handlowa

II

68

19,8%

131

38,1%

6

1,7%

25

7,3%

17

4,9%

zabudowa usługowa

III

zabudowa letniskowa/rekreacyjna i tereny rekreacyjne
6

zabudowa letniskowa/rekreacyjna i tereny rekreacyjne

12

3,5%

zabudowa przemysłowa i tereny produkcyjno-składowe

IV
7

zabudowa przemysłowa i tereny produkcyjno-składowe

V

27

7,9%

4

1,2%

4

1,2%

2

0,6%

5

1,4%

9

2,6%

tereny rolne i leśne
8

tereny rolne i leśne

9

ograniczenie powierzchni obiektów handlowych do 600m 2

VI

obiekty handlowe wielkopowierzchniowe

10 pozwolenie na obiekty handlowe do 2000m

2

11 pozwolenie na obiekty handlowe powyżej 2000m 2
VII

pozostałe
12 tereny parkingów i garaży
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13 zmiana linii zabudowy

9

2,6%

14 kopalnie

4

1,2%

15 farma wiatrowa

1

0,3%

20

5,8%

344

100,0%

16 inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Zawiercia

W kategorii „pozostałe” mieszczą się wnioski o zmianę przeznaczenia terenów na:
 parkingi i tereny garaży,
 wydzielenie dróg dojazdowych,
 likwidacja dróg,
 likwidacja słupów oraz linii SN,
 dopuszczenie budowy farmy wiatrowej od 30 do 50 m na Górze Żerkowskiej (Kromołów),
 dopuszczenie możliwości wydobycia w kopalni głębinowej rud cynku i ołowiu,
 umożliwienie eksploatacji odkrywkowej udokumentowanego złoża surowca ceramiki
budowlanej „Blanowice A” i „Blanowice C”
 a także wnioski z propozycjami zmian zapisów obowiązujących planów miejscowych, w tym
wnioski o zmianę linii zabudowy czy też wnioski o pozostawienie bez zmian zapisów
studium.
Analiza wniosków złożonych w związku z przystąpieniem do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że o ile rozwój miasta i kreowanie jego
pozytywnego wizerunku jest nadrzędnym celem władz miasta, to w oczekiwaniach mieszkańców
istnieje wola wprowadzenia dalszych, daleko idących zmian w przestrzeni zmierzających do
wyeliminowania funkcji rolniczej z terenu miasta, rozpraszania zabudowy, co jest zjawiskiem
niepożądanym ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Jak pokazują analizy na terenie
Zawiercia nie występuje deficyt terenów inwestycyjnych.
2.2. DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENU
2.2.1. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENU
Według zestawienia zbiorczego gruntów6 całkowita powierzchnia ewidencyjna miasta wynosi
8532 ha, natomiast powierzchnia geodezyjna wynosi 8525 ha. Największy udział w ogólnej strukturze
użytkowania gruntów miasta stanowią użytki rolne – 4807 ha (56,34% powierzchni miasta), przy
czym grunty rolne (3920 ha) stanowią ponad 80% powierzchni użytków rolnych i jednocześnie 45%
powierzchni miasta. Udział powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz gruntów
leśnych i zadrzewionych w strukturze użytkowania gruntów jest zbliżony i wynosi po ok. 20-21%
(odpowiednio: 1731 ha i 1830 ha).
Największy udział w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych przypada na tereny
mieszkaniowe (596 ha co stanowi 35,4% gruntów tej grupie). Dużo terenów przypada tereny
przemysłowe (368 ha, 21,3%) oraz 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 miasta stanowią kolejno: nieużytki
(114 ha, 1,3%) oraz porównywalne pod względem wielkości powierzchni tereny różne (26 ha, 0,3%)
oraz grunty pod wodami (24 ha, 0,3%).

6

Dane przekazane przez Urząd Miasta Zawiercie, stan na dzień 01.01.2011 (źródło: Główny Urząd Geodezji i Kartografii)
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Ryc. 10. Struktura użytkowania gruntów w mieście Zawiercie

0,3%

1,3%
0,3%
Użytki rolne

20,3%

Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.
Grunty zabudowane i zurbanizowane
56,3%

Grunty pod wodami

21,4%

Nieużytki
Tereny różne

Źródło: Zestawienie zbiorcze gruntów miasta Zawiercie, stan na dzień 01.01.2011

Znaczna część obszaru miasta została przekształcona w wyniku działalności człowieka. Na tereny
zurbanizowane składają się przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, ciągi
komunikacyjne oraz sieci infrastruktury technicznej. Jednak nadal ponad 3/4 obszaru
administracyjnego miasta to (wg ewidencji gruntów i budynków) tereny otwarte, wolne od zabudowy
i przekształceń.
Tab. 8.

Formy użytkowania terenu w mieście Zawiercie
RODZAJE GRUNTÓW

POWIERZCHNIA
EWIDENCYJNA [ha]

Użytki rolne
4807
grunty orne
3920
sady
2
łąki trwałe
533
pastwiska trwałe
258
grunty rolne zabudowane
85
grunty pod stawami
0
grunty pod rowami
9
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrzew.
1830
lasy
1796
grunty zadrz. i zakrzew.
34
Grunty zabudowane i
1731
zurbanizowane
tereny mieszkalne
596
tereny przemysłowe
368
inne tereny zabudowane
201
zurbanizowane tereny
61
niezabudowane
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
46
tereny komunikacyjne
459
użytki kopalne
0
Grunty pod wodami
24
powierzchn. płynącymi
18
powierzchn. stojącymi
6
Użytki ekologiczne
0
Nieużytki
114
Tereny różne
26
8532
POWIERZCHNIA OGÓLNA
Źródło: Zestawienie zbiorcze gruntów miasta Zawiercie, stan na dzień 01.01.2011

UDZIAŁ W OGÓLNEJ
POWIERZCHNI MIASTA [%]

56,34%
45,94%
0,02%
6,25%
3,02%
1,00%
0,00%
0,11%
21,45%
21,05%
0,40%
20,29%
6,99%
4,31%
2,36%
0,71%
0,54%
5,38%
0%
0,28%
0,21%
0,07%
0,00%
1,34%
0,30%
100,00%

Jak wynika z powyższych danych największy udział procentowy w powierzchni gminy mają
użytki rolne, które zajmują 56% powierzchni, tereny związane z zabudową mieszkaniową zajmują
ok. 7% powierzchni. Świadczy to o dość dużych rezerwach terenowych do potencjalnego
zainwestowania.

- 21 -

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

2.2.2. STRUKTURA PRZESTRZENNA MIASTA7
Układ przestrzenny miasta Zawiercia sięgający rodowodem struktur ruralistycznych, przekształcił
się z fabrycznych osiedli patronackich oraz luźnej zabudowy (także willowej), w strukturę
o charakterze miejskim.
Zespoły wymienionych osiedli patronackich o różnym stopniu kompozycji i czytelności, cechuje
pewna regularność i zwartość zabudowy. W zasadzie są to samodzielne założenia przestrzenne
z obiektami towarzyszącymi (np. socjalnymi), sprzężone funkcjonalnie i przestrzennie z zakładem
przemysłowym. Na ogół osiedla patronackie o swoistej kompozycji oraz swojej architekturze
stanowiły zalążek miasta.
Obecny układ przestrzenny miasta Zawiercia można odczytać jako zróżnicowany i nie w pełni
skrystalizowany zespół miejski o różnym stopniu integracji przestrzennej obszarów zabudowy, ale ze
zdecydowanie dominującą strukturą przestrzennej centralnej części miasta – po obu stronach linii
kolejowej. W sposób wyraźny odczytuje się jednak zespoły zabudowy oraz inne komponenty
zagospodarowania przestrzennego.
Część centralna miasta (o charakterze śródmiejskim) stanowi wyodrębniający się przestrzennie
historyczny już układ urbanistyczny miasta. Znaczny udział zabudowy w tym obszarze miasta,
pochodzącej z II poł. XIX i początku XX w., ukształtowuje przestrzennie jego dzielnice, wzdłuż
istniejących dróg i ulic. Postępujący w czasie rozwój w kierunku północno-zachodnim oraz
południowym charakteryzuje się zabudową swobodniejszą o charakterze małomiasteczkowym
i podmiejskim, tworząc układ przestrzenny tych fragmentów miasta w typie układów osiedlowych,
także osiedli blokowych. Układ urbanistyczny takowych osiedli powstaje w oparciu o zasadę układu
rusztowego, regularności bloków i ulic z wprowadzoną zielenią, korygowanych w dalszych etapach
zabudowy na rzecz układów otwartych.
Powstały układ przestrzenny miasta, mimo dość przypadkowej „kompozycji” jest podkreślany
i przeplatany, licznymi i dużymi zespołami zieleni miejskiej (parki, skwery itp.). Szczególnie ładny
jest park miejski, a także parki osiedlowe podnoszące estetykę miasta.
Nie wykształciło się w Zawierciu zdecydowane „centrum” miasta, którego czytelna przestrzeń
publiczna stanowiłaby podstawowy i główny element funkcjonalny miasta, także o charakterze
reprezentacyjnym. Miasto Zawiercie – to typ zabudowy i kompozycji układu, zbliżony do miast XIXXX w.
Kromołów, najstarsza (lokowana w XII-XV w.) struktura miejska obszaru dzisiejszego
(administracyjnie) miasta Zawiercia, mimo że przez stulecia spełniało funkcje „mini-stolicy” tego
obszaru, nie rozwinęła się w pełni w strukturę miejską, na bazie zapoczątkowanego układu
lokacyjnego. Z tego pierwotnego układu pozostały jedynie określone elementy założenia: głównie
istniejący rynek z nierozwiniętą w zasadzie szachownicową siatką ulic. Obok rynku odczytuje się
w Kromołowie także inne komponenty zagospodarowania przestrzennego, jakimi są: kościół z XVI w.
stanowiący wraz z otoczeniem i cmentarzem, główną dominantę dzisiejszego miasteczka, oraz
powstały „plac” z obudowanym źródłem rzeki Warty, czy nawet mniej widoczny, historyczny XVIIIwieczny cmentarz żydowski.
Interesujące są wnętrza ulic miasta (szczególnie ul. Siewierska i ul. Żelazna itp.), o zabudowie
miejsko-podmiejskiej (murowanej i drewnianej), reprezentującej tradycyjne budownictwo
małomiasteczkowe tego regionu, wartej zachowania i ochrony.
W granicach miasta Zawiercia zachowały się również ruralistyczne układy przestrzenne
o zabudowie wiejskiej i późniejszej podmiejskiej (XIX-XX w.), także z obiektami drewnianymi
o cechach tradycyjnej „architektury” regionu.
Wsie takowe, można spróbować sklasyfikować w następujący sposób:
 wsie widlicowe o układzie pasmowym, mniej lub bardziej złożonym: Blanowice, Żerkowice
z zespołem zieleni „parkowej” (pozostałość dworsko-folwarczna) oraz Karlin o układzie
grupowym z zalążkami układu pasmowego,
 wsie przydrożne o układzie pasmowym: Pomrożyce, Marciszów,
Zdecydowanie bardziej interesujące są układy:

7

Na podstawie opracowania pt. „Krajobraz Kulturowy Miasta” autorstwa Andrzeja Masteja, 1999 r.
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Skarżyce – gdzie z krótkiej ulicówki o układzie gniazdowym przechodzącym w pasmowy,
wykształcił się plac „centralny” wsi, zwany „rynkiem” z zabytkową studnią oraz
z zabytkowym kościołem z XVI w. W Skarżycach zachowały się drewniane domy z połowy
XIX w., reprezentujące tradycyjne budownictwo,
 Bzów – wieś widlicowa (z XIV w.) o złożonym układzie pasmowym z ciekawym „centrum”
wsi, obok XVIII-wiecznego dworu i XVIII w. kapliczki św. Jana Nepomucena oraz
znajdującym się w sąsiedztwie źródłem Czarnej Przemszy z zagospodarowanym obrzeżem.
Pozostałe osady i zespoły wiejskie z okresu XVIII-XIX w. powstawały na bazie przysiółków
i zespołów folwarcznych, wykształcając ulicówki, obustronnie obudowane ciągami zabudowy, także
wzdłuż powstałych później dróg i przecznic (Dąbrowa, Kolonia Zadąbrowy, Kalinówka, Piecki, oraz
bardziej już rozwinięty układ Borowego Pola czy Kosowskiej Niwy).
Niezależnie od powyższej typologii wsi w obszarze miasta Zawiercia, można dokonać również
próby rozpoznania uwarunkowań procesu, ich kształtowania się przestrzennego.
W części wschodniej miasta (teren Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”) ukształtowały się
małe układy wiejskie, nie objęte regulacją zabudowy, częściowo zachowujące zwarty układ
niewielkiej osady w sposób znacznie uzależniony od stosunków hipsometrycznych, z udziałem
nowego osadnictwa (przeważnie nie skoordynowanego przestrzennie).
Natomiast w części zachodniej miasta – struktury wiejskie znajdują się i funkcjonują w strefie
okalającej samo miasto Zawiercie. Dawne układy o charakterze wiejskich ulicówek, rozwijając się
przestrzennie, współistnieją z nową zabudową „willową”, a także zabudową przemysłowo-składową
(np. Marciszów, Borowe Pole itp.). Zabudowa ta o znamionach chaotyczności, prezentuje się jako
przejściowa: między rozproszoną i zwartą oraz między wiejską i miejską (czy podmiejską).
2.2.3. TERENY MIESZKANIOWE – STAN MIESZKALNICTWA
Według stanu na koniec 2009 r. w Zawierciu były 7073 budynki mieszkalne, w których
znajdowało się łącznie 20872 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła
64,6 m2, na 1 osobę przypadało 25,9 m2.
Od 1996 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby mieszkań na średnim poziomie ok. 70-80
mieszkań rocznie. W porównaniu z rokiem 1996 liczba mieszkań wzrosła o 1086 łącznie, przy czym
największy przyrost nowych mieszkań (blisko 300) miał miejsce w 2002 r. Wzrasta również
przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań – z 57 m2 w 1995 r. do 64,5 m2 w 2009 r.
Większość mieszkań wyposażona jest w podstawowe udogodnienia komunalne – wodociąg
(99,2%), ustęp spłukiwany (94,0%), łazienkę (91,7%), centralne ogrzewanie (81,2%) a 69,9% posiada
podłączenie do gazu sieciowego. Stopień wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne można uznać
za wysoki.
Ryc. 11. Stopień wyposażenia mieszkań w instalacje w latach 2003-2009 – w % ogółu mieszkań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2011

- 23 -

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

Na terenie Zawiercia zdecydowana większość zasobu mieszkaniowego jest własnością spółdzielni
mieszkaniowych oraz osób fizycznych, mieszkania komunalne stanowią 13,8% wszystkich mieszkań.
Zmiany stanu zasobów mieszkaniowych w latach 2002-2007 z uwzględnieniem form własności
przedstawia poniższa tabela:
Tab. 9.

Zasoby mieszkaniowe w Zawierciu w latach 2002-2007
Zasoby mieszkaniowe

rok

mieszkania

2002
3236
2007
2874
przyrost
-362
2002
9060
2007
zasoby spółdzielni mieszkaniowych
9010
przyrost
-50
2002
102
2007
zasoby zakładów pracy
43
przyrost
-59
2002
7680
2007
zasoby osób fizycznych
8600
przyrost
+920
2002
250
2007
zasoby pozostałych podmiotów
250
przyrost
0
2002
20328
ogółem
2007
20777
przyrost
+449
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2011 r.
zasoby gminne (komunalne)

Ryc. 12. Rozmieszczenie terenów zabudowanych wg rodzaju zabudowy

Źródło: Opracowanie własne
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izby
8453
7522
-931
29643
29463
-180
334
140
-194
31615
35478
+3863
566
566
0
70611
73169
+2558

powierzchnia
użytkowa
2
mieszkań [m ]
142852
127358
-15494
453210
450500
-2710
5743
2004
-3739
655149
741179
+86030
11121
11121
0
1268075
1332162
+64087
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3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU
ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI
ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
3.1. STAN ŚRODOWISKA, ZASOBY WODNE ORAZ WYMOGI OCHRONY
ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Na potrzeby studium zostało sporządzone Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe.
Dokument ten stanowi kompleksowe studium nad zasobami, walorami i cechami środowiska
przyrodniczego.
Poniżej została przedstawiona synteza najważniejszych uwarunkowań przyrodniczych.
3.1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, WARUNKI GEOLOGICZNE I GEOMORFOLOGICZNE
Według podziału fizyczno-geograficznego Polski gmina Zawiercie leży w obrębie podprowincji
Wyżyna Śląsko-Krakowska, która ze względu na różnice wynikające z budowy geologicznej oraz
różnice krajobrazowe dzieli się na 3 makroregiony:
1. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska na wschodzie
a. mezoregion Wyżyna Częstochowska
2. Wyżyna Woźnicko-Wieluńska na zachodzie
a. mezoregion Obniżenie Górnej Warty
b. mezoregion Próg Woźnicki
3. Wyżyna Śląska na południowym zachodzie
a. mezoregion Garb Tarnogórski
Rzeźba obszaru administracyjnego miasta Zawiercia jest urozmaicona. Wschodnia część
opracowania stanowiąca fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest silnie urzeźbiona,
dominuje tu rzeźba wysokofalista z licznymi jurajskimi ostańcami sąsiadującymi z rozległymi
dolinami. Najwyższym punktem jest Skała Rzędowa 454 m n.p.m. zlokalizowana na południowym
wschodzie, znajdują się tutaj również pozostałe dominanty wysokościowe: Góra Rzędowa 447 m
n.p.m. i Skała Kopaniny 420 m n.p.m. O bogatej rzeźbie tego obszaru świadczy fakt, że na przestrzeni
50-70 m dochodzi tu do deniwelacji rzędu 10 m. Okolice wododziałowe odznaczają się wyraźnymi
spłaszczeniami, które urozmaicają charakterystyczne ostańce.
Wyżyna opada na zachód ku Obniżeniu Górnej Warty stromym kilkudziesięciometrowym
progiem. W dolinie Warty, na wysokości 311 m n.p.m. znajduje się najniżej położony obszar
Zawiercia. W Obniżeniu Górnej Warty znajdują sie duże, wyrównane działy z licznymi ostańcami,
które tworzą odporne wapienie. Zachodnia część charakteryzuje się licznymi podmokłymi
obniżeniami, obniżeniami bezodpływowymi oraz suchymi dolinkami. Średnia wysokość terenu
wynosi ok. 324-328 m. n.p.m.
Część centralna miasta jest terenem silnie przekształconym antropogenicznie.
Warunki geologiczno-inżynierskie w gminie oceniane są jako dobre. Najważniejsze ograniczenia
wynikają z powierzchniowej budowy geologicznej. Gruntami nie nadającymi sie pod zabudowę ze
względu na swoja słabą nośność są przede wszystkim grunty organiczne: torfy i mursze ale i również
gleby murszowate oraz mady, które nie są w stanie przenieść nawet małych obciążeń. Przy znacznym
obciążeniu powyższe grunty odkształcają się i powodują przemieszczanie fundamentów co prowadzi
do zarysowań budynków i pęknięć konstrukcji.
Innym komponentem decydującym o jakości gospodarowania przestrzenią, związanym z budową
geologiczną jest przepuszczalność podłoża wpływająca na tempo wsiąkania wód opadowych
i roztopowych. Niebezpieczne bywają grunty uplastycznione przez wodę opadową lub gruntową.
Plastyczne warstwy odkształcają się wraz ze znajdującymi się na nich budynkami. W związku
z powyższym do gruntów o złej jakości można zakwalifikować utwory ilaste i gliniaste. gliny, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste łatwo się zawilgacają, a zamarznięte wypychają budynki w górę.
Osiadanie gruntów spoistych jest długotrwałe (kilka lat) i na dodatek może być nierównomierne jeśli
podłoże jest zróżnicowane.
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Ryc. 13. Tereny o niekorzystnych warunkach geoinżynieryjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IUNG i PIG

Najwyraźniejsze zmiany antropogeniczne w ukształtowaniu powierzchni terenu związane są
z powierzchniową eksploatacją surowców naturalnych w rejonach Blanowic. Efektem eksploatacji są
wyrobiska oraz zwałowiska. W znacznym stopniu zostały przekształcone grunty pod obszarami
zurbanizowanymi. Pozostałe zmiany w rzeźbie terenu o charakterze liniowym (wały, nasypy, rowy)
towarzyszą infrastrukturze komunikacyjnej (drogowej i kolejowej) oraz stawom hodowlanym.
3.1.2. GLEBY
Zmienność podłoża skalnego i ukształtowanie powierzchni, a co za tym idzie zróżnicowanie
lokalnych warunków hydrologicznych, klimatycznych i roślinnych zdeterminowały przebieg
procesów glebotwórczych. Obszar miasta Zawiercie charakteryzuje się występowaniem słabych gleb
wytworzonych głównie na podłożu gliniastym.
Na glinach i piaskach gliniastych powstały głównie gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz gleby
brunatne. Na skałach wapiennych i dolomitach nie przykrytych piaskami wytworzyły sie rędziny.
W dolinach rzecznych na nanosach rzecznych powstały mady, a w zagłębieniach bezodpływowych
o bogatej roślinności wytworzyły się torfy. Czarne ziemie to gleby pobagienne, które powstały
w zagłębieniach ternu jako skutek osuszania sie bagien.
Najpoważniejsze zagrożenia dla gleb polegają na zmianach chemicznych wywołanych
nawożeniem lub wprowadzaniem bezpośrednio do gleby zanieczyszczeń oraz ich przekształceniom
mechanicznym. Przekształcenia mechaniczne polegają na ich usuwaniu lub na zasklepianiu.
Zanieczyszczenie gruntów rolnych związkami metali ciężkich jest umiarkowane, zaznacza się wpływ
ciągów komunikacyjnych na wzrost ich stężenia.
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Ryc. 14. Typy gleb

Źródło: Opracowanie własne na danych IUNG

3.1.3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Wody powierzchniowe
Zawiercie leży w zasięgu dwóch zlewni: zlewni rzeki Wisły (południowo-wschodnia część
miasta) i Odry (północna i środkowa część miasta). Omawiany obszar odwadniany jest przez zlewnię
Warty w kierunku północnym oraz przez Czarną Przemszę, należąca do zlewni Wisły, w kierunku
południowym. Zlewnie te rozdziela dział wodny I rzędu przebiegający przez teren Zawiercia.
Wysokość działu wodnego wynosi 444,3 m n.p.m. a najwyższym jego punktem jest Góra Okrągła
o wysokości 458,1 m n.p.m. Znaczne różnice wysokości między obszarem źródliskowym
a wododziałem powodują szybki spływ powierzchniowych wód opadowych.
Sieć hydrograficzna w Zawierciu jest nierównomierna: dobrze rozwinięta jest w zachodniej
części, natomiast we wschodniej części jest ona uboga. Głównymi rzekami Zawiercia są Warta
i Czarna Przemsza, biorące swój początek w strefie krawędziowej Wyżyny Częstochowskiej.
Warta wypływa z dwóch źródeł zlokalizowanych w Kromołowie na wysokości 380 m n.p.m.,
których średnioroczna wydajność wynosi 8,0 i 3,0 dm3/s. W niedużej odległości od źródeł przyjmuje
wody z trzech rowów, które odwodniają tereny Kromołowa. Rzeka z Kromołowa płynie na
południowy-zachód zbliżając sie do Czarnej Przemszy, gdzie strefa wododziału przebiega jedynie
400 m od rzeki. Z powyższych względów rozwinięta została tylko prawobrzeżna część Warty. Poniżej
centrum miasta rzeka przyjmuje prawobrzeżne dopływy: potok Łośnicki oraz potok Rak.
Średni roczny przepływ Warty wynosi 0,84 m3/s. Różnica poziomu wody między maksymalnym
a minimalnym stanem wody wynosi ok. 4 m.
Warta jest rzeką uregulowaną, źródłowy odcinek umocniony jest elementami betonowymi a na
terenie miasta Zawiercie dno koryta umocnione zostało brukiem. Częściowo uregulowane są również
główne dopływy Warty na tym terenie.
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Czarna Przemsza bierze swój początek ze źródeł w Bzowie położonych na wysokości 405 m
n.p.m., których średnioroczna wydajność wynosi 3,7 dm3/s. Głównym dopływem rzeki na terenie
Zawiercia jest potok Kierszula. Rzeka jest uregulowana tylko w jej górnej części.
Średni roczny przepływ Warty wynosi 0,84 m3/s. Różnica poziomu wody między maksymalnym
a minimalnym stanem wody wynosi ok. 3 m.
Część terenu Zawiercia jest zmeliorowana i wyposażona w podziemną sieć drenarską.
Zasoby wód powierzchniowych stojących Zawiercia są niewielkie. Miasto pozbawione jest jezior.
Powierzchniowe zbiorniki wodne to przeważnie niewielkie, pochodzenia antropogenicznego zbiorniki
wodne usytuowane w wyrobiskach i zapadliskach terenu. Większe zbiorniki powierzchniowe znajdują
się przy ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Miejskiej i ul. Oświatowej.
Na terenie miasta występują obszary zagrożenia powodzią oraz obszary zagrożone podtopieniami
– opisane w rozdz. 15. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej.
Wody podziemne
Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną Zawiercie należy do regionu śląsko-krakowskiego, do
subregionów: triasu śląskiego i subregionu jurajskiego. Wody podziemne występują tu w kilku
poziomach tworząc jeden z największych i najzasobniejszych zbiorników wód podziemnych w Polsce.
Na terenie Zawiercia występują cztery piętra wodonośne:
1) Czwartorzędowe piętro wodonośne jest mało zasobne, mało wydajne i nieciągłe,
wykorzystywane jest jedynie lokalnie.
2) Jurajskie piętro wodonośne posiada trzy poziomy. Najbardziej zasobny poziomem jest
poziom górnojurajski. Jest on jednym z głównych użytkowych zbiorników wód
podziemnych.
3) Triasowe piętro wodonośne złożone jest z wielu poziomów. Bardzo często studnie
ujmujące wodę z tego pietra zasilane są z kilku poziomów na raz. Głębokość studni waha
się od 29 do 360 m.
4) Dewońskie piętro wodonośne występuje poniżej 20 m. Wody tego piętra często ujmowane
są razem z wodami triasowymi.
Występują tu trzy szczelinowo-krasowe główne zbiorniki wód podziemnych:
1) Nr 326 GZWP Zbiornik Częstochowa (E) jest to zbiornik krasowo szczelinowy
w utworach jurajskich o powierzchni 3257 km2 i zasobach dyspozycyjnych 1020 tys. m3/d.
Średnia głębokość ujęć wynosi 160 m.
2) Nr 327 GZWP Lubliniec-Myszków jest to zbiornik krasowo-szczelinowy w utworach
triasowych o powierzchni 1729 km2 i zasobach dyspozycyjnych 312 tys. m3/d. Średnia
głębokość ujęć wynosi 135 m.
3) Nr 454 GZWP Olkusz-Zawiercie jest to zbiornik krasowo-szczelinowy w utworach
triasowych o powierzchni 732 km2 i zasobach dyspozycyjnych 391 tys. m3/d. Średnia
głębokość ujęć wynosi 100 m.
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Ryc. 15. Położenie Zawiercia na tle głównych zbiorników wód podziemnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIG

Zagrożenia wód
Wody płynące są niewielkie, o małych przepływach, w większości uregulowane. Wyjątek
stanowią odcinki leśne, gdzie koryta rzek zachowały naturalny charakter. Skutkiem małej liczby
cieków jest koncentracja w ich wodach zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego i rolniczego.
Wielkość zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych zmniejsza się dzięki
modernizacji technologii wykorzystywanych przez oczyszczalnie ścieków, jak i zakłady produkujące
ścieki oraz ograniczeniem intensywnej gospodarki rolnej. Jednak jakość wód powierzchniowych nie
poprawi się dopóki wody opadowe będą odprowadzane do powierzchniowych cieków bez wstępnego
podczyszczenia. Zagrożenie dla wód powierzchniowych stanowi również szczelne obudowywanie
koryta, co może skutkować utratą więzi hydraulicznej z wodami podziemnymi a na pewno zmienia
charakter rzeki z drenującego na infiltracyjny. Wody podziemne zagrożone są przez nadmierną
eksploatację (duże pobory wód dla przemysłu) co skutkować może powstawaniem leja depresyjnego.
Powierzchniowa eksploatacja złóż w związku z pracami odwodnieniowymi przyczynia się do
obniżenia wód podziemnych.
3.1.4. FLORA I FAUNA
Na terenie gminy występują różnorodne siedliska roślinne. Poza siedliskami leśnymi występują
zbiorowiska: roślinności bagiennej, segetalne, zaroślowe, nitrofilne i ciepłolubne zarośla okrajkowe,
roślinność łąk pastwisk, murawy napiaskowe oraz roślinność ruderalna. Pełnią one różne funkcje
przyrodnicze, zależne od charakteru zbiorowiska.
Na terenie Zawiercia stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin chronionych:
Tab. 10. Ochrona gatunkowa roślin, porostów i grzybów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nazwa łacińska
Anemone sylvestris L.
Aquilegia vulgaris L.
Aruncus sylvestris L.
Atropa belladonna L.
Carlina acaulis L.
Centaurium erythraea Rafn.
Cephalanthera damasonium Mill.
Cephalanthera longifolia (Huds.)Fritsch.
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Chimaphila umbellata (L.)W.P.C BARTON
Colchicum autumnale L.
Corallorhiza trifida Chatelain
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza maculata L.
Daphne mezereum L.
Dictamnus albus L.
Digitalis grandiflora MILL.
Drosera anglica Hudson
Drosera intermedia Hayne

Nazwa polska
Zawilec wielkokwiatowy
Orlik pospolity
Parzydło leśne
Pokrzyk wilcza-jagoda
Dziewięćsił bezłodygowy
Centuria zwyczajna (posp.)
Buławnik wielkokwiatowy
Buławnik mieczolistny
Buławnik czerwony
Pomocnik baldaszkowy
Zimowit jesienny
Żłobik koralowy
Obuwik pospolity
Kukułka plamista
Wawrzynek wilczełyko
Dyptam jesionolistny
Naparstnica zwyczajna
Rosiczka długolistna
Rosiczka pośrednia
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ochrony*
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Ochrona**

V
EN, E

V
Natura 2000 VU, V
V
EN, E
E
E
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Lp.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Nazwa łacińska
Drosera rotundifolia L.
Epipactis atrorubens HOFFM.
Epipactis helleborine (L.) Crantz)
Epipactis palustris L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Euphorbia epithymoides L.
Galanthus nivalis L.
Gentiana (Gentianella) ciliata (L.) Barkh.
Gladiolus imbricatus L.
Hacquetia epipactis Neck.ex DC.
Hepatica nobilis MILL.
Iris sibirica L.
Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz
Ledum palustre L.
Lilium martagon L.
Liparis loeselii (L.) Rich.
Listera opata L.
Lycopodium annotinum L.
Lycopodium clavatum L.
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Matteucia struthiopteris (L.) Tod.
Neottia nidus-avis (L.)L.C.M.Rich
Orchis spp.
Platanthera biforia (L.)L.C.M.Rich
Polypodium vulgare L.
Taxus baccata L.
Trollius europaeus L.
Veratrum lobelianum Bernh.
Morchella esculenta (L.) Pers.
Morchella conica Pers.
Polyporus umbellatus Pers.
Bryum neodamense
Cladoniceae spp.
Peltigera canian
Parmeliaceae spp.
Allium ursinum L.
Vinca minor L.
Primula elatior (L.)Hill.
Primula veris (officinalis) L.
Asarum europaeum L.
Ononis spinosa L.
Convallaria majalis L.
Frangula alnus MILL.
Galium odoratum (L.) SCOP.
Hedera helix L.
Viburnum opulus L.

Nazwa polska
Rosiczka okrągłolistna
Kruszczyk rdzawoczerwony
Kruszczyk szerokolistny
Kruszczyk błotny
Skrzyp olbrzymi
Wilczomlecz(ostromlecz) pstry
Śnieżyczka przebiśnieg
Goryczka(goryczuszka)orzęsiona
Mieczyk dachówkowaty
Cieszynianka wiosenna
Przylaszczka pospolita
Kosaciec syberyjski
Rojnik (rojownik) pospolity
Bagno zwyczajne
Lilia złotogłów
Lipiennik Loesela
Listera jajowata
Widłak jałowcowaty
Widłak goździsty
Wyblin jednolistny
Pióropusznik strusi
Gnieźnik leśny
Storczyk spp.
Podkolan biały
Paprotka zwyczajna
Cis pospolity
Pełnik europejski
Ciemiężyca zielona
Smardz jadalny
Smardz stożkowaty
Żagiew okółkowa
Prątnik brandenburski
Chrobotkowate
Pawężnica psia
Tarczownicowate
Czosnek niedźwiedzi
Barwinek pospolity
Pierwiosnka wyniosła
Pierwiosnka wiosenna
Kopytnik pospolity
Wilżyna ciernista
Konwalia majowa
Kruszyna pospolita
Galium odoratum (L.) SCOP.
Bluszcz pospolity
Kalina koralowa

Status
ochrony*
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Cz
Cz
Cz
Cz
Cz
Cz
Cz
Cz
Cz
Cz
Cz

Ochrona**
V

V
VU

V

Natura 2000 VU, E

LR, R

VU

V

* Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), C – ochrona ścisła, Cz – ochrona częściowa
** Czerwona lista roślin i grzybów Polski (2006); gatunek narażony na wyginięcie (kat. zagrożenia: V), gatunek
wymierający (kat. zagrożenia: E), gatunek rzadki (kat. zagrożenia: R), Polska Czerwona Księga; gatunek zagrożony (kat.
zagrożenia: EN), gatunek narażony (kat. zagrożenia: VU), gatunek niższego ryzyka (LR).

Obszar gminy charakteryzuje się dużą różnorodnością środowiska przyrodniczego. Jest powiązany
z pobliskimi kompleksami leśnymi, środowiskiem wodnym oraz charakterystycznym środowiskiem
jury, co sprzyja obecności wielu gatunków zwierząt z różnych środowisk.
Tab. 11. Ochrona gatunkowa zwierząt
Lp.
I
1.
II
1.
III
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa łacińska
HIRUDINIAE
Hirudo medicinalis L.
ARACHNIDA
Argiope bruennichi Scopoli
INSECTA
Leucorrhinia pectoralis
Lycaena dispar Haworth
Maculinea teleius Ber.
Maculinea nausithous
Proserpinus proserpina Pallas

Nazwa polska
PIJAWKI
Pijawka lekarska
PAJĘCZAKI
Tygrzyk paskowany
OWADY
Zalotka większa
Czerwończyk nieparek
Modraszek telejus
Modraszek nausitous
Postojak wiesiołkowiec
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ochrony*
C

Ochrona**
NT/ LR/nt

C
C
C
C
C
C

LC
NT
NT
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Nazwa łacińska

Lp.
Bombus spp.
6.
7.
8.
9.
IV
1.
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VI
1.
2.
3.
4.
5.
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Bombus lapidarium L. Bombus terrestris L.
Carabus spp.
Formica polyctena
Formica rufa
GASTROPODA
Helix pomatia L.
AMPHIBIA
Bombina bombina L.
Triturus vulgaris L.
Triturus alpestris Laurenti
Triturus cristatus Laurenti
Bufo bufo L.
Bufo viridis Lau.
Bufo calamita Laurenti
Hyla arboreta L.
Rana arvalis L.
Rana esculenta L.
Rana temporaria L.
REPTILIA
Anguis fragilis L.
Lacerta agilis L.
Zootoca vivipara Jacquin
Natrix natrix L.
Vipera berus L.
AVES
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus palustris Bechstein
Acrocephalus scirpaceus Hermann
Alauda arvensis
Anas querquedula
Anthus campestris L.
Anthus pratensis L.
Anthus trivialis L.
Apus apus L.
Buteo buteo
Carduelis cannabina l.
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Certhia brachydactyla C. L.
Brehm
Charadrius dubius Scopoli
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Coccothraustes coccothraustes L.
Corvus corax L
Corvus corone cornix L
Corvus monedula L
Coturnix coturnix L.
Cuculus canorus
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Dryocopus martinus
Emberiza calandra L.
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana L.
Emberiza schoeniclus L.
Erithacus rubecula L.
Falco tinnunculus L.
Ficedula hypoleuca Pallas
Fringilla coelebs
Gallinago gallinago L.
Gallinula chloropus L.
Garrulus glandarius
Grus grus

Nazwa polska
trzmiele - wszystkie gatunki, z
wyjątkiem:
trzmiela kamiennika - trzmiela
ziemnego
biegacz - wszystkie gatunki
Mrówka ćmawa
Mrówka rudnica
ŚLIMAKI
Ślimak winniczek
PŁAZY
Kumak nizinny
Traszka zwyczajna
Traszka górska
Traszka grzebieniasta
Ropucha szara
Ropucha zielona
Ropucha paskówka
Rzekotka drzewna
Żaba moczarowa
Żaba wodna

Status
ochrony*
C
Cz
Cz
C
Cz
Cz

Ochrona**

NT/ LR/nt
NT/ LR/nt

Cz
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
chr. w okresie
1.III-31.V

Żaba trawna
GADY
Padalec zwyczajny
Jaszczurka zwinka
Jaszczurka żyworodna
Zaskroniec zwyczajny
Żmija zygzakowata
PTAKI
Jastrząb gołębiarz
Krogulec
Trzciniak
Łozówka
Trzcinniczek
Skowronek polny
Cyranka
Świergotek polny
Świergotek łąkowy
Świergotek drzewny
Jerzyk
Myszołów zwyczajny
Makolągwa
Szczygieł
Dzwoniec

C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

LC
LC
LC
LC
LC

Pełzacz ogrodowy

C

LC

Sieweczka rzeczna
Bocian biały
Bocian czarny
Grubodziób
Kruk
Wrona siwa
Kawka
Przepiórka
Kukułka
Dzięcioł duży
Dzięciołek
Dzięcioł czarny
Potrzeszcz
Trznadel
Trznadel ortolan
Potrzos
Rudzik
Pustułka
Muchołówka żałobna
Zięba
Bekas, kszyk
Kokoszka wodna
Sójka
Żuraw

C
C
C
C
Cz
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

LC
LC
LC
LC
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C
C
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LC

LC
LC
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LC
LC
LC
LC

LC
LC
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

Nazwa łacińska

Lp.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
VII
1.
2.

Hippolais icterina Vieillot
Jynx torquilla L.
Lanius collurio L.
Lanius excubitor
Larus ridibundus L.
Locustella naevia L.
Luscinia megarhynchos C.L. Brehm
Motacilla alba L.
Motacilla flava L.
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe L.
Oriolus oriolus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Parus palustris
Passer domesticus
Passer montanus
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros Gmelin
Phylloscopus collybita Vieillot
Phylloscopus sibilatrix Bechstein
Phylloscopus trochilus L.
Pica pica
Picus canus Gmelin
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Poecile montana Conrad
Prunella modularis L.
Pyrrhula pyrrhula
Rallus aquaticus L.
Regulus regulus L.
Remiz pendulinus L.
Saxicola rubetra L.
Saxicola torquat L.
Serinus serinus L.
Sitta europaea L.
Sterna hirundo L.
Streptopelia decaocto Friv.
Streptopelia turtur L.
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla L.
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia curruca L.
Tringa tetanus L.
Troglodytes troglodyte L.
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris L.
Turdus viscivorus L.
Upupa epops
Vanellus vanellus L.
MAMMALIA
Eptesicus serotinus Schreber
Erinaceus europaeus

3.

Lutra lutra

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mustela erminea
Mustela nivalis
Myotis brandtii
Myotis daubentonii
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Plecotus auritus
Rhinolophus hipposideros Bech.
Sciurus vulgaris
Sorex araneus L.

Nazwa polska
Zaganiacz
Krętogłów
Dzierzba gąsiorek
Dzierzba srokosz
Mewa śmieszka
Świerszczak
Słowik rdzawy
Pliszka siwa
Pliszka żółta
Muchołówka szara
Białorzytka
Wilga
Sikora sosnówka
Sikora modra
Sikora bogatka
Sikora uboga
Wróbel domowy
Mazurek
Trzmielojad
Kopciuszek
Pierwiosnek
Świstunka
Piecuszek
Sroka
Dzięcioł zielonosiwy
Perkoz dwuczuby
Prekoz rdzawoszyi
Sikora czarnogłowa
Pokrzywnica
Gil
Wodnik
Mysikrólik
Remiz
Pokląskwa
Kląskawa
Kulczyk
Kowalik
Rybitwa zwyczajna
Sierpówka, synogarlica turecka
Turkawka
Szpak
Pokrzewka czarnołbista
Pokrzewka ogrodowa
Cierniówka
Piegża
Krwawodziób
Strzyżyk
Kos
Drozd śpiewak
Drozd kwiczoł
Drozd paszkot
Dudek
Czajka
SSAKI
Mroczek późny
Jeż europejski
Wydra-z wyjątkiem występującej
na terenie stawów rybnych
uznanych za obręby hodowlane
Gronostaj
Łasica
Nocek wąsatek Brandta
Nocek rudy
Nocek duży
Nocek wąsatek
Nocek Natterera
Nocek brunatny
Podkowiec mały
Wiewiórka pospolita
Ryjówka aksamitna
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Status
ochrony*
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Cz
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Ochrona**
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

C
C
Cz
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Nazwa łacińska

Lp.

Nazwa polska

Status
ochrony*
C

Ochrona**

Ryjówka malutka
LC
Kret z wyjątkiem występującego
na terenie ogrodów, upraw
ogrodniczych, szkółek, lotnisk,
16.
Talpa europaea
Cz
ziemnych konstrukcji
hydrotechnicznych oraz obiektów
sportowych.
*
Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm), C – ochrona ścisła, Cz – ochrona częściowa
** „Czerwona lista zwierząt zagrożonych i ginących w Polsce” (Głowaciński 2002) w Polsce:
VU - narażony na wyginięcie
NT - gatunek pospolity, ale uznany za bliski zagrożenia
LC - zagrożone wyginięciem, niższego ryzyka, najmniejszej troski
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (ang. IUCN), gatunek bliski zagrożenia – LR/nt (Hilton-Taylor 2000).
15.

Sorex minutus L.

Z większych ssaków na terenie Zawiercia spotkać można lisa, jenota, sarnę, dzika, daniele i bobry.
Głównymi źródłami zagrożenia dla świata roślin i zwierząt w Zawierciu poza zanieczyszczeniami
są:






wprowadzanie nowych, obcych gatunków roślin,
zajmowanie cennych przyrodniczo siedlisk pod urbanizację;
postępująca fragmentacja przestrzeni;
powstawanie nowych i utrwalanie istniejących barier ekologicznych.

3.1.5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne Zawiercie należy do dzielnicy
Częstochowsko-Kieleckiej.
Cechy klimatu Zawiercia (wg Atlasu klimatycznego Polski):
 średnia roczna temperatura powietrza – ok. 7,5°C
 średnia liczba dni przymrozkowych (temperatura min < 0 °C) – 112-130
 okres wegetacji (średnia temperatura >5 °C) – 210-220 dni
 średnie roczne sumy opadu – 600-650 mm (minimum: styczeń-marzec, maksimum: lipiec)
 średnia liczba z opadem – 169
 średnia liczba dni z burzą – 26
 średnia liczba dni z mgłą – 38
 dominujące wiatry z sektora południowo-zachodnie i południowe
 średnia prędkość wiatru – 2,3 m/s
 długość zalegania pokrywy śnieżnej – od 70 dni na zachodzie i do 80 dni na wschodzie
Największe różnice temperatur występują między częścią wschodnią (cieplejszą) a zachodnią
(zimniejszą). Obszar Jury charakteryzuje się niższymi temperaturami, większymi opadami, bardzo
dobrym przewietrzaniem terenu, wielką zmiennością warunków mezoklimatu i mikroklimatu na
stosunkowo niedużej przestrzeni, ekstremami solarnymi oraz występowaniem zacienień. Na całym
terenie występują tereny wyniesione, przeważają tu korzystnie ukierunkowanie zboczy i terasów
w kierunku południowym.
Znaczące różnice temperatur występują również między dolinami i terenami podmokłymi
a wysoczyzną. Doliny charakteryzują się tendencjami do występowania inwersji termicznej czyli do
stagnacji chłodnych mas powietrza. Jest to niekorzystne ze względu na zanieczyszczenia powietrza
występujące w tym rejonie.
Na terenie gminy występują różne warunki topoklimatyczne, w związku z czym można tu
wyróżnić:
 topoklimat terenów wysoczyzny
 topoklimat lasów
 topoklimat terenów podmokłych i wód
 topoklimat terenów zabudowanych
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3.1.6. JAKOŚĆ POWIETRZA
Zanieczyszczenie powietrza w miastach i na terenach podmiejskich podlegających urbanizacji
wywołane jest nie tylko bezpośrednią emisją zanieczyszczeń do atmosfery, ale także, pośrednio
poprzez zasklepianie gleb. W okresie letnim, przy gęstej zabudowie, mieszkańcy osiedli wyraźnie
odczuwają dyskomfort związany z wyższymi temperaturami powietrza, w porównaniu z terenami,
gdzie powierzchnia biologicznie czynna zajmuje dużą powierzchnię. Gleby te i związana z nimi
różnorodna gatunkowo roślinność mają zdolność akumulowania ciepła łagodząc ekstrema termiczne
osiedli.
Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza zalicza się: zakłady przemysłowe, kotłownie,
paleniska domowe, transport, składowiska odpadów i rolnictwo. Większość z nich to zanieczyszczenia
energetyczne, powstające przy spalaniu paliw. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
z tych źródeł może jedynie nastąpić poprzez zmianę paliwa – zastępowanie węgla olejem opałowym
i gazem ziemnym.
Ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu (BaP), pyłu PM10, pyłu
PM2,5 oraz ozonu strefę śląską, do której zgodnie z „Dziewiątą roczną oceną jakości powietrza
w województwie śląskim obejmującą 2010 rok”, zaliczono do klasy C zarówno pod kątem ochrony
zdrowia jak i ochrony roślin. Ze względu na stężenie pozostałych substancji strefę tarnogórskobędzińską zaliczono do klasy A.
3.1.7. KLIMAT AKUSTYCZNY
Największym źródłem hałasu w gminie jest układ komunikacyjny, głównie linie kolejowe oraz
droga krajowa nr 78. Ich uciążliwość, w związku z bliskim sąsiedztwem terenów mieszkaniowych
w centrum jest duża. Pozostałe drogi emitują znacznie mniejszą ilość hałasu. Na stopień zagrożenia
hałasem poza intensywnością ruchu pojazdów wpływa także stan techniczny dróg.
Hałas generowany w zakresie przemysłu ma charakter lokalny.
3.1.8. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Promieniowanie niejonizujące występuje w ograniczonym zakresie. Jego źródłami są sieć
energetyczna wysokiego napięcia oraz nadajniki sieci GSM. Powodują one wzrost poziomu tła
promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, nie stanowią jednak istotnego zagrożenia
dla środowiska i ludności.
W przypadku linii energetycznych konieczność ewentualnego wyznaczenia pasa ochronnego
po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów ustala zarządca linii. Zazwyczaj ewentualne
oddziaływanie pól elektromagnetycznych nie przekracza ustalonego i wyłączonego spod zabudowy
pasa technicznego, wyznaczanego dla prawidłowej obsługi i konserwacji linii.
Promieniowanie jonizujące nie występuje.
3.2. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA
Produkcyjna przestrzeń rolnicza na obszarze miasta obejmuje grunty rolne, użytki zielone i sady.
Na terenie miasta, zwłaszcza w jego zachodniej części, następuje stałe ograniczanie produkcji
rolnej, zwłaszcza na terenach o glebach niskiej klasy bonitacyjnej (V, VI, VIz) co prowadzi do
odłogowania gleb w różnych częściach miasta. Z powodu nie utrzymania gleb w czarnym ugorze
zaobserwować można zjawisko sukcesji wtórnej oraz pustynnienie gleb piaszczystych.
Charakterystyka rzeźby terenu pod względem przydatności rolniczej
W Zawierciu istnieje średnio korzystne dla produkcji rolnej ukształtowanie terenu. Tereny na
zachodzie miasta o korzystniejszych warunkach są silnie zabudowane lub zalesione. Wschodnia część
miasta to wysoczyzna silnie urzeźbiona o dużych deniwelacjach względnych z występującymi licznie
pagórami i ostańcami jurajskimi oraz skarpami strukturalnymi utrudniającymi gospodarkę rolną.
Charakterystyka rolniczej przydatności gleb
Kompleksy rolniczej przydatności gleb
Na przydatność rolniczą gleb składa się wiele czynników związanych bezpośrednio
z właściwościami fizycznymi gleby (właściwości skały macierzystej – uziarnienie, zasobność
w składniki odżywcze, odczyn, zawartość próchnicy), jak i środowiska (rzeźba terenu, stosunki
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wodne, agroklimat). Na podstawie analizy wszystkich tych czynników ustalana jest przynależność
poszczególnych gleb do kompleksów rolniczej przydatności. Podział ten został opracowany przez
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).
Na terenie Zawiercia główne kompleksy rolniczo-glebowe reprezentowane są przez kompleks
żytni słaby (obejmuje 19,5% powierzchni miasta) oraz pszenny wadliwy (14,3%). Wytworzyły się one
na terenach wychodni skał przykrytych glebami inicjalnymi, rędzinach oraz częściowo na glebach
bielicowych i pseudobielicowych. Kompleksy o najwyższej przydatności, takie jak kompleks pszenny
dobry (3,6%) oraz żytni bardzo dobry (0,6%) są słabo reprezentowane i obejmują obszary gleb
brunatnych i bielicowych. Użytki zielone zajmują łącznie 921,76 ha, co stanowi ponad 10%
powierzchni miasta.
Ryc. 16. Kompleksy glebowo-rolnicze

Źródło: Opracowanie własne na danych IUNG

Klasy bonitacyjne użytków rolnych
Warunki glebowe do produkcji rolnej na obszarze gminy Zawiercie można określić jako dość
dobre, sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Miarą jakości gleb są klasy bonitacyjne. Dominują gleby IV
klasy bonitacyjnej (gleby klasy IVb zajmują ok. 1246 ha, co stanowi 14,62% powierzchni gminy,
natomiast IVb – 558 ha, 6,56%). Tylko niewielkie powierzchnie zajęte są przez gleby klasy IIIa (6,73
ha) i IIIb (79,94 ha).

- 35 -

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

Ryc. 17. Rozmieszczenie gleb najwyższych klas bonitacyjnych na tle użytkowania terenu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy ewidencyjnej oraz danych IUNG

Wpływ warunków środowiskowych na produkcję rolniczą – podsumowanie
W celu dokonania zbiorczej charakterystyki rolniczej przestrzeni produkcyjnej IUNG dokonał
waloryzacji tejże przestrzeni dla wszystkich gmin w Polsce8 . W 2003 roku opracowano w IUNG
waloryzację według obecnego podziału administracyjnego w wersji cyfrowej. Waloryzacja ta
obejmuje następujące elementy środowiska przyrodniczego: gleby, agroklimat, rzeźbę terenu oraz
warunki wodne.
 Gleba jest warsztatem pracy rolnika dlatego poświęcono jej najwięcej uwagi. W związku
z powyższym jej ocena jest wynikiem analizy dwóch ujęć, a mianowicie powierzchni klas
bonitacyjnych oraz powierzchni kompleksów przydatności rolniczej gleb.
 Wskaźnik oceny agroklimatu jest próbą oceny zdolności plonotwórczej klimatu dla
podstawowych upraw rolnych. Zakłada się tutaj jednolitość tła pozaklimatycznego oraz
względną wartość plonu poszczególnych upraw.
 Rzeźba terenu wywiera dość duży wpływ na jakość przestrzeni produkcyjnej. Wpływ ten
jest zarówno pośredni (kształtowanie się gleb, układ stosunków wodnych terenu, warunki
klimatyczne) oraz bezpośredni (utrudniona organizacja produkcji rolnej na terenach silnie
urzeźbionych, zabiegi przeciwerozyjne). Wskaźnik bonitacji rzeźby terenu został uzyskany
na podstawie oceny tych dwóch wpływów.
 Ostatnim czynnikiem, którego bonitacji dokonano pod kątem potrzeb produkcji rolnej, są
warunki wodne środowiska. Wskaźnik bonitacji warunków wodnych jest efektem analiz
powierzchniowych zestawień glebowych, według występujących na nich warunków
wodnych (np. uwilgotnienie gleb).

8

Praca zbiorowa pod red. T. Witka "Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin" Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 1994, seria A-57
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Tab. 12. Wskaźniki bonitacji dla 4 podstawowych elementów środowiska przyrodniczego
wskaźnik bonitacji

ogólny wskaźnik
jakości rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

jakości
przydatności
rolniczej gleb

agroklimatu

rzeźby terenu

warunków
wodnych

miasto Zawiercie

40,2

10,6

3,9

1,7

56,4

Polska

49,5

9,9

3,9

3,3

66,6

obszar

Źródło: Dane z IUNG w Puławach

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Zawiercie jest słaba – analogiczny wskaźnik
dla województwa śląskiego wynosi 64,2.
Użytkowanie gruntów i stan władania użytkami rolnymi
Ogólna powierzchnia użytków rolnych w granicach Zawiercia wynosi 4783 ha.
Tab. 13. Użytkowanie rolne gruntów w Zawierciu
udział %

w ha
Użytki rolne (razem)

4783

56,1%

w tym: Grunty orne

3869

45,4%

Sady

27

0,3%

Łąki

521

6,1%

Pastwiska trwałe

267

3,1%

87

1,0%

1

0,02%

10

0,10%

Użytki rolne zabudowane
Grunty pod stawami
Rowy

Źródło: Ewidencja gruntów miasta Zawiercia, stan na dzień 01.01.2011

W Zawierciu wśród użytków rolnych dominują grunty orne zajmujące 81% użytków rolnych.
Powierzchnia ich sukcesywnie ulega zmniejszaniu, co związane jest ze stopniową zmianą
przeznaczenia tych terenów na cele budowlane.
Wszystkie gospodarstwa rolne są gospodarstwami indywidualnymi, cechuje je dość duże
rozdrobnienie – gospodarstwa o powierzchni do 1 ha stanowią 57% wszystkich gospodarstw rolnych.
Od kilkunastu lat maleje liczba gospodarstw rolnych – według danych z Powszechnego Spisu Rolnego
z 2010 r. w mieście było ich 1280 tj. o 931 mniej niż w 2002 r. i 1431 w stosunku do 1996 r.
Ryc. 18. Liczba gospodarstw rolnych w 2002 r. i 2010 r. wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych
1529

2002 r.

2010 r.

729
631
493

40

do 1 ha

od 1 do 5 ha

41

od 5 do 10 ha

4

3

od 10 do 15 ha

3

14

powyżej 15 ha

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 r.

3.3. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Zawiercie należy do Krainy VI-Małopolska, do
dzielnic:
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 VI.6 - Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej na północnym-zachodzie,
 VI.7 - Wyżyny i Pogórze Śląskie na południowym-zachodzie,
 VI.8 - Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na wschodzie.
Lasy zajmują 1830 ha, co stanowi 20,9% powierzchni miasta. Lesistość w Zawierciu jest niższa
od średniej powiatu (30,1%), województwa i Polski (odpowiednio 31,8% i 29,2%). Niewiele ponad
połowę wszystkich lasów stanowią lasy prywatne, pozostałe to lasy Skarbu Państwa pozostające w
zarządzie Lasów Państwowych.
Lasy państwowe Zawiercia administrowane są przez dwa nadleśnictwa: Siewierz (509,6 ha lasów)
i Olkusz (258,6 ha lasów). Natomiast nadzór nad gospodarką leśną lasów nie będących własnością
Skarbu Państwa sprawuje Nadleśnictwo Siewierz na zlecenie9 Starosty powiatu Zawierciańskiego
(1001 ha).
Nadleśnictwo Siewierz obejmuje swoim zasięgiem lasy zlokalizowane w Marciszowie,
Kosowskiej Niwie, Zawierciu, Blanowicach, Pomrożycach, Łośnicach, Skarżycach, Bzowie oraz
częściowo w Kromołowie i Karlinie. Do nadleśnictwa Olkusz należą lasy położone w Żerkowicach i
czesiowo w Kromołowie i Karlinie.
Tab. 14. Struktura własności gruntów leśnych i zadrzewionych w Zawierciu
powierzchnia[ha] udział [%]
Grunty SP z wyłącz. gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
Grunty SP przekazane w użytkowanie wieczyste
Grunty osób fizycznych
Grunty gmin i zw. międzygm. z wyłączeniem gruntów przekaz. w użytkowanie
Wspólnoty gruntowe
Grunty będące przedmiotem własności i władania osób niewymienionych w pkt.1-14
suma

781

42,7%

11

0,6%

932

50,9%

6

0,3%

99

5,4%

1

0,1%

1830

100,0%

Źródło: Ewidencja gruntów miasta Zawiercia, stan na dzień 01.01.2011

Lasy na terenie Zawiercia są lasami wielofunkcyjnymi – obok funkcji gospodarczych spełniają
funkcje: ochronne, dydaktyczne, rekreacyjno-turystyczne, ekologiczne i krajobrazowe.
Wszystkie lasy w Zawierciu (za wyjątkiem części pododdziałów 210d, i, j, k przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod korytarz projektowanej drogi głównej
ruchu przyspieszonego – obwodnicy Poręby i Zawiercia – w ciągu drogi krajowej nr 78) zostały
uznane za ochronne na mocy decyzji Ministra Środowiska: DL-lp-0233-1/0103/09 z dnia 16 stycznia
2009 r. oraz DL-lpm-612-6/6847/12/JŁ z dnia 17 lutego 2012 r. a także Zarządzenia nr 32 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 maja 1993 r.

9

„Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa” zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Zawierciańskiego, a Nadleśniczym
Nadleśnictwa Siewierz w dniu 04.01.1999 r.
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Ryc. 19. Lasy miasta Zawiercia

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy ewidencyjnej, Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Siewierz oraz
Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla obrębów: Karlin, Bzów, Blanowice, Marciszów, Żerkowice, Pomrożyce,
Blanowice – wspólnota leśno gruntowa wsi Blanowice, Łośnice, Kromołów, Skarżyce

Większe kompleksy leśne zlokalizowane są na południu, gdzie porastają dolinę Czarnej Przemszy,
północnym-zachodzie w Marciszowie, na północy w Blanowicach oraz na wschodzie w Żerkowicach,
Karlinie, Bzowie i Kromołowie. Mniejsze połacie lasów, o mniejszej powierzchni, położne są pośród
terenów użytkowanych rolniczo.
Kompleksy leśne są rozdrobnione i niejednorodne, położone są w nich enklawy i półenklawy.
Zwykle są to grunty rolne lub leśne. Enklawy na ogół stanowią własność osób fizycznych i osób
prawnych.
Drzewostan nie cechuje się dużym zróżnicowaniem gatunkowym, chociaż tworzony jest przez 20
gatunków drzew. Najliczniej reprezentowana jest sosna zwyczajna (ponad 60%), następnie brzoza
oraz buk zwyczajny, olcha czarna, modrzew europejski, dąb szypułkowy i czerwony.
Coraz liczniejsze są gatunki obcego pochodzenia: sosna czarna, sosna wejmutka, sosna smołowa,
sosna banksa, dąb czerwony, daglezja zielona, kasztanowiec, topola (nieustalone odmiany hodowlane)
i robinia akacjowa.
Na terenie rozległych powierzchni leśnych dominują kultury sosnowe. Lokalnie występują
skupiska lasów liściastych bukowych. Rzadziej spotykanymi zespołami leśnymi w postaci niewielkich
płatów są lasy grabowo-dębowe, łęgowe i olchowe. Z wilgotnym i skalistym podłożem dolin
rzecznych koegzystuje zwykle las jaworowy.
Na terenie Zawiercia występują następujące typy siedliskowe lasu:
• I grupa ubogich typów siedliskowych obejmująca lasy, w tym: bór suchy BS, bór świeży Bśw,
• II grupa średniożyznych typów siedliskowych obejmująca lasy mieszane, w tym: bór
mieszany BM, bór mieszany świeży BMśw,
• III grupa żyznych typów siedliskowych obejmująca lasy mieszane.
Wiek drzewostanów jest różny, przy czym przeważają klasy wieku II-go (tj. ~ 40 lat) i III-go (tj. ~
60 lat). Drzewostanów starszych powyżej 100 lat jest znacznie mniej. Stan drzewostanu dzięki
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intensywnym działaniom służby leśnej jest dobry – usuwanie w odpowiednim czasie posuszu,
wywrotów, złomów oraz porządkowaniu na bieżąco powierzchni po cięciach.
Decyzją Ministra Środowiska z dnia 01.12.2010 roku na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
28września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a., po
rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 listopada 2010 r., znak
ZU-7015-30/09/10 został zatwierdzony plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Siewierz obowiązujący
do dnia 31.12.2018 r.
Zagrożenia lasów
Zagrożenia lasów można podzielić na trzy zasadnicze grupy: biotyczne, abiotyczne
i antropogeniczne.
Do grupy zagrożeń abiotycznych występujących na terenie Zawiercia zaliczyć należy: silne wiatry
łamiące drzewa, przymrozki powodujące wymarznięcie upraw gatunków liściastych, niedobór wody
powodujący osłabienie drzew (zamieranie jesiona, zamieranie, pędów dębu), lokalne podtopienia,
zgorzel słoneczna, okiść.
Spośród czynników biotycznych wymienić można:
a) choroby grzybowe
 najczęściej dotyczą szkółek
o zgorzel siewek,
o mączniak prawdziwy dębu,
o osutka sosny i modrzewia,
o rdza kory wejmutki,
 najczęściej dotyczą starszych drzewostanów powodujące deprecjację drewna i osłabienie
drzew na działanie wiatru
o opieńkowa zgnilizna korzeni,
o huba korzeni,
b) szkodniki owadzie
 szkodniki systemów korzeniowych: pędraki chrabąszczy,
 szkodniki upraw i młodników: szeliniak sosnowiec, krobik modrzewiowiec i zwójki
sosnowe, hurmak olchowiec
 szkodniki pierwotne i nękające w drzewostanach starszych: osnuja gwiaździsta, brudnica
mniszka, borecznik sosnowy, strzygonia choinówka, zawodnice sosnowe,
 szkodniki wtórne: kornik drukarz i gatunki towarzyszące rytownik pospolity, czterooczak
świerkowiec i in.
Kolejną grupą zagrożeń są czynniki antropogeniczne: borowacenie, emisja przemysłowa i emisja
niska, zakłócanie stosunków wodnych, wylesianie.
4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
4.1. ZARYS HISTORII MIASTA10
W XII w. na terenie dzisiejszego miasta istniała wieś Kromołów (obecnie dzielnica Zawiercia).
W XIV w. przechodził tędy szlak handlowy z Krakowa do Poznania. Historia miasta Zawiercie sięga
1431 r., kiedy to za panowania księcia opolskiego Bolesława V, w dokumencie nadającym grunty
i zezwolenie na zbudowanie karczmy Mikołajowi Czenarowi, po raz pierwszy została wymieniona
nazwa Zawiercie. Od XV do XIX w. Zawiercie miało wielu właścicieli. Na przełomie XIX i XX w.
utrwaliły się dwie nazwy Zawiercia: Zawiercie Duże – rozmieszczone wokół drogi biegnącej do
Poręby i Zawiercie Małe – położone po prawej stronie Warty przy drodze wiodącej do Marciszowa.
Pod względem administracyjnym Zawiercie Małe było wsią – gromadą przynależną do gminy
Kromołów. Funkcje administracyjne w Zawierciu pełnili sołtysi w ramach samorządu gminnego.
Najstarszą dzielnicą miasta jest Kromołów z źródłami rzeki Warty, o którym pierwsza wzmianka
10

Na podstawie http://www.um.zawiercie.eu/kategorie/historia
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pochodzi z 1193 r. Kromołów prawa miejskie uzyskał w XIV lub XV wieku, a utracił je w XIX wieku
w ramach represji rosyjskich po klęsce powstania styczniowego. Dzielnica ta największy rozkwit
przeżywała w latach 1831-1860 za sprawą mieszkających w nim sukienników i płócienników.
Rozwój Zawiercia nieodłącznie związany był z budową Warszawsko – Wiedeńskiej linii
kolejowej budową dróg bitych. 1 grudnia 1847 r. przez Zawiercie po raz pierwszy przejechał pociąg.
W ten sposób otwarto planowany ruch z Częstochowy do Ząbkowic linią jednotorową. Ruch kolejowy
dwutorowy z Koluszek do Ząbkowic uruchomiono w 1881 r. Spowodowało to rozwój ruchu
pasażerskiego i towarowego. Stacja i dworzec II klasy zostały uruchomione w 1890 r., a w kwietniu
1914 r. został oddany do użytku obecny dworzec kolejowy. Biegnąca przez Zawiercie linia kolejowa
była jednym z istotnych czynników, który skłonił Żydów berlińskich Ginsbergów do zakupu od
małżonków Pławner z Żarek przędzalni bawełny funkcjonującej od 1833 r. Równocześnie z budową
i rozbudową zakładów braci Ginsbergów w 1875 r. została uruchomiona w Zawierciu przez Carla
Braussa Fabryka sztucznej wełny.
Ważną rolę w rozwoju Zawiercia 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”, i huta „Zawiercie”. Jest rzeczą
charakterystyczną, że niektóre zakłady i fabryki sytuowały się w pobliżu Kolei WarszawskoWiedeńskiej a dla odległych od linii kolejowych fabryk montowano bocznice kolejowe. Na terenie
Zawiercia uruchomiono kopalnie węgla brunatnego i rudy żelaza.
Po nabyciu gruntów na posiedzeniu Zarządu TAZ 1 sierpnia 1878 r. podjęto ustalenia o budowie
osiedla robotniczego TAZ. W tym czasie zbudowano wiele szkół, kaplic, kościołów (w tym kościół
p.w. św. Piotra i Pawła) i parków.
W latach I wojny światowej ponad 30-tysięczna osada fabryczna Zawiercie posiadała okazały
dworzec kolejowy, liczne fabryki oraz zakłady pracy. Niestety nie posiadała praw i struktury
miejskiej. Prawa miejskie Zawiercie nabyło 1 lipca 1915 r.
W okresie I wojny światowej w Zawierciu wzrosło bezrobocie za sprawą zmniejszenia
zatrudnienia w przedsiębiorstwie TAZ i zamknięciu huty Huldczyńskiego. Mieszkańcy Zawiercia
jeździli na tereny okupacji austro-węgierskiej w celu kupna żywności, która była tam znacznie tańsza
niż na terenie okupacji niemieckiej.
Rozwój Zawiercia w latach 1919-1939 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. Nadal jednak jest miastem przemysłowym. Zawiercia nie omija kryzys panujący
w kraju na przełomie lat 20-tych i 30-tych, pojawia się wówczas nazwa „Zawiercie miasto wymarłe”.
Utworzenie powiatu zawierciańskiego w 1927 r. wprowadziło pewne ożywienie w życiu miasta
zwłaszcza kulturalnym, a to za sprawą Chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”. Od 1936 r.
poprawiała się stopniowo sytuacja finansowa i możliwości zatrudnieniowe przedsiębiorstw
zawierciańskich.
Podczas II wojny światowej Zawiercie zostało włączone do III Rzeszy Niemieckiej (zmieniono
nazwę miasta na Warthenau). W latach 1941-1943 istniało w mieście getto. Pod koniec 1944 r. we
wschodniej części miasta Niemcy zbudowali fortyfikacje obronne – bunkry (na stokach Pańskiej Góry
niedaleko Żerkowic oraz w Zawierciu) a także ziemne rowy i umocnienia przeciwczołgowe (od
Ogrodzieńca przez Bzów, Kromołów, Dąbrowę, Skarżyce, Zamek Morsko do rejonu Podlesic).
Okres po II wojnie światowej to okres rozwoju miasta. W kwietniu i maju 1945 r. produkcję
podjęły fabryki „Poręba” i „Ferrum”, w czerwcu uruchomiono Hutę Szkła, w lutym 1945 r. hutę
„Zawiercie”.
Na tle trudnej sytuacji płacowej i aprowizacyjnej w niektórych zakładach Zawiercia i okolic
miały miejsce strajki w latach 1945-1947. Najbardziej zdecydowany protest miał miejsce w hucie
„Zawiercie” w marcu 1946 r.
W latach 90-tych uwydatniły się trudne problemy zatrudnieniowe i mieszkaniowe. Przestało
funkcjonować budownictwo komunalne i zakładowe. Dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”
w Zawierciu przekazano z budżetu miasta środki finansowe za zrealizowaną infrastrukturę
i zagospodarowanie terenu osiedla „Argentyna”. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego
„Kosowska Niwa”. W 1998 r. zaadaptowano na mieszkania hotel przy ul. Rataja. W końcu lat 90-tych
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władze miejskie rozpoczęły budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Dojazd. W 1994 r.
oddano do użytku gmach Telekomunikacji Polskiej S.A. W 2001 r. oddano do użytku halę sportową
mieszczącą się w pobliżu ulic Wierzbowej i Blanowskiej.
Zapoczątkowana w 1989 r. transformacja ustrojowa zmieniła system gospodarowania
i zarządzania zakładami pracy, przedsiębiorstwami. 27 grudnia 1995 r. przekształcono hutę
„Zawiercie” w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W latach 80-tych zostały utworzone
różne firmy i przedsiębiorstwa m.in. „Awbud”, „Bodeko”, „Królmet”, „Szczęsny - Zjawiony”.
Jednocześnie z procesem przekształceń przedsiębiorstw, zakładów pracy narasta proces zmniejszenia
zatrudnienia.
Od 1998 roku miasto jest stolicą powiatu zawierciańskiego.
Struktura przestrzenna
Na kształtowanie się obecnych układów przestrzennych w Zawierciu i byłym mieście Kromołowie
oraz pozostałych ruralistycznych strukturach przestrzennych oddziaływały przede wszystkim:
 osadnictwo słowiańskie (VII-XI w.) i osadnictwo w średniowieczu,
 przebieg szlaków (traktów) komunikacyjnych i handlowych przechodzących przez obszary
miasta,
 lokacja miasta Kromołowa i sąsiednich wsi XIII-XV w., początkujące procesy
„urbanizacyjne”,
 okres ruralistycznego rozwoju przestrzennego (XVI-XVIII w.), prowadzącego do jego
„intensyfikacji” oraz przekształceń i modyfikacji istniejących struktur przestrzennych,
 przemiany gospodarcze i techniczne od połowy XIX w. – wzrastająca rola przemysłu
o decydującym wpływie na rozwój miasta,
 dynamiczny okres rozwoju przestrzennego miasta Zawiercia do połowy XX w. oraz po 1945 r.
przyczyniający się do powstania zasobów kulturowych oraz krystalizowania struktur
przestrzennych,
 zmiany granic administracyjnych i rozwój terytorialny miasta (II poł. XX w.).
Obecna struktura przestrzenna Zawiercia została opisana w rozdz. 2.2.2. Struktura przestrzenna
miasta.
4.2. WALORY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
O indywidualnym charakterze miasta Zawiercia stanowią zarówno pojedyncze obiekty
architektoniczne, stanowiska archeologiczne, jak i zachowane układy przestrzenne.
4.2.1. ZESPOŁY I OBIEKTY ZABYTKOWE
Procesy rozwoju przestrzennego miasta w jego granicach administracyjnych wpłynęły na
zachowanie i występowanie niektórych rodzajów obiektów i zespołów zabytkowych.
Wyraźnie wyodrębnia się zespół najstarszej części m. Zawiercia (tzw. „śródmieście” po obu
stronach linii kolejowej) z zabytkową zabudową, zespoły osiedli o charakterze miejskim, powstałe
i wykształcone pod wpływem przemysłu (osiedla i zespoły patronackie). Dotyczy to również
pomniejszych zespołów zabudowy (osiedli i kolonii), oraz ciągów luźnej, swobodnej zabudowy,
występującej także w obszarach ruralistycznych miasta.
Wyróżniającą się i najstarszą strukturą przestrzenną w obszarze miasta, o charakterze
zabytkowym jest zespół byłego miasta Kromołowa ze swymi zabytkowymi obiektami sakralnymi.
 Sakralne o wybitnych wartościach: - kościoły katolickie (3), kapliczki i figury przykościelne
(4), kapliczki naziemne (ołtarzykowe) z oknami w bocznych ścianach, dachami o różnej
formie (z latarniami, wieżyczkami) – w ilości (6),
 Z zakresu „małej architektury” przydrożnej występują krzyże murowane i drewniane oraz
otwarte kapliczki słupkowe, szafkowe i prostopadłościenne z wnękami (dla świątków bądź
obrazów) - w ilości (19),
 Zamek rycerski - strażnica w Morsku (zwany Bąkowcem) ze śladami ziemnych fortyfikacji,
 zabudowy mieszkaniowe o wyróżniających się wartościach zabytkowych i znacznych
wartościach historycznych, jak kamienice i zabudowa położona po obu stronach linii
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kolejowej (najstarsza część m. Zawiercia) np. w rejonach ul. 3-go Maja, ul. Kościuszki,
ul. Limanowskiego, ul. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego (rejon TAZ), jak również placu
Dąbrowskiego, ul. Marszałkowskiej, ul. Aptecznej, ul. Hożej itp. W pewnym stopniu dotyczyć
to może zespołów starszej zabudowy podmiejskiej oraz willowej w obszarze pozostałym
miasta Zawiercia,
obiekty użyteczności publicznej, jak: budynki administracji gospodarczej i publicznej, dawne
szkoły, poczty, obiekty związane z kulturą, a także o charakterze socjalnym - w tych
najstarszych obszarach miasta oraz ich bliskim sąsiedztwie. Zabudowa stacji kolejowej
Zawiercie oraz najstarszych zabudowań stacyjnych,
zabudowa mieszkaniowa o istotnych dla regionu wartościach architektury regionalnej oraz
o pewnych wartościach historycznych, znajdująca się w najstarszych częściach pozostałych
struktur przestrzennych (Kromołów, Bzów, Skarżyce, Żerkowice, Marciszów itp.), stanowiąca
zespoły zabudowy podmiejskiej oraz wiejskiej, a także o charakterze „willowym”.

4.2.2. UKŁADY URBANISTYCZNE I ZESPOŁY ZABUDOWY ZABYTKOWEJ:
 zespół najstarszej części miasta (rejon po obu stronach linii kolejowej), stanowiący strukturę
przestrzenną, wprawdzie o niezbyt skoordynowanym rozwoju, ale o szczególnych wartościach
historycznych wiążących się z m.in. z zespołami przemysłowymi. Szczególną wartość w tym
obszarze reprezentuje byłe osiedla TAZ z towarzyszącą zabudową publiczną,
 zespół „centralny” historycznej części Kromołowa stanowiący strukturę przestrzenną
o korzeniach lokacyjnych (XII - XVI w.), o dużych wartościach, a szczególnie rejony rynku,
placu ze źródliskiem Warty oraz rejonu kościoła, wyjątkowo eksponowanych funkcjonalnie
i przestrzennie,
 zespoły zabudowy historycznej centrum zespołów ruralistycznych o rodowodzie dworskofolwarcznym w Skarżycach, Bzowie czy Żerkowicach i Marciszowie,
 zespoły zabudowy mieszkaniowej, osiedlowej (blokowej, jednorodzinnej itp.) powstałe
w okresie międzywojennym, jak i po 1945 r., o pewnych wartościach historycznych,
obejmujących układy przestrzenne oraz różne formy budownictwa o różnym wyrazie
architektonicznym, w tym także o „socrealistycznym”.
4.2.3. OBIEKTY PRZEMYSŁOWE ORAZ OBIEKTY WOJSKOWEJ TECHNIKI
INŻYNIERYJNEJ
 obiekty i zespoły zabudowy przemysłowej w szeregu przypadkach sięgające swoim
początkiem nawet I poł. XIX w., znajdują się głównie w rejonach:
o po zachodniej stronie linii PKP w rejonach ulic Towarowej, 11-go Listopada, Obrońców
Poczty Gdańskiej,
o wschodnia strona ul. Leśnej i ul. Sikorskiego,
o najstarsza część Huty „Zawiercie” we wschodniej części miasta. Większość takowych
obiektów (XIX - XX w.) znajduje się aktualnie w stanie daleko posuniętego zniszczenia,
a nawet ruiny,
Zagadnienia zespołów zabudowy przemysłowej z uwagi na przemieszanie jej z obszarami
osadnictwa miejskiego, stanowi dla miasta szereg problemów przestrzennych, strukturalnych
wiążących się z wartościami historycznymi (zabytkowymi) i kulturowymi.
W sytuacji m. Zawiercia uważa się za zasadne podjęcie specjalistycznych, szczegółowych badań
nad wartościami przestrzennymi tych zespołów i wiążącymi się z nimi zabytkowymi obiektami
przemysłowymi, celem dokładnego rozpoznania ich wartości oraz wypracowania stanowiska wobec
tych obiektów przemysłowych o cechach zabytkowych z określeniem ich przeznaczenia,
obejmujących restrukturyzację, zmianę funkcji, przystosowanie do innego użytkowania, a nawet ich
likwidację
 bunkier wojskowy zbudowany w Zawierciu koło wiaduktu (ul. Wojska Polskiego –
ul. Kościuszki) oraz bunkry w Żerkowicach na Górze Pańskiej, zbudowane przed II wojna
światową,
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część „fortyfikacji” obronnych zbudowanych przez Niemców 1944-45 r. przebiegających
przez obszar m. Zawiercia (od Ogrodzieńca, obok Bzowa, Kromołowa, Dąbrowy, Dużego
Okiennika, Zamku w Morsku - w kierunku Podlesic). Były to umocnienia i rowy
przeciwczołgowe: głębokie do 4,0 m, szerokie górą 6,0 - 7,0 m i skośnie opadające w dół,
mając podstawę 3,0 - 4,0 m.

4.2.4. WAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA I ZESPOŁY ZIELENI
 zespoły zieleni o znaczących wartościach stanowi zieleń związana z obiektami sakralnymi
w Kromołowie, Zawierciu, Skarżycach, oraz obszary i założenia zabytkowych historycznych
cmentarzy oraz cmentarzy wyznaniowych w tych miejscowościach, jak również zieleń (na
ogół w dużym stopniu zniszczona) obszarów dworskich i pofolwarcznych. Dotyczy to Bzowa,
Żerkowic (park podworski, b. PGR) i Kromołowa,
 ważniejsze zespoły i założenia zieleni, stanowiące ważny wyróżnik w przestrzeni miasta
Zawiercia, to park im. Mickiewicza, park im. Kościuszki, park w obrębie zabytkowego układu
urbanistycznego osiedla TAZ (obiekt wpisany do rejestru zabytków) oraz liczne zespoły
zieleni związane z placami i zielenią skwerów miejskich.
4.2.5. KRAJOBRAZ NATURALNY - SKAŁKI - OSTAŃCE
Elementem krajobrazu przyrodniczego o charakterze unikalnym, lecz związanym
i współdziałającym z krajobrazem kulturowym i jego obiektami zabytkowymi, są liczne skałki ostańce malowniczo rozlokowane na wzgórzach wschodniej części miasta. Wyróżnia się tutaj zespół
reliktowy skałek w obszarze Karlina (jako przedłużenie zespołu z rejonu Podzamcza) ciągnący się
przez Żerkowice, rejon Skarżyc (z ostańcem Okiennik Wielki – miejsce paleolitycznych znalezisk
i prawdopodobnej warowni XII-XIII -wiecznej), aż w rejon zamku Morska w obszarze dużej grupy
najpiękniejszych ostańców zwanych Skałkami Podlesickimi.
Nie można tutaj pominąć, szczególnie w tej części miasta, luźnych zespołów starodrzewu oraz
zieleni towarzyszącej drogom, stanowiący dodatkowy, urokliwy element tego krajobrazu.
4.2.6. MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
Wśród miejsc pamięci znajdujących się na obszarze Zawiercia można wymienić:
Tab. 15. Miejsca pamięci narodowej
Nr

Rodzaj

48/1

U

48/2

GW

48/3

GW

48/4

U

48/5

GW
1863

48/6

U

48/7

U

48/8

U

48/9

U

48/10 GW
48/11 GW

Opis obiektu
Tablica upamiętniająca mieszkańców Kromołowa poległych
na polach walki i pomordowanych w obozach
koncentracyjnych w latach II wojny światowej
Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich, austriackich,
niemieckich (ok.150) poległych w okolicach Kromołowa w
czasie I wojny światowej (pomnik + mogiły zbiorowe)
Mogiła zbiorowa wojenna ok. 30 żołnierzy Armii Czerwonej
i Wojska Polskiego poległych 19 stycznia 1945 roku w
czasie wyzwalania Kromołowa
Głaz z tablicą ku czci manifestujących robotników w dniu 18
kwietnia 1930 roku tzw. "Krwawy poniedziałek", których
brutalnie rozpędziła policja. Głaz w miejscu, na którym
odbywała się manifestacja
Grób zbiorowy wojenny Powstańców Styczniowych z 1863
roku - pomnik
Pomnik "Nieznanego żołnierza", wzniesiony dla uczczenia
żołnierzy poległych w walce o wyzwolenie ziemi
zawierciańskiej w 1945 roku spod okupacji hitlerowskiej
Tablica upamiętniająca 47 bojowników Konspiracyjnej
Organizacji "Płomień", aresztowanych i zamordowanych 1
września 1940 roku - nazwiska. Tablica na budynku, w
którym mieściła się siedziba organizacji
Głaz z tablicą ku czci mieszkańców Bzowa zamordowanych
przez hitlerowców w latach 1939-42 - nazwiska
Pomnik ku czci członków Ruchu Oporu poległych na terenie
Karlina i okolicy w latach 1939-45
Kwatera wojenna żołnierzy poległych w czasie I i II wojny
światowej (pomnik + mogiły)
Kwatera wojenna 127 żołnierzy armii austriackiej poległych
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Położenie
Zawiercie-Kromołów, Rynek, na budynku
poczty i posterunku policji
Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna, obok
cmentarza żydowskiego
Zawiercie-Kromołów, ul. Karlińska, cmentarz
parafialny
Zawiercie, ul. 3 Maja 5, w pobliżu dworca
kolejowego
Zawiercie, ul. Paderewskiego, w lasku przy
drodze do Ogrodzieńca (droga krajowa Nr 78)
Zawiercie, przy zbiegu ulic Szymańskiego i
Kościuszki
Zawiercie, ul. Kościuszki 12
Zawiercie-Bzów, obok Szkoły Podstawowej Nr
14
Zawiercie-Karlin, ul. Suliny, w pobliżu Ośrodka
Zdrowia
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
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48/12 U

w czasie I wojny światowej w okolicach Zawiercia (mogiły +
kopiec usypany z kamieni i tablicą "127")
Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu i stalinizmu

48/13 U

Tablica upamiętniająca 100-lecie Ruchu Robotniczego

48/14 GW

Grób zbiorowy wojenny 5 partyzantów: Nicefora Nowaka,
Karola Zukowskiego, Jana Szmala, Wacława Dziedzica i
Feliksa Herca poległych w czasie II światowej - obelisk
zwieńczony orłem

48/15 U

Krzyż Katyński

48/16 U

Pomnik Jana Pawła II

48/17 U

Tablica upamiętniająca harcerzy poległych w czasie II wojny
światowej - nazwiska

Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego, Szkoła
Podstawowa Nr 2

Epitafium księdza kanonika Bolesława Wajzlera
zamordowanego 8 marca 1941 roku w KL Auschwitz
Tablica nagrobna (na grobowcu proboszczów)
upamiętniająca księdza kanonika Bolesława Wajzlera
zamordowanego 8 marca 1941 roku w KL Auschwitz
Tablica na cokole upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej
poległych w latach 1942-1945

Zawiercie, ul. Kościuszki, Kolegiata pw św.
Piotra i Pawła AP

Obelisk ku czci robotników huty "Zawiecie" pomordowanych
przez hitlerowskiego okupanta w czasie II wojny światowej

Zawiercie, ul. Okólna 10, obok budynku
dyrekcji huty "Zawiercie"

Tablica ku czci poległych w okresie walk o utrwalanie
władzy ludowej
Mogiła wojenna Franciszka Plebańczyka poległego 7
września 1939 roku
Mogiła wojenna Juliana Soczewicy poległego 2 września
1939 roku
Grób wojenny Stanisława Rodackiego, żołnierza 27 Pułku
Piechoty. Ranny w Chełmie, zmarł w Zawierciu 2
października 1920 roku - pom.nagr.
Mogiła wojenna Stefana Raczka poległego 8 września 1939
roku
Grób Kazimierza Wrzeszcza poległego 14 grudnia 1945
roku - pom.nagr.
Mogiła Jana Siergiewicza poległego 12 października 1946
roku

Zawiercie, ul. Kasprowicza 9, Komenda
Powiatowa Policji
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny

48/42 GW

Mogiła zbiorowa wojenna (7 lub 9) nieznanych żołnierzy
niemieckich poległych w 1945 roku

Zawiercie-Bzów, w lesie przyległym do ul.
Konopnickiej;

48/43 GW

Mogiła zbiorowa wojenna 12 nieznanych żołnierzy
niemieckich poległych w 1945 roku

Zawiercie-Blanowice, ul. Gliniana, w lesie,
naprzeciw cmentarza komunalnego

48/18 U
48/19 U
48/20 U
48/21 U
48/22 U
48/23 GW
48/24 GW
48/25 GW
48/26 GW
48/27 G
48/28 G
48/29 GW
48/30 GW
48/31 G
48/32 G
48/33 G
48/34 GW
48/35 G
48/36 G
48/37 G
48/38 G
48/39 G
48/40 GW
48/41 GW

parafialny
Zawiercie, Al. Gen. Sikorskiego
Zawiercie, ul. Leśna, budynek Urzędu
Skarbowego
Zawiercie-Żerkowice, las Kalinówka
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny
Zawiercie, ul. Kościuszki, przy Kolegiacie pw
św. Piotra i Pawła AP

Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny
Zawiercie, skwer przy skrzyżowaniu ul.
Powstańców Śląskich i ul. Paderewskiego

Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny

Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
parafialny
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
Mogiła wojenna Jana Gajka poległego 6 września 1939 roku
parafialny
Mogiła wojenna Józefa Woźniaka poległego 5 września
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
1939 roku
parafialny
Mogiła Stefana Koska - zginął śmiercią tragiczną 8 grudnia
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
1945 roku
parafialny
Grób Kazimierza Wolskiego, żołnierza Wojska Polskiego Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
zginął śmiercią tragiczną 15 czerwca 1945 roku - pom.nagr. parafialny
Grób Kazimierza Grabowskiego zginął śmiercią tragiczną 25 Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
lipca 1945 roku - pom.nagr.
parafialny
Mogiła wojenna nieznanego żołnierza poległego 2 września Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
1939 roku
parafialny
Grób Romana Kowalczyka poległego 14 grudnia 1945 roku - Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
pom.nagr.
parafialny
Mogiła Leonarda Karonia, zginął śmiercią tragiczną 20 maja Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
1945 roku
parafialny
Mogiła Józefa Raka, zginął śmiercią tragiczną 17 grudnia
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
1945 roku
parafialny
Grób Czesława Ducha, żołnierza Wojska Polskiego, zginął
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
w Kozuchowie 16 września 1945 roku - pom.nagr.
parafialny
Mogiła Jerzego Ciszewskiego zginął 15 sierpnia 1945 roku
Zawiercie, ul. Daszyńskiego, cmentarz
w Gliwicach
parafialny
Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna, przy murze
Mogiła zbiorowa wojenna (około 30) nieznanych żołnierzy
cmentarza żydowskiego, od strony
niemieckich poległych w 1945 roku
południowej
Mogiła zbiorowa wojenna (około 30) nieznanych żołnierzy
Zawiercie, po prawej stronie ul.
niemieckich poległych w 1945 roku
Paderewskiego, przed Wydrą Zieloną
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48/44 GW

Mogiła zbiorowa wojenna 20 nieznanych żołnierzy
niemieckich poległych w 1945 roku

Zawiercie-Żerkowice, ul. Okiennik, w pobliżu
nieruchomości nr 17

48/45 GW

Mogiła wojenna nieznanego żołnierza Armii Czerwonej
poległego w 1945 roku

Zawiercie-Skarżyce, w lesie przy granicy z
miejscowością Morsko

48/46 U

Pomnik Adama Mickiewicza

Zawiercie, skwer u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul.
Leśnej

Źródło: Dane Wydziału Upowszechniania Kultury Rekreacji i Turystyki, UM Zawiercie

4.3. ROZPOZNANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA KULTUROWEGO NA OBSZARZE
MIASTA
4.3.1. NAJCENNIEJSZE OBIEKTY I OBSZARY ZABYTKOWE
Wykaz obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków został przedstawiony w rozdz. 9.1.1.
Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków.
Wykaz obiektów i obszarów objętych ustaleniami ochrony w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony w rozdz. 9.1.2. Obiekty i obszary objęte
ustaleniami ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Wykaz obiektów wskazanych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków – zgodnie pismem
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 01.12.2010 r. (znak: K-NR-JH/4169/1466/1/10)
został przedstawiony w rozdz. 9.1.3. Obiekty proponowane do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji
zabytków.
4.3.2. OBIEKTY I OBSZARY ZNAJDUJĄCE SIĘ W EWIDENCJI ZABYTKÓW
Gminna Ewidencja Zabytków została przygotowywana w formie kart adresowych obiektów
zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków i obiektów o znamionach zabytku ujętych tylko
w ewidencji zabytków prowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ewidencja obejmuje obecnie (tj. styczeń 2012 r.) 100 obiektów, przygotowywane są dalsze karty
obiektów które zostaną ujęte w tej ewidencji.
Dokładny spis obiektów i obszarów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków został
zamieszczony w poniższej tabeli.
Tab. 16. Wykaz obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków
Lp.

nr
GEZ*

Obiekt

Adres

Czas powstania

1

1/632

Układ urbanistyczny osiedla TAZ w Zawierciu
(osiedle Marchlewskiego III)

w granicach ulic:
Piłsudskiego, Szymańskiego,
Sienkiewicza i Kościuszki

1895-1910

2

2/632

Budynek kościoła parafialnego pw. Św. App.
Piotra i Pawła w Zawierciu

Sienkiewicza 4

1896-1903

3

3/632

Skarżycka 11

wieża XIII w., kościół 1519 r.,
rozbud. 1616

4

4/632

Skarżycka 11

XVIII w.

5

5/632

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Ośrodek WypoczynkowoSzkoleniowy "Morsko"

XIV - pocz. XV w.

6

6/632

Dworek w Bzowie

Poległych 40, 42

7

7/632

Kościół pw. św. Mikołaja BW w Kromołowie

Jurajska 8

8

8/632

Cmentarz żydowski w Kromołowie

Piaskowa 29

pocz. XVIII w.

9

9/632

Zespół willowy przy ul. 3 Maja 25 w Zawierciu

3 Maja 25

l. 80-te XIX w.

10

10/632

Kaplica pw. NMP "Wspomożenie wiernych" w
Karlinie

Karlińska

1894 r.

11

11/632

Kaplica pw. Matki Bożej Prządki w Zawierciu

Karlińska

1844 r., 1891 r.

12

12/632

Kaplica pw. Jana Nepomucena ob. z figurą
Najświętszego Serca Jezusowego w Zawiercu

zbieg ul. Kopernika i
Porębskiej

okres międzywojenny

13

13/632

Kaplica pw. Jana Nepomucena na Marciszowie

zbieg ul. Mrzygłodzkiej i
Marciszowskiej

pocz. XX w., remont. k. XX w.

Kościół parafialny pw. św. Trójcy i św. Floriana w
Skarżycach
Kostnica - pierwotny ogrójec przy kościele
parafialnym pw. św. Trójcy i św. Floriana w
Skarżycach
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z 1 poł. XIX w., rozbud. po
1914 r.
pierwotnie XII-XIII w., obecny
kształt renesansowy z XVI w.,
restaurowany 1910 r., 1955 r.,
1975-76
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Lp.

nr
GEZ*

14

14/632

Budynek Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Mikołaja Kopernika w Zawierciu

Powstańców Śląskich 18

1912-1913

15

15/632

Kapliczka murowana pw. św. Stanisława Biskupa
w Kromołowie

Harcerska

1 poł. XIX w.

16

16/632

Synagoga w Zawierciu

Marszałkowska 41

1896 r.

17

17/632

Krzyż uwłaszczeniowy w Skarżycach

Skarżycka 11

1866 r.

Skarżycka 11

ok. XIX w.

Fredry

XIX w.

Okiennik 117

XIX w.

Obiekt

Adres

Figura św. Floriana na ostańcu jurajskim w
Skarżycach
Kapliczka przydrożna pw. Matki Boskiej z
Dzieciątkiem w Żerkowicach
Kapliczka przydrożna słupowa dawniej z figurą
Chrystusa Frasobliwego we wnęce w
Żerkowicach

Czas powstania

18

18/632

19

19/632

20

20/632

21

21/632

Kapliczka pw. Jana Nepomucena w Blanowicach

Wyspiańskiego

1864 r., rozbud. 1947-48

22

22/632

Kapliczka pw. Matki Boskiej w Blanowicach

Wyspiańskiego

XIX-XX w.

23

23/632

Kapliczka pw. Matki Boskiej w Sulinach

Szymona Szymonowica

XIX-XX w.

24

24/632

Krzyż przydrożny w Żerkowicach

róg ul. Warzywnej i
Żerkowickiej

1934 r.

25

25/632

Kapliczka przydrożna z obrazem Matki Bożej w
Skarżycach

róg ul. Skarżyckiej

XIX-XX w.

26

26/632

Krzyż żeliwny kuty na cmentarzu w Skarżycach

róg ul. Skarżyckiej

XIX-XX w.

27

27/632

Kapliczka słupowa przy w Bzowie

Harcerska

1941 r.

Poległych

XIX-XX w.

Łośnicka

XIX-XX w.

Żelazna

XIX-XX w.

Kapliczka słupowa pw. Jana Nepomucena na
źródłach Czarnej Przemszy przed dworem w
Bzowie
Kapliczka słupowa przy ul. Łośnickiej w
Kromołowie
Figura słupowa św. Floriana przy ul. Żelaznej w
Kromołowie

28

28/632

29

29/632

30

30/632

31

31/632

Kaplica pw. Jana Nepomucena na źródłach Warty
w Kromołowie

Siewierska

XIX-XX w.

32

32/632

Cmentarz żydowski w Zawierciu

Daszyńskiego

1901 r.

33

33/632

Cmentarz rzymskokatolicki parafii pw. św. Piotra i
Pawła w Zawierciu

Daszyńskiego

pocz. XX w.

34

34/632

Dworzec kolejowy w Zawierciu

3 Maja 1

1890-1912 r.

35

35/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

Staroszkolna 3

pocz. XX w.

36

36/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

Staroszkolna 5

pocz. XX w.

37

37/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

Staroszkolna 7

pocz. XX w.

38

38/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

Staroszkolna 9

pocz. XX w.

39

39/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

Staroszkolna 11

pocz. XX w.

40

40/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

11 Listopada 8

pocz. XX w.

41

41/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

11 Listopada 10

pocz. XX w.

42

42/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

Staroszkolna 4

pocz. XX w.

43

43/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

11 Listopada 12

pocz. XX w.

44

44/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

Staroszkolna 6

pocz. XX w.

45

45/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

11 Listopada 14

pocz. XX w.
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Lp.

nr
GEZ*

46

46/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

11 Listopada 16

pocz. XX w.

47

47/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

11 Listopada 18

pocz. XX w.

48

48/632

Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
gospodarczymi

11 Listopada 20

pocz. XX w.

49

49/632

Budynek mieszkalny - Kamienica

Piłsudskiego 7

pocz. XX w.

11 Listopada 2

pocz. XX w.

11 Listopada 2

pocz. XX w.

11 Listopada 2

pocz. XX w.

Obiekt

Adres

Hala dawnej tkalni TAZ - teren przemysłowy
ZZPB
Hala dawnej tkalni 2 TAZ - teren przemysłowy
ZZPB
Budynek dawnej przędzalni odpadków bawełny
TAZ - teren przemysłowy ZZPB

Czas powstania

50

50/632

51

51/632

52

52/632

53

53/632

Budynek dawnej mieszalni odpadków bawełny
TAZ - teren przemysłowy ZZPB

11 Listopada 2

pocz. XX w.

54

54/632

Budynek dawnej rytowni i draparni bawełny TAZ teren przemysłowy ZZPB

11 Listopada 2

pocz. XX w.

55

55/632

Budynek dawnej farbiarni TAZ - teren
przemysłowy ZZPB

11 Listopada 2

pocz. XX w.

56

56/632

Budynek dawnego warsztatu TAZ - teren
przemysłowy ZZPB

11 Listopada 2

pocz. XX w.

57

57/632

Budynek dawnej kuchni i laboratorium TAZ - teren
11 Listopada 2
przemysłowy ZZPB

pocz. XX w.

58

58/632

Nadziemny łącznik budynków 1 TAZ - teren
przemysłowy ZZPB

11 Listopada 2

pocz. XX w.

59

59/632

Nadziemny łącznik budynków 2 TAZ - teren
przemysłowy ZZPB

11 Listopada 2

pocz. XX w.

60

60/632

Dawna blacharnia TAZ - teren przemysłowy ZZPB 11 Listopada 2

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

61

61/632

Dawna kotłownia TAZ - teren przemysłowy ZZPB

11 Listopada 2

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

62

62/632

Komin Fabryczny TAZ - teren przemysłowy ZZPB

11 Listopada 2

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

63

63/632

Krzyż przy ul. 11 Listopada

11 Listopada 20

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

64

64/632

Mur odgradzający teren przemysłowy TAZ od
torów kolejowych

11 Listopada

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

65

65/632

Kamienica murowana koło dawnego PDT

Powstańców Śląskich 7

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

66

66/632

Dom mieszkalny - willa Lewensztajnów

Powstańców Śląskich 15

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

67

67/632

Dom mieszkalny

Sądowa 6

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

68

68/632

Dom mieszkalny

Sądowa 8

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

69

69/632

Dom mieszkalny

Zegadłowicza 1

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

70

70/632

Dom mieszkalny

Zegadłowicza 3

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

71

71/632

Dom mieszkalny - dawna poczta

Powstańców Śląskich 1

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

72

72/632

Dom mieszkalny

Zegadłowicza 4

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

73

73/632

Budynek Banku Spółdzielczego

Zegadłowicza 6

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

74

74/632

Dom mieszkalny

Zegadłowicza 5

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

75

75/632

Dom mieszkalny

Zegadłowicza 13

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

76

76/632

Dom mieszkalny

Zegadłowicza 11

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

77

77/632

Dom mieszkalny

Zegadłowicza 15

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

78

78/632

Dom mieszkalny - Kamienica - dawny hotel
"Viktoria"

Kościuszki 1

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

79

79/632

Willa Erbego - Zarząd Odlewni Żeliwa

Szymańskiego 10a

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

80

80/632

Hala produkcyjna - Teren 1P Odlewni Żeliwa
Zawiercie

Szymańskiego 10

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

81

81/632

Budynek

Leśna 20

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

82

82/632

Budynek

Leśna 22

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

83

83/632

Budynek

Leśna 24

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.
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Lp.

nr
GEZ*

84

84/632

Budynek

Leśna 12

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

85

85/632

Budynek

Leśna 10

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

86

86/632

Budynek dawnej przędzalni

11 Listopada 2

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

87

87/632

Budynek Klub Hutnik

Paderewskiego 51, 51a

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

88

88/632

Budynek wielorodzinny

Paderewskiego 53

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

89

89/632

Budynek wielorodzinny

Paderewskiego 53a

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

90

90/632

Budynek Przedszkola nr 1

Paderewskiego 57

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

91

91/632

Budynek Hotelik CMC PUTEX

Paderewskiego 61

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

92

92/632

Willa Holenderskiego

Krzywa 3

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

93

93/632

Wapiennik na górze Blanowskiej

Blanowska

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

94

94/632

Kamienica "Złoty róg"

3 Maja 1

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

95

95/632

Kamienica

3 Maja 3

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

96

96/632

Dom mieszkalny

3 Maja 5

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

97

97/632

Dom mieszkalny

3 Maja 7

ok. k. XIX w. - pocz. XX w.

98

98/632

Most na rz. Warcie, ul. Apteczna

Apteczna

1908 r.

99

99/632

Kamienica

3 Maja 23

XIX-XX w.

Obiekt

Adres

Most im. Zygmunta Sowińskiego na rz. Warcie, ul.
100 100/632
ul. Jana Kasprowicza
Jana Kasprowicza

Czas powstania

1934 r.

*) nr GEZ – numer karty ewidencyjnej w Gminnej Ewidencji Zabytków
Źródło: Karty adresowe obiektów zabytkowych (Gminna ewidencja zabytków) opracowane przez Wydział Upowszechniania
Kultury Rekreacji i Turystyki, UM Zawiercie

Wykaz ten może ulegać zmianom, a jego aktualizacja nie wymaga wprowadzania zmian
w niniejszym Studium.
4.3.3. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Dotychczas nie został objęty badaniami archeologicznymi cały obszar administracyjny miasta
Zawiercia, z tego też względu w obszarze samego miasta Zawiercia nie stwierdzono obszarów
podlegających ochronie archeologicznej. W miarę powiększania obszaru badań należy oczekiwać
zwiększenia liczby stanowisk archeologicznych.
Teren gminy Zawiercie leży w zasięgu 5 obszarów AZP, lecz tylko na terenie dwóch z nich tj.: 9351 oraz 93-52 zidentyfikowano stanowiska archeologiczne – łącznie 79 stanowisk, przy czym żadne
z nich nie zostało wpisane do rejestru zabytków. Ich lokalizacja została przedstawiona na rysunku
„Uwarunkowania rozwoju miasta”.
Tab. 17. Wykaz stanowisk archeologicznych
Miejscowość nr stanowiska AZP

Datowanie

Blanowice

93-52/1

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka

Blanowice

93-52/5

Późne średniowiecze/nowożytność

Blanowice

93-52/6

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka

Blanowice

93-52/6

Nowożytność

Blanowice

93-52/7

Późny okres wpływów rzymskich

Blanowice

93-52/9

Nowożytność

Blanowice

93-52/10

Nowożytność

Blanowice

93-52/11

Epoka Kamienia

Bzów

93-52/32

Epoka Kamienia

Bzów

93-52/33

Epoka Kamienia

Bzów

93-52/34

Bzów

93-52/35

Epoka Kamienia

Bzów

93-52/36

Epoka Kamienia

Epoka Kamienia
Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
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Miejscowość nr stanowiska AZP
Bzów

93-52/37

Bzów

93-52/38

Bzów

93-52/39

Datowanie
Epoka Kamienia
Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
Nowożytność
Epoka Kamienia / wczesna Epoka Brązu
Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
Średniowiecze

Bzów

93-52/40

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka

Bzów

93-52/41

Epoka Kamienia

Bzów

93-52/42

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka

Bzów

93-52/43

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka

Bzów

93-52/44

Bzów

93-52/45

Późny okres wpływów rzymskich

Bzów

93-52/46

Nowożytność

Bzów

93-52/47

Nowożytność

Karlin

93-52/22

Epoka Kamienia

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
Średniowiecze
Nowożytność

Pradzieje
Karlin

93-52/23

Karlin

93-52/24

Karlin

93-52/25

Karlin

93-52/26

Średniowiecze
Nowożytność
Nowożytność
Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
Średniowiecze
Nowożytność
Pradzieje

Karlin

93-52/27

Średniowiecze
Nowożytność

Karlin

93-52/28

Epoka Kamienia
Nowożytność
Epoka Kamienia
Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka

Karlin

93-52/29

Karlin

93-52/30

Nowożytność

Karlin

93-52/31

Nowożytność

Kromołów

93-52/2

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka

Kromołów

93-52/12

Nowożytność

Kromołów

93-52/48

Kromołów

93-52/49

Kromołów

93-52/50

Kromołów

93-52/51

Nowożytność

Kromołów

93-52/52

Nowożytność

Kromołów

93-52/53

Kromołów

93-52/54

Nowożytność

Kromołów

93-52/55

Nowożytność

Kromołów

93-52/56

Nowożytność

Kromołów

93-52/57

Nowożytność

Średniowiecze
Nowożytność

Epoka Kamienia
Nowożytność
Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
Średniowiecze
Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
Średniowiecze

Późne średniowiecze/nowożytność
Nowożytność
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Miejscowość nr stanowiska AZP

Datowanie

Kromołów

93-52/58

Nowożytność

Kromołów

93-52/59

Nowożytność

Kromołów

93-52/60

Nowożytność

Kromołów

93-52/61

Nowożytność

Kromołów

93-52/62

Nowożytność

Kromołów

93-52/63

Epoka Kamienia

Kromołów

93-52/64

Średniowiecze

Kromołów

93-52/65

Kromołów

93-52/66

Kromołów

93-52/67

Łośnice

93-52/68

Nowożytność

Łośnice

93-52/69

Nowożytność

Łośnice

93-52/70

Nowożytność

Łośnice

93-52/71

Nowożytność

Łośnice

93-52/72

Nowożytność

Łośnice

93-52/73

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka

Łośnice

93-52/74

Nowożytność

Łośnice

93-52/75

Nowożytność

Łośnice

93-52/76

Pradzieje

Późny okres wpływów rzymskich
Średniowiecze
Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
Późny okres wpływów rzymskich
Pradzieje

Epoka Kamienia / wczesna Epoka Brązu
Łośnice

93-52/77

Epoka Brązu / Halsztat - Kultura Łużycka
Późny okres wpływów rzymskich
Średniowiecze

Łośnice

93-52/78

Średniowiecze

Łośnice

93-52/79

Pomrożyce

93-52/4

Epoka Kamienia / wczesna Epoka Brązu

Żerkowice

93-52/13

Nowożytność

Żerkowice

93-52/14

Nowożytność

Żerkowice

93-52/15

Nowożytność

Żerkowice

93-52/16

Nowożytność

Żerkowice

93-52/17

Żerkowice

93-52/18

Nowożytność

Żerkowice

93-52/19

Nowożytność

Żerkowice

93-52/20

Nowożytność

Żerkowice

93-52/21

Nowożytność

Późny okres wpływów rzymskich
Średniowiecze

Epoka Kamienia
Nowożytność

Źródło: Dane Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Katowice

Wykaz ten może ulegać zmianom, a jego aktualizacja nie wymaga wprowadzania zmian
w niniejszym Studium.
4.4. STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
Ocena obiektów zabytkowych na obszarze opracowania pozwala na wyróżnienie wśród nich
obiektów o znaczeniu:
• krajowym – zamek w Morsku będący częścią dawnego systemu umocnień – Orlich Gniazd,
• regionalnym – pozostałe obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, w tym osiedle TAZ,
• lokalnym – pozostałe obiekty umieszczone w ewidencji zabytków.
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Znaczne nagromadzenie zabytkowych obiektów i elementów układu przestrzennego sięgających
swą genezą średniowiecza, świadczy o nieustannym rozwoju struktur osadniczych tych ziem oraz
silnych uwarunkowaniach geopolitycznych.
Środowisko kulturowe jest istotnym uwarunkowaniem przy kształtowaniu kierunków dalszego
przestrzennego rozwoju miasta, jednocześnie stanowi niezaprzeczalny walor w promocji Zawiercia.
Nie można jednak pominąć zagrożeń, które stanowi w dużym stopniu zły stan techniczny
zabudowy historycznej, powodujący jej dekapitalizację a w rezultacie zatarcie całych zespołów
zabytkowych. Równie niepokojącym zjawiskiem stają się remonty obiektów prowadzone niezgodnie
z wymogami konserwatorskimi.
Zagrożenia dla krajobrazu, jednego z najcenniejszych komponentów środowiska mogą mieć różne
podłoża. Najpoważniejszym jest podłoże cywilizacyjne, w podstawie którego leży chęć poprawy
jakości życia. Przejawia się ono głównie w postaci nowych inwestycji budowlanych zarówno
o charakterze mieszkalnym, jak i komunikacyjnym. Wymiana lub remont substancji mieszkaniowej
powoduje często niszczenie obiektów o zabytkowym charakterze.
Istotnym zagrożeniem dla krajobrazu jest postępująca urbanizacja, która coraz intensywniej,
często w sposób niekontrolowany wkracza na tereny otwarte. Źródłem chaosu przestrzennego jest
często brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wskazywanie w nich zbyt
dużych obszarów do zabudowy, nieadekwatnych do rzeczywistych możliwości rozwoju.
Elementami zanieczyszczającymi krajobraz są także dominanty przestrzenne w postaci kominów,
wież, masztów, a także kolorowe reklamy, bilbordy, plansze i tablice informacyjne.
5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA
5.1. POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY
Potencjał demograficzny jest jednym z decydujących elementów wpływających na obecną
sytuację gospodarczo-ekonomiczną miasta a także możliwości jego rozwoju. Wskaźnikami, które
służą do przedstawienia potencjału demograficznego, są przede wszystkim zmiany liczby ludności,
gęstość zaludnienia, przyrost naturalny, struktura wieku i płci oraz saldo migracji społeczności
lokalnej.
5.1.1. LICZBA LUDNOŚCI I GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA
Miasto Zawiercie w 2010 r. zamieszkiwało 51 695 osób11, co stanowiło ok. 42% ludności powiatu
zawierciańskiego. Na przełomie analizowanych 10 lat odnotowano 5% spadek liczby mieszkańców
miasta.
Tab. 18. Liczba ludności gmin powiatu zawierciańskiego w roku 2000 i 2010
2000

2010

JST*
Gmina Irządze

11

[osoba]

%

[osoba]

%

2 996

2,36

2 765

2,26

Gmina Kroczyce

6 032

4,76

6 301

5,16

Gmina Łazy

16 190

12,77

16 092

13,17

Gmina Ogrodzieniec

9 591

7,56

9 437

7,72

Gmina Pilica

9 490

7,48

8 879

7,27

Gmina Poręba

8 896

7,02

8 765

7,17

Gmina Szczekociny

8 804

6,94

8 070

6,60

Gmina Włodowice

5 137

4,05

5 308

4,34

Miasto Zawiercie

54 559

43,03

51 695

42,30

Gmina Żarnowiec

5 093

4,02

4 897

4,01

Do analiz liczby ludności wzięto dane dotyczące faktycznego miejsca zamieszkania, dane z BDL GUS
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Powiat zawierciański

100

126 788

122 209

100

*) JST – Jednostka samorządu terytorialnego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

Dynamika zmian liczby ludności w Zawierciu jest nieco większa niż w pozostałych gminach
powiatu zawierciańskiego. W obu przypadkach zmiany liczby ludności przyjmowały wartości ujemne.
Ryc. 20. Dynamika zmian liczby ludności w Zawierciu w latach 2000-2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

W latach 2000-2010 liczba mieszkańców wyraźnie spada. W 2009 r. ponad 52% w strukturze płci
stanowiły kobiety. Wskaźnik feminizacji wynosił ok.112. Utrzymuje się on na podobnym poziomie od
roku 2000.
W Zawierciu najliczniej zamieszkiwane jest osiedle Centrum (22%), natomiast mieszkańcy
sołectw stanowią zaledwie 3% mieszkańców Zawiercia.
Tab. 19. Liczba mieszkańców Zawiercia
osiedle / sołectwo

osiedla

Stary Rynek
Miodowa

1701

Dąbrowica

1329

Kromołów

2561

Stawki

3570

Piłsudskiego

5521

Marciszów

1341

Borowe Pole

2262

Zuzanka

2136

Zuzanka I

5390

Szymańskiego

2397

Argentyna

2839

Warty

1969

Centrum
Bzów

sołectwa

liczba
mieszkańców
3006

11305
928

Blanowice

1013

Żerkowice

405

Pomrożyce

278

Łośnice

515

Karlin

451

Skarżyce

359

razem

51276

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Zawiercie, stan na 29.09.2011 r.
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Średnia gęstość zaludnienia w Zawierciu wynosi ok. 606 os./km2 i jest niemalże pięciokrotnie
wyższa niż w powiecie zawierciańskim, gdzie średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 os/km2.
5.1.2. DYNAMIKA ZMIAN LICZBY LUDNOŚCI
Przyrost naturalny
Zgodnie z danymi GUS od 2000 r. w Zawierciu przyrost naturalny przyjmuje wartości ujemne.
Rozkład jego wartości w analizowanym okresie nie pozwala na określenie jednoznacznej linii trendu.
Obecnie wynosi on dokładnie tyle samo co w roku 2006 oraz 2007. Sytuacja w mieście kształtuje się
nieco korzystniej, niż w powiecie zawierciańskim, gdzie przyrost naturalny w 2010 r. wyniósł -3,4‰,
a w mieście Zawiercie -2,8‰.
Ryc. 21. Dynamika zmian przyrost naturalnego w Zawierciu w latach 2000-2010 [os.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

Saldo migracji
W analizowanym okresie (2000-2010) obserwujemy stałe ujemne kształtowanie się wskaźnika
salda migracji ogółem (uwzględniającego zarówno migracje wewnętrzne, jak i zewnętrzne).
Utrzymywanie się wartości salda migracji na ujemnym poziomie, niekorzystnie wpływa na
kształtowanie potencjału demograficznego. Zachodzące zjawisko może świadczyć o konieczności
podniesienia atrakcyjności miasta jako docelowego miejsca zamieszkania.
Ryc. 22. Dynamika zmian salda migracji ogółem w Zawierciu w latach 2000-2010 [os.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

Przyrost rzeczywisty
Syntetycznym wskaźnikiem w pełni obrazującym zmiany liczby mieszkańców jest przyrost
rzeczywisty, wyrażony jako suma wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji. Niekorzystne
wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji bezpośrednio przekładają się na wartości przyrostu
rzeczywistego. W analizowanym okresie przybiera on stale ujemne wartości, co znajduje
odzwierciedlenie w spadkowej tendencji zmian liczby mieszkańców Zawiercia.
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Ryc. 23. Dynamika zmian przyrost rzeczywistego w Zawierciu w latach 2000-2010 [os.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

Struktura wiekowa
Struktura wiekowa mieszkańców Zawiercia charakteryzuje się dużym udziałem osób w wieku
produkcyjnym, który stanowi powyżej 60% ogółu mieszkańców (kobiety w wieku 18-59 lat
i mężczyźni w wieku 18-64 lata). Obecnie powyższa struktura pod względem gospodarczoekonomicznym prezentuje się mniej korzystnie niż miało to miejsce 10 lat temu. Przy utrzymującej się
liczbie osób w wieku produkcyjnym nieznacznie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
Zachodzące zmiany są symptomem początku procesu starzenia się społeczeństwa.
Ryc. 24. Udział poszczególnych grup wiekowych w strukturze ludności miasta w 2000 r. i w 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS
Ryc. 25. Porównanie struktury ludności wg ekonomicznych klas wieku z uwzględnieniem płci w roku 2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS
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Struktura wieku i płci przedstawiona w formie piramidy wieku potwierdza niekorzystną tendencję,
która wskazuje na proces starzenia się społeczności lokalnej (podobnej również do sytuacji w całej
Polsce).
Ryc. 26. Struktura wieku i płci w Zawierciu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

5.2. SYTUACJA NA RYNKU PRACY
5.2.1. PODMIOTY GOSPODARCZE
Mieszkańcy Zawiercia przejawiają stosunkowo wysoką aktywność gospodarczą, co potwierdza
wskaźnik przedsiębiorczości, mierzony liczbą przedsiębiorstw prywatnych na 1000 mieszkańców
w wieku produkcyjnym. Obecnie (2010 r.) wynosi on 140 i plasuje się na trzeciej pozycji pośród gmin
powiatu zawierciańskiego. W porównaniu z rokiem 2000, wskaźnik wyraźnie wzrósł, wynosił wtedy
114 przedsiębiorstw prywatnych na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten korzystnie
prezentuje się również na tle powiatu, gdzie wynosi 132.
Według danych BDL GUS w 2010 r. na terenie Zawiercia działalność gospodarczą prowadziło
4 896 zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej, co oznacza 19% wzrost w porównaniu
z rokiem 2000. Wśród jednostek gospodarczych zdecydowanie przeważały podmioty prywatne (96%).
Tab. 20. Zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych
Sektory własności

Sektor
publiczny

podmioty gospodarki narodowej ogółem
państwowe i samorządowe jednostki prawa
budżetowego ogółem
spółki handlowe

95
7

podmioty gospodarki narodowej ogółem

4722

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

3900

spółki handlowe
Sektor
prywatny

liczba
podmiotów
gospodarczych
174

200

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

20

spółdzielnie

13

fundacje

8

stowarzyszenia i organizacje społeczne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS
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Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie miasta od 2000 r. do 2004 r.
charakteryzowała się stałą wysoką tendencją wzrostową. W 2005 r. nastąpiło odwrócenie tendencji na
kolejne 4 lata, co wyhamowało wcześniejszy dynamiczny wzrost. Liczba podmiotów od 2002
utrzymuje się na poziomie powyżej 4600.
Ryc. 27. Dynamika zmian liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 1999-2009
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

2010

Wśród podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 największy udział przypadł jednostkom
zaliczonym do sekcji G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle (39%). Na kolejnych pozycjach plasowały się jednostki z sekcji F – budownictwo (11%
udział w całkowitej liczbie podmiotów gospodarczych), C – przetwórstwo przemysłowe (9%).
Ryc. 28. Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2007 (2010)
Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
9%

Sekcja F - budownictwo

7%

11%

Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe

Sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

5%

Sekcja S - pozostała działalność usługowa
5%

Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa
4%

Sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa

4%

3%

39%
3%
3%

Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja P - edukacja

7%

*Pozostałe sekcje

*Pozostałe sekcje: Sekcja N - Działalność związana z zatrudnieniem; J - Informacja i komunikacja; R - Działalność związana z
kulturą, rozrywką i rekreacją; A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; O - administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją; D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych; B - górnictwo i wydobywanie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

- 57 -

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

5.2.2. STAN ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIE

Zawiercie jest głównym miejscem pracy dla blisko 13 000 osób. Pozostali aktywni zawodowo
mieszkańcy regularnie dojeżdżają i pracują poza terenem miasta. W porównaniu z sytuacją sprzed
10 lat można zaobserwować spadek liczby osób zatrudnionych na terenie miasta o 21% w stosunku do
roku 2000.
Tab. 21. Pracujący w gminie w latach 2000-2010
2000
Zawiercie

2010

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

16 059

7 792

8 267

12 696

6 369

6 327

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

Aktualne dane obrazujące strukturę zatrudnienia w Zawierciu pochodzą z Głównego Urzędu
Statystycznego (stan na 31 grudnia 2003 r.). Urząd Miejski nie dysponuje nowszymi danymi.
W 2003 r. zatrudnienie w sektorze usługowym oraz przemysłowym kształtowało się na zbliżonym
poziomie. Sektor rolniczy stanowił marginalne źródło zatrudnienia.
Dla miasta Zawiercia uruchomiony został miejski portal gospodarczy, który poza informacjami
o działających na terenie miasta podmiotach gospodarczych, zawiera informacje o aktualnych ofertach
pracy.
Tab. 22. Udział pracujących w sektorach ekonomicznych w 2003 r.
Liczba pracujących

%

Sektor usługowy

7215

52,6

Sektor przemysłowy

6492

47,3

15

0,1

13722

100,0

Sektor ekonomiczny

Sektor rolniczy
Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

W 2010 r. na terenie Zawiercia zarejestrowanych było 3 476 bezrobotnych (10,3%). Wśród nich
kobiety stanowiły 51%. Od 2003 r. do 2008 r. liczba bezrobotnych systematycznie spada, co
przedstawia poniższy wykres. Wyhamowanie zaobserwowanej linii trendu nastąpiło w 2009 r.
Ryc. 29. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w Zawierciu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

5.3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Infrastruktura społeczna jest jednym z podstawowych elementów zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie układu społeczno-gospodarczego miasta. Dostęp do niej współdecyduje o warunkach
i jakości życia mieszkańców. Na infrastrukturę społeczną składają się między innymi instytucje
oświaty i wychowania, służby zdrowia i opieki społecznej, kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji.
5.3.1. OŚWIATA
W Zawierciu funkcjonują 22 publiczne placówki oświatowe podległe miastu Zawiercie. Wśród
nich znajduje się: 9 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 9 przedszkoli oraz 1 żłobek.
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Edukację w 2011 r.12 w placówkach publicznych pobierało 5103 uczniów w tym 405
podopiecznych w oddziałach przedszkolnych.
Tab. 23. Publiczne placówki oświatowe
Liczba uczniów

Placówka oświatowa

Liczba
nauczycieli

ogółem

w tym w oddziałach
przedszkolnych

1

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Zawierciu

46

428

16

2

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

48

469

49

3

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Zawierciu

59

644

-

4

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu

19

156

18

5

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zawierciu

29

173

29

6

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

47

483

62

7

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zawierciu

15

90

12

8

Zespół Szkół Gimnazjum Nr 6 i Szkoła Podstawowa Nr 13 w
Zawierciu

40

360

80

9

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Zawierciu

15

69

35

10

Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu

46

370

-

11

Gimnazjum Nr 2 im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu

45

310

-

12

Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu

64

574

-

13

Przedszkole Nr 1 w Zawierciu

11

125

-

14

Przedszkole Nr 2 w Zawierciu

9

100

-

15

Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Zawierciu

12

125

-

16

Przedszkole Nr 4 w Zawierciu

9

100

-

17

Przedszkole Nr 5 w Zawierciu

10

100

-

18

Przedszkole Nr 6 w Zawierciu

7

75

-

19

Przedszkole Nr 7 w Zawierciu

23

109

-

20

Przedszkole Nr 8 w Zawierciu

11

100

-

21

Przedszkole Nr 15 w Zawierciu

12

143

-

22

Żłobek Miejski w Zawierciu

b.d.

b.d.

-

Lp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM Zawiercie, Systemu Informacji Oświatowej,
http://www.cie.men.gov.pl, 2011

Na terenie miasta funkcjonuje publiczne szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jest ono realizowane
przez licea ogólnokształcące (8), licea profilowane (2), technika (7), zasadnicze szkoły zawodowe (4).
Na terenie miasta działają również 4 publiczne szkoły policealne.
Ponadto na terenie miasta funkcjonują liczne niepubliczne placówki oświatowe. Wśród nich są
m.in.: szkoły policealne, licea ogólnokształcące, gimnazjum, przedszkola, szkoły językowe oraz
ośrodki szkoleniowe w tym kształcenia ustawicznego.
5.3.2. OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu służby zdrowia na terenie miasta Zawiercia realizowane są przede wszystkim
przez Szpital Powiatowy w Zawierciu oraz 32 zakłady opieki zdrowotnej w tym 25 o charakterze
niepublicznym13. Działalność w tym zakresie prowadzą również placówki podległe samorządowi
terytorialnemu (7) w tym przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie. Na terenie Zawiercia funkcjonuje
18 aptek co oznacza, że średnio na jedną aptekę przypada blisko 2 782 mieszkańców. Dla porównania
wskaźnik ten dla województwa śląskiego wynosi 3 583, natomiast dla powiatu zawierciańskiego
3 703. Liczne rozmieszczenie placówek medycznych i aptek w Zawierciu ułatwia mieszkańcom

12
13

Dane z Systemu Informacji Oświatowej, http://www.cie.men.gov.pl, stan na 16.08.2011 r.
Dane z BDL GUS, 2010
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korzystanie z ich usług. W 2010 r. pacjentom udzielono łącznie 243 739 porad z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej.
Na terenie Zawiercia działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do podstawowych zadań
ośrodka należy przede wszystkim prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej oraz pomoc
osobom znajdującym się w ubóstwie, przebywającym na bezrobociu, dotkniętych
niepełnosprawnością bądź chorobą. W ramach ośrodka funkcjonują: Środowiskowy Dom
Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.
5.3.3. KULTURA
Zadania z zakresu kultury na terenie miasta prowadzą liczne organizacje oraz instytucje. Wśród
nich prym wiodą Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”, Miejska Izba Muzealna, Miejska oraz
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu wraz z siedmioma oddziałami filialnymi.
Prężnie działający MOK14 realizuje zadania z zakresu:
 edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
 gromadzenia, dokumentowania, tworzenia i ochrony dóbr kultury;
 rozpoznawania rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 prowadzenia działalności instruktażowo-metodycznej;
 prowadzenia działalności promocyjnych miasta i regionu.
Powyższe zadania są realizowane poprzez różne formy aktywności tj.:
 koła zainteresowań (teatralne, plastyczne, szkła artystycznego);
 sekcje (szachowa, modelarstwa lotniczego);
 kluby (szachowy, filatelistyki, bilardowy).
W ramach MOK funkcjonuje również kino oraz pracowania choreograficzna organizująca kursy
tańca. Do zadań Miejskiej Izby Muzealnej należy gromadzenie, przechowywanie i eksponowanie
pamiątek związanych z regionem zawierciańskim. Eksponaty zgromadzone w Izbie to w większości
dary mieszkańców miasta. Podzielone zostały na działy: prehistoria, administracja, szkolnictwo,
historia przemysłu i zakładów pracy, historia powiatu. Ponadto Izba współpracuje ze szkołami na
terenie miasta, organizując dla uczniów lekcje historii o swoim mieście w ramach ścieżki
dydaktycznej - regionalizm.
W roku 2010 w zawierciańskim kinie odnotowano 20 996 widzów. Natomiast z usług
bibliotecznych skorzystało 10 973 czytelników. W Zawierciu co roku organizowanych jest ok. 20
imprez o charakterze cyklicznym. Skalę ilości wydarzeń kulturalnych organizowanych w Zawierciu
prezentuje poniższa tabela.
Tab. 24. Imprezy organizowane przez jednostkę i uczestnicy w 2009 r.
Wydarzenia
imprezy
seanse filmowe
wystawy
występy zespołów amatorskich
występy artystów zespołów zawodowych
prelekcje, spotkania, wykłady
imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne
konkursy

Ilość
491
365
16
18
59
8
22
3

Uczestnicy wydarzeń
46 753
22 745
600
5 400
16 600
813
350
245

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS

5.3.4. SPORT I REKREACJA
Ośrodkiem najprężniej realizującym zadania z zakresu sportu i rekreacji jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zawierciu, który organizuje zawody sportowe, rekreacyjne we wszystkich dyscyplinach
sportowych i kategoriach wiekowych m.in. Mistrzostwa Polski w piłkę nożną drużyn oldbojów,
Mistrzostwa Polski w trialu rowerowym, Mistrzostwa Polski Freestyle Football, Międzynarodowe
Turnieje tańca towarzyskiego itp. Ponadto OSiR organizuje zgrupowania sportowe, zjazdy i spotkania
okolicznościowe. Mieszkańcy Zawiercia mogą również uprawiać sport w obiektach zlokalizowanych
przy placówkach szkolnych na terenie całego miasta.
14

UM Zawiercie

- 60 -

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

Bazę infrastrukturalną zapewniającą obsługę w zakresie uprawiania sportu tworzą m.in. obiekty
OSiR mieszczące się w kilku placówkach. OSiR I (ul. Moniuszki 10) dysponuje: sauną, siłownią, dużą
halą, małą halą. OSiR II (ul. Blanowska 40) dysponuje: siłownią, dużą halą. W OSiR III
(ul. Piłsudzkiego 73a) mieści się hala sportowa. Ponadto w ramach OSiRu funkcjonuje: boisko
wielofunkcyjne oraz lodowisko przy ul. Wierzbowej a także kryta pływalnia przy ul. Pomorskiej 61.
Bazę tę uzupełniają obiekty zlokalizowane przy placówkach oświatowych.
Na terenie miasta funkcjonują kluby sportowe, które poprzez swoją działalność wspierają rozwój
aktywności fizycznej mieszkańców Zawiercia, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Należą do nich:
 KS VIRET CMC ZAWIERCIE (piłka ręczna – mężczyźni);
 KS WARTA ZAWIERCIE (piłka nożna – mężczyźni);
 Źródło Kromołów (piłka nożna – mężczyźni);
 MKS Zawiercie (piłka siatkowa – kobiety);
 Zawierciański Klub Karate Kyokushin;
 Zawierciański Klub JU-JITSU MUSUBI RYU;
 Klub Sportów Ekstremalnych JURA w Zawierciu;
 Klub Sportowy Victoria Zawiercie (pływalnia).
Mieszkańcy Zawiercia są bardzo aktywni podczas organizacji różnorodnych wydarzeń
sportowych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i regionalnym. Świadczy o tym między innymi liczba
odbywających się imprez sportowych, z których większość ma charakter cykliczny. W Zawierciu
zgodnie z kalendarzem przedsięwzięć kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i turystycznych, w roku
2011 zaplanowanych było ok. 270 imprez. Spośród nich 32 to imprezy o charakterze sportowym oraz
22 imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym.
5.3.5. TURYSTYKA
Na wysoką atrakcyjność turystyczną miasta wpływają walory środowiska przyrodniczego oraz
kulturowego Jury Krakowsko-Częstochowskiej15. Zawiercie leży w samym środku Jury u źródeł rzeki
Warty i Czarnej Przemszy. Ok. 40 % powierzchni miasta zawiera się Parku Krajobrazowym „Orlich
Gniazd” (wschodnia część miasta). Walory środowiska przyrodniczego sprzyjają uprawianiu sportu
i turystyki. Na terenie miasta znajduje się wiele obiektów będących świadectwem bogatego
dziedzictwa kulturowego regionu. Wśród najważniejszych należy wymienić: Bazylikę Mniejszą p.w.
św. App. Piotra i Pawła, kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Kromołowie, kościół p.w. Trójcy
Przenajświętszej w Skarżycach, dworzec PKP, cmentarz żydowski, pałacyk Szymańskiego, osiedle
robotnicze TAZ (Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie) oraz ruiny zamku „Bąkowiec” w Morsku.
Walory środowiska kulturowego zostały opisane w rozdz. 4. Uwarunkowania wynikające ze stanu
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Mieszkańcy miasta oraz odwiedzający go turyści mogą miło spędzać czas organizując wędrówki
piesze i rowerowe, wspinaczki skałkowe, jazdy konne, grzybobrania, wędkowania bądź korzystając
z profesjonalnych obiektów sportowych OSiR w Zawierciu.
Bazę noclegową na terenie miasta tworzą hotele: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu,
Ośrodek Rekreacyjny „Morsko”, Hotel Villa Verde Resort & Spa, Hotel Zawiercie****, PUT
„Putex”, gospodarstwa agroturystyczne: cztery w Bzowie, po jednym w Karlinie i Skarżycach. Usługi
w zakresie gastronomii zapewniają liczne pizzerie oraz restauracje zlokalizowane w Zawierciu.
Dostęp do stosunkowo bogatej infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej ułatwiają dwa Punkty
Informacji Turystycznej w centrum Zawiercia (Jurajska Informacja Turystyczna oraz Punkt Informacji
Turystycznej).
Centralne położenie miasta względem terenów skałkowych oraz stosunkowo dobre połączenia
komunikacyjne pozwalają uznać Zawiercie jako najlepszy punkt wyjścia na teren parku „Orlich
Gniazd”, będący atrakcyjnym obszarem ze względu na krajobraz wapiennych ostańców oraz zjawisk
krasowych.
Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wyznaczono kilkadziesiąt pieszych tras turystycznych,
z których kilka przebiega przez Zawiercie. Najbardziej znanymi są: Szlak Orlich Gniazd i Szlak
Warowni Jurajskich.
15

Na podstawie publikacji Urzędu Miasta Zawiercia, 2011
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Piesze szlaki turystyczne:
Niebieski Szlak Warowni Jurajskich o długości 154 km (nr ewid. SL-2 i KA-2). Przebiega przez:
Podzamcze – Ogrodzieniec – Józefów – Zawiercie – Pomrożyce – Skarżyce – Morsko –
Podlesice – Zdów – Ogorzelnik.
Czerwony Szlak Orlich Gniazd o długości 163,9 km (nr ewid. SL-1 i KA-1). Przebiega przez:
Smoleń – Pilica – Kocikowa – Podzamcze – Karlin – Żerkowice – Okiennik Duży – Morsko –
rez. Góra Zborów – Zdów, Bobolice, Mirów.
Czerwony Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej o długości 33,7 km (nr ewid. SL-7041). Przebiega
przez: Zawiercie – Józefów – Centuria – Hutki-Kanki – Chechło – Błędów – Sławków.
Żółty Szlak Zamonitu im. T. Belkego o długości 71,5 km (nr ewid. SL-101). Przebiega przez:
Niegowonice – Centuria – Krępa – Podzamcze – Giebło – Mokrus – Siamoszyce – Kroczyce –
Zdów – Bobolice – Niegowa.
Zielony Szlak Tysiąclecia o długości 50,5 km (odcinek Skarżyce – Siewierz) + 49,6 km (odcinek
Siwierz – Bytom (nr ewid. SL-244). Przebiega przez: Skarżyce – Kromołów – Bzów –
Podzamcze – Żelazko – rez. Góra Chełm – Hutki Kanki – Centuria – Rokitno Szlacheckie – Łazy
– Ciągowice – Zazdrość – Kuźnica Sulikowska – Siewierz.

Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej istnieją warunki sprzyjające turystyce rowerowej. Dla jej
miłośników został przygotowany i wytyczony Czerwony Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd,
którego długość wynosi ok. 190 km. Przebiega przez: Żerkowice – Karlin – Bzów – Podzamcze –
Ryczów – Złożeniec – Smoleń – Krzywopłoty – Zamek Bydlin.
Ponadto przez teren miasta przebiegają inne ciekawe trasy rowerowe.
 Zawiercie – Blanowice – Kromołów – Karlin – Giebło – Pilica – Podzamcze – Ogrodzieniec –
Zawiercie. Trasa pozwalająca zobaczyć zamki w Pilicy i Podzamczu oraz zabytkowe kościoły
w Kromołowie, Pilicy, Ogrodzieńcu oraz jeden z najstarszych w Polsce murowanych kosciołów
w Gieble. Najbardziej interesujący i najtrudniejszy fragment to odcinek z Kromołowa do Pilicy.
 Zawiercie – Kromołów – Bzów – Fugasówka – Zawiercie. Krótka trasa pozwalająca zwiedzić
Kromołów oraz zobaczyć dworek w Bzowie i źródła Czarnej Przemszy.
 Zawiercie – Blanowice – Skarżyce – Morsko – Włodowice – Zawiercie. Prowadzi przez ruiny
zamku w Morsku i ruiny pałacu we Włodowicach. Niemal cała droga wiedzie przez teren Jury.
Na trasie znajduje się sporo skał w tym jedna z najsłynniejszych Okiennik Wielki w Skarżycach.
 Zawiercie – Blanowice – Skarżyce – Lgota Murowana – Kroczyce – Podlesice – Rzedkowice –
Włodowice – Rudniki – Zawiercie. Interesująca długa trasa. Szczególnie polecana dla tych,
którzy chcą zobaczyć jedne z najciekawszych form skalnych: Okiennik Wielki w Skarżycach,
skały Piaseczna, Góra Zborów, Skały Rzędkowickie.
 Zawiercie – Kroczyce – Pradła – Lelów – Bystrzanowice – Janów – Złoty Potok – Żarki –
Myszków – Zawiercie. Trasa bardzo długa ok. 100 km. Głównymi atrakcjami trasy są: Lelów,
Staromieście, dwór w Bystrzanowicach, Janów, dolina Wiercicy. Przy trasie znajduje się pałac
i dworek w Złotym Potoku oraz ruiny zamku Ostrężnik.

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI
I JEJ MIENIA
W grudniu 2010 r. opracowany został Plan Reagowania Kryzysowego Miasta Zawiercia.
W niniejszym dokumencie wymienione zostały zagrożenia mogące wystąpić na terenie miasta wraz
z ich szczegółową charakterystyką, a także oceną ryzyka ich wystąpienia. Ponadto plan sprecyzował
zadania i obowiązki zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie miasta w sytuacjach
kryzysowych oraz określił warianty działań w sytuacjach kryzysowych. Jego celem jest usprawnienie
reagowania na niebezpieczne zdarzenia, łagodzenie ich skutków oraz przywracanie i odtwarzanie
warunków bytowania po zaistniałych zdarzeniach. W ramach planu została wykonana analiza
zagrożeń występujących na terenie miasta Zawiercia. Charakterystykę zagrożeń mogących wystąpić
na terenie miasta wraz z oceną ryzyka wystąpienia prezentuje poniższa tabela.
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dz. Kromołów

2.

intensywne opady
deszczu gwałtowne
topnienie śniegów

dz. Marciszów
ul. Zarzecze
ul. Ogrodowa
dz. Dąbrowica
ul. Szklarska

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10..
11.

tsp składowane w
Hucie Szkła
„Zawiercie” Sp. z o,o, kwas fluorowodorowy
0,800 Mg - kwas
siarkowy 23,320 Mg
tsp składowane w OŻ
„Zawiercie” S.A. - kwas
solny 4,659 Mg - kwas
fluorowodorowy 0,600
Mg
materiały
niebezpieczne
składowane w Stacji
Paliw BP „Koliber” –
etylina 113,500 Mg

dz. Dąbrowica
ul.Towarowa 18
X-5596000
Y-4388000

6

7

8

9

10

brak

tak

0

zalanie
budynków
uszkodzenie
nawierzchni
dróg lokalnych

brak

brak

tak

0

podtopienie
budynków

1:1

brak

brak

brak

w promieniu
500 m

skażenie
terenu

0 : 10

400
0

brak

brak

brak

teren zakładu
pracy

skażenie
terenu

0 : 10

400
teren stacji

uszkodzenie
nawierzchni
drogi krajowej
Nr 78
uszkodzenie
konstrukcji
budynku UM

brak

w promieniu
50 m

eksplozja
zbiorników z
paliwami i
gazem

0:10

w
zależności
od miejsca
ewent.
uwolnienia
tsp oraz od
rodzaju
uwolnioneg
o środka

skażenie
dworca PKP;
zablokowanie
strategicznych
magistrali
kolejowych

brak

pasy terenu
szerokości
500 m wzdłuż
torów
kolejowych

skażenie
terenu

0 : 10

skażenie
terenu;
eksplozja
materiałów
wybuchowych

0:10

brak

1:1

straty w
uprawach
zarażenie
mieszkańców
blokada dróg

1:
100
1:
100
1:1

2516
0

152
0
125
0
188
0
w czwartki:
1188
0

1:100

ul. Leśna 10
X-5596250
Y-4389000
dz. Centrum
ul. Paderewskiego
8
X-5595450
Y-4388500

możliwość zaistnienia
katastrofy kolejowej z
udziałem tsp i mat.
niebezpiecznych
przewożonych trasami
kolejowymi w rocznej
ilości: - chlor 8000,000
Mg - kwas
chlorosulfonowy
2400,000 Mg - kwas
siarkowy 300,000 Mg –
amoniak 10000,000
Mg – paliwa 10800,000
Mg
możliwość zaistnienia
katastrofy drogowej z
udziałem tsp i mat.
niebezpiecznych
przewożonych trasami
drogowymi (rocznie) –
amoniak 24,000 Mg –
paliwa 15080,000 Mg materiały wybuchowe
600,000 Mg
długotrwała susza
długotrwałe upały
podpalenie

obszary zalesione I
kat.zag.poż./ pola
uprawne

choroby roślin

pola uprawne

choroby zakaźne
zwierząt
gwałtowne burze

P-stwo*

1.

intensywne opady
deszczu i gradu
mogące spowodować
zjawisko nagłego
spływu wód
deszczowych z
okolicznych wzgórz

5
uszkodzenie
nawierzchni
drogi krajowej
Nr 78
uszkodzenie
sieci
przesyłowej
wod.-kan.

Inne zagrożenia

4

Strefa zagrożeń od
ZZR i ZDR oraz tras
przewozu
materiałów
niebezpiecznych

3

Zagrożenie
powodziowe

Ilość zagrożonych
osób/strefa
zagrożeń
śmiertelnych

2

Zagrożenie
pożarowe

Lokalizacja (adres
lub opis,
współrzędne
topograficzne

1

Zagrożenie dla
infrastruktury
krytycznej (opis
wpływu)

Lp.

Zagrożenie
(szczegółowy opis
jakościowy i
ilościowy)

Tab. 25. Zagrożenia występujące na terenie Zawiercia

trasa kolejowa
Katowice –
Częstochowa
CMK

droga krajowa
Nr 78
droga wojewódzka
Nr 791

cały teren miasta
cały teren miasta

tak

tak

w
zależności
od miejsca
ewent.
uwolnienia
tsp oraz od
rodzaju
uwolnioneg
o środka

zablokowanie
drogi krajowej
Nr 78

tak

brak

pasy terenu
szerokości
500 m wzdłuż
drogi krajowej
Nr 78 i drogi
wojewódzkiej
Nr 791

0
0

brak

tak

brak

0

brak

brak

brak

0

brak

brak

brak

0

zniszczenie

tak

tak

0

0
0
wszyscy
mieszkańcy
wszyscy
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mieszkańcy

wichury

12.

wybuch pożaru/
wybuch gazu w
budynku
wielorodzinnym

dz. Centrum
dz. Piłsudskiego
dz. Stary Rynek
dz.Szymańskiego
dz. Argentyna
dz. Szymańskiego
dz. Warty
dz. Zuzanka
dz. Zuzanki

13.

skażenie radiacyjne

cały teren miasta

14.

epidemie

cały teren miasta

15.

zakłócenie porządku
publicznego

cały teren miasta

lub
uszkodzenie
sieci
przesyłowych

w
zależności
od ilości
mieszkańcó
w budynku

wszyscy
mieszkańcy
wszyscy
mieszkańcy
wszyscy
mieszkańcy

brak

tak

brak

0

brak

brak

brak

0

brak

brak

brak

0

zniszczenie
obiektów

tak

brak

0

katastrofa
budowlana

skażenie
radioaktywne
masowe
zachorowania
podpalenia
wybuchy

1:1

1:100
1:100
1:100

*) prawdopodobieństwo rozumiane jako częstotliwość występowania zdarzeń związanych z zagrożeniem (zagrożenie
naturalne – 100 lat, zagrożenie techniczne – 10 lat)
Źródło: Plan Reagowania Kryzysowego Miasta Zawiercia, 2010

W okresie od 01.01.2007 do 31.12.2011 r. na terenie miasta Zawiercie według danych z Komendy
Powiatowej Policji w Zawierciu odnotowano 3 487 przestępstw. Liczba popełnianych przestępstw
systematycznie maleje. W strukturze przestępstw wyraźnie dominują kradzieże (73%). Do największej
ilości przestępstw dochodziło w rejonach następujących ulic:
 ul. Piłsudskiego – 269 zdarzeń tj. 8% wszystkich przestępstw,
 ul. Paderewskiego – 201 zdarzeń tj. 6%,
 ul. Żabia – 142 zdarzeń tj. 4%.
W analizowanym okresie na terenie miasta Zawiercie odnotowano 2 338 wykroczeń (art. 119
i 124 kodeksu wykroczeń) z kategorii kradzież i uszkodzenie mienia. Kradzieże stanowiły 74%
wszystkich wykroczeń. Do największej ilości tzw. drobnych kradzieży (art. 119 kodeksu wykroczeń)
dochodzi w rejonach gdzie usytuowane są supermarkety i targowiska miejskie tj.:
 ul. Piłsudskiego – 326 zdarzeń tj. 20% drobnych kradzieży,
 ul. B. Westerplatte – 198 zdarzeń tj. 12%,
 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – 176 zdarzeń tj. 11%.
Z kolei do największej ilości uszkodzeń mienia (art. 124 kodeksu wykroczeń) dochodziło
w rejonach:
 ul. Paderewskiego – 35 zdarzeń tj. 6% uszkodzeń mienia,
 ul. Piłsudskiego – 27 zdarzeń tj. 5%,
 ul. Marszałkowska – 24 zdarzenia tj. 4%.
W analizowanym okresie na terenie miasta Zawiercie odnotowano 8724 interwencje publiczne.
Najczęściej interweniowano w rejonach ulic:
 ul. Piłsudskiego – 865 interwencji tj. 10% wszystkich interwencji,
 ul. Paderewskiego – 570 interwencji tj. 7%,
 ul. 3 Maja – 455 interwencji tj. 5%.
Strukturę zdarzeń zaistniałych w ruchu drogowym w analizowanym okresie prezentuje poniższa
tabela.
Tab. 26. Zdarzenia w ruchu drogowym zaistniałe w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2011 r.
Kategoria
Wypadek

Ilość zdarzeń
128

Wypadek z udziałem nietrzeźwego kierowcy (art. 178a§1 kk)

9

Wypadek z udziałem nietrzeźwego kierującego innym
pojazdem np. rowerem (art. 178a§2 kk)

3

Wypadek śmiertelny

2
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Kategoria

Ilość zdarzeń

Kolizja

2807

Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy (art. 178a§1 kk)

133

Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierującego innym pojazdem
np. rowerem (art. 178a§2 kk)

7

Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy (art. 87§1 kw)

15

Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierującego innym pojazdem
np. rowerem (art. 87§2 kw)

6

Potrącenie pieszego

113
razem

3223

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KPP Zawiercie

Obszarami na których najczęściej dochodzi do wypadków lub kolizji drogowych są przede
wszystkim: droga krajowa nr 78, ul. Piłsudskiego, ul. Blanowska, ul. Łośnicka, ul. Oświatowa,
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Leśna oraz ul. 11 Listopada. W analizowanym okresie na terenie
miasta Zawiercie zostało zatrzymanych 721 nietrzeźwych kierujących.
Mieszkańcy Zawiercia są dobrze poinformowani o zagrożeniach występujących na terenie miasta.
Na stronie internetowej UM (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) zamieszczone
są „Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń”. Ogólnie dostępna publikacja zawiera
informacje o: zagrożeniach występujących w Zawierciu, zasadach zachowania się na wypadek
różnych zagrożeń, numerach telefonów służb Urzędu Miejskiego i służb ratunkowych na terenie
miasta, sygnałach alarmowych, zasadach postępowania po ogłoszeniu alarmu.
Instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Zawiercia są:
1. Prezydent Miasta Zawiercia.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu.
3. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.
oraz w ramach współdziałania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego takie instytucje, jak:
 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu,
 Szpital Powiatowy w Zawierciu,
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu,
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu,
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.
Na terenie miasta nie występują obszary osuwania się mas ziemnych.
W 2009 r. RZGW wyznaczył wzdłuż rzeki Warty obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią
o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (112 ha) i p=10% (78 ha). Brak wyznaczenia przez RZGW
obszarów powodziowych dla pozostałych rzek nie oznacza, że zagrożenie takie nie może wystąpić
w innych dolinach. Obszar ten został przedstawiony na rysunku „Uwarunkowania rozwoju miasta”.

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
7.1. DOKUMENTY SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO
Dokumentami szczebla wojewódzkiego są:
1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, obowiązujący w latach
2004-2019, przyjęty uchwałą nr II/21/2/2004Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
21.06.2004 r., wraz ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Śląskiego, obowiązujący w latach 2010-2025, przyjętą uchwałą nr III/56/1/2010 Semiku
Województwa Śląskiego z dnia 22.09.2010
2. Strategia Rozwoju Województwa „Śląskie 2020”, przyjęta uchwałą nr III/47/1/2010 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 17.02.2010,
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3. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2018, przyjęty uchwałą nr IV/6/2/201 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 14.03.2011
4. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, obowiązujący
w latach 2009-2010 z perspektywą na 2011-2018, przyjęta uchwałą nr III/37/3/2009 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 29.04.2009
5. Program Małej Retencji dla Województwa Śląskiego, przyjęty uchwałą nr II/43/1/2006
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16.01.2006
6. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego do roku 2013,
przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/51/1/2010 z dnia 12.05.2010
7. Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii
8. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 przyjęta uchwałą
nr II/29/10/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20.12.2004
9. Strategia Rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego przyjęta w formie porozumienia zawartego
pomiędzy władzami samorządowymi jednostek wchodzących w skład Zagłębia, 2004 r.
W powyższych dokumentach na terenie gminy określono następujące zadania:
I. Transport
 budowa obwodnicy Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78,
 modernizacja linii kolejowej E65 (w ramach umowy AGC) dla osiągnięcia prędkości min.
v=250 km/h (w ruchu pasażerskim, postulowana budowa nowego przebiegu na odcinku
Zawiercie-Katowice,
 modernizacja linii kolejowej Zawiercie – Mierzęcice – MPL „Katowice-Pyrzowice” –
Tarnowskie Góry.
II. Turystyka
 tworzenie warunków do korzystniejszego rozwoju turystyki tranzytowej (Zawiercie jako
węzeł kolejowy oraz miasto leżące przy drodze 78).
III. Środowisko przyrodnicze
 ochrona kompleksów leśnych przed fragmentaryzacją,
 ochrona powierzchni ziemi i gleb, utrzymanie gruntów w kulturze rolnej,
 budowa obiektów małej retencji w dorzeczu rz. Warty,
 poprawa jakości powietrza oraz ochrona przez hałasem,
 poprawa jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych wraz z ochroną
przeciwpowodziową,
 zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej,
 przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,
 ochrona przed polami elektromagnetycznymi,
IV. Działalność gospodarcza
 stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej.

7.2. DOKUMENTY SZCZEBLA POWIATOWEGO
Dokumentami szczebla powiatowego są:
1. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004-2011, przyjęty
uchwałą nr XIV/120/03 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30.12.2003
2. Program Ochrony Środowiska Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004-2011, przyjęty uchwałą
nr XIV/120/03 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30.12.2003
3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie, przyjęta uchwałą nr XL/418/02
Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23.05.2002
4. Strategia bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego na lata 2007-2010, przyjęta uchwałą
nr VIII/4/07 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29.05.2007
5. Strategia rozwoju Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011-2020, przyjęta uchwałą
nr LI/514/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28.10.2010
6. Strategia rozwoju turystyki w Powiecie Zawierciańskim, przyjęta uchwałą nr XXI/207/04
Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30.09.2004
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W powyższych dokumentach na terenie gminy określono następujące zadania:
1. Transport:
 budowa obwodnicy drogowej miasta Zawiercie,
 budowa i remont dróg powiatowych.
2. Infrastruktura techniczna:
 modernizacja i rozbudowa infrastruktury okołodrogowej (chodniki, parkingi, ścieżki
rowerowe), uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie zagrożonych,
budowa i rozbudowa sieci monitoringu, w szczególności na newralgicznych
skrzyżowaniach dróg powiatowych,
 likwidacja barier komunikacyjnych, urbanistycznych i architektonicznych,
 budowa ekranów akustycznych na terenie Zawiercia,
 rozbudowa oraz unowocześnienie sieci gazowniczej i ciepłowniczej,
 stworzenie Powiatowej Sieci Szerokopasmowej.
3. Turystyka i kultura:
 rewitalizacja obiektów zabytkowych i ochrona dóbr kultury,
 wyznaczanie i zagospodarowanie rekreacyjnych szlaków turystycznych: wytyczenie
nowych ścieżek turystycznych (piesze, rowerowe, konne) wraz z oznakowaniem szlaków
tablicami,
 rozbudowa infrastruktury turystycznej: bazy noclegowej i gastronomicznej,
w szczególności przy głównych drogach powiatowych,
 rozdzielenie ruchu rowerowego od samochodowego,
 rozbudowa i modernizacja dworca kolejowego w Zawierciu,
 zagospodarowanie Parku Miejskiego im. A. Mickiewicza w Zawierciu poprzez założenie
instalacji świetlnej, zwiększenie liczby ławek, utworzenie placu zabaw dla dzieci i ścieżki
zdrowia,
 założenie w centrum Zawiercia wypożyczalni samochodów, rowerów i motocykli.
4. Ochrona środowiska:
 sporządzanie opracowania ekofizjograficznego i dokumentacji form ochrony przyrody,
 ochrona najcenniejszych przyrodniczo obszarów powiatu: ustanowienie użytkami
ekologicznymi źródeł Czarnej Przemszy, źródłowego odcinka Warty oraz stawu Łakotnik
w gminie Zawiercie,
 rewitalizacja terenów zdegradowanych ekologicznie terenów po likwidowanej hałdzie
w Łośnicach,
 zagospodarowanie gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej i nieprzydatnych rolniczo.
 prewencyjne działania przeciwpowodziowe: budowa przeciwpowodziowych zbiorników
retencyjnych w Kromołowie w gminie Zawiercie,
 usuwanie azbestu i produktów zawierających azbest.
5. Gospodarka:
 tworzenie podstaw do realizacji polityki klastrowej w wyznaczonych gałęziach
gospodarki np. odlewniczy, metalowy materiałów budowlanych, ceramiki, szkła
i przetwórstwa rolno – spożywczego – stworzenie stref aktywności gospodarczej.
7.3. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z POLITYKI ORGANÓW UZGADNIAJĄCYCH
I OPINIUJĄCYCH STUDIUM
Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy Prezydent Miasta Zawiercia poinformował o przystąpieniu
do sporządzenia studium instytucje i organy uzgadniające i opiniujące studium (pismo
GA.6720.73.11.2011.AR) a także dodatkowo Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego, Związek Gmin Jurajskich, Nadleśnictwa Siewierz i Olkusz oraz instytucje będące
gestorami
sieci
infrastrukturalnych
znajdujących
się
na
terenie
miasta
(pismo
GA.6720.73.12.2011.AR).
W odpowiedzi otrzymano poniższe wnioski:
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Tab. 27. Wnioski – odpowiedzi na zawiadomienia instytucji i organów uzgadniających i opiniujących studium

1

Data
wpływu
2011.10.18

2

2011.10.18

Burmistrz Miasta
Myszkowa
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków

3

2011.10.21

4

2011.11.04

Burmistrz Miasta
i Gminy
Ogrodzieniec
Plac Wolności 25
42-440 Ogrodzieniec
Burmistrz Miasta
Poręba
ul. Dworcowa 1
42-480 Poręba

5

2011.10.21

Śląski Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
ul. Francuska 12
40-015 Katowice

6

2011.10.31

7

2011.10.04

8

2011.10.21

Wojskowa Komenda
Transportu
w Katowicach
ul. Francuska 30
40-028 Katowice
Komenda Powiatowa
Policji
ul. Kasprowicza 9
42-400 Zawiercie
Dyrektor
Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

lp.

Nazwa jednostki
Zarząd
Województwa
Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Treść
Uwzględnienie zadań o znaczeniu ponadlokalnym tj: 1.„Modernizacja
(przebudowa, budowa nowych odcinków) dróg krajowych w tym DK nr 78”,
2.„Budowa dróg ekspresowych, w tym S 78”, 3.„Modernizacja linii kolejowych,
w tym Warszawa – Katowice – Wiedeń” oraz inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym „Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej
i w dorzeczu Warty, naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz
z Wartą” przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Śląskiego.
Zapisy studium powinny uwzględniać ustalenia Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego, określone w załączniku do pisma.
Zarząd Województwa Śląskiego wnioskuje również o uwzględnienie uwarunkowań
wynikających z wniosków przekazanych przez organy właściwe do opiniowania
projektu studium, szczególnie w zakresie: ochrony środowiska, przyrody,
krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk, dziedzictwa kulturowego, zabytków
i dóbr kultury współczesnej, systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych, obszarów występowania udokumentowanych złóż
kopalin, terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.
Wniosek o uwzględnienie interesów Gminy Myszków w przewidywanych
ustaleniach sporządzanego studium, szczególnie w zakresie lokalizacji
przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz lokalizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Informacja o dostępności
aktualnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszków na stronie internetowej.
Wniosek o uwzględnienie w studium istniejącego odcinka drogi łączącej
miejscowość Markowiznę z miastem Zawiercie na działce nr 4312/3

Wniosek o dokonywanie bieżących uzgodnień z Urzędem Miasta Poręba w
zakresie powiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych. Obecnie
w fazie opracowania znajduje się projekt zmiany studium, której celem jest
wyznaczenie obszarów do opracowania w mpzp oraz poszerzenie granic
potencjalnego rozwoju miasta poprzez ustalenie strefy aktywności gospodarczej.
Projekt obejmuje tereny graniczące bezpośrednio z zachodnią granicą
administracyjną miasta Zawiercie, w tym z terenami przeznaczonymi dla rozwoju
aktywności gospodarczej miasta.
W tekście i na rysunku studium należy uwzględnić problematykę archeologiczną;
W przypadku występowania obiektów zabytkowych oraz obszarów kwalifikujących
się do objęcia ochroną konserwatorską, konieczne jest ich wskazanie – w tekście
i na rysunku.
Należy uwzględnić obiekty sakralne wpisane do ewidencji oraz wszystkie obiekty
małej i dużej architektury sakralnej sprzed 1945r., natomiast obiekty małej
architektury świeckiej typu pomnik, rzeźba, polichromie – uwzględnić w wypadku
powstania przed 1939 r.
Wskazanie (w tekście i na rysunku) obiektów objętych ochroną poprzez wpis do
rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków
miasta Zawiercie.
Uwzględnienie ochrony obiektów dawnej techniki oraz przemysłu,
z uwzględnieniem obiektów wytypowanych przez WKZ do włączenia do ewidencji.
Uwzględnienie ochrony starodrzewu, układów alejowych drzew, układów
parkowych – zwrócenie uwagi na zadrzewienie przy obiektach zabytkowych jak
kościoły, cmentarze i inne obiekty architektoniczne.
Wniosek o zachowanie parametrów techniczno-eksploatacyjnych dróg i pozostałej
infrastruktury transportowej zgodnie z obowiązującymi aktami prawa

Brak uwag oraz wniosków

1. Ochrona wód (w tym GZWP) musi być realizowana przez maksymalne
ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń do gruntu i do wód powierzchniowych.
Planowane rozwiązania przestrzenne w zakresie gospodarki ściekowej powinny
uwzględniać:
- budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- objęcie wszystkich możliwych obszarów zbiorczą kanalizacją sanitarną
z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni,
- dopuszczenie na obszarach przewidzianych w studium do objęcia sanitarną
kanalizacją zbiorczą do czasu jej wybudowania odprowadzenia ścieków do
szczelnych szamb tylko jako rozwiązania tymczasowego,
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lp.

Data
wpływu

9

2011-11-02

10

2011-11-18

11

2011.10.18

12

2011.10.06

Nazwa jednostki

Dyrektor
Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
ul. Powstańców
Śląskich 41a
40-024 Katowice
Wojewódzki
Inspektor Ochrony
Środowiska
w Katowicach
ul. Powstańców
Śląskich 41a
40-024 Katowice
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej
ul. Leśna 12
42-400 Zawiercie

Treść
- kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z ciągów
komunikacyjnych, placów i parkingów oraz oczyszczenie ich zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
- dostosowanie lokalizacji nowych obiektów do struktur hydrogeologicznych,
- rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania skutkom suszy poprzez
zwiększanie małej retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod
retencjonowania wody.
2. Uwzględnienie w studium ograniczeń w użytkowaniu terenu wynikające z:
- zinwentaryzowanych stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych
i podziemnych,
- występowania nieobwałowanych obszarów pozostających w strefie przepływu
wód wielkich i uznawanych jako narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
Należy zdefiniować i usankcjonować w studium ww. obszary. Na obszarach
zalewowych nie należy przyjmować rozwiązań przestrzennych, które mogą
powodować straty powodziowe.
Należy uwzględnić granice zasięgu wód powodziowych i ochrony
przeciwpowodziowej zgodnie z opracowaniem pt. „Studium określające obszar
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzeki Warty”.
Ustanowienie oficjalnie obszarów chronionych oraz zwyczajowo stanowiących
szkielet systemu terenów zielonych i uznanych jako korytarze ekologiczne, obszary
klimatyczne i rekreacyjne.
Obszar objęty zmianą studium i leżący w granicach Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej nie znajduje się w zasięgu wyznaczonych przez Dyrektora
RZGW Gliwice stref zalewowych.

Informacja o obowiązku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do
studium zgodnie z art. 51 ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199 poz. 1227 z późn. zm).
Wniosek dotyczy sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla studium
przez właściwy organ, a zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie należy uzgodnić z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Uwzględnienie potrzeb w zakresie instalowania hydrantów do zewnętrznego
gaszenia pożaru oraz ich rozmieszczenie a także uwzględnienie usytuowania dróg
pożarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pism ww. instytucji i organów

Tab. 28. Wnioski – odpowiedzi na zawiadomienia pozostałych instytucji i organów

1

Data
wpływu
2011.11.02

2

2011.11.15

lp.

treść

Nazwa jednostki
Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Południe Sp. z o.o.
ul. Jordana 25
40-952 Katowice

ENION GRUPA TAURON

Przez teren objęty studium przebiegają będące w eksploatacji PSE Południe
S.A. linie elektroenergetyczne 220kV relacji:
Łośnice-Joachimów, Łośnice-Kielce, Łośnice-Koksochemia, Łośnice-Siersza.
Na terenie miasta usytuowana jest stacja elektroenergetyczna o napięciu
220/110kV „Łośnice”
Wniosek o uwzględnienie wymogów określonych w: Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 30.X.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14.VI.2007r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku, PN-E05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Dla ww. linii w pasie technologicznym o szerokości 50m (po 25 m z każdej
strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi) zabrania się budowy
budynków mieszkalnych i lokalizacji terenów przeznaczonych na pobyt ludzi.
Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odl. do 10m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu.
Warunki lokalizacji w ww. strefie pozostałych obiektów budowlanych
wymagają uzgodnienia z PSE – Południe S.A.
W planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej nie przewiduje się na tych
terenach nowych obiektów elektroenergetycznych o napięciu 220kV
i wyższym.
Na terenie miasta Zawiercie TAURON Dystrybucja S.A. posiada urządzenia
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Spółka Akcyjna, Oddział
w Będzinie, Będziński
Zakład
Elektroenergetyczny
ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin

2a

2012.05.11

ENION GRUPA TAURON
Spółka Akcyjna, Oddział
w Będzinie, Będziński
Zakład
Elektroenergetyczny
ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin

i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (WN), średniego napięcia (SN)
i niskiego napięcia (nN), dla których ustala się strefy bezpieczeństwa: 15m od
skrajnych przewodów roboczych napowietrznych linii WN, 8m – dla linii SN,
2m – dla linii nN oraz 2m dla kablowych linii SN i nN. W powyższych strefach
bezpieczeństwa zakazuje się:
a) wznoszenia budynków i użytkowania terenów w sposób, który mógłby
zagrażać trwałości i bezpieczeństwu linii elektroenergetycznych oraz
bezpieczeństwu przebywających w ich sąsiedztwie ludzi,
b) w przypadku zaistnienia zagrożenia trwałości lub bezpieczeństwa linii
elektroenergetycznych, wystąpienia zagrożenia porażeniowego lub innego
bezpośrednio zagrażającego życiu i zdrowiu osób postronnych, należy
zagwarantować możliwość niezwłocznego jego usunięcia przez właściciela
sieci elektroenergetycznej,
c) zakazuje się sadzenia drzew, które podczas wzrostu mogą zbliżyć się na
odległość mniejszą niż 5 m, lub w przypadku upadku w kierunku linii mogą
zbliżyć się na odległość mniejszą niż 1 m,
d) należy zapewnić możliwość swobodnego dojazdu do linii
elektroenergetycznych oraz swobodnego przemieszczania się w ich obrębie,
e) dopuszcza się :
- rolnicze użytkowanie strefy przy odpowiednim ograniczeniu rodzaju
i wysokości upraw,
- inne formy użytkowania terenu po uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A.
5) W planach TAURON Dystrybucja S.A. przewiduje się:
a) budowę nowej linii o napięciu znamionowym 110kV w kierunku Pilicy relacji
Ogrodzieniec – Pilica,
b) przebudowę odcinka linii 110kV relacji Kądzielów – Borowe Pole w rejonie
ul. Podmiejskiej,
c) budowę nowych stacji transformatorowych SN/nN wraz z powiązaniem po
stronie SN i wyprowadzeniem nN.
6) W przypadku kolizji projektowanej zabudowy:
a) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi WN – należy wystąpić
do TAURON Dystrybucja S.A. – Rejon Wysokich Napięć
b) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi SN/nN – należy
wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. – Rejon Dystrybucji Zawiercie
z wnioskiem o podanie warunków przebudowy,
7) W paragrafach dotyczących obszarów leśnych i rolnych należy umieścić
zapis treści „Dla całości gruntów w tym m.in. leśnych i rolnych dopuszcza się
wycinkę drzew zagrażających trwałości i bezpieczeństwu sieci
elektroenergetycznych”,
8) Wniosek o wskazanie rezerw terenowych pod budowę stacji
elektroenergetycznych w przypadku braku możliwości realizacji dostaw energii
elektrycznej z istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
9) Nowe obiekty elektroenergetyczne (zwłaszcza stacje elektroenergetyczne)
powinny być zlokalizowane na działkach będących we władaniu gminy bądź
na terenie kompleksu zabudowy.
Prośba o przesłanie do TAURON Dystrybucja S.A. do uzgodnienia
opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania. Projekt powinien zawierać plan z naniesioną siecią
elektroenergetyczną (istniejącą i projektowaną) oraz innymi mediami.
Sprecyzowanie zapisu pkt. 4 lit. a do pisma znak DT/DTW7/MK/60/1191/2011
z dn. 4.11.2011 r.:
Nie można jednoznacznie określić strefy ochronnej w pobliżu linii
elektroenergetycznych, gdyż jest ona zależna od indywidualnych
uwarunkowań wokół niej panujących. W zależności od tego, czy sprawa
dotyczy drzew, obiektu mieszkalnego, przemysłowego, rekreacyjnego, pracy
sprzętem dźwigowym itp. Dlatego każdą ze spraw należy rozpatrywać
indywidualnie i powinna być indywidualnie uzgadniana z właścicielem obiektu
elektroenergetycznego. Wyznaczenie (jakiejkolwiek) strefy ochronnej ma na
celu zagwarantowania braku możliwości prowadzenia prac lub zamierzeń
inwestycyjnych w pobliżu linii elektroenergetycznych bez wiedzy właściciela ,
gdyż może to prowadzić do niebezpieczeństwa – w przypadku prowadzenia
prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
wymagania i przepisy związane z obiektami elektroenergetycznymi określają
m.in. :
- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. ws. bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozp. Min. Środowiska z dn. 30 października 2003 r. ws. dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów
- Norma PN-EN 50341 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu
przemiennego powyżej 45 kV (dot. nowo budowanych linii)
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi
gołymi (ma status normy archiwalnej, jednak stosuje się do linii
wybudowanych przed wprowadzeniem normy PN-EN 50341)
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3

2011.10.31

Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ System Sp. z o.o. Oddział
w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54
44-266 Świerklany

4

2011.11.24

Górnośląska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Gazowniczy
w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11
41-800 Zabrze

5

2011.10.27

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Telekomunikacja Polska
SA Obszar Pionu Sieci
w Katowicach
ul. Ordona 13
40-163 Katowice

6

2011.11.07

Przy liniach elektroenergetycznych o najwyższych napięciach (220kV i
400kV), w pasie strefy ochronnej linii nie mogą być wznoszone domy
jednorodzinne i budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt
ludzi.
W stosunku do napowietrznych linii 110kV nie ma zakazu wznoszenia pod
przewodami elektrycznymi tych linii obiektów budowlanych oraz budynków
mieszkalnych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, pod
warunkiem zachowania ww. przepisów.
odległość obiektów budowlanych i budynków mieszkalnych od
elektroenergetycznych linii zależy od napięcia pod jakim znajdują się
przewody elektryczne. Przyjmuje się, że dla linii napowietrznej o napięciu od
1 do 45kV powinna być zachowana odległość >=3m, a przy napięciu
110kV>=4,9 m. W przypadku (konieczności) prowadzenia przewodów
elektrycznych nad dachami obiektów budowlanych zaleca się, aby zachowane
były poniższe (pionowe) odległości:
- dla napięcia do 1kV – 2,5 m dla płaskiego dachu, 1,0 m dla dachu
spadzistego
- dla napięcia od 1 do 45kV - >= 5,2 m
- dla napięcia 110kV - >= 6,5 m
W granicach terenu objętego studium Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Świerklanach eksploatuje poniżej wymienione
gazociągi i obiekty systemu przesyłowego:
- gazociąg w/c DN 50 PN 6,3MPa, odgałęzienie do SRP IO Zawiercie
Marciszów,
- gazociąg w/c DN 250 PN 6,3MPa, odgałęzienie do SRP IO Huta Zawiercie,
- obiekt systemu przesyłowego - SRP IO Zawiercie Marciszów, Q=3000nm3/h,
- obiekt systemu przesyłowego - SRP IO Huta Zawiercie, którego właścicielem
jest Huta Zawiercie,
- punkt pomiarowy na terenie SRP IO Huta Zawiercie.
W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych w stosunku
do istniejących urządzeń gazowych należy uwzględnić przepisy wynikające
z Dz.U. Nr 139 z 7 grudnia 1995r.
Odległości podstawowe stacji gazowych od obiektów terenowych powinny być
równe odległościom ustalonym dla gazociągu zasilającego stację, lecz nie
mniejsze od poziomego zasięgu zewnętrznej strefy zagrożenia wybuchem
ustalonej dla tych stacji (Dz.U. Nr 139 z 7 grudnia 1995r.).
Plany realizacyjne budowy: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności
publicznej, obiektów małej architektury, obiektów sportu i rekreacji, parkingów,
garaży, infrastruktury technicznej oraz plany dot.: podziałów nieruchomości,
ogrodzeń posesji, zalesień i nasadzeń gruntów wymagają każdorazowego
uzgodnienia lokalizacji w OGP GAZ – SYSTEM S.A. oddział w Świerklanach.
Inwestycje takie jak modernizacja, remont istniejących odcinków dróg,
chodników i rowów melioracyjnych oraz budowa nowych dróg wymagają
uzgodnienia szczegółowych warunków budowy.
Na terenie objętym opracowaniem Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp.
z o.o. eksploatuje sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia wybudowane
w technologii PE i ze stali. Ww. sieci gazowe są w dobrym stanie technicznym
i mogą być źródłem zaopatrzenia w paliwo gazowe dla potencjalnych
odbiorców na terenie objętym opracowaniem. Decyzja o ewentualnej
rozbudowie sieci gazowej może zostać podjęta po zbadaniu zainteresowania
potencjalnych odbiorców oraz po wykonaniu analizy technicznej
i ekonomicznej.
Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. posiada informacje jedynie o
dystrybucyjnej sieci gazowej. Przesyłowe sieci gazowe wysokiego ciśnienia
obsługiwane są przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - System
Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach.
W granicach obszaru objętego studium Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. nie posiada urządzeń wodociągowych.
Wniosek o ujęcie w studium:
1) możliwości kompleksowej realizacji sieci teletechnicznej TP S.A.
zapewniającej pełną obsługę wszystkich istniejących i projektowanych
obszarów zabudowy, a także poza tymi obszarami,
2 i 3) możliwości sytuowania tej sieci w liniach rozgraniczających dróg
i ciągów pieszych w sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi,
bezpieczeństwa itp. także poza liniami rozgraniczającymi dróg,
4) możliwości lokalizacji naziemnych obiektów kubaturowych urządzeń
telekomunikacyjnych jako obiektów wolnostojących jak i wewnątrz budynków
5) możliwości dostępu do tych urządzeń i sieci w trybach zwykłej eksploatacji
oraz w trybie awaryjnym,
6) przewidzenia w planowanym zagospodarowaniu odpowiednich stref
i odległości ujętych w stosownych normach i podziemnych – od
teletechnicznych sieci podziemnych i nadziemnych,
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7

201.11.21

PKP S.A. Oddział
Gospodarowania
Nieruchomościami
ul. Dworcowa 3
40-112 Katowice

8

2011.10.26

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

9

2011.10.24

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice
Zespół Parków
Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
ul. Krasickiego 25
42-500 Będzin
Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów
Państwowych
ul. Św. Huberta 43/45
40-543 Katowice
Nadleśnictwo Siewierz
Łysa Góra 6
42-470 Siewierz

10

11

2011.11.08

2011.10.18

12

2011.10.17

13

2011.10.31

Vattenfall Distribution
Poland S.A.
ul. Portowa 14a
44-100 Gliwice

7) możliwości zmiany sieci napowietrznych na sieci doziemne
8)dopuszczenie do przekładki istniejących sieci w razie konfliktu
z projektowanych zainwestowaniem terenów,
9) przewidzenia możliwości budowy i rozbudowy telekomunikacyjnych linii
i sieci radiowych, wraz z niezbędnymi obiektami i antenami linii radiowych,
stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te stacje,
10) zapewnienie ciągłości powyżej wymienionych działań dla tworzenia
budowy społeczeństwa informatycznego.
Wniosek o uwzględnienie w projekcie studium poniższych funkcji
zagospodarowania terenu:
1. Działki nr 3, 1/2, 25, 26/1 oraz dwa fragmenty działki nr 70/4 (obręb
Zawiercie, k.m. 57) – zmiana przeznaczenia na teren zabudowy usługowej
oraz techniczno-produkcyjnej,
2. Działki nr 62, 65/1, 67/4, 67/3, 67/5, 67/6, 67/7, 68/8, 68/9, 68/7, 68/5, 69/2,
68/10, 69/6, 69/3, 69/6, 69/5, 39/1, 39/11 (część) (obręb Zawiercie k.m. 61) –
zmiana przeznaczenia na tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej,
3. Działka nr 63/2 (część) – zmiana przeznaczenia na tereny zabudowy
handlowo-usługowej.
Uwzględnienie przebiegu:
- istniejącej drogi krajowej nr 78 jej klasę oraz parametry techniczne, przy
czym z chwilą oddania do użytkowania obwodnicy, nastąpi zmiana kategorii
drogi krajowej nr 78 na niższą,
- planowanej obwodnicy.
Obsługa komunikacyjna terenów graniczących z drogą krajową nr 78 powinna
być zapewniona od strony układu drogowego lokalnego. Nie należy
projektować nowych włączeń komunikacyjnych z terenów przyległych na ww.
drogę. A wszystkie skrzyżowania dróg z drogą krajową powinny spełniać
warunki rozporządzenia MTiGM z dn. 2 marca 1999 r.;
Uwzględnienie przyszłego oddziaływania hałasu od planowanej obwodnicy
miasta Zawiercie – zaleca się aby nie sytuować nowych terenów
podlegających ochronie akustycznej w strefie ponadnormatywnego
oddziaływania hałasu;
Nie sytuowanie nowych terenów podlegających ochronie przed hałasem w
rejonie oddziaływania drogi krajowej nr 78;
Lokalizacja obiektów budowlanych w odległości od drogi krajowej nr 78
zgodnie z przepisami ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
Zakaz lokalizacji reklam, w tym reklam świetlnych, w szczególności o
zmiennej treści skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi krajowej
nr 78.
Brak wniosków

Uwzględnienie w studium projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego
„Orlich Gniazd” – zgodnie z załączonym wypisem.

Przy przeznaczeniu w studium lasów Skarbu Państwa na cele nierolnicze
i nieleśne należy uzyskać zgodę Ministra Środowiska – bez tego plan jest
automatycznie wadliwy.
Nadleśnictwo Siewierz informuje:
Teren objęty sporządzeniem studium obejmuje grunty leśne Skarbu Państwa
pod zarządem PGL LP Nadleśnictwa Siewierz zlokalizowane w obrębach
Zawiercie, Kromołów, Blanowice.
Lokalizacja nieruchomości w ww. obrębach jest ujęta w zapisach państwowej
ewidencji gruntów prowadzonej przez Urząd Miasta Zawiercie.
Tereny leśne w opracowywanym studium powinny być opisane jako tereny
leśne.
Całość lasów pod tym nadzorem jest zaliczona do lasów ochronnych.
Przy przeznaczeniu w studium lasów Skarbu Państwa na cele nierolnicze
i nieleśne należy uzyskać zgodę Ministra Środowiska – bez tego plan jest
automatycznie wadliwy
Na terenie objętym studium spółka Vattenfall Distribution Poland S.A. nie
posiada i nie eksploatuje żadnych sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pism ww. instytucji i organów

W grupie tej znalazły się dwa wnioski, które mają bezpośrednie odniesienie przestrzenne:
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wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec o uwzględnienie w studium
istniejącego odcinka drogi łączącej miejscowość Markowiznę z miastem Zawiercie na
działce nr 4312/3.
wniosek PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami o uwzględnienie
w projekcie studium zmiany funkcji zagospodarowania terenu działek będących
dotychczas terenami kolejowymi na tereny zabudowy usługowej, technicznoprodukcyjnej, usługowej i produkcyjnej oraz zabudowy handlowo-usługowej.

7.4. DOKUMENTY SZCZEBLA LOKLANEGO
7.4.1. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZAWIERCIE 2025 PLUS
W Strategii Rozwoju miasta Zawiercie określanie celów odbywało się w 3 obszarach
tematycznych: administracja i przestrzeń, gospodarka, sprawy społeczne.
Misją miasta jest:
„Zawiercie – miasto dobrych połączeń, które dzięki jasnemu układowi przestrzennemu oraz
unikalnemu położeniu na granicy aglomeracji, stwarza warunki do wygodnego mieszkania oraz do
rozwoju funkcji gospodarczych. Miasto zrównoważonego rozwoju, wykorzystujące najlepsze elementy
dynamicznie rozwijającej się gospodarki przemysłowo-usługowej Śląska i walorów turystycznych Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, którego rozwój opiera się o trzy podstawowe funkcje: mieszkanie, pracę
i czas.”
W strategii silny nacisk położono na sprawy przestrzenne. Celami, których realizacja wiązała się
będzie ze zmianami jakościowymi w przestrzeni miasta należą:
1. Stworzenie warunków do rozwoju funkcji mieszkalnej i turystycznej w Gminie – Zawiercie:
tu warto zamieszkać
2. Stworzenie warunków do rozwoju aktywności gospodarczej w Mieście – Biznes rozkręca się
w Zawierciu
3. Budowa administracyjnego, kulturowego i usługowego centrum Miasta – Zawiercie:
nowoczesne i dynamiczne
7.4.2. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZAWIERCIE
Plan Rozwoju Lokalnego gminy Zawiercie przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Zawiercia
nr XXX/309/05 z dnia 02.02.2005. Dokument ten określa problemy gminy w zakresie 7 obszarów:
ochrony środowiska, społeczeństwa, infrastruktury społecznej, turystyki i rekreacji, gospodarki oraz
zarządzania miastem. Na podstawie analizy SWOT ww. obszarów wybrano następujące kwestie:
 mocne strony: walory przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowe, duże zasoby siły roboczej,
 słabe strony: wysoki wskaźnik bezrobocia, niski napływ kapitału,
 szanse: położenie miasta, rządowe i pomocowe środki dla aktywizacji bezrobotnych i rozwoju
sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 zagrożenia: społeczno-ekonomiczne skutki restrukturyzacji tradycyjnych gałęzi przemysłu,
brak stabilności prawnej i finansowej.
Tab. 29. Obszary i cele strategiczne Planu Rozwoju Lokalnego gminy Zawiercie
Obszar
Cel strategiczny
Gospodarka
I.
System monitoringu bieżącego w zakresie sytuacji gospodarczej kluczowych
przedsiębiorstw miasta
II.
Przygotowanie oferty terenów pod inwestycje
III. Przygotowanie ofert dla przyszłych inwestorów na bazie istniejących
i likwidowanych przedsiębiorstw
IV. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości
V. Kreowanie miasta jako ośrodka (bazy ) turystyczno-rekreacyjnej regionu;
Rozwój sektora usług turystycznych
VI. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jako forma pobudzenia rozwoju
segmentu lokalnego
VII. Promowanie produkcji rolnej oraz przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego
VIII. Tworzenie infrastruktury okołobiznesowej
IX. Rozwój szkolnictwa prywatnego na potrzeby gospodarki
Środowisko naturalne
I.
Poprawa środowiska naturalnego
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II.
III.
IV.
V.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

Zmniejszenie niskiej emisji
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Ochrona Zespołu Jurajskiego Parku Krajobrazowego
Miasto zielone i przyjazne
Edukacja
Przygotowanie oferty w zakresie edukacji ponadpodstawowej
Analiza aspiracji edukacyjnych młodzieży i kreowanie poziomu wykształcenia
Rozszerzenie kierunków kształcenia na poziomie szkoły wyższej
Infrastruktura techniczna
Modernizacja układów drogowych oraz optymalizacja organizacji ruchu
Komunikacja zewnętrzna
Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz utrzymanie w dobrym stanie
technicznym istniejącej substancji mieszkaniowej
IV. Modernizacja sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej
V. Wykorzystanie innowacji tech. dla komunikacji społecznej
VI. Budowa sieci gazowych
VII. Modernizacja sieci ciepłowniczych oraz źródeł ciepła
Społeczeństwo,
I.
Przeciwdziałanie bezrobociu
infrastruktura społeczna
II.
Tworzenie korzystnych warunków bytowych
oraz relacje władzaIII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
społeczeństwo
IV. Tworzenie skutecznego systemu opieki społecznej i zdrowotnej
V. Tworzenie warunków do skutecznej integracji społ. lokalnej
VI. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego
VII. Ochrona zasobów kulturowych miasta
VIII. Zwiększenie aktywności społeczeństwa miasta
IX. Zagospodarowanie przestrzenne miasta
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego gminy Zawiercie

Do najważniejszych zadań, z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego, postulowanych
przez twórców Planu należą:
 wykonanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta uwzględniającego
potencjalne lokalizacje nowych przedsiębiorstw,
 doprowadzenie do tych terenów infrastruktury technicznej,
 sformułowanie ofert lokalizacji w zakresie wspierania sektorów: MSP, usług turystycznych
i budownictwa mieszkaniowego,
 zmniejszenie uciążliwości zakładów przemysłowych dla środowiska naturalnego,
 modernizacja Ciepłowni Miejskiej, doprowadzenie sieci CO do osiedli i budynków
komunalnych,
 rekultywacja starych wysypisk, terenów zdegradowanych oraz terenów po eksploatacji
kruszywa,
 opracowanie planu zagospodarowania i ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych,
 budowa, rozbudowa i modernizacja: parków miejskich, bazy rekreacyjnej, ścieżek
rowerowych,
 budowa zachodniej i południowej obwodnicy miasta,
 uruchomienie szybkiej komunikacji z lotniskiem oraz ważniejszymi centrami
administracyjno-gospodarczymi,
 rozwój budownictwa komunalnego,
 opracowanie planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej, gazowniczej oraz cieplnej w mieście,
 oświetlenie terenów peryferyjnych miasta,
 ochrona zabytków.
7.4.3. LOKALNY PLAN REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA
ZAWIERCIE NA LATA 2005 - 2013
Na mocy uchwały Rady Miejskiej Zawiercia nr XXXVIII/416/05 z dnia 24.08.2005, przyjęty
został Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Miasta Zawiercie na lata 2005-2013.
Twórcy stawiają sobie za cel:
 podniesienie walorów inwestycyjnych gminy,
 zwiększenie jej atrakcyjności,
 stworzenie nowych miejsc pracy
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Plan działań na obszarach rewitalizowanych:
1. Poprawa infrastruktury edukacyjnej,
2. Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej,
3. Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Warty,
4. Rewitalizacja terenów starego miasta z ul. Marszałkowską i Pl. Dąbrowskiego.
7.4.4. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAWIERCIE NA LATA 2004 –
2011 ORAZ AKTUALIZACJA NA LATA 2008-2011
Rada Miejska Zawiercia uchwałą nr XVII/202/02 z dnia 11.02.2004 r. przyjęła Program Ochrony
Środowiska dla miasta Zawiercie na lata 2004-2011 opracowany w ramach projektu „Program
ochrony środowiska powiatu zawierciańskiego i gmin powiatu na lata 2004 – 2011”. W roku 2009
przyjęta została uchwała Rady Miejskiej Zawiercia nr XXXI/420/09 z dnia 18.02.2009 dokonująca
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zawiercie na lata 2008-2011 z perspektywą do
2015 roku.
Dokumenty te wskazują główne zagrożenia dla środowiska w rozwoju miasta:
1. Transport:
 emisja zanieczyszczeń powietrza w postaci spalin,
 hałas,
 zanieczyszczenie gleb i szaty roślinnej wzdłuż dróg,
 skutki zdarzeń nadzwyczajnych związanych z transportem materiałów niebezpiecznych,
 ingerencja w krajobraz i sferę przyrodniczą wraz z rozbudową sieci drogowej,
2. Rolnictwo i rybactwo:
 zanieczyszczenie obszarowe środowiska glebowego i wód podziemnych w wyniku
niewłaściwego stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz nawozów
naturalnych,
 zanieczyszczenia wynikające z niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gospodarstw rolnych – w budynkach mieszkalnych i obejściach gospodarskich,
 niewłaściwe użytkowanie gruntów ułatwiające erozję wodną i wietrzną
 zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz negatywne zmiany
3. Przemysł:
 emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
 odprowadzanie ścieków przemysłowych,
 produkcja odpadów przemysłowych,
 hałas,
 zubożenie walorów krajobrazowych,
 eksploatacja zasobów naturalnych, w szczególności pobór wody podziemnej dla celów
technologicznych,
 awarie przemysłowe,
4. Turystyka i rekreacja:
 nielegalne pozostawianie odpadów głownie w lasach,
 duże natężenie ruchu samochodowego,
 degradacja szaty roślinnej,
 wzrost produkcji ścieków komunalnych przy skąpym zabezpieczeniu infrastruktury
technicznej,
 ingerencja w sferę przyrodniczą wbrew zasadom ochrony przyrody (m.in. dzikie
biwakowanie),
5. Osadnictwo:
 niska emisja,
 zły stan gospodarki ściekowej poza śródmieściem,
 produkcja odpadów komunalnych,
 degradacja walorów krajobrazowych, przyrodniczych oraz zabytkowych,
 duża ilość wykorzystanych w budownictwie materiałów zawierających azbest.
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Autorzy wskazują również konkretne działania mające na celu ochronę środowiska:
 ustanowienie użytkami ekologicznymi źródeł Czarnej Przemszy, źródłowego odcinka Warty
oraz stawu Łakotnik w gminie Zawiercie,
 budowa obwodnicy Zawiercia,
 budowa lub przebudowa ulic: Bagno, Boczna, Chemiczna, Darniowa, Głogowa, Jodłowa,
Kmicica, Lisia, Lotnicza, Miodowa, Niecała, Obłok, Ostańcowa, Poznańska, Próżna,
Rumiankowa, Solidna, Ślepa, Świerkowa, Topiel, Traugutta, Wapienna, Wilcza,
Wiśniowieckiego, Wspólna, Wypaliska, Zbożowa, Zgoda, Zuchowa, Zuzanki, Żniwna,
 budowa ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 78 na terenie Zawiercia,
 modernizacja dróg gminnych oraz prowadzenie nasadzeń i odnowa zieleni ochronnej przy
nich,
 budowa przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych w Kromołowie – zlewnia nr I –
Doły Żerkowskie,
 modernizacja urządzeń hydrotechnicznych, poboru wody, oczyszczania ścieków,
 ograniczenie hałasu ze źródeł przemysłowych m.in. chłodni wentylatorowych w Odlewni
Żeliwa S.A.,
 opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów gminnych,
 wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów w celu zagospodarowania
przestrzeni miejskiej wokół dworca PKP,
 stworzenie sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz
modernizacja tras na terenie miasta Zawiercie,
 modernizacja Centralnej Ciepłowni w Zawierciu,
 wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów w celu zagospodarowania
przestrzeni miejskiej wokół dworca PKP.
Ponad to postulowane są następujące kwestie:
 zalesiane gruntów zdegradowanych, m.in. przez przemysł, nieużytków i gruntów najniższych
klas bonitacyjnych (V, VI), gruntów pełniących funkcje ochronne wód powierzchniowych
i podziemnych,
 wprowadzanie odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych dot. zalesiania gruntów
zdegradowanych, ochrony jakości wód oraz standardów akustycznych,
 ochrona gleb o wysokich klas bonitacyjnych przed wykorzystaniem na cele nierolnicze oraz
pozostałych przed wpływem antropogenicznym,
 opracowanie i realizacja programu odbudowy i modernizacji melioracji podstawowej
i szczegółowej,
 rekultywacja gleb zdegradowanych i terenów poeksploatacyjnych,
 ochrona ostańców jurajskich przed zalesieniem,
 zapobieganie powstawaniu dzikich wyrobisk,
 zaopatrzenie w oczyszczalnie przydomowe gospodarstw nie objętych siecią kanalizacyjną
w perspektywie,
 rozbudowa oraz unowocześnienie sieci gazowniczej i ciepłowniczej,
 tworzenie żywych ekranów akustycznych wzdłuż ciągów komunikacyjnych kolejowych
i drogowych.
7.4.5. PLAN OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO „ORLICH GNIAZD” I PARKU
KRAJOBRAZOWEGO „STAWKI”
Obecnie (tj. styczeń 2012) trwa procedura przyjęcia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego
„Orlich Gniazd” i Parku Krajobrazowego „Stawki”. Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany
m.in. przez Radę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (Uchwała I/2012 z dnia
27.01.2012 r.) oraz Radę Miejską w Zawierciu (Uchwała nr IX/90/07 z dnia 23.05.2007 r.). Dokument
ten identyfikuje główne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla walorów Parków oraz sposoby ich
eliminacji lub ograniczenia, wskazuje obszary realizacji działań ochronnych, określa
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odpowiedzialność za udostępnienie Parków dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych i innych form gospodarowania. Autorzy Planu określają wytyczne na potrzeby
opracowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7.4.6. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ZAWIERCIE NA LATA 2012-2015 Z
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019
Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Zawiercie na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 20162019 został przyjęty uchwałą nr XIX/177/11 z dnia 28.12.2011 r. W dokumencie tym zostały
określone zadania krótko (do realizacji w latach 2012-2015) oraz długookresowe (2016-2019).
Zadania krótkookresowe:
 rozbudowanie istniejącego systemu selektywnego odbierania odpadów i osiągnięcie
odpowiednich poziomów selektywnego gromadzenia,
 utworzenie organizacyjnych struktur ponadgminnych, w celu realizacji regionalnych obiektów
gospodarki komunalnej,
 likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów,
 dofinansowywanie usuwania azbestu
 kontrola przez gminę umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na wywóz odpadów
komunalnych oraz ścieków,
 stosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia mieszkańców do zwiększenia ilości
odpadów segregowanych,
 propagowanie kompostowania odpadów organicznych.
Zadania długookresowe:
 działanie w utworzonych organizacyjnych strukturach ponadgminnych, zarządzających
gospodarką odpadami komunalnymi w ramach regionalnych systemów,
 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przede
wszystkim: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych na
poziomie min. 50%,
ograniczenie składowania osadów ściekowych, zwiększenie ilości komunalnych osadów
ściekowych przetwarzanych przed wprowadzaniem do środowiska oraz osadów przekształcanych
metodami termicznymi.

8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z STANU PRAWNEGO GRUNTÓW
Zawiercie zajmuje powierzchnię 8532 ha16. Ponad połowa gruntów w mieście znajduje się
w posiadaniu osób fizycznych. Dość duży udział w strukturze własności gruntów mają grunty Skarbu
Państwa (37,3%) oraz grunty gmin i związków międzygminnych (8,6%).
Pozostałe wartości mają znaczenie marginalne i nie przekracza progu 2% (własność wspólnot
gruntowych, kościoła i związków wyznaniowych, grunty powiatów) oraz niecały 1%, który przypada
na grunty m.in. spółdzielni i województw. Całość zestawienia struktury własności gruntów prezentuje
poniższy wykres.

16

Powierzchnia ewidencyjna miasta Zawiercie wynosi 8532 ha, natomiast powierzchnia geodezyjna 8525 ha
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Ryc. 30. Struktura własności gruntów w mieście Zawiercie [ha], [%]

Pozostałe*: Grunty spółdzielni (5 ha); Grunty województw (4 ha); Grunty będące przedmiotem własności i władania osób
niewymienionych powyżej (71 ha).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zestawienia zbiorczego gruntów wg grup rejestrowych (stan na dzień
01.01.2011)

W użytkowanie wieczyste przekazanych jest ok. 20% gruntów gmin i związków międzygminnych
oraz ok. 16% gruntów Skarbu Państwa – stanowią je w głównej mierze tereny przemysłowe.
Wśród gruntów osób fizycznych zdecydowanie przeważają użytki rolne (64,5%) i grunty leśne
oraz zadrzewione i zakrzewione (21,4%), natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią
niecałe 13%. Na te ostatnie składają się przede wszystkim tereny mieszkaniowe (479 ha)
Gminny zasób gruntów stanowi niecałe 9% powierzchni wszystkich gruntów miasta. Składają się
na niego głównie tereny zabudowane i zurbanizowane (w tym m.in. tereny mieszkaniowe,
rekreacyjno-wypoczynkowe, przemysłowe i drogi).
Część gruntów komunalnych ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta. Ich rozmieszczenie
przedstawia poniższy rysunek.
Ryc. 31. Lokalizacja terenów komunalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Zawiercia
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9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
9.1. OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE
ZABYTKÓW
Na terenie Zawiercia występują dwie formy ochrony zabytków wymienione w art. 7 Ustawy z
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
 wpis do rejestru zabytków
 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie pismem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 01.12.2010 r. (znak: KNR-JH/4169/1466/1/10) część obiektów objętych ustaleniami ochrony w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego została wskazana do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
9.1.1. OBIEKTY I OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
Tab. 30. Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków
L.p.

OBIEKT

ADRES

NR
REJESTRU

DATA
WPISU

1

Budynek kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
wzniesiony w latach 1896-1903 w stylu neogotyckim wg projektu arch.
Hugo Kudera

Zawiercie, ul.
Sienkiewicza 4

A/298/10

26.02.2010

2

Układ urbanistyczny osiedla robotniczego TAZ
– rozplanowanie osiedla w postaci układu szachownicowego, na który
składają się ulice Bohaterów Westerplatte i Niedziałkowskiego, założone
równolegle wraz z przecinającymi je pod kątem prostym uliczkami
pieszymi;
-zabudowa:
a) mieszkaniowa przy ul. Niedziałkowskiego 1, 3, 22i 23 oraz Bohaterów
Westerplatte 4 i 6
b) budynki użyteczności publicznej: szkoła, dawny Dom Ludowy, dawna
resursa, dawna łaźnia, dawny kościół ewangelicki
c) willa dyrektora (obecnie biblioteka)
- zieleń osiedlowa i ogólnoużytkowa

Zawiercie, ulice
Bohaterów
Westerplatte i
Niedziałkowskiego

A/1428/91

10.07.1991

3

Zespół willowy – willa, budynek mieszkalno-gospodarczy (oficyna) i
ogród z przedogrodem, otoczony ogrodzeniem

Zawiercie, ul. 3
Maja 2

A/1494/92

27.08.1992

4

Dwór z 1 poł. XIX w., przebudowany po 1914 r., murowany, tynkowany

Zawiercie Bzów

A/787/67

17.06.1967

5

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja z XVI w., rozbudowany w XIX w.

Zawiercie Kromołów

A/775/67

17.06.1967

6

Cmentarz żydowski, stalle nagrobne z reliefowanymi przedstawieniami
oraz nagrobki

Zawiercie Kromołów

A/774/67

17.06.1967

7

Ruiny zamku z XIV w., od XVII w. w ruinie

Zawiercie Morsko

A/790/67

07.10.1967

8

Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy i św. Floriana, wczesnobarokowy,
XVI/XVII w.

Zawiercie Skarżyce,
ul. Skarżycka 11

A/785/67

17.06.1967

9

Kostnica – pierwotnie Ogrójec przy kościele parafialnym p.w. Świętej
Trójcy i św. Floriana

Zawiercie Skarżyce,
ul. Skarżycka 11

A/786/67

17.06.1967

Źródło: Dane Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

9.1.2. OBIEKTY I OBSZARY OBJĘTE USTALENIAMI OCHRONY W MIEJSCOWYCH
PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Część z obowiązujących na terenie miasta miejscowych planów zagospodarowania wprowadziło
ustalenia ochrony zarówno obiektów zabytkowych, jak i obszarów – wyznaczając w planie strefy
ochrony (konserwatorskiej, archeologicznej, krajobrazowej).
Tab. 31. Obiekty objęte ustaleniami ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
oznaczenie mpzp
Uchwała nr XLIII/472/02 z dnia 1 października
2002 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia - tereny przemysłowoskładowe - część wschodnia z otoczeniem i
osiedlem Łośnice – Wierczki
Uchwała nr XLIII/473/02 z dnia 1 października
2002 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia - część południowozachodnia

obiekty objęte ochroną
zespół zabudowy walcowni bruzdowej oraz budynki przy ulicy Okólnej – portiernia
wschodnia, zespół zabudowy osiedla robotniczego budynek byłej dyrekcji, tłoczkarnia,
laboratorium, straż pożarna i ambulatorium
budynki objęte ewidencją Służby Ochrony Zabytków
 Stary Rynek 1*
 Apteczna 16
 Marszałkowska 39
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA
oznaczenie mpzp

Uchwała Nr XII/131/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w
sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce,
Skarżyce i Żerkowice

Uchwała Nr XII/132/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
stanowiących tereny rekreacyjno-turystyczne –
rejon zamku Morsko

Uchwała Nr XV/174/07 z dnia 24 października
2007 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego
rejon osiedla Stawki i tereny przemysłowoskładowe

Uchwała Nr XV/177/07 z dnia 24 października
2007 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego
dzielnicę Śródmieście i osiedle Centrum

Uchwała Nr XLV/606/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
obejmujących Śródmieście – część II

Uchwała Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w
Zawierciu – Obszar „A” położony w rejonie ulic:
Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej

obiekty objęte ochroną
 Ciasna 5
 Ciasna 7
 Towarowa 6
1. obiekty zabytkowe znajdujące się w „Ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do Rejestru
Zabytków”:
1) Bzów – ul. Poległych (naprzeciw dworu) – kapliczka Św. Jana Nepomucena – słupowa,
bielona z daszkiem – I poł. XIX w.
2) Karlin – ul. Karlińska – kapliczka naziemna, ołtarzykowa, dach dwuspadowy z wieżyczką
– XIX w.
3) Żerkowice – ul. Fredry – kapliczka naziemna, ołtarzykowa, murowana z kamienia
łamanego, dach dwuspadowy z wieżyczką nad wejściem – XVIII/XIX w.
4) Skarżyce – cmentarz katolicki przy ul. Skarżyckiej z kaplicą otwartą typu grota
(zbudowana z kamienia)
5) Skarżyce – przed kościołem parafialnym figura Św. Floriana na ostańcu skalnym – XIX
w. oraz krzyż metalowy na postumencie z 1866 r.
6) Skarżyce – przy drodze do Blanowic – kaplica naziemna, ołtarzykowa z krzyżem
metalowym nad wejściem, XIX – XX w.
2. PomnikiI:
1) Bzów – przy ul. Matejki
2) Karlin - przy ul. Suliny.



dominanta przestrzenna – ruiny zamku „Morsko”
obiekt o wysokich walorach kulturowych – fortyfikacje ziemne (rowy przeciwczołgowe)

oznaczone numerami od 1 do 18 na rysunku planu, obiekty o wartości historycznej:
1) Budynki mieszkalne przy ul. Staroszkolnej nr: 3, 5, 7, 9, 11 wraz z budynkami
gospodarczymi,
2) Budynki mieszkalne przy ul. 11 Listopada nr: 8, 10, 12, 14, 16, 18 wraz z budynkami
gospodarczymi,
3) Budynek mieszkalny przy ul.11 Listopada 20 (dawny szpital),
4) Kamienica przy ul.11 Listopada 7, róg ul. Krótkiej,
5) Hala dawnej tkalni,
6) Hala dawnej tkalni,
7) Budynek dawnej przędzalni odpadków bawełny,
8) Budynek dawnej mieszanki odpadków,
9) Budynek dawnej rytowni i drapalni,
10) Budynek dawnej farbiarni,
11) Warsztat,
12) Budynek dawnej kuchni i laboratorium,
13) dwa nadziemne łączniki budynków,
14) Dawna blicharnia,
15) Dawna kotłownia,
16) Komin fabryczny,
17) Krzyż zlokalizowany przy ul.11 Listopada,
18) Mur odgradzający tereny przemysłowe od strony torów kolejowych
oznaczone na rysunku planu graficznie i numerami od 1 do 16, zabytki nieruchome,
posiadające wartość historyczną i stanowiące przykłady lokalnej tradycji budowlanej:
1) kolegiata p.w. ś. Apostołów Piotra i Pawła,
2) kapliczka przy ul. Kościuszki,
3) dom mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 7,
4) dom mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 2,
5) dom mieszkalny ul. Sądowa 6,
6) budynek po szkole podstawowej ul Sądowa 8,
7) dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 1,
8) budynek ul. Zegadłowicza 3,
9) Szkoła Podstawowa nr 4,
10) dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 4,
11) budynek Banku Spółdzielczego ul. Zegadłowicza 6,
12) dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 5,
13) dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 11,
14) dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 13,
15) dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 15,
16) dom mieszkalny ul. Kościuszki 1.
obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty:
1) budynek przy ulicy Leśnej 10 w obrębie terenu ozn. symbolem 4U, ozn. na rysunku planu
numerem 1;
2) hala produkcyjna w obrębie terenu ozn. symbolem 1P (na terenie Odlewni Żeliwa
„Zawiercie”), ozn. na rysunku planu numerem 2;
3) budynek przy ul. Leśnej 20 w obrębie terenu ozn. symbolem 5U, ozn. na rysunku planu
numerem 3;
4) budynek przy ul. Leśnej 22 w obrębie terenu ozn. symbolem 1MW,U, ozn. na rysunku
planu numerem 4;
5) budynek przy ul. Leśnej 24 w obrębie terenu ozn. symbolem 1MW,U, ozn. na rysunku
planu numerem 5;
6) budynek przy ul. Leśnej 12 w obrębie terenu ozn. symbolem 1P, ozn. na rysunku planu
numerem 6;
7) wszystkie, niewymienione w pkt 1 do pkt 6, budynki w obrębie nieruchomości przy ulicy
Leśnej 10, zlokalizowane w terenie oznaczonym symbolem 1P
obejmuje się ochroną konserwatorską:
a) kapliczki i krzyże przydrożne wskazane na rysunku planu: przy ul. Mrzygłodzkiej 23, 129,
169, przy skrzyżowaniu ulic Mrzygłodzkiej i Marciszowskiej, przy skrzyżowaniu ulic
Mrzygłodzkiej i Przesmyk oraz przy skrzyżowaniu Myśliwskiej i Łanowej,
b) budynek dawnej przędzalni przy ulicy 11 Listopada zlokalizowany w terenie oznaczonym
symbolem 1U7
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oznaczenie mpzp

obiekty objęte ochroną

Uchwała Nr LIV/669/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole,
Kromołów i Warty

obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty oznaczone na rysunku planu tj.:
1) budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Paderewskiego nr 51, 53 i 55, w obrębie
terenu oznaczonego symbolem 2MW1,
2) budynek zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 57, w obrębie terenu oznaczonego
symbolem 1UO2,
3) budynek zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 61, w obrębie terenu oznaczonego
symbolem 1UT1,
4) budynki: usługowy i gospodarczy zlokalizowane przy ul. Krzywej, w obrębie terenu
oznaczonego symbolem 5P1,
5) ruina wapiennika w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2ZLp2,
6) budynek dawnej cegielni zlokalizowany przy ul. Łącznej, w obrębie terenu oznaczonego
symbolem 2PG,
7) budynek straży pożarnej w Kromołowie przy ulicy Filaretów, w obrębie terenu
oznaczonego symbolem 3U2,
8) budynek wielorodzinny nr 17 położony w Kromołowie przy ulicy Żelaznej, w obrębie
terenu oznaczonego symbolem 4MNU2
obejmuje się ochroną konserwatorską kapliczki oznaczone na rysunku planu tj.:
1) kapliczka z ołtarzem św. Tekli przy ul. Siewierskiej 86 w Kromołowie,
2) kaplica p.w. św. Jana Nepomucena z 1803r. przy skrzyżowaniu ulic Siewierskiej i
Filaretów w Kromołowie,
3) figury słupkowe przy kościele parafialnym w Kromołowie: figura Pana Jezusa z 1776r. i
figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1917r.,
4) figura św. Floriana na słupie z XIXw. na Rynku w Kromołowie,
5) kapliczka słupowa z figurką Matki Boskiej z poł. XIXw., przy ul. Łośnickiej w Kromołowie,
6) kapliczka słupowa z poł. XIXw., przy ulicy Harcerskiej 25 w Kromołowie,
7) krzyż na ostańcu z ok. 1930 r., przy ulicy Żelaznej w Kromołowie;
obejmuje się ochroną konserwatorską fortyfikacje ziemne – rowy przeciwczołgowe
wskazane na rysunku planu

drogi głównej

*) kursywą wyróżniono obiekty wskazane do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków – zob. rozdz. 9.1.3
Źródło: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Tab. 32. Obszary objęte ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – strefy ochrony
konserwatorskiej, archeologicznej, krajobrazowej
oznaczenie mpzp
Uchwała nr XLIII/472/02 z dnia 1 października
2002 r.
w sprawie: mpzp miasta Zawiercia - tereny
przemysłowo-składowe - część wschodnia z
otoczeniem i osiedlem Łośnice – Wierczki

Uchwała nr XLIII/473/02 z dnia 1 października
2002 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia - część południowozachodnia

Uchwała Nr XLIII/476/2002 z dnia 1
października 2002 r.
Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta
Zawiercia – przy ul. Okiennik (obręb
Skarżyce)
Uchwała Nr XLIII/477/2002 z dnia 1
października 2002 r.
Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta
Zawiercia – dla gruntów Nr 90/9, 90/10 przy
ul. Okiennik (obręb Skarżyce)
Uchwała Nr XLIII/478/2002 z dnia 1
października 2002 r.
Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta
Zawiercia – przy ul. Jurajskiej (obręb
Żerkowice)
Uchwała Nr XLIII/480/2002 z dnia
1 października 2002 r.
Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta
Zawiercia – przy ul. Przyjaźni (obręb
Blanowice)
Uchwała Nr XII/131/07 z dnia 29 sierpnia
2007 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin,
Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

nazwa strefy
strefa "B" częściowej ochrony
konserwatorskiej i strefa "WB"
częściowej ochrony archeologicznej
(identyczny zakres przestrzenny stref
"B" i "WB")

strefa "B" częściowej ochrony
konserwatorskiej i strefa "WB"
częściowej ochrony archeologicznej
(identyczny zakres przestrzenny stref
"B" i "WB")

zasięg strefy
Strefy "B" i "WB" obejmują najstarszą część huty
1) Stare Miasto - rejon ulic Górnośląskiej, Wojska
Polskiego, Porębskiej, Robotniczej, Stary Rynek, linii
kolejowej
2) b. Zawierciańskie Zakłady Naprawy Samochodów i
zespół szkół - rejon ulicy Wojska Polskiego (strona
południowa)
3) Huta Szkła Gospodarczego Zawiercie - rejon ulic
Towarowej, Żabiej
4) b. Zakłady Suchej Destylacji Drewna - rejon ulic
Towarowej, Siennej, Szewskiej

Teren zmiany planu położony jest w
granicach ZPK, gdzie obowiązują
ustalenia ogólne dla stref ochrony
krajobrazu
Teren zmiany planu położony jest w
granicach ZPK, gdzie obowiązują
ustalenia ogólne dla stref ochrony
krajobrazu „K”
Teren zmiany planu położony jest w
granicach ZPK, gdzie obowiązują
ustalenia ogólne dla stref ochrony
krajobrazu
Teren zmiany planu położony jest w
granicach ZPK, gdzie obowiązują
ustalenia ogólne dla stref ochrony
krajobrazu
strefa szczególnej ochrony
konserwatorskiej "A"
strefa ochrony konserwatorskiej "B"
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strefa "A" obejmuje murowany dwór w Bzowie z I poł.
XIX w. z jego najbliższym otoczeniem, wpisany do
Rejestru pod nr 787/67 w dniu 17.06.1967 r.
strefa "B" obejmuje"
1) Skarżyce – najstarszy obszar centralny wraz z
występującą zabudową i znajdującym się u zbiegu ul.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA
oznaczenie mpzp

Uchwała Nr XII/132/07 z dnia 29 sierpnia
2007 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
stanowiących tereny rekreacyjno-turystyczne
– rejon zamku Morsko
Uchwała Nr XV/174/07 z dnia 24 października
2007 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszaru
obejmującego rejon osiedla Stawki i tereny
przemysłowo-składowe
Uchwała Nr XV/177/07 z dnia 24 października
2007 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszaru
obejmującego dzielnicę Śródmieście i osiedle
Centrum
Uchwała Nr XXVII/345/08 dnia 24 września
2008 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do
huty CMC Zawiercie

nazwa strefy

strefa pośredniej ochrony
konserwatorsko–archeologicznej

strefa ochrony konserwatorskiej 1
strefa ochrony konserwatorskiej 2
strefa ochrony konserwatorskiej 3
strefa bezpośredniej ochrony
konserwatorskiej „A”
strefa pośredniej ochrony
konserwatorskiej „B”

historyczny zespół zabudowy osiedla robotniczego
TAZ (grupy B i D)
historyczny zespół zabudowy przemysłowej
obejmujący Zakład Przędzalni Bawełny, Tkalni i
Blacharni „Zawiercie”
historyczny zespół zabudowy miejskiej

obejmuje tereny oznaczone na planie symbolami
2MWU, od 1MWZ do 6MWZ, od 1U do 3U, 21U,
1UO, 1UZ, 1UKR, 3ZP, 7ZP i 16ZP

strefa ochrony konserwatorskiej –
ochrony krajobrazu kulturowego i
przyrody

[fragment doliny Warty]

strefa ochrony konserwatorskiej „A2”

strefa ochrony konserwatorskiej „A3”
Uchwała Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca
2010 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
obejmujących Strefę Aktywności
Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”
położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego,
Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej

obejmuje ruiny zamku Morsko wraz z otoczeniem

strefa ścisłej ochrony archeologicznej
„WA”

strefa ochrony konserwatorskiej „A1”
Uchwała Nr XLV/606/09 z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
obejmujących Śródmieście – część II

zasięg strefy
ul. Skarżyckiej, Okiennik, Turystycznej i Billewiczówny
– trójkątnym placem z zabytkową studnią, zwanym
„rynkiem” obok zabytkowego kościoła parafialnego.
2) Żerkowice – obszar zespołu centralnego przy
skrzyżowaniu ulic: Jurajskiej, Okiennik i Fredry (drogi
historyczne) z występującą zabudową o charakterze
zabytkowym oraz kapliczką (XVIII - XIX w.) w rejonie
ul. Fredry, obszar parku podworskiego z
pozostałością zabudowań gospodarczych i
wartościowym drzewostanem.
3) Karlin – najstarszy obszar centralny, znajdujący się
w rejonie ulic: Głęboka, Karlińska, Suliny wraz z
otaczającą zabudową.
4) Bzów – obszar najstarszej, centralnej części układu
miejskiego zachowujący układ zwartej osady z
zabudową o charakterze zabytkowym – przy ul.
Poległych, ul. Żeromskiego, ul. Korzennej, ul.
Zarodowej i ul. Konopnickiej. Na obszarze objętym
strefą znajdują się lokalnie eksponowane źródła
Czarnej Przemszy.

obejmuje otoczenie oraz strefę ekspozycji budynku
przy ulicy Leśnej 10 objętego ochroną
konserwatorską, w granicach określonych na rysunku
planu
obejmuje otoczenie oraz strefę ekspozycji budynków
przy ulicy Leśnej 20, 22 i 24 objętych ochroną
konserwatorską, w granicach określonych na rysunku
planu
obejmuje „Odlewnię Żeliwa” przy ul. Leśnej 10, w
granicach określonych na rysunku planu

strefa ochrony krajobrazu K-1
strefa ochrony konserwatorskiej A1
strefy obserwacji archeologicznej dla
stanowisk archeologicznych

obejmuje otoczenie oraz strefę ekspozycji budynku
objętego ochroną konserwatorską (dawnej przędzalni)
przy ulicy 11 Listopada
strefy te obejmują obszar o promieniu 40m od
centrum stanowiska archeologicznego oznaczonego
na rysunku planu

strefy ochrony krajobrazu K1, K2, K3,
K4, K5, K6
W planie nie wyznacza się stref
ochrony konserwatorskiej

Uchwała Nr LIV/669/10 z dnia 30 czerwca
2010 r. w sprawie:
mpzp miasta Zawiercia dla obszarów
obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe
Pole, Kromołów i Warty

Strefy obserwacji archeologicznej dla
stanowisk punktowych
(obszar o promieniu 40m od centrum
stanowiska archeologicznego
oznaczonego na rysunku planu)
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6(93-52) – Zawiercie-Kromołów
8(93-52) – Zawiercie-Blanowice
9(93-52) – Zawiercie-Blanowice
10(93-52) – Zawiercie-Blanowice
11(93-52) – Zawiercie-Blanowice
12(93-52) – Zawiercie-Kromołów
47(93-52) – Zawiercie-Bzów
48(93-52) – Zawiercie-Kromołów
49(93-52) – Zawiercie-Kromołów
50(93-52) – Zawiercie-Kromołów
55(93-52) – Zawiercie-Kromołów
56(93-52) – Zawiercie-Kromołów
57(93-52) – Zawiercie-Kromołów
62(93-52) – Zawiercie-Kromołów
63(93-52) – Zawiercie-Kromołów
66(93-52) – Zawiercie-Kromołów
67(93-52) – Zawiercie-Kromołów
69(93-52) – Zawiercie-Łośnice
71(93-52) – Zawiercie-Łośnice
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oznaczenie mpzp

nazwa strefy

Strefy obserwacji archeologicznej dla
stanowisk rozległych





















zasięg strefy
73(93-52) – Zawiercie-Łośnice
6(93-51) – Zawiercie-Blanowice
7(93-51) – Zawiercie-Borowe Pole
5(93-52) – Zawiercie-Blanowice
7(93-52) – Zawiercie-Blanowice
51(93-52) – Zawiercie-Kromołów
52(93-52) – Zawiercie-Kromołów
53(93-52) – Zawiercie-Kromołów
54(93-52) – Zawiercie-Kromołów
58(93-52) – Zawiercie-Kromołów
59(93-52) – Zawiercie-Kromołów
60(93-52) – Zawiercie-Kromołów
61(93-52) – Zawiercie-Kromołów
64(93-52) – Zawiercie-Kromołów
65(93-52) – Zawiercie-Kromołów
68(93-52) – Zawiercie-Łośnice
70(93-52) – Zawiercie-Łośnice
72(93-52) – Zawiercie-Łośnice
75(93-52) – Zawiercie-Łośnice

Źródło: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

9.1.3. OBIEKTY PROPONOWANE DO UJĘCIA W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
Część obiektów objętych ustaleniami ochrony w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego została wskazana do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków – zgodnie pismem
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 01.12.2010 r. (znak: K-NR-JH/4169/1466/1/10).
Poniższy wykaz może ulec zmianom a jego aktualizacja nie wymaga wprowadzenia zmian
w niniejszym studium.
I. Część południowo-zachodnia:
 Stary Rynek 1
 Apteczna 16
 Marszałkowska 39
 Ciasna 5
 Ciasna 7
 Towarowa 6
II. rejon Osiedla Stawki i tereny przemysłowo-składowe:
 Budynki mieszkalne przy ul. Staroszkolnej nr: 3, 5, 7, 9, 11 wraz z budynkami
gospodarczymi,
 Budynki mieszkalne przy ul. 11 Listopada nr: 8, 10, 12, 14, 16, 18 wraz z budynkami
gospodarczymi,
 Budynek mieszkalny przy ul.11 Listopada 20 (dawny szpital),
 Kamienica przy ul.11 Listopada 7, róg ul. Krótkiej,
 Hala dawnej tkalni,
 Hala dawnej tkalni,
 Budynek dawnej przędzalni odpadków bawełny,
 Budynek dawnej mieszanki odpadków,
 Budynek dawnej rytowni i drapalni,
 Budynek dawnej farbiarni,
 Warsztat,
 Budynek dawnej kuchni i laboratorium,
 dwa nadziemne łączniki budynków,
 Dawna blicharnia,
 Dawna kotłownia,
 Komin fabryczny,
 Krzyż zlokalizowany przy ul.11 Listopada,
 Mur odgradzający tereny przemysłowe od strony torów kolejowych
III. Dzielnica Śródmieście i Osiedle Centrum:
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 Kolegiata p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła (wpisany do rejestru zabytków 26.02.2010 r.,
nr A/298/10)
 Kapliczka przy ul. Kościuszki,
 Dom mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 7,
 Dom mieszkalny ul. Powstańców Śląskich 2 (właśc. adres: ul. 3 Maja 1),
 Dom mieszkalny ul. Sądowa 6,
 Budynek po szkole podstawowej ul Sądowa 8,
 Dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 1,
 Budynek ul. Zegadłowicza 3,
 Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Powstańców Śląskich 18),
 Dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 4,
 Budynek Banku Spółdzielczego ul. Zegadłowicza 6,
 Dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 5,
 Dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 11,
 Dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 13,
 Dom mieszkalny ul. Zegadłowicza 15,
 Dom mieszkalny ul. Kościuszki 1.
IV. Śródmieście:
 budynek przy ulicy Leśnej 10,
 hala produkcyjna w obrębie terenu ozn. symbolem 1P (na terenie Odlewni Żeliwa
„Zawiercie”),
 budynek przy ul. Leśnej 20,
 budynek przy ul. Leśnej 22,
 budynek przy ul. Leśnej 24,
 budynek przy ul. Leśnej 12,
 wszystkie nieruchomości przy ulicy Leśnej 10,
 budynek dawnej przędzalni przy ul. 11 Listopada 9.
V. obszary obejmujące dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty:
 budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ul. Paderewskiego nr 51, 53 i 55, budynek
zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 57, budynek zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 61,
 budynki: usługowy i gospodarczy zlokalizowane przy ul. Krzywej 3, ruina wapiennika
w obrębie terenu oznaczonego symbolem 2ZLp2,
 budynek dawnej cegielni zlokalizowany przy ul. Łącznej, budynek straży pożarnej
w Kromołowie przy ulicy Filaretów,
 budynek wielorodzinny nr 17 położony w Kromołowie przy ulicy Żelaznej (właśc. adres:
Rynek 15),
 kapliczka z ołtarzem św. Tekli przy ul. Siewierskiej 86 w Kromołowie,
 kaplica p.w. św. Jana Nepomucena z 1803 r. przy skrzyżowaniu ulic Siewierskiej i Filaretów
w Kromołowie,
 kapliczka słupowa z figurką Matki Boskiej z poł. XIXw., przy ul. Łośnickiej w Kromołowie,
 kapliczka słupowa z poł. XIXw., przy ulicy Harcerskiej 25 w Kromołowie.
9.2. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY
9.2.1. PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD
Na terenie Zawiercia w 1980 r. został utworzony Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”17. Zasady
jego funkcjonowania określa Rozporządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia
2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
17

Uchwała nr III/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z 20 czerwca 1980r oraz Rozp.17/95 Woj. Katowickiego z
1 lutego 1995r (Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 3/95) , Uchwała Woj. Rady Narodowej w Częstochowie z 17 czerwca 1982r
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Powierzchnia Parku Krajobrazowego w granicach miasta wynosi 34,19 km², co stanowi 7,1%
powierzchni całego Parku Krajobrazowego oraz 40,1% powierzchni Zawiercia. PK „Orlich Gniazd”
otoczony jest otuliną. Łączna powierzchnia Parku Krajobrazowego i otuliny na ternie miasta wynosi
41,22 km2, czyli 48,4% powierzchni całkowitej miasta.
Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” został ustanowiony ze względu na ochronę wartości
przyrodniczych i kulturowych, a zwłaszcza zachowanie zróżnicowanej rzeźby terenu, występujących
wielu form krasowych oraz systemów jaskiniowych, przestrzennej zmienności zbiorowisk roślinnych,
takich jak: bory sosnowe, buczyny, naskalne murawy wapienne, bogatej pod względem jakościowym
i ilościowym faunę nietoperzy. Na uwagę zasługują również reliktowe gatunki typowych owadów
jaskiniowych tzw. troglobiontów. Chronione są również walory krajobrazowe, w tym elementy
charakterystyczne krajobrazu kulturowego z ruinami warowni jurajskich oraz krajobrazu rolniczego.
Roślinność objęta ochroną to przede wszystkim warzucha polska, przytulia krakowska, buczyna
storczykowa, buczyna kwaśna i buczyna sudecka. Cennymi gatunkami zwierząt są liczne gatunki
nietoperzy, pustułki i białorzytka.
Zgodnie z projektem planu ochrony Parku najcenniejsze obiekty występujące na terenie Zawiercia
to:
 Obszar 2B - obszary atrakcyjne turystycznie - rejony nagromadzenia walorów przyrodniczych
i krajobrazowych charakterystycznych dla terenu Polski (Skały Podlesickie, Skały Morskie,
Celiny, Góra Rzędowa, Biały Kamień, na północ od przysiółka Dąbrowa do drogi Skarżyce Żerkowice),
 Obszar 3 - tereny o wysokich walorach krajobrazowych (Doły Żerkowskie, Żerkowice, Góra
Kamyk, Kalinówka, Kobylinka, Dziurawinka),
 Obszar 4 - tereny o pośrednich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, rejon
poszukiwania rozwiązań w zakresie harmonizowania rozwoju obszaru.
W Parku Krajobrazowym wprowadzono następujące zakazy:
1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb, oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej,
rybackiej i łowieckiej,
3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy
urządzeń wodnych,
4. pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym, lub
budowa, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawa urządzeń wodnych,
6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody,
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej,
8. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodnobłotnych,
9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezsciółkową,
11. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych,
12. organizowania rajdów motorowych i samochodowych,

nr XVI/70/82 oraz Rozp nr 15/98 Woj. Częstochowskiego z 22 czerwca 1998r ( Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego nr 10poz
74 zmiana 1998Nr 20 poz. 220
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13. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach
wodnych.
9.2.2. OBSZAR NATURA 200018
PLH140032 Ostoja Kroczycka w granicach miasta Zawiercie obejmuje obszar 1,73 km2, co
stanowi 12,5% całego obszaru Ostoi Kroczyckiej.
Na obszarze znajdują się liczne ostańce skał wapiennych, ze ścianami kilkudziesięciometrowej
wysokości o różnorodnych kształtach. Szata roślinna tego terenu jest zróżnicowana. Duża jego część
jest pokryta lasami – na wzniesieniach występują różne zespoły buczyn, w tym ciepłolubnych buczyn
storczykowych, a w niższych partiach i obniżeniach wyścielonych piaskami – drzewostany sosnowe.
Najlepiej zachowane, rozległe płaty buczyny storczykowej znajdują się na wschód i na południe od
ośrodka rekreacyjnego Morsko. W najlepiej zachowanych płatach buczyny storczykowej drzewostan
bukowy osiągnął wiek ponad 100 lat i liczne są w nim buki o grubości około 80 cm. Na północnych
stokach wzgórz znajdują się rozległe żyzne buczyny. Odlesione stoki wzgórz porastają zarośla
z jałowcem, szakłakiem, dereniem, głogami, tarniną i leszczyną oraz fragmenty muraw
kserotermicznych. W wielu miejscach dużą powierzchnię zajmują zarośla zdominowane przez
jałowiec pospolity. Na skałach, które nie są otoczone i ocienione przez las rozwinęły się murawy
naskalne. Ze skalicami ostańców związane są też zbiorowiska paproci szczelinowych.
Ważnymi dla Europy typami siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej) są:
 formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub murawach
nawapiennych (kod 5130),
 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion
septentrionalis-Festucion pallentis) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami
storczyków (kod 6210),
 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis (kod 8210),
 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (kod 9130),
 ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) (9150).
Chronionym ssakiem jest nocek Brandta.
Chronionymi roślinami są:
 Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris),
 Mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi),
 Dzwonek syberyjski (Campanula sibirica),
 Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis),
 Buławnik wielokwiatowy (Cephalanthera damasonium),
 Pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata),
 Żłobik koralowy (Corallorhiza trifida),
 Goździk majowy (Dianthus gratianopolitanus),
 Kostrzewa blada (Festuca pallens),
 Goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata),
 Goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata),
 Rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera),
 Widłak goździsty (Lycopodium clavatum),
 Zaraza Bartlinga (Orobanche bartlingii),
 Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare),
 Parzoch szerokolistny (Porella platyphylla),
 Skalica gronkowa (Saxifraga paniculata),
 Kozłek trójlistkowy (Valeriana tripteris).
Teren Ostoi Kroczyckiej w 82% porastają lasy, w tym: iglaste (drzewostany sosnowe) – 47%,
liściaste (ciepłolubne buczyny storczykowe) – 19%, mieszane – 16%. Tereny rolne zajmują 17% i 1%
stanowią tereny luźno zabudowane.
18

Wg materiałów udostępnianych przez Ministerstwo Środowiska na http://natura2000.mos.gov.pl, stan na 29.01.2012
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Ryc. 32. Zawiercie na tle sieci obszarów Natura 2000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnianych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na
http://natura2000.gdos.gov.pl wg stanu na 29 stycznia2011r.

9.3. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O LASACH
Wszystkie lasy (za wyjątkiem części pododdziałów 210d, i, j, k przeznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod korytarz projektowanej drogi głównej ruchu
przyspieszonego – obwodnicy Poręby i Zawiercia – w ciągu drogi krajowej nr 78) w Zawierciu
zostały uznane za ochronne na mocy decyzji Ministra Środowiska: DL-lp-0233-1/0103/09 z dnia
16 stycznia 2009 r. oraz DL-lpm-612-6/6847/12/JŁ z dnia 17 lutego 2012 r. a także Zarządzenia nr 32
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 maja 1993 r.
9.4. OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE
WÓD
9.4.1. OBSZARY OCHRONY WÓD PODZIEMNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z późn. zm.) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody
wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane strefy
ochronne ujęć wody.
Na terenie Zawiercia istnieje sześć ujęć wód podziemnych (opisanych w rozdz. 13.2.1.
Gospodarka wodna) służących do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę pitną i na potrzeby
gospodarstw domowych. Dla przedmiotowych ujęć wody ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej
ujęcia zamykające się w granicach działki.
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9.4.2. TERENY ZAGROŻONE POWODZIĄ
Tereny zagrożone wystąpieniem powodzi zostały opisane w rozdziale 15. Wymagania dotyczące
ochrony przeciwpowodziowej.

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW
NATURALNYCH ZAGROŻEN GEOLOGICZNYCH
Na terenie Zawiercia nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.
11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH
ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH
11.1. ZŁOŻA KOPALIN
Na terenie Zawiercia występują udokumentowane złoża rud cynku i ołowiu, surowców ilastych
ceramiki budowlanej, piasków budowlanych.
Tab. 33. Złoża kopalin w Zawierciu
Lp.

Nazwa złoża

Rodzaj kopaliny

1

Marciszów

Rudy cynku i ołowiu

2

Zawiercie I-cz
wyniesiona

Rudy cynku i Ołowiu

3

Zawiercie

4

Wiek II

5

Wiek II

6

BlanowiceZaleszcze

7

Blanowice C
Blanowice B
Blanowice A

Surowce ilaste ceramiki
budowlanej
Wapienie i margle przem.
cementowego
Surowce ilaste d/p
cementu
Kruszywa naturalne
Surowce ilaste ceramiki
budowlanej
Surowce ilaste ceramiki
budowlanej
Surowce ilaste ceramiki
budowlanej

Nadzór
górniczy
OUG*Katowice
OUG*Katowice
OUG*Katowice
OUG*Katowice
OUG*Katowice
OUG*Katowice
OUG*Katowice
OUG*Katowice
OUG*Katowice

Organ
koncesyjny

Stan zagospodarowania

nr
Midas

Minister

Złoża rozpoznane wstępnie

15

Minister

Złoża rozpoznane szczegółowo

13

Złoże rozpoznane wstępnie

2093

Złoże rozpoznane szczegółowo

1836

Złoże rozpoznane szczegółowo

2619

Złoże rozpoznane szczegółowo

5727

Złoża zagospodarowane

6264

Złoże rozpoznane szczegółowo

6265

Złoża zagospodarowane

6266

Starosta

OUG* - Okręgowy Urząd Górniczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIG

11.2. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH
Zasoby wód podziemnych zostały opisane w rozdz. 3.1.3. Wody powierzchniowe i podziemne.
12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH
WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
W Zawierciu występują dwa tereny górnicze19 wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych.
Ich zasięg pokrywa się z zasięgiem obszarów górniczych20.
Aktualne koncesje na wydobywanie surowców mineralnych posiadają złoża: Blanowice A,
Blanowice B oraz Blanowice C.
Pozwolenie na wydobycie surowca w obszarze górniczym Blanowice A i B udzielono w koncesji
ROIII.6522.001.2011.AMD. Zasoby złoża możliwe do wydobycia wynoszą 156 867 m3, przy
wskaźniku wykorzystania 0,6 i przy rocznym nie przekraczającym 4 000 m3. Koncesja została
udzielona na 30 lat czyli do 02.10.2041 r.
19

Zgodnie z art. 6.1.15) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981) terenem
górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego
20
Zgodnie z art. 6.1.5) ww. ustawy obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony
do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów
oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji
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Wydobycie surowca ze złoża Blanowice C odbywa sie na mocy koncesji ROIII.AMD.7511001/10. Zasoby przemysłowe złoża możliwe do wydobycia wynoszą 1141515 m3, przy wskaźniku
wykorzystania 0,7 i przy rocznym wydobyciu nie przekraczającym 4000 m3. Koncesja została
udzielona na 30 lat tj. do 28.06.2040.
W obu przypadkach wydobywanie kopalin odbywa się metodą odkrywkową i przedsiębiorcy
zobowiązani są do rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenu po działalności.
Ryc. 33. Złoża i obszary górnicze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PIG

13. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
13.1.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU
TRANSPORTOWEGO
System transportowy ma znaczący wpływ na możliwości rozwoju gminy. Analiza i ocena stanu
istniejącego pozwalają na określenie uwarunkowań wynikających z obecnego rozwoju tego systemu
i warunków jego funkcjonowania. Szczególnie istotne są stan i warunki funkcjonowania systemu,
w tym wyposażenie techniczne układu drogowego oraz stopień spełnienia wymagań wynikających
z funkcji pełnionych w obsłudze ruchu oraz zagospodarowania.
13.1.1. UKŁAD DROGOWY
Układ dróg publicznych Zawiercia liczy 237 km, w tym:
 15 km dróg krajowych,
 7 km dróg wojewódzkich,
 70 km dróg powiatowych,
 145 km dróg gminnych.
Pod względem funkcjonalnym w układzie drogowym wyróżnia się drogi obsługujące połączenia
ponadlokalne, którym służą droga krajowa, wojewódzkie, część powiatowych oraz drogi służące
lokalnym potrzebom komunikacyjnym, do których należą pozostałe drogi powiatowe, drogi gminne,
a także drogi wewnętrzne.
Zawiercie znajduje się w zasięgu krajowego i regionalnego układu drogowego województwa
śląskiego. Drogi te wiążą województwo z krajowym oraz europejskim systemem drogowym oraz
służą regionalnym potrzebom komunikacyjnym.
Przez Zawiercie przechodzą następujące drogi krajowe i wojewódzkie:
 droga krajowa nr 78 (DK 78) o przebiegu granica państwa – Chałupki – Gliwice –
Tarnowskie Góry – Siewierz (DK 1) - Zawiercie – Szczekociny – Jędrzejów (DK 7) –
Chmielnik (DK 73),
 DK 78 stanowi ważne połączenie miedzy województwami śląskim i świętokrzyskim oraz
drogami krajowymi nr 1 i 7, dla Zawiercia droga ta jest najważniejszym połączeniem
zewnętrznym i wewnętrznym na osi wschód – zachód,
 droga wojewódzka nr 791 (DW 791) o przebiegu: Poczesna (DK 1) – Myszków – Zawiercie –
Ogrodzieniec – Olkusz - Trzebinia, łącząca Zawiercie z drogą krajową nr 1 i dalej
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z Częstochową, z sąsiednimi gminami Myszków i Ogrodzieniec oraz województwem
małopolskim,
droga wojewódzka nr 796 (DW 796) o przebiegu Zawiercie – Dąbrowa Górnicza (DK 1),
łącząca Zawiercie z sąsiednią gminą Łazy, Dąbrową Górnicza, drogą krajową nr 1 i dalej z
głównymi ośrodkami miejskimi województwa.

W dalszej kolejności dla powiązań zewnętrznych, ale także i wewnętrznych gminy istotne są drogi
powiatowe (DP):
 nr 1701S, przebiegająca ulicami Sikorskiego, 3 Maja, Kościuszki, Blanowską,
Wyspiańskiego, łącząca centrum miasta z terenami mieszkaniowymi położonymi po jego
północnej stronie,
 nr 1707S, przebiegająca ulicą Glinianą i dalej przez Rudniki w gminie Włodowice, stanowiąca
jedno z połączeń Zawiercia z gminą Włodowice,
 nr 1709S, przebiegająca od DK78 (gm. Poręba) ulicami Myśliwską, Marciszowską, Borowe
Pole, Borową do ul. Oświatowej (DP 1713S), a następnie od ulicy Glinianej (DP 1707S)
ulicami Przyjaźni, Skarżycką, Turystyczną i Skalną do Piaseczna i Lgoty Murowanej
w gminie Kroczyce, zapewniająca północnej części gminy powiązania wewnętrzne oraz
z gminami Poręba i Kroczyce,
 nr 1713S, przebiegająca ulicami 11 Listopada, Włodowską i Oświatową i dalej przez gminę
Włodowice do powiatu myszkowskiego, łącząca centrum miasta z jego północną częścią
i stanowiąca jedno z połączeń Zawiercia z gminą Włodowice,
 nr 1721S, przebiegająca od DK 78, przez Markowiznę w gm. Ogrodzieniec, wzdłuż
południowej granicy Zawiercia i dalej w kierunku gminy Łazy, stanowiąca lokalne połączenie
z bezpośrednio sąsiadującymi terenami gminy Ogrodzieniec,
 nr 1724S w gminie Ogrodzieniec, łącząca Ogrodzieniec ze Staryni Kiełkowicami, na krótkim
odcinku przebiegająca wzdłuż granicy Zawiercia, stanowiąca uzupełniające powiązanie dla
terenów we wschodniej części miasta,
 nr 1725S, przebiegająca ulicami Wołodyjowskiego, Turystyczną, Okiennik, Fredry
i Szymonowica, łącząca ze sobą gminy Włodowice, Zawiercie, Ogrodzieniec i Pilica oraz
zapewniająca dojazd do północno-wschodnich obszarów gminy,
 nr 1726S, przebiegająca ulicami Apteczną, Stary Rynek, Piłsudskiego, Łośnicką, Filaretów,
Karlińską, łącząca centrum miasta z terenami mieszkaniowymi i przemysłowymi (w tym
dojazd do Huty „Zawiercie”), położonymi po jego wschodniej stronie oraz ze wschodnią
częścią gminy i gminami Ogrodzieniec i Pilica,
 nr 1730S, przebiegająca od DW 791 w gminie Ogrodzieniec ulicami Żołnierską, Harcerską,
Filaretów, Zagonową, Pomrożycką do Włodowic, zapewniająca powiązania z wymienionymi
sąsiednimi gminami oraz wewnętrzne w środkowo-wschodniej części Zawiercia,
 nr 1773S, przebiegająca ulicą Jurajską od DK 78 do Siamoszyc i Przyłubska w gminie
Kroczyce.
Pozostałe drogi powiatowe zapewniają spójność sieci dróg znaczenia podstawowego oraz
uzupełniają połączenia zewnętrzne i wewnętrzne miasta. Są to następujące drogi:
 nr 1700S - ulice Dmowskiego, Sikorskiego i Leśna,
 nr 1702S - ulice Daszyńskiego i Cmentarna,
 nr 1703S - ulice Górnośląska, Towarowa, Brata Alberta, Rzemieślnicza i Miodowa,
 nr 1704S - ulice Broniewskiego i Zaparkowa,
 nr 1705S - ulice Sienkiewicza i Równa,
 nr 1706S - ulice Źródlana i Strumień,
 nr 1718S - ulice Kamienna i Sportowa,
 nr 1719S - ulice Szeroka, Królowej Jadwigi i Andersa,
 nr 1720S - ulica Pszczelna,
 nr 1740S - ulice Lepeckiego, Poległych, Biały Kamień i Suliny,
 nr 1742S - ulica Mrzygłodzka,
 nr 1744S - ulica Poległych i Konopnickiej,
 nr 1792S - ulica Spacerowa,
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nr 1793S - ulica Turystyczna (od DP 1725S do granicy miasta).

Wśród dróg gminnych istotną funkcję pełni ul. Armii Krajowej, łącząca w północnej części miasta
drogi powiatowe nr 1709S (ul. Przyjaźni) i 1713S (ul. Oświatowa), tworząc razem z nimi ciąg
obwodowy zapewniający połączenia wewnętrzne w tej części Zawiercia z pominięciem układu
w centrum.
Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe łączą funkcję obsługi ruchu w powiązaniach
zewnętrznych i wewnętrznych z obsługą zagospodarowania, znajdującego się przy drodze.
Drogi gminne służą bezpośredniej obsłudze zagospodarowania, wyprowadzają ruch na drogi
wyższych kategorii i uzupełniają powiązania o lokalnym znaczeniu.
Część zagospodarowania gminy obsługiwana jest przez drogi niezaliczone do żadnej kategorii
dróg publicznych. Są to drogi wewnętrzne na terenach mieszkaniowych, rolnych i leśnych.
Przebiegi istniejących dróg publicznych i kierunki powiązań zewnętrznych, przedstawiono na
rysunku uwarunkowań.
Sieć dróg publicznych i wewnętrznych jest dobrze rozwinięta i dobrze udostępnia
zagospodarowanie gminy, a także umożliwia wyprowadzenie ruchu na drogi wyższych kategorii
i klas.
Drogi o nawierzchni twardej stanowią 79 % długości dróg publicznych.
Droga krajowa i wszystkie drogi wojewódzkie posiadają nawierzchnie twarde ulepszone.
Nawierzchnie takie posiadają również drogi powiatowe poza ulicami Biały Kamień, Suliny
i Konopnickiej, t.j. 93% ich długości. Nawierzchnie twarde posiada także 70% dróg gminnych.
Wskaźniki gęstości dróg twardych wynoszą:
 w mieście 219 km/100 km2 i 36 km/10 tys. mieszkańców,
 w województwie śląskim 164 km/100 km2 i 42 km/10 tys. mieszkańców,
 w kraju 83 km/100 km2 i 62 km/10 tys. mieszkańców.
Przy średniej gęstości zaludnienia 612 osób/km2 w mieście, 379 osób/km2 w województwie i 125
osób/km2 w Polsce, oznacza to dobrą dostępność do sieci dróg utwardzonych.
Drogi o nawierzchni twardej ulepszonej obsługują najważniejsze połączenia zewnętrzne
i wewnętrzne miasta oraz rejony o największej koncentracji zabudowy. Drogi o nawierzchni twardej
nieulepszonej i gruntowej obsługują głównie tereny zabudowy jednorodzinnej i ekstensywnie
zagospodarowane – rozproszonej zabudowy, rolne i leśne.
Droga krajowa nr 78 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej, na odcinkach poza
zabudową o szer. 7,0 - 11,0 m z odcinkami wyposażonymi w pobocza bitumiczne i dodatkowe pasy
ruchu na odcinkach o dużym pochyleniu podłużnym. Na odcinkach przebiegających przez tereny
zabudowane o szerokości 7,0 – 14,0m. Drogi wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną
o szerokości 6,0 – 7,0 m.
Drogi powiatowe na odcinkach przebiegających przez tereny zabudowane mają jedną jezdnię
o szerokości 6,0 – 9,0 m, poza ulicami Dmowskiego i fragmentem ulicy Piłsudskiego posiadającymi
dwie jezdnie.
Drogi gminne mają jezdnie o szerokości 5,0 – 7,0 m, poza ulicą Armii Krajowej, gdzie szerokość
jezdni wynosi ok. 10,0 m.
Charakterystykę wyposażenia układu drogowego w nawierzchnie przedstawiono w tabeli
„Długość i nawierzchnie poszczególnych kategorii dróg publicznych”.
Tab. 34. Długość i nawierzchnie poszczególnych kategorii dróg publicznych
Lp.

Drogi

Długość

1
1
2
3
4
5

2
Krajowe
Wojewódzkie
Powiatowe
Gminne
Ogółem

3
15
7
70
145
237
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Nawierzchnie
Twarde ulepszone
4
15
7
65
101
188

Pozostałe
5
5
44
49
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Dane dotyczące obecnego poziomu ruchu przedstawiono w tabeli „Pomiary ruchu”. Informacje
pochodzą z Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2010 r. W tabeli przedstawiono
również oszacowanie ruchu w 50-tej godzinie w roku, przyjmowanego jako miarodajny dla określania
przepustowości dróg zamiejskich. W zależności od charakteru drogi, ruch ten waha się w granicach 8 14% SDR (Średniego Dobowego Ruchu).
Tab. 35. Pomiary ruchu
Lp.

Nr
drogi

Odcinek

1

2

3

1

78

Siewierz - Zawiercie

2

78

Zawiercie (przejście)

3

78

Zawiercie - Kroczyce

4

791

5

791

6

796

Myszków Mrzygłód –
Zawiercie (DK 78)
Zawiercie (DK 78) Ogrodzieniec
Zawiercie (DK 78) –
Ciągowice

SDR 2010
(SDR 2005)
4
12.272
(11.022)
15.195
(14.539)
7.990
(6.163)
5.253 (5.907)
8.328
(8.117)
8.498
(5.816)

Wzrost ruchu
2005 – 2010

Udział proc.
pojazdów
ciężarowych
5

Ruch w 50-tej
godzinie
6

11 %

20

1.400

4%

22

1.800

30 %

31

900

- 11%

16

600

3%

12

1000

46 %

26

1.000

Największy ruch występuje na drodze nr 78, na której wielkość ruchu jest większa niż średni ruch
na drogach krajowych, wynoszący w 2010 r. 9.888 poj./dobę. Wielkość ruchu na tej drodze w 2010 r.
była na poziomie przepustowości drogi jednoprzestrzennej z dwoma pasami ruchu, przyjmowanym
w wysokości ok. 2000 pojazdów/h. Duży ruch i znaczny udział pojazdów ciężarowych wpływał
negatywnie na warunki ruchu i jego bezpieczeństwo, szczególnie na odcinku przejścia przez tereny
zwartej zabudowy miasta. Obecne warunki ruchu i jego wzrost w ostatnich latach uzasadniają szybkie
rozpoczęcie budowy obwodnicy Zawiercia w ciągu drogi nr 78.
Ruch na drogach wojewódzkich jest mniejszy niż na drodze krajowej. Na drogach tych nie
występują jeszcze problemy z przepustowością.
Dla dróg powiatowych i gminnych brak jest danych o ruchu. Poziom ruchu na ważniejszych
drogach powiatowych na terenach zwartej zabudowy miasta jest zbliżony do wielkości ruchu na
drogach wojewódzkich. Na pozostałych odcinakach tych dróg i na drogach gminnych ruch jest
znacznie mniejszy.
Najistotniejszym problemem ruchowym jest jego koncentracja w centralnej części miasta, gdzie
ruch tranzytowy nakłada się na ruch docelowo-źródłowy, związany z dojazdami do miejsc pracy
i usług, zaopatrzeniem i przewozem towarów do obiektów produkcyjnych.
Klasy dróg w stanie istniejącym przedstawiono na rysunku uwarunkowań. Przy klasyfikacji
wykorzystano Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 80 z dnia
18.12.2008 r. i nr 83 z dnia 24.12.2009 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych oraz dane
i informacje udostępnione przez zarządców dróg. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430) przez klasę drogi rozumie się
przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech
funkcjonalnych. Zasadniczym problemem przy określaniu klas dróg istniejących jest niepełne
dostosowanie parametrów technicznych dróg do funkcji przez nie pełnionych. Większy ruch i zakres
obsługi ruchu ponadlokalnego, szczególnie międzyregionalnego, wymagają lepszych parametrów
technicznych i ograniczenia obsługi zagospodarowania – zmniejszenia dostępności do drogi.
W stanie istniejącym droga krajowa nr 78 jest drogą klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego
(GP), natomiast drogi wojewódzkie klasy głównej (G). Obecne parametry tych dróg, szczególnie na
odcinkach przejścia przez tereny zwartej zabudowy Zawiercia, nie odpowiadają wymaganiom dla dróg
tych klas z uwagi na odległości między skrzyżowaniami i nadmierny zakres obsługi
zagospodarowania (zjazdy).
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Drogi powiatowe z uwagi na ich funkcje w sieci oraz obecne parametry techniczne i użytkowe są
drogami klasy zbiorczej (Z) i lokalnych (L). Ważniejsze drogi powiatowe, w szczególności
zapewniające dojazd do centrum miasta, powiązania z terenami sąsiednimi i zapewniające spójność
podstawowej sieci drogowej miasta są drogami klasy zbiorczej (Z), pozostałe klasy lokalnej (L).
Do dróg powiatowych klasy zbiorczej (Z) należą drogi: DP 1700S (ulice Dmowskiego,
Sikorskiego, Leśna), DP 1701S (ulice Sikorskiego, 3 Maja, Kościuszki, Blanowska, Wyspiańskiego),
DP 1707S (ulica Gliniana), DP 1709S (ulice Myśliwska, Marciszowska, Borowe Pole, Borowa,
Przyjaźni, Skarżycka, Turystyczna, Skalna), DP 1713S (ulice 11 Listopada, Włodowska, Oświatowa),
DP 1724S, DP 1725S (ulice Wołodyjowskiego, Turystyczna, Okiennik, Fredry, Szymonowica), DP
1726S (ulice Apteczna, Stary Rynek, Piłsudskiego, Łośnicka, Filaretów, Karlińska), DP 1730S (ulice
Żołnierska, Harcerska, Filaretów, Zagonowa, Pomrożycka), DP 1740S (ulice Lepeckiego, Poległych,
Zwierzyniecka, Biały Kamień, Suliny), DP 1773S (ulica Jurajska), DP 1793S (ulica Turystyczna).
Odległości między skrzyżowaniami dróg zbiorczych i zakres obsługi zagospodarowania
w większości odpowiadają wymaganiom dla tej klasy drogi.
Wśród dróg gminnych ulica Armii Krajowej jest drogą klasy zbiorczej (Z). Pozostałe drogi
gminne są klasy lokalnej (L) i dojazdowej (L).
13.1.2. KOMUNIKACJA KOLEJOWA
Przez teren Zawiercia przebiegają następujące linie kolejowe:
 nr 1 Warszawa Centralna – Katowice, linia magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana,
 nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, linia magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana,
 nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, linia znaczenia miejscowego, jednotorowa,
niezelektryfikowana,
 nr 707 – łącznica pomiędzy liniami 1 i 182.
Zawiercie pełni rolę głównej stacji pośredniej pomiędzy Katowicami i Warszawą oraz
Katowicami i Częstochową.
Ponadto przez południową część miasta przebiega bocznica kolejowa do CMC Zawiercie S.A.
w Zawierciu.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 07.16.94 z późn.
zm.) linie kolejowe dzielą się na linie o znaczeniu państwowym i linie pozostałe. W rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu
państwowym (Dz. U. 10.164.1110), jako linie o znaczeniu państwowym wymienione są linie nr 1 i 4.
Linie nr 1 i 4 na odcinku Katowice – Grodzisk Mazowiecki są fragmentem międzynarodowej linii E65 (Gdynia – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice – Ostrawa – Wiedeń – Rijeka), ustalonej w
Umowie europejskiej z 31.05.1985r. o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC).
Ponadto linia nr 1 na odcinku przechodzącym przez Zawiercie jest fragmentem międzynarodowej linii
CE-65/2, ustalonej w Umowie europejskiej z 01.02.1991 r. o ważnych międzynarodowych linach
transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC).
Linie nr 1 i 4 prowadzą ruch pociągów osobowych i towarowych. Na stacji Zawiercie w dniu
powszednim w ciągu doby odprawia jest 50 pociągów dalekobieżnych m.in. do Katowic, Warszawy,
Łodzi, Wrocławia i Krakowa oraz 30 par pociągów regionalnych Kolei Śląskich do Częstochowy
i Gliwic. Dworzec w Zawierciu jest obecnie rozbudowywany i modernizowany. Na linii nr 1 znajduje
się przystanek osobowy Zawiercie Borowe Pole, z którego w dniu powszednim w ciągu doby
odjeżdża 20 par pociągów do Częstochowy i Gliwic.
Linie nr 182 i 707 służą wyłącznie dla pociągów towarowych.
Z uwagi na przebieg, lokalizacje stacji i przystanków oraz ofertę przewozową, kolej jest istotna
dla powiązań zewnętrznych oraz dojazdów do pracy i nauki w Zawierciu.
13.1.3. KOMUNIKACJA PUBLICZNA AUTOBUSOWA
Zgodnie ze stanem aktualnym na dzień opracowania niniejszego dokumentu głównym węzłem
komunikacji autobusowej jest zespół przystanków w Zawierciu przy dworcu kolejowym, skąd w dniu
powszednim w ciągu doby odjeżdża ponad 200 autobusów w większości MZK Zawiercie,
obsługujących miasto i połączenia z gminami sąsiednimi. Autobusy kursują drogami krajowymi,
wojewódzkimi, większością powiatowych i kilkoma gminnymi. Oferta przewozowa dostosowana jest
do istniejącego zapotrzebowania, najwięcej kursów ma miejsce w godzinach szczytów.
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13.1.4. TRANSPORT ŁADUNKÓW
Największym źródłem i celem ruchu towarowego jest CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu,
obsługiwana zarówno przez transport kolejowy przy pomocy własnej bocznicy, jak i samochodowy.
Pojazdy ciężarowe dojeżdżają do Huty ulicami w centrum miasta. Pozostałe obiekty wymagające
dojazdu pojazdami ciężarowymi są rozproszone w obszarze zabudowanym miasta.
Tranzytowy ruch ciężarowy występuje głównie na drogach krajowej i wojewódzkiej nr 726, gdzie
stanowi ponad 20 % całości ruchu.
13.1.5. RUCH PIESZY I ROWEROWY
Na terenie miasta, na odcinkach zabudowanych drogi wyposażone są w chodniki dla pieszych.
Większość dróg zamiejskich nie posiada wydzielonych chodników dla pieszych, które znajdują się
jedynie na odcinkach z intensywną zabudową. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
pieszych.
Ścieżki rowerowe znajdują się w ulicach Blanowskiej (DP 1701S), Olkuskiej (DW 791), Armii
Krajowej. Przez teren gminy przebiegają znakowane szlaki rowerowe: czerwony jurajski szlak „Orlich
Gniazd” na odcinku Podzamcze – Bzów – Karlin – Żerkowice – Skarżyce – Zamek Morsko oraz
niebieski Zawiercie – Ręby – Blanowice – Pomrożyce – Skarżyce.
W ramach projektu „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej
w Gminie Zawiercie” realizowane i znakowane są ścieżki rowerowe oraz infrastruktura towarzysząca.
W budowie jest ścieżka w ulicy Siewierskiej (DK 78) oraz na terenach leśnych pomiędzy Kolonią
Ręby i ul. Armii Krajowej.
13.1.6. PARKOWANIE POJAZDÓW
Największe problemy z parkowaniem pojazdów, związane są z dojazdami do pracy i usług,
występują w dni powszednie w centralnej części miasta.
13.1.7. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ
ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCHCZASOWYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH,
STRATEGII, PLANÓW ROZWOJU ORAZ WNIOSKÓW DO STUDIUM
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (przyjęta przez Sejm 17 listopada
2000 r.) ustala m.in. przebieg przez województwo śląskie i Zawiercie transeuropejskiego korytarza
transportowego nr VI (Helsinki/Sztokholm – Gdańsk – Katowice – Żylina – Budapeszt – Ateny)
z odgałęzieniem VIB (Częstochowa – Ostrawa – Wiedeń – Wenecja), których wypełnieniem w gminie
Zawiercie są linie kolejowe nr 1 i 4.
Dodatkowo na terenie państw Unii Europejskiej ustanowiona jest transeuropejska sieć
transportowa TEN-T (TransEuropean Network – Transport), której rozwój ma służyć zwiększeniu
efektywności funkcjonowania wspólnego rynku. Sieć TEN-T obejmuje m.in. linię kolejową nr 1 i 4.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w piśmie GDDKiAO/Ka-P1/BR/439/186/2011/S z dnia 24 października 2011 r. wnosi o:
 uwzględnienie przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 78, klasy głównej ruchu
przyspieszonego (GP), z uwagą, że z chwilą oddania do użytkowania planowanej obwodnicy
w ciągu tej drogi, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 07.19.115),
nastąpi zmiana kategorii tej drogi na niższą,
 uwzględnienie planowanej obwodnicy zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4200.11.2011.JB z dnia 13 maja 2011 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi krajowej nr 78
Siewierz – Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła
oraz Szczekociny” według wariantu 1 od km 105 + 654 do 116 + 150, dalej według wariantu 2
od km 116 + 150 do 121 + 500 i ponownie według wariantu 1 od km 121 + 500 do 160 +
417,93,
 zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów graniczących z drogą krajową nr 78 wyłącznie
od strony lokalnego układu drogowego, nie należy projektować żadnych nowych włączeń
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komunikacyjnych (skrzyżowań, zjazdów indywidualnych czy też publicznych) z terenów
przyległych na drogę krajową,
uwzględnienie przyszłego oddziaływania hałasu od planowanej obwodnicy – zaleca się nie
sytuować nowych terenów podlegających ochronie akustycznej, w tym terenów
mieszkaniowych, usług oświaty i zdrowia oraz terenów rekreacyjnych, w strefie
ponadnormatywnego oddziaływania hałasu,
z uwagi na uciążliwości akustyczne od drogi krajowej nr 78, nie sytuowanie w rejonie
oddziaływania tej drogi nowych terenów podlegających ochronie przed hałasem, w tym
w tym terenów mieszkaniowych, usług oświaty i zdrowia oraz terenów rekreacyjnych,
lokalizację obiektów budowlanych (w tym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej)
w odległości od drogi krajowej, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,
zakaz lokalizacji reklam, w tym reklam świetlnych, w szczególności o zmiennej treści,
skierowanych do uczestników ruchu drogowego drogi nr 78.

Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, przyjęty przez Radę Ministrów
19 grudnia 2008 r. przewiduje do 2020 r. modernizację linii nr 4 i 1 (E65) na odcinku Grodzisk
Mazowiecki – Zawiercie – Zawiercie – Katowice do prędkości ponad 200 km/h. Prowadzone obecnie
analizy obejmują również opcje budowy nowej linii w kierunku Katowic z pominięciem stacji
Zawiercie.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (przyjęty uchwałą
Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., zmieniony uchwałą
nr III/56/1/2010 z dnia 22 września 2010 r.) wymienia Zawiercie jako jeden z ważniejszych ośrodków
województwa o funkcji miasta zwornikowego o znaczeniu ponadlokalnym.





Wśród celów i kierunków polityki przestrzennej województwa wymienia się:
dynamizację i restrukturyzację przestrzeni województwa m.in. poprzez rozwój infrastruktury
technicznej i transportowej poprawiającej warunki inwestowania, w tym budowę i poprawę
parametrów technicznych dróg,
wzmocnienie funkcji węzłów osadniczych m.in. poprzez kształtowanie struktur przestrzennych
sprzyjających tworzeniu alternatywnych sposobów transportu w stosunku do samochodu i bardziej
przyjaznych środowisku, w tym rozwój miast i osiedli skoncentrowanych w węzłach transportu
zbiorowego,
rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej i transportowej, ograniczających
zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi i przyczyniających się do integracji województwa
i wzrostu jego konkurencyjności poprzez:
o wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu ponadregionalnym
i regionalnym, w tym:
 podniesienie rangi drogi krajowej nr 78 na odcinku: węzeł „Pyrzowice” na
autostradzie A1 – Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Jędrzejów – droga S7, do
klasy drogi ekspresowej lub budowa obwodnic w ciągu tej drogi, w tym
obwodnicy Zawiercia i Kroczyc
 modernizacja linii kolejowej E 65 Gdańsk – Warszawa – Katowice –
Zebrzydowice – Praga/Wiedeń dla osiągnięcia prędkości min. 250 km/h,
postulowana realizacja nowego przebiegu na odcinku Zawiercie – Katowice –
Zebrzydowice dla osiągnięcia właściwych parametrów,
 tworzenie powiązań z portem lotniczym w Pyrzowicach, m.in. poprzez
modernizację linii kolejowej Zawiercie – Mierzęcice – MPL „Katowice” –
Tarnowskie Góry,
o promowanie rozwoju pasażerskiego transportu zbiorowego, m.in. poprzez tworzenie
węzłów przesiadkowych (w tym w Zawierciu) i lokalizowanie nowych terenów
mieszkaniowo-usługowych z uwzględnieniem tras transportu zbiorowego.

Wśród zadań o znaczeniu ponadlokalnym, uwzględnionych w dokumentach przyjętych przez
Sejm, Radę Ministrów, właściwego ministra lub Sejmik Województwa znajdują się m.in. budowa
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drogi ekspresowej S78 (węzeł „Pyrzowice’ na A1 – Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Jędrzejów),
modernizacja (przebudowa, budowa nowych odcinków) drogi krajowej nr 78 (Siewierz – Zawiercie –
Jędrzejów) oraz modernizacja linii kolejowej Warszawa – Zawiercie – Katowice, które zostały
uwzględnione w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015, przyjętej uchwałą
nr I/24/1/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2000 r.
Rekomendacje i wnioski do polityki przestrzennej państwa obejmują m.in.:
 ujęcie w docelowym układzie autostrad i dróg ekspresowych drogi krajowej nr 78 jako drogi
ekspresowej,
 uwzględnienie budowy nowego odcinka szybkiej kolei Zawiercie – Katowice – granica
państwa.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” przyjęta uchwałą Nr III/47/1/2010
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17.02.2010 r. wśród kierunków działań wymienia rozwój
i modernizację komunikacji publicznej obszarów miejskich (m.in. rozbudowa i modernizacja
obiektów i infrastruktury szynowej transportu publicznego, poprawa jakości taboru publicznego,
tworzenie punktów i węzłów przesiadkowych, rozwój infrastruktury rowerowej) oraz rozbudowę
i integrację systemu transportowego (m.in. wzmocnienie połączeń komunikacyjnych wewnątrz
regionu, w tym poprzez budowę nowych odcinków dróg i budowę obwodnic miejskich) wśród
przedsięwzięć priorytetowych Regionalną Sieć Transportu Szynowego, sieć drogową województwa
oraz zintegrowany system transportowo-komunikacyjny.
Plan Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2013 r. oraz cele długoterminowe do 2018
r., przyjęty uchwałą nr IV/6/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego określa m.in. działania
dotyczące systemu transportowego, związane z poprawą jakości powietrza i zmniejszeniem
uciążliwości hałasu.
Plan ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, przyjęty uchwałą nr III/152/15/2010 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. przewiduje m.in. wsparcie istniejących działań
i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz
ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych.
W 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do prac nad Strategią Rozwoju Systemu
Transportu Województwa Śląskiego.
Zarząd Województwa Śląskiego w piśmie SP RP.7634.2.59.2011 SP RP.KW – 613/11 z dnia
14 października 2011 r. stwierdza, że na obszarze miasta (w zakresie komunikacji) występują zadania
o znaczeniu ponadlokalnym pn.:
 modernizacja (przebudowa, budowa nowych odcinków) dróg krajowych, w tym DK nr 78,
 budowa dróg ekspresowych, w tym S 78,
 modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa – Katowice – Wiedeń.
Jednocześnie Studium powinno uwzględniać ustalenia Planu Zagospodarowania Województwa
Śląskiego.
Odnosząc się do powyższego wniosku oraz planów i programów wojewódzkich stwierdza się, że
w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad
i dróg ekspresowych (Dz.U.04.128.1334, zm. Dz.U.09.187.1446) brak jest drogi ekspresowej S 78,
zgodnie z ww. pismem GDDKiA planowana obwodnica Zawiercia będzie drogą klasy głównej ruchu
przyspieszonego (GP), ponadto we wniosku oraz planach i programach nie występuje obwodnica
Zawiercia w ciągu dróg wojewódzkich 791 i 796.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w piśmie WDU/BGOŁ/7323/I-209/14128/11 z dnia
20 października 2011 r. nie zgłasza wniosków do Studium.
Jednym z celów szczegółowych Strategii Rozwoju Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011 – 2020
jest budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i rozwój przewozów pasażerskich, w tym budowa
i remont dróg powiatowych, szczególnie zwiększających dostępność do koncentracji miejsc pracy
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i poprawiających bezpieczeństwo oraz modernizacja i rozbudowa chodników i ścieżek rowerowych
oraz wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury komunikacji zbiorowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec w piśmie AP.6720.4.2011/2 z dnia 19 października
2011 r. wnosi o uwzględnienie istniejącej drogi łączącej Markowiznę z Zawierciem na działce nr ew.
4312/3.
Burmistrz Miasta Myszkowa w piśmie NU.670.74.2011 z dnia 14 października 2011 r. wnioskuje
o uwzględnienie interesów Miasta Myszkowa m.in. poprzez uwzględnienie ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tego miasta.
Dokumenty określające strategie rozwoju miasta, m.in. Lokalna strategia rozwoju dla Gminy
Zawiercie z 2005 r. dotycząca okresu do 2015 r. Wśród głównych celów rozwoju miasta wyróżniają
one efektywność i niezawodność systemów komunikacyjnych i wyrównanie standardów obsługi.
W celu strategicznym „modernizacja układów drogowych oraz optymalizacja organizacji ruchu”
wymienia się min. budowę obwodnicy miejskiej południowej (na drodze krajowej nr 78) i obwodnicy
miejskiej zachodniej, opracowanie optymalnego planu ruchu w mieście z minimalizacja tego ruchu
w centrum miasta i budowę parkingów w mieście, w celu strategicznym „komunikacja zewnętrzna”
wymienia się m.in: uruchomienie szybkiej komunikacji z lotniskiem oraz ważniejszymi centrami
administracyjno-gospodarczymi i analizę funkcjonalności połączeń komunikacyjnych z okolicznymi
gminami oraz wdrożenie niezbędnych zmian w tym zakresie, w celu strategicznym „miasto zielone
i przyjazne” m.in. budowę ścieżek rowerowych.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercie,
przyjęte uchwałą nr XVIII/172/2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 marca 2000 r., zmienione
uchwałą nr VIII/74/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku, jako główny cel rozwoju miasta ustala
osiągnięcie zrównoważonego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju kreującego wizerunek miasta
– jako miejsca otwartego i przyjaznego ludziom.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego obejmują m.in. ukształtowanie sprawnego układu
komunikacyjnego dla ruchu ponadlokalnego i miejskiego.
Dla potrzeb wytworzenia współczesnego centrum wskazuje się rejon dworców kolejowego
i autobusowego, t.j. obszar między ulicami Sikorskiego (Pl. Jana Pawła II), Leśną i Paderewskiego,
jako rozwinięcie zapoczątkowanych jego funkcji w obszarze ul. 3 Maja. Centrum to winno
charakteryzować się jako przestrzeń publiczna o charakterze ogólnomiejskim, wyróżniająca się
dominacją ruchu pieszego i lokalizacją usług i instytucji publicznych, także o znaczeniu
ponadlokalnym.
W stosunku do pozostałych obszarów miasta przewiduje się m. in. modernizację, względnie
realizację nowych ulic, usprawniających układy drogowe poszczególnych dzielnic miasta i zespołów
ruralistycznych – przy dążeniu do maksymalnej ochrony historycznej sieci drożnej.
Studium wskazuje na nowe tereny aktywności gospodarczej w zachodniej części miasta (rejon ulic
Myśliwskiej, Podmiejskiej i projektowanej zachodniej obwodnicy miasta), nowe tereny
mieszkaniowo-usługowe w rejonie Blanowic i Kromołowa oraz zmiany funkcji niektórych terenów
przemysłowych położonych w centralnych rejonach miasta na funkcje usługowe i mieszkaniowe.
Tworzenie warunków dla rozwoju miasta, gospodarki i poprawy warunków życia wymagać
będzie m.in.:
 utworzenia usprawniających układów drogowych, poprzez modernizację istniejących
układów,
 realizacji parkingów, w tym strategicznych,
 realizacji ścieżek rowerowych.
Podstawową ideą rozwoju systemu transportowego miasta jest doprowadzenie do utrzymania
sprawnej, bezpiecznej sieci dróg i ulic, realizującej harmonijnie zadania tranzytowe, powiązania
zewnętrzne gminy oraz dobrze obsługującej ruch wewnętrzny w mieście. Komunikacja autobusowa
powinna być ukierunkowana na system linii dowożących do linii kolejowej.
W zakresie sieci drogowo-ulicznej, w Studium przyjęto m.in. że:
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główną zasadą kształtowania sieci ulic w strefie centralnej miasta powinna być niezależność
układu wewnętrznego od drogi krajowej (DK 78) relacji Siewierz – Zawiercie – Kielce oraz
dróg wojewódzkich (791 i 796) przechodzących przez śródmieście miasta, dla nowego
przebiegu DK 78, jako południowej obwodnicy miasta, wyznaczono przebieg na parametrach
drogi ekspresowej S 2/2,
 dla drogi krajowej nr 78 na całym jej przebiegu przez teren miasta Zawiercia, do czasu
realizacji „Obwodnicy Zawiercia” należy utrzymać dotychczasową klasę drogi tj. GP –
główna ruchu przyspieszonego,
 w pierwszym etapie należy maksymalne wykorzystać istniejący układ, poprzez sukcesywną
jego modernizację i przebudowę,
 tworzenie nowych ciągów drogowych na kierunkach drogi krajowej 78 (południowa
obwodnica miasta) i dróg wojewódzkich 791 i 796 (zachodnia obwodnica miasta) będzie
odbywać się etapowo,
 przewiduje się wykonanie tunelu podziemnego pod linią kolejową dla połączenia ul. Brata
Alberta z ul. Sikorskiego,
 docelowo dojazd do huty CMC Zawiercie będzie odbywał się z pominięciem śródmieścia,
przy pomocy przebudowanej ulicy Okólnej, włączonej do ulicy Paderewskiego, t.j. istniejącej
DK 78,
 dla poprawy powiązań układu wewnętrznego z drogami wylotowymi zostaną zrealizowane
nowe odcinki ulic np.
o odcinek łączący ul. Armii Krajowej z ul. Borowe Pole,
o odcinek łączący dzielnicę Bzów z dzielnicą Karlin - ul. Biały Kamień,
o odcinek łączący dzielnicę Karlin z dzielnicą Suliny i Żerkowice - ul. Suliny,
 dla obsługi powiązań lokalnych zostaną wybudowane nowe odcinki dróg gminnych np.
połączenie ul. Szklarskiej z ul. Bzowską oraz odcinki dróg na terenach nowego
zagospodarowania,
 zostanie rozbudowany układ drogowy w rejonie zintegrowanego węzła przesiadkowego przy
dworcach kolejowym i autobusowym,
 wskazana jest modernizacja ulicy Piłsudskiego dla poprawy jej parametrów technicznych
i przepustowości.
W Studium przyjęto klasy dróg krajowej, wojewódzkich i powiatowych poprzez ustalenie
minimalnej klasy danej drogi lub jej odcinka. Generalnie są one niższe niż określone przez ich
zarządców – dla drogi krajowej klasa G (główna) zamiast GP (główna ruchu przyspieszonego), dla
dróg wojewódzkich Z (zbiorcza) lub G (główna) zamiast G (główna), dla dróg powiatowych Z
(zbiorcza), L (lokalna) i D (dojazdowa) zamiast G (główna) i Z (zbiorcza). Różnice te występują
również w planach miejscowych. Sytuacja ta wymaga uporządkowania, uwzględniając
w szczególności zmiany kategorii i klas dróg znajdujących się w ciągach drogi krajowej
i wojewódzkich, wynikających z budowy obwodnic południowej i zachodniej.
Wśród dróg gminnych klasę drogi zbiorczej (Z) ustalono dla ulicy Armii Krajowej, pozostałe
drogi są klasy lokalnej (L) lub dojazdowej (D).
Studium dopuszcza również wprowadzanie dróg zbiorczych (Z) w obrębie wszystkich terenów
zabudowy.
W zakresie sieci kolejowej w Studium założono adaptację istniejących linii kolejowych i ich
modernizację oraz przebudowę dworca kolejowego i stworzenie zintegrowanego węzła
przesiadkowego, którego budowa powinna zmienić obszar wokół, także w zakresie innych funkcji
zagospodarowania przestrzennego. Zapewnić należy lepsze powiązanie dwóch części miasta poprzez
budowę przejścia podziemnego pod linią kolejową.
Podstawową rolę w obsłudze komunikacją publiczną miasta, szczególnie w powiązaniach
wewnątrz gminnych odgrywać będzie komunikacja autobusowa.
Dla terenu placu dworcowego ustalono się jako dopuszczalne przeznaczenie tego terenu dla
funkcji obsługi komunikacji, jako podstawowej oraz usługowych i zieleni.
W Studium uwzględniono drogi rowerowe dla potrzeb codziennych podróży oraz rekreacji
iturystyki w postaci znakowanych szlaków rowerowych.
W koncepcji obsługi komunikacyjnej miasta założono wprowadzenie „stref ruchu uspokojonego"
w obszarze śródmieścia ograniczonym ulicami: Piłsudskiego, Leśną, Sikorskiego po wschodniej
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stronie linii kolejowej oraz ul. Stary Rynek, Apteczna, Brata Alberta, Obrońców Poczty Gdańskiej, po
stronie zachodniej linii kolejowej. W strefie obowiązywać będą ograniczenia dla ruchu
samochodowego i priorytet dla ruchu pieszego.
Zgodnie ze Studium w strefie zabudowy wielorodzinnej docelowo winno się zapewnić
sumaryczną ilość miejsc postojowych wg wskaźnika 1mp/mieszkanie, przy czym, pożądane jest by
około 50% było w zespołach garażowych. W obszarze centrum miasta oraz centrach dzielnicowych
powinny być oznaczone miejsca parkowania w ilości wg wskaźników 1mp/10m2 powierzchni
usługowej lub 1mp/8 miejsc konsumpcyjnych. Należy zauważyć, że wskaźniki te są niższe od
rzeczywistego zapotrzebowania i powinny być zwiększone.
W programie inwestycji publicznych, wśród przedsięwzięć strategicznych za priorytetowe dla
realizacji celów polityki przestrzennej Studium uznaje m.in. budowę obwodnic południowej
i zachodniej, wraz z ich powiązaniem z układem miejskim, modernizację ulic zbiorczych, rozbudowę
układu ulic lokalnych obsługujących rozwojowe obszary miasta, urządzenie ścieżek rowerowych
i infrastruktury rowerowej oraz organizację zintegrowanego węzła przesiadkowego, w oparciu
o dworzec kolejowy.
Jako inwestycje publiczne, proponowane do ujęcia w programach rządowych z zakresu
komunikacji wymieniono:
 budowę południowej obwodnicy miasta na parametrach drogi ekspresowej S2/2 jako odcinek
drogi krajowej Tarnowskie Góry – Siewierz - Zawiercie – Jędrzejów – Kielce,
 przebudowę odcinka drogi krajowej nr 78 od Kromołowa w kierunku Kroczyc – Jędrzejowa
do parametrów S2/2,
 budowę zachodniej obwodnicy miasta na parametrach drogi głównej G1/2 stanowiącej
fragment ciągów dróg wojewódzkich nr 791 i 796, na kierunku Myszków – Zawiercie –
Dąbrowa Górnicza,
 modernizacje i rozbudowę dróg powiatowych do parametrów dróg zbiorczych Z1/2 lub dróg
lokalnych L1/2, które zapewniają powiązania z gminami sąsiadującymi,
 przebudowę skrzyżowań z ulicami poprzecznymi na głównym ciągu drogi krajowej nr 78,
w Kromołowie, Żerkowicach, Wydra Zielona oraz w obszarze centrum,
 zmiany w organizacji ruchu w obszarze śródmieścia dające priorytet dla ruchu pieszego
i komunikacji zbiorowej,
 budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP.
W obowiązujących Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zawiercie, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w ustaleniach
zarządcy dróg powiatowych, występują różnice dotyczące klas tych dróg, są to następujące odcinki
dróg powiatowych:
 DP 1701S (ulice Blanowska i Wyspiańskiego), w mpzp Blanowic jest ulicą klasy lokalnej (L),
powinna być zbiorczej (Z),
 DP 1709S (ulica Myśliwska pomiędzy ul. Mrzygłodzką i projektowaną obwodnicą
zachodnią), w mpzp SAG obszar A jest ulicą klasy lokalnej, powinna być zbiorczej (Z),
 DP 1709S (ulica Borowe Pole pomiędzy wiaduktem i ul. Borową), w mpzp Borowego Pola
jest ulicą klasy lokalnej (L), powinna być zbiorczej (Z),
 DP 1709S (ulica Borowa), w mpzp Borowego Pola jest ulicą klasy lokalnej (L), powinna być
zbiorczej (Z),
 DP 1720S (ulica Pszczelna pomiędzy ulicami Pomorską i Spacerową), w mpzp Śródmieścia
i osiedla Centrum jest ulicą klasy dojazdowej (D), powinna być lokalnej (L),
 DP 1726S (ulica Piłsudskiego pomiędzy ulicami Leśną i Senatorską), w mpzp rejonu osiedla
Piłsudskiego jest ulicą klasy lokalnej (L), powinna być zbiorczej (Z),
 DP 1726S (ulica Łośnicka pomiędzy ulicami Kraszewskiego i Kolorową), w mpzp terenów
przemysłowo-składowych, część wschodnia i osiedla Łośnice - Wierczki jest ulicą klasy
lokalnej (L), powinna być zbiorczej (Z),
 DP 1730S (ulica Harcerska w Kromołowie), w mpzp Kromołowa jest ulicą klasy lokalnej (L),
powinna być zbiorczej (Z),
 DP 1744S (ulica Poległych), w mpzp Bzowa jest klasy dojazdowej (D), powinna być lokalnej
(L),
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DP 1792S (ulica Spacerowa), w mpzp Śródmieścia i osiedla Centrum jest klasy dojazdowej
(D), powinna być lokalnej (L).

Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Zawierciu w piśmie Pm-033-28-2011 z dnia
17 listopada 2011 r. wnosi o uwzględnienie zamierzeń związanych z rewitalizacją
i zagospodarowaniem przestrzeni wokół dworca kolejowego, w tym poprawy warunków obsługi
komunikacyjnej, dojazdu i parkowania w tym obszarze, zgodnie z opracowaną koncepcją tego
obszaru.
W 2012 roku rozpoczęła się budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w dwóch etapach:
od ulicy Mrzygłodzkiej (DW 791) do ulicy Myśliwskiej, wraz z budową ronda na skrzyżowaniu
z ulicą Mrzygłodzką i od ulicy Myśliwskiej do ulicy Podmiejskiej, z terminem realizacji do listopada
2013 r. Droga ta stanowić będzie w przyszłości północną część zachodniej obwodnicy miasta.
13.1.8. OCENA FUNKCJONOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SYSTEMU
TRANSPORTOWEGO MIASTA
Do podstawowych problemów funkcjonowania systemu transportowego miasta należą:
 nie w pełni zhierarchizowany układ drogowy – drogi krajowa i wojewódzkie o dużym udziale
ruchu tranzytowego, których podstawową funkcją, wynikającą z położenia w sieci powinno
być prowadzenie ruchu ponadlokalnego, obsługują jednocześnie przyległą zabudowę,
powoduje to niejednorodność ruchu pod względem struktury rodzajowej pojazdów i prędkości
i konsekwencji zagrożenie jego bezpieczeństwa,
 przeciążenie głównych korytarzy drogowych, ograniczona przepustowość dróg
i nieprzystosowanie układu drogowego do obecnych natężeń ruchu kołowego,
 brak obwodnicy i prowadzenie ruchu tranzytowego przez tereny zurbanizowane, powodujące
duże uciążliwości,
 przewóz ładunków niebezpiecznych i przejazdy pojazdów ciężarowych przez tereny
intensywnego zainwestowania miejskiego,
 zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, wynikające z dużej dostępności do dróg wyższych klas
i konfliktów będących skutkiem wspólnego wykorzystywania jezdni przez wszystkich
użytkowników, a w szczególności „niechronionych uczestników ruchu” (pieszych
i rowerzystów), zmuszonych do korzystania z jezdni ze względu na brak chodników i ścieżek
rowerowych,
 zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury komunikacyjnej,
 trudności w poprawie parametrów technicznych i użytkowych dróg wojewódzkich
i powiatowych na terenach intensywnej zabudowy z uwagi na ograniczoną szerokość pasa
drogowego oraz zwiększenia odległości pomiędzy skrzyżowaniami, poprzez ograniczenie ich
liczby, ponieważ spowodowałoby to znaczne utrudnienia w dostępie do zagospodarowania lub
wręcz uniemożliwiło z uwagi na brak dróg alternatywnych,
 braki w wyposażeniu w nawierzchnie twarde ulepszone dużej części dróg gminnych,
 parametry techniczne części dróg wojewódzkich i powiatowych nie odpowiadające
wymaganiom określonym dla poszczególnych klas dróg publicznych w zakresie szerokości
jezdni, pasa drogowego i dostępności do drogi,
 deficyt miejsc parkingowych w centralnej części miasta.
Uwarunkowaniami sprzyjającymi rozwojowi gminy są:
 korzystne położenie miasta pod względem komunikacyjnym pomiędzy dużymi centrami
regionalnymi aglomeracjami katowicką, częstochowską i krakowską, na skrzyżowaniu
ważnych szlaków komunikacyjnych – węzeł kolejowy, dogodne położenie w stosunku do
głównych dróg krajowych korytarzu transeuropejskim,
 duża gęstość sieci drogowej zapewnia podstawowe zewnętrzne połączenia miasta oraz stanowi
o atrakcyjności miasta,
 dogodne połączenia drogowe Zawiercia z innymi miastami województwa i terenami
sąsiednimi,
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dobrze rozwinięta sieć dróg, zapewniająca powiązania zewnętrzne i wewnętrzne oraz dojazd
do zagospodarowania - dobra dostępność komunikacyjna poszczególnych terenów w gminie,
gęstość sieci odpowiednie do struktury osadniczej,
wysoki udział dróg o nawierzchni twardej, wśród dróg o podstawowym znaczeniu dla gminy,
dobrze rozwinięta sieć komunikacji zbiorowej,
realizacja dworca autobusowego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego,
możliwość uzyskania środków na rozwój infrastruktury z funduszy Unii Europejskiej (np. na
zakup elektronicznej informacji pasażerskiej, zakup automatów do sprzedaży biletów, zakup
infrastruktury przystankowej, zakup autobusów, realizację projektu zakupu biletu przez
internet, telefon komórkowy),
możliwości przestrzenne rozbudowy dróg oraz chodników i ścieżek rowerowych na terenach
otwartych – poza terenami zwartej zabudowy.

Zagrożeniami dla rozwoju mogą być:
 nadmierny wzrost ruchu drogowego, za którym nie będzie nadążała rozbudowa układu
drogowego,
 rozpraszanie zabudowy, powodujące wzrost zapotrzebowania na transport,
 opóźnienia w rozbudowie i modernizacji układu drogowego, szczególnie obwodnic,
 pogarszanie się jakości obsługi komunikacją publiczną, szczególnie dostępności do niej,
 niedostatek środków finansowych na rozwój i utrzymanie sieci drogowej oraz komunikacji
publicznej, w tym na wkład własny, konieczny do uzyskania wsparcia ze środków Unii
Europejskiej,
 konflikty społeczne i ekologiczne, ujawniające się przy modernizacji i rozbudowie układu
drogowego.

Wnioski
1. Obecny system transportowy gminy dość dobrze zaspakaja podstawowe potrzeby
komunikacyjne mieszkańców i gospodarki. Istotnym problemem są natomiast szeroko rozumiane
standardy funkcjonowania tego systemu i obsługi jego użytkowników, obejmujące wyposażenie i stan
infrastruktury, dostępność do dróg i przystanków oraz poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Rozwiązanie tych problemów wymaga podjęcia szeregu działań modernizacyjnych i inwestycyjnych,
zgodnie z właściwościami właścicieli i zarządców poszczególnych podsystemów poprzez ich
rozbudowę i modernizację. Duża gęstość sieci drogowej zapewnia podstawowe połączenia miasta
z przestrzenią krajową oraz stanowi o atrakcyjności miasta, jednak ciągły wzrost ruchu na drogach
powoduje pogorszenie sie ich stanu technicznego.
2. Istotnym problemem komunikacyjnym miasta Zawiercia jest usprawnienie ruchu
tranzytowego przechodzącego przez obszar śródmieścia, poprzez modernizację istniejących dróg
przelotowych, a docelowo wyprowadzenie najbardziej uciążliwych kierunków poza obszar
śródmieścia na obrzeża miasta. Głównym uwarunkowaniem harmonijnej obsługi komunikacyjnej
miasta jest przebieg realizacji obwodnicy miasta z Zawiercia w ciągu drogi nr 78, Siewierz Zawiercie - Jędrzejów – Kielce, zgodnie z opracowaną koncepcją. Po wybudowaniu obwodnicy,
istniejąca droga krajowa stanowić będzie główną oś komunikacyjną, służącą dojazdowi i obsłudze
wewnętrznej miasta. Konieczna jest poprawa powiązań regionalnych na kierunku Myszków Zawiercie - Dąbrowa Górnicza. Parametry techniczne ulic, którymi prowadzone są drogi wojewódzkie
nr 791 i 796 nie odpowiadają funkcji. Obowiązujące plany miejscowe wyznaczają rezerwę terenu pod
zachodnią obwodnicę miasta Zawiercia, a w 2012 r. przystąpiono do budowy pierwszego odcinka tej
drogi.
3. Potrzebna będzie również modernizacja i rozbudowy sieci drogowo-ulicznej układu
wewnętrznego i wzbogacanie jej odcinkami nowymi, szczególnie w powiązaniach dzielnic z centrum
oraz w samych dzielnicach. Lokalny układ drogowy miasta wymaga modernizacji i rozbudowy pod
kątem wprowadzenia segregacji ruchu pieszego i samochodowego, rowerowego, szczególnie
w obszarach dzielnic, gdzie brak chodników lub poboczy utwardzonych.

- 101 -

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA
CZĘŚĆ I – UWARUNKOWANIA

4. Konieczne jest zróżnicowanie zasad obsługi komunikacyjnej w mieście, co pozwoliłoby na
uatrakcyjnienie centrum. Jest to jednak uwarunkowane przede wszystkim budową obwodnic,
wyprowadzających ruch tranzytowy z centrum oraz zamianami w organizacji ruchu i parkowaniu.
Wprowadzanie stref ruchu uspokojonego w obszarze śródmieścia, na osiedlach i niektórych
dzielnicach oznaczałoby poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz jakości przestrzeni publicznych poprzez
priorytet dla ruchu pieszego, tworzenie bezkolizyjnych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
ograniczenie prędkości ruchu pojazdów.
5. Konieczne jest kontynuowanie działań dla intensyfikacji wykorzystania kolei i komunikacji
autobusowej, w szczególności poprzez wytworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego
opierającego się o dworzec kolejowy.
6. Występujący deficyt miejsc parkingowych wymaga budowy nowych parkingów oraz
podwyższenia wymagań w tym zakresie w odniesieniu do nowych inwestycji.
13.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
13.2.1. GOSPODARKA WODNA
System zaopatrzenia w wodę Zawiercia oparty jest na sześciu ujęciach wody: „Karlin”,
„Kosowska Niwa”, „Stary Rynek”, „Skarżyce”, „Bzów” usytuowanych na terenie Zawiercia oraz w
Parkoszowicach (gmina Włodowice).
Tab. 36. Ujęcia wody dla miasta Zawiercia
Nazwa ujęcia wody
„Karlin”
„Kosowska Niwa”
„Stary Rynek”
„Skarżyce”
„Bzów”
„Pakoszowice”
Razem
Razem bez Pakoszowic

Limit poboru wód ze
wszystkich studni –
godzinowy
[m3/h]
90,0
120,0
1230,0
59,2
63,0
230,0
1792,2
1562,0

Limit poboru wód ze
wszystkich studni –
dobowy
[m3/d]
2160,0
2880,0
24500,0
800,0
800,0
4872,0
36012,0
31140,0

Liczba
studni
1
1
6
2
2
2

Dla żadnego z ww. ujęć wody nie ustanowiono stref ochrony pośredniej. Strefy ochrony
bezpośredniej w pełni zamykają się w granicach działek, na których są posadowione.
Ujęcia te zaopatrują miasto Zawiercie w wodę przeznaczoną do spożycia oraz do celów socjalnobytowych, gospodarczych, przemysłowych i przeciwpożarowych. Administratorem ujęć oraz sieci
wodociągowej jest rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu Sp. z o.o.
Niezależnie od ww. studni-ujęć wody niektóre zakłady przemysłowe korzystają z własnych ujęć
i stacji wodociągowych.
Rozbiór wody jest nierównomierny, zdecydowanie większe zapotrzebowanie występuje
w okresach letnich, suchych. SUW w pełni pokrywają zapotrzebowanie miasta na wodę, które z roku
na rok maleje, co ilustruje poniższy wykres. Analiza danych GUS wskazuje, że średnie zużycie wody
na jednego mieszkańca w ciągu minionych 8 lat zmniejszyło się o 25%.
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Ryc. 34. Woda dostarczana do gospodarstw domowych [dam3]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2012

Niezawodność dostaw wody do odbiorców gwarantowana jest dzięki sieć magistrali
wodociągowych zbudowanych w układzie pierścieniowym obejmuje swym zasięgiem całe miasto.
Długość czynnej sieci wodociągowej zwiększa się, jej przyrost ilustruje poniższe zestawienie, na
koniec 2010 r. wynosiła 210,5 km.
Widoczny przyrost długości sieci wskazuje z jednej strony na wzrastający poziom życia
mieszkańców miasta, z drugiej zaś stron jest wskaźnikiem rozlewania się zabudowy na nowe,
dotychczas wykorzystywane na inne cele zabudowy.
Ryc. 35. Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej [km]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2012

Zgodnie z deklaracjami RPWiK Zawiercie wszystkie tereny zabudowane zarówno w mieście, jak
i wokół Zawiercia mają dostęp do sieci wodociągowej. 98,8% ludności miasta korzysta z wodociągu,
pozostali zaopatrują się w wodę ze studni indywidualnych. Brak jest barier dla dalszej rozbudowy
sieci.
13.2.2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA
W mieście Zawiercie istnieje kanalizacja: sanitarna i deszczowa.
Całkowita długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej w Zawierciu wynosi 184,9 km, korzysta
z niej 74,4% mieszkańców miasta. Kanalizację sanitarną w mieście posiadają wszystkie osiedla
o skupionej zabudowie. W większości jest to sieć grawitacyjna, nowsze odcinki sieci zbudowane są
w systemie grawitacyjno – pompowym.
Jednocześnie dostępne statystyki publiczne w sposób dyskusyjny prezentują dane dotyczące
przyrostu długości sieci kanalizacji sanitarnej, jak i liczby podłączeń do sieci w 2010 r. Poza
zasięgiem sieci kanalizacyjnej pozostają wsie Karlin, Żerkowice, Skarżyce, Pomrożyce, Kierszula.
W Kromołowie, Blanowicach, Łośnicach, Bzowie oraz w południowej części Zawiercia istnieje
konieczność rozbudowy sieci o nowe odcinki.
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Ryc. 36. Długość czynnej rozdzielczej sieci kanalizacyjnej [km]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2012

Kanały sanitarne doprowadzają ścieki do oczyszczalni zlokalizowanej w północnej części miasta
przy ul. Włodowskiej. Dla oczyszczalni ścieków komunalnych w Zawierciu nie wyznaczono
dotychczas aglomeracji.
Oczyszczalnia miejska typu mechaniczno-biologicznego, z technologią usuwania osadów
biogennych ma przepustowość Qśr/d = 19536 m3/d, Qmax/d = 0,346 m3/s. Wartości te zostały
zatwierdzone na mocy decyzji RO.II.EG.6223-100008/08 dotyczącej wydania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Zawierciu.
Przy oczyszczalni znajduje się punkt zlewny, do którego dowożone są ścieki z terenów nie
objętych siecią kanalizacyjną.
Strefa izolacyjna oczyszczalni mieści się w granicach działki zajmowanej przez nią.
Odbiornikiem wód z oczyszczalni ścieków jest rzeka Warta, do której oczyszczone ścieki
wprowadzane są dwoma wylotami.
Produkcja ścieków w mieście mimo wzrostu liczby podłączeń do kanalizacji maleje, co ilustruje
poniższy wykres.
Ryc. 37. Ścieki odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Zawierciu [dam3]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2012
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Ryc. 38. Sieć kanalizacji sanitarnej w Zawierciu

Źródło: RPWiK Sp. z o.o., 2012

Do miejskiej kanalizacji deszczowej wpływają ścieki opadowe z dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych, miejskich i stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej oraz z terenów
przemysłowo – składowych i baz transportowych. Mankamentem kanalizacji deszczowej jest to, że
wody opadowe są odprowadzane do cieków powierzchniowych bez podczyszczania.
13.2.3. ELEKTROENERGETYKA
Na terenie Zawiercia nie występują źródła wytwarzania energii elektrycznej.
Na terenie miasta funkcjonują następujące Główne Punkty Zasilania (GPZ):
1. 220/110 kV Łośnice
2. 110/6 kV Marteny moc zainstalowana: 32 MVA,
3. 110/6 kV Elektrostalownia, moc zainstalowana: 45 MVA,
4. 110/6 kV Półwyroby, moc zainstalowana: 63 MVA,
5. 110/15 kV Argentyna, moc zainstalowana: 16 MVA
6. 110/15 kV Borowe Pole, moc zainstalowana: 26 MVA
7. 110/30/15 kV Kądzielów, moc zainstalowana: 72,5 MVA
8. 110/15/6 kV Zuzanka, moc zainstalowana: 32 MVA
Do GPZ-ów energia dostarczana jest poprzez sieć linii wysokiego napięcia:
1. linia 220 kV Łośnice – Joachimów,
2. linia 220 kV Łośnice – Kielce,
3. linia 220 kV Łośnice – Siersza,
4. linia 220 kV Łośnice – Koksochemia.
5. linia 110 kV relacji Argentyna – Kądzielów,
6. linia 110 kV relacji Argentyna – Marteny,
7. linia 110 kV relacji Borowe Pole – Zuzanka,
8. linia 110 kV relacji Borowe Pole – Kądzielów,
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9. linia 110 kV relacji Marteny – Elektrostalownia,
10. linia 110 kV relacji Kądzielów – FUM Poręba,
11. linia 110 kV relacji Kądzielów – Półwyroby,
12. linia 110 kV relacji Łośnice – Ogrodzieniec tor 1 i 2,
13. linia 110 kV relacji Półwyroby – Łośnice,
14. linia 110 kV relacji Łośnice – Elektrostalownia,
15. linia 110 kV relacji Łośnice – Zuzanka,
16. linia 110 kV relacji Łagisza – Kądzielów,
17. linia 110 kV relacji Tucznawa – Kądzielów tor 1,
18. linia 110 kV relacji Tucznawa – Kądzielów tor 2,
Lokalizację linii WN oraz GPZ-ów wskazano na mapie uwarunkowania.
Dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta odbywa się poprzez sieć linie SN o napięciu
15 kV, 30 kV i 6 kV. Większa część linii SN w mieście jest skablowana. Napowietrzne linie znajdują
się na terenach wiejskich oraz na obrzeżach Zawiercia. W związku z poważną awaria energetyczną, do
której doszło zimą 2010 r. napowietrzne linie SN są przebudowywane na linie kablowe.
Ryc. 39. Sieć elektroenergetyczna w Zawierciu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Topograficznych

Z informacji uzyskanych w posterunku energetycznym Zawiercie wynika, że mimo wzrostu
zużycia prądu (patrz wykres) są znaczne rezerwy mocy w podsystemie energetycznym, które wynikają
głównie z mniejszego zużycia energii przez odbiorców przemysłowych.
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Ryc. 40. Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu [MW/h]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2012

13.2.4. ZAOPATRZENIE W GAZ
Miasto Zawiercie zaopatrywane jest w gaz za pomocą gazociągów wysokiego ciśnienia, których
ogólna długość na terenie miasta wynosi 6,3 km, są to:
 DN 250 PN 6,3 MPa, relacji Trzebiesławice – Częstochowa, odgałęzienie do SRP I° CMC
Zawiercie S.A.
 DN 50 PN 6,3 MPa, relacji Trzebiesławice – Częstochowa, odgałęzienie do SRP I° Zawiercie
Marciszów.
Wyżej wymienione gazociągi oprócz odbiorców przemysłowych zasilają w gaz także
mieszkańców Zawiercia. W mieście zlokalizowanych jest 6 SRP, skąd gaz średnioprężny dostarczany
jest bezpośrednio do odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Całkowita długość rozbiorczej
sieci gazowej w Zawierciu wynosi 191 km. Dynamika przyrostu długości sieci jest niewielka, co
pokazuje poniższy wykres. Do rozbiorczej sieci gazowej podłączone są 14523 gospodarstwa domowe.
W sumie niespełna 70% mieszkańców Zawiercia korzysta z gazu ziemnego.
Ryc. 41. Długość rozdzielczej sieci gazowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, 2012

13.2.5. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
Głównym źródłem zbiorowego zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Zawiercia jest Centralna
Ciepłownia zlokalizowana przy ul. Polskiej oraz dodatkowo ciepłownia mieszcząca się przy
ul. Miodowej, opalana gazem. Głównym paliwem dla centralnej ciepłowni jest miał węglowy. Łączna
moc nominalna tych ciepłowni wynosi 87,3 MW.
Ciepło dociera przez sieć do odbiorców komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, szkół,
urzędów i odbiorców indywidualnych.
Znajdująca się poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej zabudowa jednorodzinna oraz
zakłady usługowe i produkcyjne posiadają indywidualne systemy grzewcze.
Zasięg miejskiej sieci ciepłowniczej przedstawiono na poniższym schemacie.
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Ryc. 42. Zasięg sieci ciepłowniczej

13.2.6. GOSPODARKA ODPADAMI
Zgodnie ze stanem aktualnym na dzień opracowania niniejszego dokumentu odpady komunalne
łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie odbierane są przez przedsiębiorców posiadających
umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.
Zdecydowana większość mieszkańców obsługiwana jest przez ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu.
Odebrane z terenu gminy Zawiercie odpady poddawane są procesom odzysku i unieszkodliwiania
w instalacjach zlokalizowanych na terenie miasta przy ul. Podmiejskiej oraz w innych instalacjach
zlokalizowanych poza terenem gminy.
Na terenie miasta Zawiercie znajdują się: sortownia odpadów komunalnych, kompostownia oraz
czynne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Kobylarz II”. Odpady komunalne
selektywnie zebrane przez ZGK Sp. z o.o. zostają poddane procesom odzysku, natomiast odebrane
zmieszane odpady komunalne zostały poddane procesom unieszkodliwiania D5 poprzez składowanie.
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W 2009 r. procesowi unieszkodliwiania poddano łącznie 8 545,4 Mg zmieszanych odpadów
komunalnych, natomiast w 2010 r. ok. 7 792,4 Mg.
Ponadto poza terenem gminy do odzysku na składowisku Lipówka II w Dąbrowie Górniczej
procesom biologiczno-mechanicznego przetwarzania poddano niesegregowane odpady komunalne
w następujących ilościach: w 2009 r. 387 Mg, w 2010 r. 450,08 Mg. Część odpadów trafia również na
składowisko LANDECO Sp. z o.o. Zakład Składowania definitywnego i utylizacji odpadów
w Siemianowicach Śląskich (w 2009 r. w ilości 1 887,27 Mg/rok, w 2010 r. w ilości 1 830,70
Mg/rok).
Ryc. 43. Zebrane zmieszane odpady komunalne [t]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS, 2009

Na terenie Zawiercia prowadzony jest system segregacji odpadów u źródła.
Niezależnie od odpadów komunalnych duży problem przestrzenny oraz środowiskowy stanowią
składowiska odpadów poprodukcyjnych odlewni Żeliwa S.A. w Zawierciu zlokalizowane przy
ul. Wiosny Ludów oraz składowisko odpadów pohutniczych CMC Zawiercie S.A. (tzw. „Łośnice”).

13.2.7. TELEKOMUNIKACJA
Największym operatorem telefonii stacjonarnej oraz dostarczycielem internetu w Zawierciu jest
Telekomunikacja Polska S.A., która jest właścicielem znakomitej części infrastruktury
telekomunikacyjnej w mieście.
Najważniejsi na polskim rynku operatorzy sieci telefonii komórkowej obecni są w Zawierciu.
Jakość sygnału telefonicznego jest wystarczająca. Przesył danych Internetem bezprzewodowym
wymaga rozbudowy.
Statystyki publiczne nie podają liczby abonentów telefonii stacjonarnej i komórkowej
w Zawierciu. Niemniej przyjąć należy, że wszyscy mieszkańcy miasta mają dostęp do usług
telekomunikacyjnych.

14. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH
Zadania postulowane do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zawiercia, wynikające z ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego, to:
1. Modernizacja (przebudowa, budowa nowych odcinków) dróg krajowych w tym DK nr 78,
2. Budowa dróg ekspresowych, w tym S 78,
3. Modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa – Katowice – Wiedeń
oraz inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym „Budowle regulacyjne na Odrze
swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty, naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz
z Wartą” przyjęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.
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15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
Zgodnie z aktualizacją „Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty” ze stycznia
2009 r. opracowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na terenie miasta
znajdują się:
 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%
(powierzchnia ok. 112 ha)
 obszary zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=10% (powierzchnia
ok. 77 ha)
„Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty” zostało pozytywnie zaopiniowane
Uchwałą nr XXXI/421/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 18 lutego 2009 r.
Na terenie Zawiercia kilkanaście budynków leży na terenach, dla których istnieje ryzyko
wystąpienia powodzi raz na10 lat (prawdopodobieństwo p=10%), zaś blisko 100 budynków
zagrożonych tzw. Wodą stuletnią tj. jest powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%.
Lokalizację zagrożonych budynków wraz z zasięgiem terenów powodziowych przedstawia poniższy
rysunek.
Ryc. 44. Tereny zagrożone powodzią

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty” RZGW w Poznaniu,
2009 r.

W 2007 r. została opracowana w skali 1:50000 „Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami
w Polsce” przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną. Obszary zagrożone podtopieniami w dolinach
rzecznych i w ich sąsiedztwie zostały wyznaczone na podstawie materiałów geologicznych,
hydrogeologicznych oraz szczegółowej analizy morfologii i hydrografii terenu. W ich granicach
mieszczą się zarówno tereny o podtopieniach stałych jak i sezonowych.
Na terenie Zawiercia zostały wskazane obszary zagrożone podtopieniami jedynie dla dorzecza
Czarnej Przemszy. Tereny te zajmują powierzchnię ok. 207 ha w południowej części miasta.
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Ryc. 45. Obszary zagrożone podtopieniami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Mapy obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce” PIG, 2007
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