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1. Wstęp do diagnozy  

Gmina Miasteczko Śląskie posiada opracowany w 2017 r. „Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku”, przyjęty uchwałą nr XXIX/243/17 Rady Miejskiej  

w Miasteczku Śląskim z dnia 9 czerwca 2017 r., jednakże obecnie, w związku z wymogiem 

opracowania programu rewitalizacji zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zaistniała konieczność opracowania na kolejny 

okres, Gminnego Programu Rewitalizacji według nowych zasad określonych w niniejszej 

ustawie i zgodnie z wymogami nowej perspektywy programowej Unii Europejskiej. Ustawa 

zakłada m. innymi konieczność koncentracji terytorialnej podejmowanych działań w obszarze 

nie większym niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez nie więcej niż 30% 

mieszkańców gminy. Gmina przystępując do prac związanych z opracowaniem gminnego 

programu rewitalizacji zobowiązana jest w pierwszym etapie do przeprowadzenia diagnozy 

służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie tych 

obszarów wymaga przeprowadzenia odpowiednich analiz.  

Zgodnie z art. 9.1 Ustawy o rewitalizacji, obszar zdegradowany należy rozumieć jako 

„obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, a w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby 

mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie  

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym” oraz gdy  

na obszarze tym występuje „ponadto co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja 

lokalnych przedsiębiorstw; 

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska;  

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, brak dostępu  

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób  

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
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dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych; 

4) technicznych – w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami”. 

Ponadto zgodnie z art. 10 Ustawy o rewitalizacji, obszar rewitalizacji to taki obszar, dla 

którego na całości lub części obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk, gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego. Równocześnie obszar rewitalizacji może obejmować łącznie 

tereny o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie 

więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może obejmować również 

niezamieszkałe tereny poprzemysłowe (w tym powydobywcze), powojskowe, pokolejowe,  

na których występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-

funkcjonalne lub techniczne, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach 

przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.  

W związku z powyższym w niniejszym dokumencie przeprowadzono pogłębioną  

i usystematyzowaną analizę zjawisk kryzysowych na obszarze gminy Miasteczko Śląskie.  

W celu wytypowania obszarów kryzysowych w mieście niezbędna jest analiza 

zróżnicowania wewnętrznego różnorodnych zjawisk w nim zachodzących. Do takiej analizy 

konieczny jest podział przestrzeni miasta na jednostki podstawowe, dla których 

przeprowadzana będzie agregacja danych. W niniejszej analizie, jako takie jednostki przyjęto 

Okręgi wyborcze. Analiza danych ilościowych w oparciu o zastosowany podział pozwala 

szczegółowo przeanalizować natężenie zjawisk kryzysowych. Podział ten odzwierciedla 

obecną strukturę gminy, pozwalając przy tym na analizę jego wewnętrznego zróżnicowania. 

Łącznie wyznaczono 15 jednostek (Okręgi wyborcze).  

Dla poszczególnych Okręgów wyborczych na podstawie zebranych danych, 

przeprowadzono diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz ocenę ich skali i charakteru, 

przy uwzględnieniu identyfikacji specyficznych uwarunkowań oraz lokalnych potencjałów 

występujących na terenie miasta. Diagnoza obejmuje aspekty sfery społecznej, przestrzenno-
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funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej wraz analizą natężenia, 

nawarstwiania lub utrwalania się zjawisk kryzysowych, (np. tendencja wzrostowa wskazującą 

na postępujący proces zubożenia społeczeństwa) oraz zaobserwowanych zjawisk i trendów. 

Proces diagnostyczny przebiegał we współpracy przedstawicieli Urzędu Miejskiego i jednostek 

organizacyjnych w każdym obszarze prac. W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego 

wykorzystano różnorodne źródła informacji, dzięki czemu zastosowane podejście  

ma charakter kompleksowy. Dla wydzielonych uprzednio jednostek dane pozyskano 

metodami statystycznymi lub eksperckiego wywiadu środowiskowego. Wykorzystano dane 

dostępne w zasobach Urzędu Miejskiego oraz wygenerowane przez instytucje zewnętrzne  

m.in. Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Miasteczku Śląskim, Państwową Komisję Wyborczą, PWiK Tarnowskie Góry, czy placówki 

oświatowe na terenie gminy. Dane pozyskane tą drogą zostały wykorzystane do mierzalnego 

sparametryzowania zjawisk kryzysowych, waloryzacji istniejącego stanu infrastruktury  

czy zagospodarowania. Uzyskane dane posłużyły do przedstawienia zjawisk kryzysowych 

odnosząc ich wielkość do poszczególnych jednostek poddawanych ocenie. Proces ten był 

zdeterminowany dostępnością danych, różnym stopniem ich szczegółowości,  

a także sposobem gromadzenia informacji. Dane do diagnozy gromadzono według 

przynależności do danej jednostki (okręgu wyborczego), w szczególności dotyczy  

to zjawisk kryzysowych w sferze społecznej. W większości dane dotyczą stanu na koniec 2020 

r. lub stanu na 2021 r. Badane w ten sposób zjawiska spełniają wymóg poprawności 

metodologicznej tj. opisują zjawisko w sposób czytelny, są łatwe w odbiorze, weryfikowalne  

i różnicują przestrzeń miasta.  

 

Tabela 1 Granice Okręgów wyborczych gminy Miasteczko Śląskie wg. wyborów samorządowych w 2018 r. 

Okręg wyborczy Granice Okręgów wyborczych 

Nr 1 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego numery parzyste od 2 
do 36, Gierzyna, Gwiaździsta, Jana Kilińskiego, 
Niepodległości, Plac Władysława Jagiełły, Rycerska, 
Staromiejska, Kazimierza Przerwy-Tetmajera 

Nr 2 
Astronautów, Stefana Czarnieckiego, Dębina, Aleksandra 
Fredry, Jana Matejki, Władysława Orkana, Piwna, Rubinowa, 
Rynek, Woźnicka, Józefa Wybickiego, Żołnierska 

Nr 3 
Michała Dudy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego numery 
nieparzyste od 3 do 23, Krótka, Górnicza, Cypriana Kamila 
Norwida od nr 6 - 67, Promienna, Słoneczna 

Nr 4 
Adama Asnyka, Dworcowa od nr 1 - 50, Marii Konopnickiej, 
Metalowa 4, Lucjana Rydla, Sztolniowa, Wspólna 
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Nr 5 

Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od nr 54 - 142, 
Działkowa, Gajowa, Hutnicza, Leśna, Andrzeja 
Modrzewskiego, Tomasza Pękatego, Północna, Sportowa, 
Srebrna 8 

Nr 6 
Białego, Kolejowa, Cypriana Kamila Norwida od nr 82 do 
końca, Por. Józefa Pindora, Srebrna 13, 14 i 15, Złota 

Nr 7 Metalowa 1, 3, 5, 8; Srebrna 6, 10, 10A, 10B 

Nr 8 Metalowa 2, 6; Srebrna 23, 25, 28 

Nr 9 Srebrna 17, 19, 21, 22 i 26 

Nr 10 Srebrna 16, 18, 20 

Nr 11 
Jana Długosza, Gwarecka, Łąkowa, Jacka Malczewskiego, 
Skrajna, Stacyjna, Storczykowa, Sztygarska, Św. Marka, 
Wrzosowa, Zielona, Malinowa 

Nr 12 
Brynicka, Budowlana, Józefa Chełmońskiego, Harcerska, 
Podleśna, Józefa Poniatowskiego, Rolna, Sokoła, Śląska od 
nr 2 - 43 

Nr 13 

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Imielów, 
Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Lipowa, Modrzewiowa, Nowowiejska, Okólna, Paprotna, 
Polna, Południowa, Ptasia, Skautów, Sosnowa, Studzienna, 
Śląska od nr 45 - 88, Świerkowa 

Nr 14 
Karpacka, ks. Franciszka Wyciślika, Makowa, Przygodna, 
Przyjaźni, Wita Stwosza, Szyndros, Śląska od nr 90 do końca, 
Wodociagi Bibiela 

Nr 15 
Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, 
Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PKW 
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2. Analiza porównawcza obszarów miasta ze względu na występowanie czynników i zjawisk 

kryzysowych na podstawie wybranych danych statystycznych  

Analiza zjawisk kryzysowych dla miasta, została przeprowadzona w sposób szczegółowy dla 

wyznaczonych Okręgów wyborczych, z uwzględnieniem następujących rodzajów problemów: 

problemy demograficzne, problemy społeczne, bezrobocie, zadłużenie, poziom 

bezpieczeństwa, poziom edukacji, kapitał społeczny, udział mieszkańców w życiu publicznym 

i kulturalnym. Analizie poddano także sferę gospodarczą i przestrzenno-funkcjonalną. 

Przeanalizowano również sytuację w sferze technicznej i środowiskowej. 

W przypadku problemów demograficznych posłużono się danymi dotyczącymi liczby 

ludności. Jeżeli chodzi o problemy społeczne, posłużono się danymi dotyczącymi osób 

objętych pomocą ze względu na wykluczenia w tym: ubóstwo, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych a także alkoholizm oraz niepełnosprawność. W przypadku 

bezrobocia, zadłużenia i przestępczości, posłużono się odpowiednio danymi dotyczącymi 

liczby osób bezrobotnych, zadłużonych oraz liczby przestępstw i innych pochodnych. Do 

analizy poziomu edukacji posłużyły dane dotyczące poziomu zdawalności egzaminów 

szkolnych oraz dożywiania dzieci. Kapitał społeczny badano w oparciu o liczbę organizacji, w 

tym uczestniczących w konkursach na realizację zadań własnych miasta. Analizę udziału 

mieszkańców w życiu publicznym oparto na ilości wniosków składnych przez mieszkańców 

oraz na ich udziale w wyborach samorządowych. W przypadku udziału mieszkańców w życiu 

kulturalnym oparto się głównie na danych o organizowanych wydarzeniach kulturalnych. 

Diagnozę problemów w sferze gospodarczej przeprowadzono na podstawie danych 

dotyczących prowadzonej działalności przez przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie 

miasta. W sferze środowiskowej przebadano środowiskowe zjawiska kryzysowe. Sfera 

przestrzenno-funkcjonalna została przeanalizowana na podstawie danych  

o obiektach użyteczności publicznej, z uwzględnieniem ich stanu technicznego oraz danych 

dotyczących sieci technicznych i ich awarii. Na podstawie obserwacji przestrzeni publicznej 

wskazano tereny o niskich walorach estetycznych i przeanalizowano komunikację publiczną. 

W przypadku sfery technicznej oparto się na stanie technicznym budynków mieszkalnych  

i zastosowanych rozwiązań. 

 

2.1. Problemy demograficzne  

W latach 2020 – 2021 liczba ludności Miasteczka Śląskiego spadła z 6926 osób do 6843 
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osób. Analizując dane dla całego Miasteczka Śląskiego, za każdy rok z osobna w stosunku  

do badanego 2020 roku, mówimy o spadku liczby ludności każdego następującego roku. 

Poniższa tabela przedstawia w tym zakresie szczegółowe dane:  

 

Tabela 2 Liczba ludności w poszczególnych Okręgach wyborczych Miasteczka Śląskiego w latach 2020-2021 

Lp.  Okręg wyborczy 2020 2021 

1. Okręg wyborczy nr 1 451 457 

2. Okręg wyborczy nr 2 432 423 

3. Okręg wyborczy nr 3 503 494 

4. Okręg wyborczy nr 4 454 444 

5. Okręg wyborczy nr 5 537 527 

6. Okręg wyborczy nr 6 464 466 

7. Okręg wyborczy nr 7 470 467 

8. Okręg wyborczy nr 8 465 452 

9. Okręg wyborczy nr 9 450 435 

10. Okręg wyborczy nr 10 412 408 

11. Okręg wyborczy nr 11 463 464 

12. Okręg wyborczy nr 12 449 442 

13. Okręg wyborczy nr 13 416 420 

14. Okręg wyborczy nr 14 431 416 

15. Okręg wyborczy nr 15 529 528 

Razem 6926 6843 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim 

 

Po przeprowadzonej analizie można stwierdzić, że największymi Okręgami wyborczymi 

uwzględniając liczbę ludności są Okręg wyborczy nr 15 oraz Okręg wyborczy nr 5 (obydwa 

ponad 500 mieszkańców). Liczba osób zamieszkujących pozostałe Okręgi wyborcze oscyluje w 

granicach około 400 – 500 osób. Powyższe wskazuje na równomierny podział ludności 

pomiędzy Okręgi wyborcze na terenie gminy. Ogółem w gminie obserwuje się spadek 

całkowitej liczby mieszkańców, natomiast w poszczególnych Okręgach wyborczych sytuacja 

jest zmienna. 

Podsumowanie analizy danych dotyczących problemów demograficznych na terenie gminy 

Miasteczko Śląskie, zaprezentowano w tabeli na kolejnej stronie. 
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Tabela 3 Podsumowanie - problemy demograficzne w poszczególnych Okręgach wyborczych gminy Miasteczko Śląskie 

OKRĘG WYBORCZY NR 

PROBLEMY DEMOGRAFICZNE 

WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA 
KRYZYSOWEGO UZASADNIENIE 

TAK NIE 

Okręg wyborczy nr 1   Na przełomie lat 2020/2021 obserwuje się nieznaczny wzrost całkowitej liczby 
mieszkańców 

Okręg wyborczy nr 2   Zanotowany spadek ilości mieszkańców w badanym okresie, o wartości powyżej 
średniej dla całego miasta Okręg wyborczy nr 3   

Okręg wyborczy nr 4   Minimalny (nieistotny) spadek ilości mieszkańców w badanym okresie 

Okręg wyborczy nr 5   Zanotowany spadek ilości mieszkańców w badanym okresie, o wartości powyżej 
średniej dla całego miasta 

Okręg wyborczy nr 6   Na przełomie lat 2020/2021 obserwuje się nieznaczny wzrost całkowitej liczby 
mieszkańców 

Okręg wyborczy nr 7   Minimalny (nieistotny) spadek ilości mieszkańców w badanym okresie 

Okręg wyborczy nr 8   Zanotowany spadek ilości mieszkańców w badanym okresie, o wartości powyżej 
średniej dla całego miasta Okręg wyborczy nr 9   

Okręg wyborczy nr 10   Minimalny (nieistotny) spadek ilości mieszkańców w badanym okresie 

Okręg wyborczy nr 11   Na przełomie lat 2020/2021 obserwuje się nieznaczny wzrost całkowitej liczby 
mieszkańców 

Okręg wyborczy nr 12   Zanotowany spadek ilości mieszkańców w badanym okresie, o wartości powyżej 
średniej dla całego miasta 

Okręg wyborczy nr 13   Na przełomie lat 2020/2021 obserwuje się nieznaczny wzrost całkowitej liczby 
mieszkańców 

Okręg wyborczy nr 14   Zanotowany spadek ilości mieszkańców w badanym okresie, o wartości powyżej 
średniej dla całego miasta 

Okręg wyborczy nr 15   Minimalny (nieistotny) spadek ilości mieszkańców w badanym okresie 
Źródło: opracowanie własne  
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2.2 Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej 

Problemy społeczne w poszczególnych Okręgach wyborczych - zostały zidentyfikowane  

w oparciu o dane dotyczące liczby osób korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej ze względu na ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm oraz niepełnosprawność. Ponadto został także przeanalizowany problem 

bezrobocia i zadłużenia, bezpieczeństwa publicznego, edukacji i kapitału społecznego oraz 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ze względu na charakter analizowanych 

obszarów zastosowano ilościową metodę analizy porównawczej, przeprowadzoną  

na wartościach bezwzględnych dotyczących diagnozowanych problemów społecznych.  

Mając na uwadze koncentrację zjawisk kryzysowych, skupiono się na skali analizowanych 

zjawisk.  

 

2.2.1 Ubóstwo 

Analizując dane za ostatnie 3 lata można stwierdzić, że udział osób korzystających  

z pomocy społecznej ze względu na problem ubóstwa, pomimo spadku w ciągu trzech lat, jest 

zauważalny.  

 
Tabela 4 Liczba osób objętych pomocą MOPS ze względu na problem ubóstwa w latach 2019 - 2021 

Numer Okręgu 
wyborczego 

2019 2020 2021 
% liczba osób objętych pomocą  

w Okręgu wyborczym w stosunku do 
liczby wszystkich osób objętych pomocą 

Nr 1 8 10 12 33,33% 

Nr 2 7 5 2 5,56% 

Nr 3 2 1 1 2,78% 

Nr 4 2 1 2 5,56% 

Nr 5 0 0 0 0,00% 

Nr 6 0 1 0 0,00% 

Nr 7 1 1 1 2,78% 

Nr 8 3 3 2 5,56% 

Nr 9 2 2 2 5,56% 

Nr 10 1 3 3 8,33% 

Nr 11 1 1 1 2,78% 

Nr 12 4 3 3 8,33% 

Nr 13 1 2 1 2,78% 

Nr 14 4 4 2 5,56% 

Nr 15 4 4 4 11,11% 

Razem 41 41 36  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez MOPS w Miasteczku Śląskim 
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Uwzględniając skalę ubóstwa, największa koncentracja problemów występuje kolejno  

w Okręgach wyborczych: Nr 1 (33,33%), Nr 15 (11,11%), Nr 12 (8,33%), Nr 10 (8,33%)  

oraz Nr 2, 4, 8, 9 i 14 (5,56%). 

Pogłębiona analiza danych dotyczących ubóstwa na terenie gminy Miasteczko Śląskie 

została przeprowadzona w oparciu o wywiad ekspercki z pracownikami Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim. Pracownicy, w takim zakresie w jakim byli w stanie 

zidentyfikować ukryte przyczyny ubóstwa, jako przyczynę wskazali przede wszystkim 

bezrobocie, niepełnosprawność w rodzinie, bezradność (niezaradność) w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, problemy alkoholowe.  

 

2.2.2 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest istotnym rodzajem dysfunkcji, 

gdyż prowadzi do zaniedbań w rozwoju najmłodszych mieszkańców Miasteczka Śląskiego  

i w rezultacie sprzyja utrwalaniu negatywnych postaw i zachowań. W całym Miasteczku 

Śląskim, objęte pomocą ze względu na bezradność w tych sprawach w 2021 r. były 32 osoby, 

a poziom udzielanej pomocy jest dostrzegalny, z tendencją wzrostową.  

 

Tabela 5 Udział osób objętych pomocą MOPS ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
w latach 2019-2021 

Numer Okręgu  
wyborczego 

2019 2020 2021 
% liczba osób objętych pomocą  

w Okręgu wyborczym w stosunku do 
liczby wszystkich osób objętych pomocą 

Nr 1 3 2 4 12,50% 

Nr 2 3 3 6 18,75% 

Nr 3 3 2 3 9,38% 

Nr 4 2 1 2 6,25% 

Nr 5 1 0 0 0,00% 

Nr 6 1 0 0 0,00% 

Nr 7 5 3 7 21,88% 

Nr 8 1 0 0 0,00% 

Nr 9 0 1 0 0,00% 

Nr 10 1 1 1 3,13% 

Nr 11 0 0 2 6,25% 

Nr 12 1 0 1 3,13% 

Nr 13 2 1 1 3,13% 

Nr 14 1 1 1 3,13% 

Nr 15 1 4 4 12,50% 

Razem 25 19 32  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez MOPS w Miasteczku Śląskim 
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Analizując powyższe dane można stwierdzić, że problem jest najbardziej rozpoznawalny  

w Okręgach wyborczych: Nr 7 (21,88%), Nr 2 (18,75%), Nr 1 i 15 (12,50%), Nr 3 (9,38%). 

Powyższy problem nie występuje obecnie w Okręgach wyborczych: Nr 5, 6, 8 i 9.  

 

2.2.3 Niepełnosprawność 

W latach 2019 – 2021 liczba rodzin objętych pomocą ze względu na niepełnosprawność 

zmniejszyła się z 39 osób do 33 osób. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane w tym 

zakresie: 

 

Tabela 6 Udział osób objętych pomocą MOPS ze względu na niepełnosprawność w latach 2019-2021 

Numer Okręgu 
wyborczego 

2019 2020 2021 
% liczba osób objętych pomocą  

w Okręgu wyborczym w stosunku do 
liczby wszystkich osób objętych pomocą 

Nr 1 4 5 4 12,12% 

Nr 2 5 3 3 9,09% 

Nr 3 3 3 4 12,12% 

Nr 4 1 1 2 6,06% 

Nr 5 0 0 0 0,00% 

Nr 6 0 0 0 0,00% 

Nr 7 5 4 4 12,12% 

Nr 8 3 2 2 6,06% 

Nr 9 1 1 1 3,03% 

Nr 10 2 2 4 12,12% 

Nr 11 2 2 2 6,06% 

Nr 12 4 3 2 6,06% 

Nr 13 4 2 1 3,03% 

Nr 14 3 2 3 9,09% 

Nr 15 2 4 1 3,03% 

Razem 39 34 33  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez MOPS w Miasteczku Śląskim 

 
Analizując powyższe dane można stwierdzić, że Okręgami wyborczymi objętymi 

największym wsparciem ze względu na problemy z niepełnosprawności są: Okręg wyborczy Nr 

1, 3, 7 oraz 10 (12,12%) i Okręgi wyborcze Nr 2 oraz 14 (9,09%). 

 
2.2.4 Alkoholizm 

W latach 2019 – 2021 liczba osób objętych pomocą ze względu na alkoholizm zmniejszyła 

się z 22 osób do 17 osób, wykazując się systematyczną spadkiem z roku na rok, jednakże 

problem alkoholowy na terenie miasta jest nadal odczuwalny. Poniższa tabela przedstawia 
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szczegółowe dane w tym zakresie: 

  

Tabela 7 Liczba osób objętych pomocą MOPS ze względu na alkoholizm w latach 2019-2021 

Numer Okręgu 
wyborczego 

2019 2020 2021 
% liczba osób objętych pomocą  

w Okręgu wyborczego w stosunku do 
liczby wszystkich osób objętych pomocą 

Nr 1 4 4 6 35,29% 

Nr 2 4 1 1 5,88% 

Nr 3 1 0 1 5,88% 

Nr 4 0 0 0 0,00% 

Nr 5 1 2 2 11,76% 

Nr 6 2 1 0 0,00% 

Nr 7 0 0 0 0,00% 

Nr 8 1 1 1 5,88% 

Nr 9 0 1 0 0,00% 

Nr 10 0 0 2 11,76% 

Nr 11 0 0 0 0,00% 

Nr 12 1 1 1 5,88% 

Nr 13 0 0 0 0,00% 

Nr 14 4 3 1 5,88% 

Nr 15 4 4 2 11,76% 

Razem 22 18 17  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez MOPS w Miasteczku Śląskim 

 
Obszary w największym stopniu dotknięte problemami alkoholowymi znajdują się  

w Okręgach wyborczych: Nr 1 (35,29%), Nr 5, 10 i 15 (po 11,76%).  

 
2.2.5 Problem bezrobocia 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach (stan na 31.07.2022 r.), 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych w całym Miasteczku Śląskim to 182 osoby. W ramach 

tej grupy osób można także wskazać liczbę osób bezrobotnych, które zostały objęte pomocą 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim. Analizując szczegółowe dane 

można wskazać, że w 2019 roku było to 51 osób, w kolejnym roku nastąpił wzrost do 57 osób, 

a w 2021 roku nastąpił spadek tej liczby ponownie do poziomu 51 osób. Dane MOPS podobnie 

jak dane PUP, wyraźnie wskazują na występowanie tego zjawiska kryzysowego na terenie 

miasta.  

 
Tabela 8 Liczba osób bezrobotnych objętych pomocą MOPS w latach 2019-2021 

Numer Okręgu 
wyborczego 

2019 2020 2021 
% liczba osób objętych pomocą  

w Okręgu wyborczym w stosunku do 
liczby wszystkich osób objętych pomocą  

Nr 1 7 8 10 19,61% 

Nr 2 7 3 2 3,92% 
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Nr 3 2 1 1 1,96% 

Nr 4 1 1 4 7,84% 

Nr 5 1 4 4 7,84% 

Nr 6 3 2 1 1,96% 

Nr 7 6 6 2 3,92% 

Nr 8 4 4 5 9,80% 

Nr 9 1 3 5 9,80% 

Nr 10 3 2 3 5,88% 

Nr 11 1 2 0 0,00% 

Nr 12 4 7 4 7,84% 

Nr 13 1 1 2 3,92% 

Nr 14 4 4 1 1,96% 

Nr 15 6 9 7 13,73% 

Razem 51 57 51  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez MOPS w Miasteczku Śląskim 

 

Największy udział osób objętych pomocą ze względu na występowanie problemu 

bezrobocia w rodzinie odnotowano w Okręgach wyborczych: Nr 1 (19,61%), Nr 15 (po 13,73%). 

Wysoki wskaźnik panuje również w Okręgach wyborczych: 8 i 9 (9,80%) oraz 4, 5 i 12 (7,84%). 

Powyższy problem nie występuje obecnie w Okręgu wyborczym Nr 11. 

Pogłębiona analiza danych dotyczących bezrobocia na terenie Miasteczka Śląskiego została 

przeprowadzona w oparciu o wywiad ekspercki z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Miasteczku Śląskim. Pracownicy, w takim zakresie w jakim byli w stanie 

zidentyfikować ukryte przyczyny bezrobocia, jako przyczynę wskazali przede wszystkim 

problem alkoholowy, niepełnosprawność czy wielodzietność.  

 
2.2.6 Zadłużenie 

Zadłużenie z tytułu najmu lokali jest jednym z istotnych problemów wpływających  

na poziom ubóstwa mieszańców miasta. Problem ten z różnym nasileniem pojawia się  

w pięciu Okręgach wyborczych.  

 

Tabela 9 Liczba osób zadłużonych oraz łączna wartość zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych  

w budynkach miejskich w rozbiciu na Okręgi wyborcze w 2021 r. 

Okręgi 
wyborcze 

Liczba osób posiadających 
zadłużenie 

Wysokość zadłużenia [zł] 

Nr 6 2 10 069,05 zł 

Nr 7 9 163 403,75 zł 

Nr 8 11 242 755,76 zł 

Nr 9 2 13 096,17 zł 
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Nr 10 3 30 714,35 zł 

Razem 27 460 039,08 zł 

Źródło: Urząd Miejski w Miasteczko Śląskie 

 
Z powyższych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców z tytułu najmu lokalu występuje  

w Okręgach wyborczych nr 6-10. Problem ten nie występuje w pozostałych Okręgach 

wyborczych. Najwyższe zadłużenie występuje w Okręgu wyborczym Nr 11 (242.755,76 zł)  

i Okręgu wyborczym Nr 7 (163.403,75 zł). Najwięcej osób zadłużonych odnotowano  

w Okręgach wyborczych: Nr 8 (11 osób) oraz Nr 7 (9 osób). 

 

Tabela 10 Liczba osób zadłużonych oraz łączna wartość zadłużenia z tytułu czynszu za lokale komunalne  

w budynkach wspólnot mieszkaniowych w rozbiciu na Okręgi wyborcze w 2021 r. 

Okręgi 
wyborcze 

Liczba osób posiadających zadłużenie Wysokość zadłużenia [zł] 

Nr 1 4 109 740,61 zł 

Nr 7 1 3 355,64 zł 

Nr 15 5 189 177,13 zł 

Razem 10 302 273,38 zł 

Źródło: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim 

 

Z powyższych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców z tytułu najmu lokali  

komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych występuje w Okręgach wyborczych 1, 

7 i 15. Problem ten nie występuje w pozostałych Okręgach wyborczych. Najwyższe zadłużenie 

występuje w Okręgu wyborczym Nr 15 (189.177,13 zł), Okręgu wyborczym Nr 1 (109 740,61 

zł). Najwięcej osób zadłużonych odnotowano w Okręgu wyborczym Nr 15 (5 osób) oraz Nr 1 

(4 osoby). 

 

2.2.7 Przestępczość i bezpieczeństwo 

Opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących stwierdzonych 

przestępstw (obejmujących wszystkie wykryte przestępstwa kryminalne, gospodarcze, 

drogowe, przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu), na diagramie na kolejnej stronie, 

przedstawiono aktualne na 2020 r. i zaobserwowane dla całego miasta, trendy w zakresie 

przestępczości na terenie miasta Miasteczko Śląskie: 
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Wykres 1 Przestępstwa stwierdzone (oszacowane) w Miasteczku Śląskim w latach 2012-2020 

 
Źródło: Polska w liczbach 

 
W ramach zaprezentowanych powyżej danych odnoszących się do ogółu przestępstw  

na terenie miasta, należy zwrócić uwagę na gromadzone w ramach prowadzonych przez 

Policję statystyk, informacje dotyczące występujących na terenie miasta pospolitych 

przestępstw (kradzież, kradzież pojazdu, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, rozbój  

i wymuszenia rozbójnicze, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała). Ponadto do analizy 

bezpieczeństwa wykorzystano dane dotyczące wszystkich interwencji Policji na terenie miasta 

(w tym drogowych), zakończonych zwróceniem uwagi lub pouczeniem, czy też nałożeniem 

mandatu lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu. Odpowiednie dane za 2021 rok 

prezentuje poniższa tabela: 

 
Tabela 11 Ilość przestępstw i interwencji policyjnych na terenie gminy Miasteczko Śląskie w 2021 r. 

Okręg wyborczy Przestępstwa  % Interwencje policyjne % 

Nr 1 0 0,00% 48 5,47% 

Nr 2 5 25,00% 174 19,84% 

Nr 3 1 5,00% 57 6,50% 

Nr 4 0 0,00% 99 11,29% 

Nr 5 9 45,00% 107 12,20% 

Nr 6 0 0,00% 46 5,25% 

Nr 7 0 0,00% 47 5,36% 

Nr 8 0 0,00% 48 5,47% 

Nr 9 0 0,00% 24 2,74% 

Nr 10 0 0,00% 24 2,74% 

Nr 11 1 5,00% 21 2,39% 
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Nr12 0 0,00% 37 4,22% 

Nr 13 1 5,00% 41 4,68% 

Nr 14 2 10,00% 60 6,84% 

Nr 15 1 5,00% 44 5,02% 

RAZEM 20   877   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Komendanta Komisariatu Policji  
w Tarnowskich Górach 

 

W roku 2021 łączna liczba zanotowanych przestępstw to 20 zdarzeń z zakresu 

bezpieczeństwa mieszkańców. Ze względu na przestępstwa stan kryzysowy powyżej średniej 

utrzymuje się w Okręgach wyborczych nr: 5, gdzie odnotowano 9 przestępstw (45%) oraz Nr 2 

– 5 przestępstw (25%). Przestępstwa odnotowano również w Okręgach wyborczych Nr: 14 – 2 

przestępstwa (10%) oraz po 1 przestępstwie w 3, 11, 13 i 15 (5%). 

W roku 2021 odnotowano również 877 interwencji policyjnych. Najwięcej, 174 miało 

miejsce w Okręgu wyborczym Nr 2 (19,84%), w Okręgu wyborczym Nr 5 – 107 (12,20%),  

w Okręgu wyborczym Nr 4 – 99 (11,29%) oraz 14 – 60 (6,84%). Wysoki wskaźnik interwencji 

policyjnych odnotowano również w Okręgach wyborczych Nr: 3 – 57 (6,50%), 1 i 8 – 48 

(5,47%).  

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim uzyskanych 

podczas wywiadów eksperckich wynika, że na terenie miasta jest obecna przemoc domowa. 

Potwierdzają to „Niebieskie karty” zakładane rodzinom, w których ten problem istnieje.  

W latach 2019 – 2021, wzrosła ilość założonych „Niebieskich kart”. W 2019 roku było ich 8,  

a w roku 2021 było ich 15. To zjawisko kryzysowe występuje w następujących Okręgach 

wyborczych nr: 6, 12 i 13. 

Została także zbadana ilość wypadków drogowych na terenie miasta. Stosowne dane za lata 

2015-2021 zostały zaprezentowane w poniższej tabeli: 

  

Tabela 12 Ilość wypadków drogowych na terenie Miasteczka Śląskiego w latach 2015-2021. 

Okręg wyborczy Wypadki 
% stosunek 
wypadków 

Nr 1 8 18,60% 

Nr 2 19 44,19% 

Nr 3 0 0,00% 

Nr 4 1 2,33% 

Nr 5 5 11,63% 

Nr 6 1 2,33% 

Nr 7 1 2,33% 

Nr 8 0 0,00% 
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Nr 9 0 0,00% 

Nr 10 0 0,00% 

Nr 11 1 2,33% 

Nr 12 2 4,65% 

Nr 13 0 0,00% 

Nr 14 4 9,30% 

Nr 15 1 2,33% 

RAZEM 43  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SEWIK  

 

W latach 2015-2021 na terenie Miasteczka Śląskiego doszło do 43 wypadków drogowych. 

Z czego większość zdarzeń miała miejsce na obszarze Okręgu wyborczym Nr 2 (19 wypadków 

– 44,19%). Następnie kolejno: Okręg wyborczy nr 1 (8 wypadków – 18,60%), Okręg wyborcze 

nr 5 (5 wypadków – 11,63%), Okręg wyborczy nr 14 (4 wypadki – 9,30%) W Okręgach 

wyborczych: 3, 8, 9, 10 i 13 nie odnotowano wypadków. 

  

2.2.8 Poziom edukacji 

Na sytuację w oświacie znaczący wpływ wywiera ogólna sytuacja społeczna.  

W dzisiejszych czasach rodzice często niepokoją się, że dzieci spędzają za dużo czasu przed 

ekranami komputerów, tabletów czy telefonów i poza lekcjami, nie są w stanie nad tym 

zapanować. Ogranicza to ich możliwości samorozwoju. Ponadto część rodziców nie radzi sobie 

z motywowaniem swoich dzieci do aktywnego udziału w zajęciach szkolnych i nie potrafi 

pomóc swoim dzieciom w nauce.  

W oparciu o dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 

2021/2022, przeprowadzanych w Szkołach Podstawowych i prowadzonych przez gminę 

Miasteczko Śląskie, dokonano analizy poziomu edukacji. Należy pamiętać, że na wynikach 

egzaminacyjnych uczniów badanych szkół, w sposób skumulowany odbijają się negatywne 

zjawiska, będące efektem skomplikowanej sytuacji w oświacie, w tym ograniczonych 

możliwości nauczania w roku szkolnym 2020/2021 (poprzedzającym badany rok szkolny 

2021/2022). Na wyniki nauczania, mogła wpływać zauważalnie niska motywacja uczniów do 

nauki i samorozwoju, przeładowana podstawa programowa, ryzyko uzyskania przez uczniów 

słabszych wyników egzaminów po ósmej klasie ze względu na zdalne nauczanie, czy też 

nasilanie się wśród uczniów problemów emocjonalnych związanych ze wspomnianym już 

nauczaniem zdalnym. 

Dane do analizy przedstawia poniższa tabela: 
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Tabela 13 Wyniki egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2021/2022 w Szkołach Podstawowych 
prowadzonych przez gminę Miasteczko Śląskie 

Szkoła Podstawowa nr 1  

Rodzaj wyniku Język polski Matematyka Język angielski 

Szkoła ogółem 61 44 62 

Szkoła Podstawowa nr 2  

Szkoła ogółem 57 51 62 

Zestawienie porównawcze (średnia) 

Powiat tarnogórski 61 58 70 

kraj 60 57 67 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim 

oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 

 

Analizując powyższe dane można zauważyć, że poniżej średniej dla powiatu tarnogórskiego  

i dla kraju, znalazły się obydwie Szkoły Podstawowe. Szkoła Podstawowa nr 1 ze względu  

na wyniki egzaminu z matematyki oraz języka angielskiego, a Szkoła Podstawowa nr 2  

ze względu na wyniki egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.  

Ponadto zbadano także zjawisko kryzysowe związane z dożywaniem dzieci szkolnych.  

Ze zgromadzonych danych dotyczących dożywiania dzieci szkolnych na terenie Miasteczka 

Śląskiego, uzyskanych podczas wywiadów eksperckich wynika, że na terenie miasta 

ponadprzeciętne zjawisko kryzysowe występuje w badanych Okręgach wyborczych Nr: 7, 2, 4, 

15 i 8.  

 

Tabela 14 - Dożywianie szkolne 

Dożywianie w szkole podstawowej 

Okręg wyborczy 2019 2020 2021 

Nr 1 4 4 3 

Nr 2 8 7 7 

Nr 3 2 3 1 

Nr 4 1 1 7 

Nr 5 2 0 3 

Nr 6 3 5 3 

Nr 7 7 8 8 

Nr 8 4 2 4 

Nr 9 2 2 2 

Nr 10 3 2 2 

Nr 11 2 2 0 

Nr 12 2 6 2 

Nr 15 4 5 5 

RAZEM 44 47 47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Miasteczku Śląskim 
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2.2.9 Kapitał społeczny 

W ramach sektora NGO w Miasteczku Śląskim w roku 2021 zarejestrowanych było 21 

NGO. Poniżej przedstawiono wykaz organizacji z uwzględnieniem Okręgów wyborczych: 

 
Tabela 15 Wykaz NGO zarejestrowanych w Miasteczku Śląskim z podziałem na Okręgi wyborcze  

Okręg wyborczy 
Nazwa organizacji pożytku 

publicznego 
Adres 

Nr 1 
Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich "Itaka" 

Staromiejska 8 

Nr 2 Stowarzyszenie "Dla Was" Stefana Czarnieckiego 2 

Nr 4 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
"Jedynka" 

Dworcowa 5 

Klub Sportowy Volley Miasteczko 
Śląskie 

Adama Asnyka 21 

Nr 5 

Fundacja na rzecz dzieci 
"Miasteczko Śląskie" 

Cynkowa 6 

Hutniczy Klub Sportowy "Odra" 
Miasteczko Śląskie - HKS "Odra" 

Sportowa 1 

Nr 9 
Uczniowski Klub Sportowy Karate 
Tsunami w Miasteczku Śląskim 

Srebrna 24 

Nr 13 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z 
Zespołem Aspergera "Auxilium" 

Imielów 51 

Ludowy Klub Sportowy "Żyglin" z 
siedzibą w Miasteczku Śląskim 

Studzienna 12 

Nr 15 Stowarzyszenie "Pomoc Bartkowi" Starowiejska 2 

Nr 4 
Caritas Diecezji Gliwickiej 
Stacja Opieki Caritas w Miasteczku 
Śląskim 

Dworcowa 2 

Nr 4 Stowarzyszenie „Góra Jerzego” Dworcowa 2 

Nr 5 
Stowarzyszenie Aktywni dla 
Miasteczka 

Cynkowa 7 

Nr 8 Zespół Folklorystyczny „Brynica” Srebrna 24 

Nr 8 Chór Mieszany „Sienkiewicz” Srebrna 24 

Nr 8 Chór Męski „Piast” Srebrna 24 

Nr 8 
Polski Związek Wędkarski 
Koło Wędkarskie Nr 108 
Miasteczko Śląskie 

Srebrna 24 

Nr 8 
Polski Związek Emerytów i 
Rencistów 
Koło Nr 5 Miasteczko Śląskie 

Srebrna 24 

Nr 8 
Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych 
Sekcja Miasteczko Śląskie 

Srebrna 24 

Nr 8 
Orkiestra Reprezentacyjna Gminy 
Miasteczko Śląskie 

Srebrna 24 

Nr 12 
Orkiestra Dęta Sołectwa Żyglin-
Żyglinek 

Śląska 44 

Źródło: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim oraz www.bazy.ngo.pl 

Podsumowując zestawienie, najlepsza sytuacja pod względem aktywności NGO miała 

miejsce w Okręgu wyborczego nr 8, gdzie swoje siedziby posiada 7 organizacji, w Okręgu 

http://www.bazy.ngo.pl/
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wyborczego nr 4, gdzie siedzibę mają 4 organizacje oraz Okręgu wyborczego nr 5 gdzie, 

funkcjonują 3 organizacje. W Okręgu wyborczym nr 13 zlokalizowane są 2 organizacje, 

natomiast w Okręgach wyborczych nr 1, 2, 9, 12 oraz 15 zarejestrowano po 1 organizacji.  

Z kolei w Okręgu wyborczym nr 3, 6, 7, 10, 11, nie odnotowano NGO.   

Dominującą formą współpracy miasta z podmiotami sektora organizacji pozarządowych 

jest zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom uprawnionym w trybie konkursowym.  

 

Tabela 16 Realizacja zadań publicznych ze względu na główną lokalizację realizatora za lata 2019 - 2021  

Okręg wyborczy 

 

Ilość zadań/wydarzeń 

 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Nr 4 3 3 3 

Nr 5 3 3 4 

Nr 13 1 1 2 

Razem 7 7 9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

 

Analiza powyższych danych pozwala na wyciągnięcie wniosku, że w roku 2019 i 2020 

realizacja zadań publicznych kształtowała się na tym samym poziomie (7 zadań), natomiast  

w roku 2021 uległa wzrostowi (9 zadań). Najwięcej przedsięwzięć sklasyfikowano  

w Okręgu wyborczym nr 5. 

 

2.2.10 Uczestnictwo w życiu publicznym 

Jednym z mierników uczestnictwa w życiu publicznym, jest poziom złożonych wniosków  

i interpelacji, które złożyli radni. Odnosząc się do tych danych ogólnie nie jest on wysoki.  

Na przełomie ostatnich trzech lat, najwięcej wniosków i interpelacji złożyli radni Okręgu 

wyborczego nr 2. Warto zauważyć, że w ostatnim roku wzrosła liczba wniosków złożonych 

przez reprezentantów mieszkańców Okręgu wyborczego nr 9, 13 oraz 7. W 2021 roku, 

najgorsza sytuacja została zdiagnozowana w Okręgach wyborczych nr: 1, 4, 5 - 6, 8, 10 - 12, 14 

– 15, gdzie brak jest złożonych wniosków.  
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Tabela 17 - Wnioski i interpelacje radnych 2019-2021 

Okręg wyborczy 
Wnioski i interpelacje radnych gminy Miasteczko Śląskie 

2019 2020 2021 

Nr 2 2 2 6 

Nr 3 0 1 1 

Nr 7 0 0 2 

Nr 9 1 1 3 

Nr 13 0 1 3 

Razem 3 5 15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Miasteczku Śląskim 

 

O poziomie uczestnictwa mieszkańców Miasteczka Śląskiego w życiu publicznym świadczy 

także frekwencja w wyborach samorządowych. Na kolejnej stronie została przedstawiona 

tabela prezentująca dane dotyczące wyborów samorządowych w 2018 r. Z przedstawionych 

danych wynika, że średnia frekwencja w wyborach samorządowych w 2018 r. w Miasteczku 

Śląskim wyniosła 57,20%. Okręgami wyborczymi, z frekwencją poniżej średniej okazały się być 

Okręgi wyborcze: Nr 14, Nr 9, Nr 11, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 6. Można zatem wnioskować,  

że w tych Okręgach wyborczych poziom zaangażowania w życie publiczne jest najmniejszy. 

Poziom frekwencji w pozostałych Okręgach wyborczych oscylował od niecałych 60%  

do niecałych 65%. 
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Tabela 18 Frekwencja, wybory do Rady Miasta w 2018 r.  

Okręg wyborczy  

N
r 1

 

N
r 2

 

N
r 3

 

N
r 4

 

N
r 5

 

N
r 6

 

N
r 7

 

N
r 8

 

N
r 9

 

N
r 1

0
 

N
r 1

1
 

N
r 1

2
 

N
r 1

3
 

N
r 1

4
 

N
r 1

5
 

R
azem

 

Frekw
en

cja 

uprawnieni do 
głosowania 

383 358 423 390 409 396 388 405 406 376 374 354 334 359 420 5775 
 

wydano kart 233 232 274 239 263 224 204 216 205 199 192 212 199 164 276 3332 

Frekwencja dla 
Okręgów: 

60,84% 59,50% 64,78% 61,28% 64,30% 56,57% 52,58% 52,59% 50,49% 52,93% 51,34% 59,89% 59,58% 45,68% 65,71%  57,20% 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 
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2.2.11 Uczestnictwo w życiu kulturalnym 

Na terenie miasta działa Miejski Ośrodek Kultury. MOK ma główną siedzibę w Miasteczku 

Śląskim oraz filię w Żyglinie. Jego podstawowym celem jest organizowanie i prowadzenie 

działalności kulturalnej, a swoją działalnością obejmuje teren całej gminy Miasteczko Śląskie. 

Ośrodek posiada także filię w Żyglinie. Realizowanymi przedsięwzięciami ułatwia dostęp  

do szeroko rozumianej kultury. Działalność nie ogranicza się do animowania lokalnego życia 

społecznego oraz dbania o edukację artystyczną dzieci i młodzieży. MOK to również rozmaite 

imprezy cykliczne, pojedyncze inicjatywy, ogólnopolskie projekty, proponowanie  

i prezentowanie mieszkańcom Miasteczka Śląskiego ciekawych alternatyw na spędzenie 

wolnego czasu. Ośrodek wspiera miejscowe ruchy amatorskie, kultywuje tradycje związane  

z regionem, folklorem, a także zaprasza muzyków, twórców filmowych, kabarety, pisarzy oraz 

artystów sztuk wizualnych. Ośrodek nieustannie wzbogaca ofertę, z którą stara się docierać 

do odbiorców o różnych upodobaniach i zainteresowaniach. W ramach swojej działalności 

statutowej współorganizuje przedsięwzięcia kulturalne. Współorganizacja dotyczy głównie 

pojedynczych przedsięwzięć kulturalnych: koncertów, przedstawień teatralnych, pokazów 

filmowych, zabaw tanecznych, zawodów, wieczorków poetyckich, wystaw, warsztatów, 

warsztatów połączonych z występem artystycznym, wyjazdów rekreacyjnych, wyjazdów 

połączonych z występem artystycznym, konkursów, happeningów, etc. Drugą, obok 

Miejskiego Ośrodka Kultury, instytucją kultury jest Miejska Biblioteka Publiczna działająca 

Miasteczku Śląskim. Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim promuje czytelnictwo 

wśród mieszkańców, wspiera ich edukację i ułatwia dostęp do informacji, a także zaspakaja 

potrzeby kulturalne społeczeństwa. Wśród bogatych zbiorów można znaleźć wszystko co 

interesujące od czasopism oraz krajowej i zagranicznej beletrystyki przez literaturę dziecięcą, 

science fiction i fantasy, publikacje hobbystyczne, przewodniki turystyczne, aż po słowniki oraz 

literaturę popularno-naukową i fachową.  

 

Tabela 19 Podmioty kultury na terenie gminy Miasteczko Śląskie 

Lp. 
Okręg 

wyborczy 
Nazwa Adres 

1. 9 Miejski Ośrodek Kultury ul. Srebrna 24 

2. 12 Filia w Żyglinie Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Miasteczku Śląskim 

ul. Śląska 44 

3. 7 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. Metalowa 10 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
 

Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców organizowane są w przeważającej części przez 
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MOK w Miasteczku Śląskim, co prezentuje poniższa tabela: 

 

Tabela 20 Wykaz wydarzeń kulturalno-sportowych organizowanych przez MOK w Miasteczku Śląskim  
w poszczególnych Okręgach wyborczych w latach 2018-2020 

Adres realizacji  
Ilość 

wydarzeń 
kulturalnych 

Typ wydarzenia 
 

Okręg 
wyborczy  

Rok 2019 

Miejski Ośrodek Kultury  
w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 
24 42-610 Miasteczko Śląskie 

76 Kino w plenerze, festiwale 
muzyczne, koncerty, 
spotkania autorskie, 
imprezy plenerowe, 
pokazy teatralne, zajęcia 
interdyscyplinarne, 
warsztaty 

Nr 9 

Filia Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Miasteczku Śląskim,  
ul. Śląska 44 42-610 Miasteczko 
Śląskie 

11 Kino w plenerze, 
spotkania autorskie, 
imprezy plenerowe, 
warsztaty 

Nr 12 

RAZEM 87  

Rok 2020 

Miejski Ośrodek Kultury  
w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 
24 42-610 Miasteczko Śląskie 

47 Kino w plenerze, festiwale 
muzyczne, koncerty, 
spotkania autorskie, 
imprezy plenerowe, 
pokazy teatralne, zajęcia 
interdyscyplinarne, 
warsztaty 

Nr 9 

Filia Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Miasteczku Śląskim,  
ul. Śląska 44 42-610 Miasteczko 
Śląskie 

5 Kino w plenerze, 
spotkania autorskie, 
imprezy plenerowe, 
warsztaty 

Nr 12 

RAZEM 52  

Rok 2021 

Miejski Ośrodek Kultury  
w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 
24 42-610 Miasteczko Śląskie 

41 Kino w plenerze, festiwale 
muzyczne, koncerty, 
spotkania autorskie, 
imprezy plenerowe, 
pokazy teatralne, zajęcia 
interdyscyplinarne, 
warsztaty 

Nr 9 

Filia Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Miasteczku Śląskim,  
ul. Śląska 44 42-610 Miasteczko 
Śląskie 

8 Kino w plenerze, 
spotkania autorskie, 
imprezy plenerowe, 
warsztaty 

Nr 12 

RAZEM 49  

 Źródło: Dane MOK w Miasteczku Śląskim 

 

Z powyższych danych wynika, że ilość wydarzeń kulturalny organizowanych przez MOK  

w roku 2021 w stosunku do roku 2020 nieznacznie się zmniejszyła się, jednakże w obydwu 

tych latach ilość wydarzeń jest zdecydowanie mniejsza niż w roku 2019. Spadek ilości 
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wydarzeń może wynikać z obostrzeń sanitarnych obowiązujących w związku z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2. Wydarzenia były realizowane w Okręgach wyborczych nr 9 i 12. 

O uczestnictwie w życiu kulturalnym świadczy także współorganizacja przez MOK 

przedsięwzięć kulturalnych na terenie całego miasta.  

 

Tabela 21 - Współorganizacja przedsięwzięć realizowanych przez MOK w Miasteczku Śląskim ze względu  

na główną lokalizację współorganizatora za lata 2019 - 2021 

 
Okręg wyborczy 

Ilość zadań/wydarzeń 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Nr 1 1 1 1 

Nr 4 2 2 2 

Nr 6 1 1 0 

Nr 9 8 7 6 

Nr 12 2 4 4 

Nr 13 1 2 1 

Nr 15 2 1 2 

Razem 17 18 16 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

 

Analiza powyższych danych pozwala na wyciągnięcie wniosku, że w latach 2019 - 2021 

liczba proponowanych mieszkańcom aktywności była na podobnym poziomie i ulegała 

nieznacznym wahnięciom. Najwięcej przedsięwzięć sklasyfikowano w Okręgu wyborczym  

nr 9. 

Podsumowanie analizy danych dotyczących zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, 

zdiagnozowanych na terenie gminy Miasteczko Śląskie, zaprezentowano w tabeli na kolejnej 

stronie. 
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Tabela 22 Podsumowanie – zjawiska kryzysowe w sferze społecznej w poszczególnych Okręgach wyborczych gminy Miasteczka Śląskiego 
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UZASADNIENIE 

Okręg wyborczy nr 1 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: ubóstwa, 
bezradności, niepełnosprawności, alkoholizmu, 
bezrobocia, zadłużenia, bezpieczeństwa mieszkańców 
(Policja: wypadki), edukacji (egzamin po VIII klasie), 
kapitału społecznego (występowanie NGOs, realizacja 
zadań publicznych), uczestnictwa w życiu publicznym 
(interpelacje), uczestnictwa w życiu kulturalnym (imprezy 
współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 2 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: 
bezradności, niepełnosprawności, bezpieczeństwa 
mieszkańców (Policja: przestępstwa, interwencje, 
wypadki), edukacji (egzamin po VIII klasie, dożywianie w 
szkole), kapitału społecznego (występowanie NGOs, 
realizacja zadań publicznych), uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (imprezy współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 3 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: 
bezradności, niepełnosprawności, edukacji (egzamin po 
VIII klasie), kapitału społecznego (występowanie NGOs, 
realizacja zadań publicznych), uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (imprezy współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 4 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: 
bezrobocia, bezpieczeństwa mieszkańców (Policja: 
interwencje), edukacji (egzamin po VIII klasie, dożywianie 
w szkole), uczestnictwa w życiu publicznym 
(interpelacje). 

Okręg wyborczy nr 5 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: 
alkoholizmu, bezrobocia, bezpieczeństwa mieszkańców 
(Policja: przestępstwa, interwencje, wypadki), edukacji 
(egzamin po VIII klasie), uczestnictwa w życiu publicznym 
(interpelacje), uczestnictwa w życiu kulturalnym (imprezy 
współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 6 
    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: zadłużenia, 
edukacji (egzamin po VIII klasie), kapitału społecznego 
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(występowanie NGOs, realizacja zadań publicznych), 
uczestnictwa w życiu publicznym (interpelacje, 
frekwencja w wyborach), uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (imprezy współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 7 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: 
bezradności, niepełnosprawności, zadłużenia, edukacji 
(egzamin po VIII klasie, dożywianie w szkole), kapitału 
społecznego (występowanie NGOs, realizacja zadań 
publicznych), uczestnictwa w życiu publicznym 
(frekwencja w wyborach), uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (imprezy współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 8 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: 
niepełnosprawności, bezrobocia, zadłużenia, edukacji 
(egzamin po VIII klasie, dożywianie w szkole), kapitału 
społecznego (realizacja zadań publicznych), uczestnictwa 
w życiu publicznym (interpelacje, frekwencja w 
wyborach), uczestnictwa w życiu kulturalnym (imprezy 
współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 9 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: 
bezrobocia, zadłużenia, edukacji (egzamin po VIII klasie), 
kapitału społecznego (występowanie NGOs, realizacja 
zadań publicznych), uczestnictwa w życiu publicznym 
(frekwencja w wyborach). 

Okręg wyborczy nr 10 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: ubóstwa, 
niepełnosprawności, alkoholizmu, zadłużenia, edukacji 
(egzamin po VIII klasie), kapitału społecznego 
(występowanie NGOs, realizacja zadań publicznych), 
uczestnictwa w życiu publicznym (interpelacje, 
frekwencja w wyborach), uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (imprezy współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 11 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: edukacji 
(egzamin po VIII klasie), kapitału społecznego 
(występowanie NGOs, realizacja zadań publicznych), 
uczestnictwa w życiu publicznym (interpelacje, 
frekwencja w wyborach), uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (imprezy współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 12 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: ubóstwa, 
bezrobocia, edukacji (egzamin po VIII klasie), kapitału 
społecznego (występowanie NGOs, realizacja zadań 
publicznych), uczestnictwa w życiu publicznym 
(interpelacje). 

Okręg wyborczy nr 13 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: edukacji 
(egzamin po VIII klasie), uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (imprezy współorganizowane przez MOK). 
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Okręg wyborczy nr 14 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: 
niepełnosprawności, bezpieczeństwa mieszkańców 
(Policja: przestępstwa, interwencje, wypadki), edukacji 
(egzamin po VIII klasie), kapitału społecznego 
(występowanie NGOs, realizacja zadań publicznych), 
uczestnictwa w życiu publicznym (interpelacje, 
frekwencja w wyborach), uczestnictwa w życiu 
kulturalnym (imprezy współorganizowane przez MOK). 

Okręg wyborczy nr 15 

    

       Występująca koncentracja, ponadprzeciętne poziomy 
negatywnych zjawisk kryzysowych dotyczące: ubóstwa, 
bezradności, alkoholizmu, bezrobocia, zadłużenia, 
edukacji (egzamin po VIII klasie, dożywianie w szkole), 
kapitału społecznego (występowanie NGOs, realizacja 
zadań publicznych), uczestnictwa w życiu publicznym 
(interpelacje). 

Źródło: opracowanie własne  
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2.3 Zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej 

Na obszarze miasta Miasteczko Śląskie swoją działalność gospodarczą prowadzą 

przedsiębiorcy zróżnicowani pod względem profilu jej prowadzenia. Ważnym kryterium 

mierzenia poziomu aktywności gospodarczej jest ilość zarejestrowanych podmiotów  

na terenie Miasteczka Śląskiego według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej.  

 

Tabela 23 Ilość podmiotów na terenie Miasteczka Śląskiego wg CEDIG w roku 2021 

Okręg wyborczy Ilość podmiotów Wartość % 

Nr 1 21 6,44% 

Nr 2 36 11,04% 

Nr 3 29 8,90% 

Nr 4 22 6,75% 

Nr 5 34 10,43% 

Nr 6 19 5,83% 

Nr 7 12 3,68% 

Nr 8 8 2,45% 

Nr 9 7 2,15% 

Nr 10 10 3,07% 

Nr 11 21 6,44% 

Nr 12 26 7,98% 

Nr 13 29 8,90% 

Nr 14 30 9,20% 

Nr 15 22 6,75% 

RAZEM 326  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEDIG  

 

Analizując ilość zarejestrowanych w Miasteczku Śląskim podmiotów wg CEDIG, najmniejszą 

aktywnością, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, charakteryzuje się Okręg 

wyborczy Nr 9 (2,15%) oraz Okręg wyborczy Nr 8 (2,45%). Najlepiej sytuacja wygląda  

w Okręgu wyborczym Nr 2 (11,04%), Okręgu wyborczym Nr 5 (10,53%) oraz w Okręgu 

wyborczym Nr 14 (9,20%).  

 

Podsumowanie analizy danych dotyczących zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej, 

zdiagnozowanych na terenie Miasteczka Śląskiego, zaprezentowano w tabeli na kolejnej 

stronie. 
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Tabela 24 Podsumowanie – zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej w poszczególnych Okręgach wyborczych gminy Miasteczko Śląskie 

OKRĘG WYBORCZY NR 

ZJAWISKA KRYZYSOWE W SFERZE GOSPODARCZEJ 

WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA 
KRYZYSOWEGO UZASADNIENIE 

TAK NIE 

Okręg wyborczy nr 1   Koncentracja ponadprzeciętnego poziomu zjawisk kryzysowych dotycząca: sfery 
gospodarczej (ilości podmiotów gospodarczych wg. CEDIG). 

Okręg wyborczy nr 2   

Ilość podmiotów gospodarczych o wartości powyżej średniej dla całego miasta. 
Okręg wyborczy nr 3   
Okręg wyborczy nr 4   
Okręg wyborczy nr 5   
Okręg wyborczy nr 6   

Koncentracja ponadprzeciętnego poziomu zjawisk kryzysowych dotycząca: sfery 
gospodarczej (ilości podmiotów gospodarczych wg. CEDIG). 

Okręg wyborczy nr 7   
Okręg wyborczy nr 8   
Okręg wyborczy nr 9   
Okręg wyborczy nr 10   
Okręg wyborczy nr 11   
Okręg wyborczy nr 12   

Ilość podmiotów gospodarczych o wartości powyżej średniej dla całego miasta. 
Okręg wyborczy nr 13   
Okręg wyborczy nr 14   
Okręg wyborczy nr 15   

Źródło: opracowanie własne  
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2.4 Zjawiska kryzysowe w sferze środowiskowej 

 Problematyka negatywnych zjawisk występujących w środowisku naturalnym, jako 

elementów wpływających na zdiagnozowanie obszarów kryzysowych występujących  

w gminie Miasteczko Śląskie, wynika bezpośrednio z analizy obszarów opisanych w 

„Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2024 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku 

Śląskim nr XXIII/258/21 z 22 stycznia 2021 r. 

Program analizuje stan środowiska naturalnego w obszarach: ochrona jakości powietrza, 

zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno 

– ściekowa, zasoby geologiczne, powierzchnia ziemi, gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami, edukacja 

ekologiczna, adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Z tych 

obszarów najistotniejszymi w procesie zdefiniowania obszaru zdegradowanego były obszary 

związane z ochroną klimatu i jakością powietrza, zagrożeniem hałasem oraz gospodarką 

odpadami. 

Analiza problematyki ochrony klimatu i jakości powietrza opiera się o klasyfikację źródeł 

zanieczyszczeń zagregowanych do trzech obszarów: źródeł punktowych, obszarowych  

i liniowych. Do źródeł punktowych zaliczono emisje powstające w obiektach przemysłowych, 

powstałe w trakcie procesów technologicznych.  

Na terenie gminy działają następujące zakłady posiadające pozwolenie na emisję w ramach 

pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa Śląskiego:  

- instalacja pn. „Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Huty Cynku Miasteczko Śląskie”  

w Miasteczku Śląskim eksploatowana przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,  

- instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub produktów  

z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i chemicznych eksploatowana przez Hutę 

Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. 

 W gminie istnieje też kilka podmiotów, których działalność jest uregulowana w zakresie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza wobec przepisów prawa i obowiązków wobec Starostwa 

Powiatowego w Tarnowskich Górach.  

Pod kategorią źródeł obszarowych wskazano głównie obszary emisji powstałych  

w procesie spalania paliw na cele ciepłownicze w lokalnych oraz indywidualnych kotłowniach 

oraz składowiska odpadów potencjalnie emitujących metan lub pył. W tej kategorii jakość 
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powietrza jest wypadkową problemu niskiej emisji, który w ostatnich latach sukcesywnie 

eliminowany jest poprzez środki finansowe gminy dystrybuowane w ramach dotacji celowej 

na inwestycje służące ograniczaniu niskiej emisji; środki otrzymane przez gminę Miasteczko 

Śląskie w ramach programów unijnych dotyczących termomodernizacji obiektów publicznych 

oraz montażu odnawialnych źródeł energii; środki dla mieszkańców w ramach programów 

krajowych, zwłaszcza programów Mój prąd i Czyste powietrze, wdrażanych przez wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej we współpracy z urzędami gmin i miast;  

a także finansowe środki samych mieszkańców i przedsiębiorców. Z kolei pod pojęciem źródeł 

liniowych zdefiniowano głównie zanieczyszczenia pochodzące z transportu drogowego. 

Nasilenie zanieczyszczeń jest proporcjonalne do nasilenia ruchu samochodowego. Przez teren 

gminy Miasteczko Śląskie przebiegają ważne trasy komunikacyjne: niewielki odcinek 

autostrady A1, droga wojewódzka DW 908, droga wojewódzka DW 912. Ich przebieg 

determinuje największe nasilenia zanieczyszczeń liniowych w Miasteczku Śląskim.  

Z punktowymi i liniowymi źródłami zanieczyszczeń ściśle powiązany jest obszar zagrożenia 

hałasem, na który wpływa ruch kolejowy i lotniczy, ruch pojazdów drogowych oraz działalność 

zakładów przemysłowych. Monitoring poziomów hałasu w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska jest prowadzony Inspektorat Ochrony Środowiska. Badania obejmują okolice dróg 

o dużym natężeniu ruchu, okolice linii kolejowych oraz lotnisk. Gmina Miasteczko Śląskie nie 

była w ostatnich latach objęta monitoringiem hałasu w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (prowadzonego przez GIOŚ). 

Hałas kolejowy jest wynikiem eksploatacji linii kolejowych i jest wywoływany przez ruch 

pociągów. Jego natężenie zależy od: rodzaju taboru kolejowego, rodzaju jednostki napędowej, 

konstrukcji i stopnia zużycia szyn, rodzaju podłoża i konstrukcji podkładów, parametrów ruchu 

pociągów, zwłaszcza ich prędkości, długości składów, warunków otoczenia linii kolejowych, 

warunków meteorologicznych. Najbardziej dokuczliwy i najdłużej trwający jest hałas związany 

z przejazdem pociągu towarowego. Wynika to z większej długości pociągu oraz nieco mniejszej 

prędkości średniej z jaką poruszają się te pociągi. Przez gminę przebiega linia kolejowa 

Lubliniec-Katowice. Miasteczko Śląskie posiada stację kolejową, na której zatrzymują się 

pociągi osobowe. W granicach miasta zaczyna się jeden z największych węzłów kolejowych  

w Europie – stacja rozrządowa „Miasteczko Śląskie” ciągnąca się od stacji kolejowej  

w Miasteczku Śląskim do stacji w Tarnowskich Górach. 
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Hałas przemysłowy występuje w otoczeniu terenów zakładów przemysłowych, 

wytwórczych i rzemieślniczych. Źródłami tego rodzaju hałasu mogą być stosowane maszyny  

i urządzenia przemysłowe, procesy technologiczne, a także różnego rodzaju instalacje  

oraz transport wewnątrz zakładu. Najwyższą emisję hałasu powodują przepływy gazu z dużą 

prędkością (np. wentylatory, zawory ciśnienia pary) lub procesy związane z uderzeniami  

(np. tłoczenie, nitowanie, praca młotów pneumatycznych). Poziom hałasu przemysłowego 

zależy przede wszystkim od rodzaju i właściwości stosowanych maszyn i urządzeń. W rejonach 

przemysłowych hałas z reguły pochodzi z ogromnej ilości różnorodnych źródeł, spośród 

których wiele wytwarza hałas o złożonej strukturze. Źródłem hałasu przemysłowego  

na terenie Gminy Miasteczko Śląskie są znajdujące się na jej terenie zakłady przemysłowe  

i usługowe. Wg danych udostępnionych przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. 

dopuszczalne poziomy emitowanego hałasu nie są przekraczane.  

W odległości kilkunastu kilometrów od granic Gminy Miasteczko Śląskie znajduje się 

międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach. Głównymi źródłami hałasu 

związanymi z funkcjonowaniem lotniska są starty i lądowania samolotów oraz operacje 

naziemne jak grzanie czy próby silników. Z uwagi na brak możliwości zastosowania rozwiązań 

technicznych, technologicznych i organizacyjnych ograniczających ponadnormatywne 

oddziaływania hałasu, wokół lotniska nie mogą być dotrzymane standardy ochrony 

środowiska w tym zakresie, w związku z powyższym w 2014 r. Uchwałą Sejmiku Województwa 

Śląskiego nr IV/53/12/2014 utworzono Obszar Ograniczonego Użytkowania  

dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, który objął częściowo 

swoim zasięgiem tereny Gminy Miasteczko Śląskie (sołectwa Bibiela i Brynica).  

Głównym źródłem emisji hałasu drogowego są dwie drogi wojewódzkie DW 908 i DW 912 

oraz niewielki odcinek autostrady A1 a także drogi powiatowe. W 2017 r. odcinki drogi 

wojewódzkiej nr 908 zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Miasteczko Śląskie 

został objęty badaniami w ramach opracowywania „Map akustycznych dla dróg wojewódzkich 

w województwie śląskim o natężeniu ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów/rok, o łącznej 

długości odcinków dróg wynoszącej 162,305 km”. Analizie akustycznej poddano  

m. innymi następujące odcinki:  

- odcinek od km 29+951 do km 38+144, który jest zlokalizowany pomiędzy Sośnicą oraz 

Miasteczkiem Śląskim (DW 912). Analizowany fragment drogi o długości 8,193 km położony 
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jest w całości w wschodniej części powiatu tarnogórskiego, a jej bieg wyznacza  

ul. Tarnogórska, 

- odcinek o łącznej długości 8,257 km, który jest zawarty pomiędzy Miasteczkiem Śląskim, 

a Tarnowskimi Górami (DK 78). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono,  

że na badanych odcinkach drogi 908, na terenie Miasteczka Śląskiego przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu występowały zarówno w ciągu dnia jak i w porze nocnej. Mimo 

braku nowych badań emisji hałasu, w związku ze wzrostem ruchu samochodowego (na który 

składa się wzrost ilości samochodów i ilości towarów przewożonych transportem drogowym) 

wyniki prowadzonych badań poziomu hałasu komunikacyjnego są aktualne a kolejne badania 

mogą wskazywać jeszcze większą emisję hałasu.  

Obszarem badanym w procesie diagnozy obszaru zdegradowanego jest także obszar 

gospodarki odpadami, w tym teren Huty Cynku „Miasteczko” S.A., a w szczególności 

składowisko odpadów niebezpiecznych zlokalizowane przy hucie. Teren tego składowiska jest 

objęty lokalnym monitoringiem w celu określenia czy zanieczyszczenia z powierzchni oraz 

zdegradowane wody wyżej położonych poziomów wodonośnych mogą spowodować 

zanieczyszczenia głównego triasowego poziomu wodonośnego. Badane jest czy i w jakim 

stopniu, może to zagrozić ujęciom wód pracujących w najbliższej okolicy. Wg danych WIOŚ, 

przeprowadzane w ramach wyżej wymienionego monitoringu badania poziomu 

zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, wskazują na przekraczanie 

dopuszczalnych norm. 

W związku z przeprowadzoną analizą, zidentyfikowano zjawiska kryzysowe  

na następujących obszarach gminy Miasteczko Śląskie: Okręgi wyborcze 1-10 oraz 12-15. 

 

Podsumowanie analizy danych dotyczących zjawisk kryzysowych w sferze środowiskowej, 

zdiagnozowanych na terenie gminy Miasteczko Śląskie, zaprezentowano w tabeli na kolejnej 

stronie. 
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Tabela 25 Podsumowanie - zjawiska kryzysowe w sferze środowiskowej w poszczególnych Okręgach wyborczych Miasteczka Śląskiego 

OKRĘG WYBORCZY NR 

ZJAWISKA KRYZYSOWE W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ 

WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA 
KRYZYSOWEGO UZASADNIENIE 

TAK NIE 

Okręg wyborczy nr 1   

Występowanie negatywnych zjawisk sfery środowiskowej (zgodnie z pkt. 2.4) 

Okręg wyborczy nr 2   
Okręg wyborczy nr 3   
Okręg wyborczy nr 4   
Okręg wyborczy nr 5   
Okręg wyborczy nr 6   
Okręg wyborczy nr 7   
Okręg wyborczy nr 8   
Okręg wyborczy nr 9   
Okręg wyborczy nr 10   
Okręg wyborczy nr 11   Brak zdiagnozowanych problemów środowiskowych. 

Okręg wyborczy nr 12   

Występowanie negatywnych zjawisk sfery środowiskowej (zgodnie z pkt. 2.4) 
Okręg wyborczy nr 13   
Okręg wyborczy nr 14   
Okręg wyborczy nr 15   

Źródło: opracowanie własne  
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2.5 Zjawiska kryzysowej w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

2.5.1 Infrastruktura techniczna i społeczna, przestrzeń publiczna 

Infrastruktura społeczna Miasteczka Śląskiego została przedstawiona w tabeli poniżej. 

Wymieniono w niej obiekty społecznych z uwzględnieniem ich lokalizacji.  

 

Tabela 26 Infrastruktura społeczna Miasteczka Śląskiego 

 
Lp. 

Nazwa obiektu Adres 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Teodora 
Christopha  

Miasteczko Śląskie ul. Dworcowa 5 

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Miasteczko Śląskie ul. Harcerska 5 

3 Przedszkole Nr 3 Miasteczko Śląskie ul. Srebrna 12 

4 Przedszkole Nr 1 Miasteczko Śląskie ul. Dębina 1 

5 
Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku 
Śląskim 

Miasteczko Śląskie ul. Metalowa 10  

6 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku 
Śląskim 

Miasteczko Śląskie ul. Srebrna 24 

7 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku 
Śląskim (Filia w Żyglinie) 

Miasteczko Śląskie ul. Śląska 44 

8 Urząd Miejski Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8 

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miasteczko Śląskie ul. Staromiejska 8 

10 
Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku 
Śląskim 

Miasteczko Śląskie ul. Sportowa 1 

11 Obiekt Sportowy w Żyglinie Miasteczko Śląskie ul. Studzienna 12 

12 Boisko wielofunkcyjne w Żyglinie Miasteczko Śląskie ul. Południowa 

13 OSP Żyglinek Miasteczko Śląskie ul. Okólna 1 

14 OSP Brynica Miasteczko Śląskie ul. W. Łokietka 5 

15 Park Rubina w Miasteczku Śląskim Miasteczko Śląskie ul. Rubinowa 10 

16 Centrum Rekreacji Brynica Miasteczko Śląskie ul. Borowa/Grobla 

17 Świetlica sołectwa Bibiela Miasteczko Śląskie ul. Staromiejska 8 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

 

Stan techniczny istniejących obiektów będących w zasobach gminy Miasteczko Śląskie jest 

ogólnie dobry lub bardzo dobry, za wyjątkiem obiektów: Centrum Sportu i Rekreacji  

w Miasteczku Śląskim, OSP Brynica i świetlicy sołectwa Bibiela, które zdecydowanie wymagają 

prac rewitalizacyjnych. Ponadto na terenie gminy istnieje zapotrzebowanie na infrastrukturę, 

w której prowadzona byłaby aktywizacja społeczna czy zawodowa, gdzie wspierana byłaby 

spójność społeczna i działania zapewniające włączenie społeczne.  

W związku ze zmianą struktury demograficznej i starzenia się społeczeństwa,  

a także wykluczenia osób z terenów zdegradowanych, czy zmian na rynku pracy oraz stanu 

zdrowia mieszkańców, konieczne są działania zapewniające włączenie społeczne. Ze względu 

na narastające zjawisko zwiększającego się udziału osób w wieku poprodukcyjnym  

w ilości mieszkańców, niską mobilnością osób zamieszkujących tereny zdegradowane, w tym  
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osób starszych i niepełnosprawnych, a także niewykorzystany potencjał organizacji 

pozarządowych, konieczne są działania infrastrukturalne wypełniające braki w infrastrukturze, 

w której prowadzona byłaby aktywizacja społeczna czy zawodowa oraz wspierana byłaby 

spójność społeczna i działania zapewniające włączenie społeczne dla zagrożonych grup. 

Niestety skromne środki budżetowe bez wsparcia z funduszy rewitalizacyjnych, realnie 

ograniczają możliwość niwelacji dysfunkcji społecznych.  

Ponadto w związku z widoczną degresją związaną z brakiem przyrostu ilości mieszkańców 

Miasteczka Śląskiego, w kontekście wspomnianego już starzenia się społeczeństwa  

i niebezpieczeństwa wyludnienia, ważnym jest wzmacnianie funkcji osadniczych  

miasta i kreowanie nowoczesnych funkcji centrotwórczych na analizowanym obszarze. 

Poniżej scharakteryzowano i zdiagnozowano infrastrukturę techniczną Miasteczka 

Śląskiego. 

Infrastruktura techniczna – sieć ciepłownicza 

Na obszarze gminy Miasteczko Śląskie istnieje scentralizowany system zaopatrzenia  

w energię cieplną. Miejska sieć ciepłownicza w Miasteczku Śląskim zarządzana jest przez 

spółkę Veolia Południe Sp. z o.o. Energia cieplna jest rozprowadzana do odbiorców w postaci 

gorącej wody poprzez sieć ciepłowniczą. Parametry sieci to 95/75°C przy ciśnieniu zasilania  

6 bar. Sieć rozdzielcza stanowi układ rurociągów preizolowanych o średnicach DN200-DN25.  

Sieć ciepłownicza w zróżnicowanym zakresie jest dostępna na terenie Miasteczka Śląskiego  

w Okręgach wyborczych od nr 1 do nr 10. Natomiast zjawiska kryzysowe w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej w odniesieniu do funkcjonującego systemu ciepłowniczego 

obejmują obszary Żyglina, Żyglinka, Brynicy i Bibieli tj. Okręgi wyborcze od nr 11 do nr 15.  

Na tych obszarach zabudowy mieszkaniowej występuje przede wszystkim zabudowa 

jednorodzinna, zaopatrywana w ciepło z indywidualnych źródeł, opalanych paliwami stałymi 

(węgiel kamienny), olejem opałowym, gazem ziemnym, względnie energią elektryczną. 

Instalacje te są jednym z większych emiterów zanieczyszczeń do atmosfery, gdyż lokalne 

źródła ciepła zazwyczaj charakteryzują się niską sprawnością i brakiem jakichkolwiek urządzeń 

ochrony. W tym wypadku brak podłączenia do sieci ciepłowniczej lub zastosowania 

niskoemisyjnych, nowoczesnych źródeł ciepła powoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń  

do atmosfery. 
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Infrastruktura techniczna – energia elektryczna 

W układzie normalnym zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy Miasteczko 

Śląskie odbywa się na średnim napięciu 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi  

oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanych ze stacji elektroenergetycznej WN/SN 

zlokalizowanej poza terenem miasta, która stanowi własność TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach. Jest to stacja 110/20 kV Tarnowskie Góry (TAG). Sieć elektroenergetyczna 

110 kV (napowietrzna) łącząca stacje WN/SN obsługiwana jest przez TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach i pracuje w układzie zamkniętym. W związku z czym w przypadkach 

awaryjnych istnieje możliwość wzajemnego połączenia stacji WN/SN. Ponadto istnieją 

również powiązania sieci na średnim napięciu między stacjami transformatorowymi, które 

mogą być odpowiednio konfigurowane w zależności od układu awaryjnego sieci. Na terenie 

gminy Miasteczko Śląskie zlokalizowane są następujące stacje elektroenergetyczne WN: 

a) stacja 110 kV Miasteczko Śląskie (MIA), będąca własnością TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach oraz 

b) stacja 110 kV Huta Miasteczko (HMI), 

c) stacja 110 kV Cynk Miasteczko (CYM), nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach. 

Przez teren miasta Miasteczko Śląskie przechodzą również napowietrzne linie 

elektroenergetyczne 110 kV jedno- i dwutorowe, będące własnością i w eksploatacji TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Stan techniczny linii i stacji elektroenergetycznych 

zlokalizowanych na terenie Miasteczka Śląskiego ocenia się jako dobry. Na poziomie sieci 

energetycznej nie zdiagnozowano zjawisk kryzysowych w sferze funkcjonalno-przestrzennej. 

Sieć jest dostępna na terenie całej gminy Miasteczko Śląskie. 

Infrastruktura techniczna – sieć gazowa 

Przez gminę Miasteczko Śląskie przebiegają tranzytowo magistrale trzech gazociągów 

wysokiego ciśnienia oraz gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia, eksploatowane przez 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. (oddział w Świerklanach) oraz Polską 

Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (oddział w Zabrzu). Zasilanie gminy odbywa  

się za pośrednictwem gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Huta Katowice, 

poprzez jedno i dwustopniowe stacje redukcyjno-pomiarowe. Stacje i sieci gazowe  

są w dobrym stanie technicznym. Sieć gazowa w zróżnicowanym zakresie jest dostępna  
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na terenie Miasteczka Śląskiego, Żyglina i Żyglinka w Okręgach wyborczych od nr 1 do nr 14. 

Natomiast zjawiska kryzysowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w odniesieniu  

do funkcjonującego systemu gazowniczego obejmują obszary Brynicy i Bibieli tj. Okręg 

wyborczy nr 15. W 2024 roku, planowane jest udostępnienie sieci gazowej w Brynicy,  

ale w obydwu wskazanych miejscowościach na tę chwilę sieć gazowa nie jest dostępna.  

Infrastruktura techniczna - sieć wodociągowa i kanalizacyjna  

W Miasteczku Śląskim łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 34,3 km. Całość 

sieci kanalizacyjnej, wraz z oczyszczalnią ścieków eksploatuje Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

Dodatkowo na terenie gminy znajduje się: 

• kanalizacja ogólnospławna (3,5 km),  

• kanalizacja deszczowa (3,1 km), 

• oraz podłączenia (6,8 km).  

Na terenie miasta znajduje się komunalna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna  

(w eksploatacji PWiK). Oczyszczalnia składa się z części mechanicznej, biologicznej, osadowej 

i zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, może przyjąć średnio 1320 m3/d ścieków. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Graniczna Woda. Ponadto funkcjonuje 

zakładowa oczyszczalnia ścieków w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”. Oczyszczalnie  

to obiekty relatywnie nowe, w dobrym stanie technicznym. Pozostałe ścieki komunalne 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone wozami asenizacyjnymi 

do w/w oczyszczalni ścieków. Część mieszkańców posiada także przydomowe oczyszczalnie 

ścieków obsługujące tylko dane gospodarstwo domowe. Sieć kanalizacyjna jest dostępna  

na terenie Miasteczka Śląskiego, Żyglina i Żyglinka, Brynicy i Bibieli tj. we wszystkich Okręgach 

wyborczych od nr 1 do nr 15. W związku z powyższym na poziomie sieci kanalizacyjnej  

nie zdiagnozowano zjawisk kryzysowych w sferze funkcjonalno-przestrzennej.  

Gmina Miasteczko Śląskie zaopatrywana jest w wodę z ujęć wody podziemnej Huty Cynku 

„Miasteczko Śląskie” oraz ujęcia wody podziemnej „Bibiela”, eksploatowanego przez 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. Dostawcą wody jest 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, 

którego zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców oraz podmiotów 

gospodarczych, z wyłączeniem tych działających na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” 



 
43 

 

oraz terenach przyległych, które korzystają z ujęć Huty. Obszar gminy Miasteczko Śląskie jest 

zaopatrywane w wodę przez PWiK w Tarnowskich Górach. Woda podawana mieszkańcom 

gminy pochodzi ze zbiornika wód podziemnych „Lubliniec-Myszków”. Stacja uzdatniania wody 

Bibiela jest zasilana z dwóch układów studni głębinowych. Jeden układ stanowią studnie 

dostarczające wodę niewymagającą uzdatnienia. Jest ona dostarczona rurociągiem żeliwnym 

do dwóch zbiorników wody czystej. Stąd woda tłoczona jest do sieci magistralnej rurociągiem. 

Wg danych PWiK w Tarnowskich Górach aktualnie do sieci wodociągowej podłączonych jest 

1334 gospodarstw domowych oraz 140 innych podmiotów. Z sieci korzysta praktycznie 100% 

ogólnej liczby mieszkańców gminy. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Miasteczko Śląskie wynosi ok. 69 km, z czego: 

• ok. 44 km - sieć rozdzielcza, 

• ok 15 km - przyłącza. 

Średnie zużycie w gospodarstwach domowych w latach 2016 -2020 (do czerwca) wyniosło 

190.580 m3/rok, zaś średnie zużycie wody przez inne pomioty w tym okresie wyniosło 25.194 

m3/rok. Sieć wodociągowa jest dostępna na terenie Miasteczka Śląskiego, Żyglina i Żyglinka, 

Brynicy i Bibieli tj. we wszystkich Okręgach wyborczych od nr 1 do nr 15. W związku tym  

na poziomie sieci wodociągowej nie zdiagnozowano zjawisk kryzysowych w sferze 

funkcjonalno-przestrzennej. 

Na terenie gminy Miasteczko Śląskie występują także obszary na których, dochodzi  

do awarii na sieciach wodociągowych / kanalizacyjnych / ciepłowniczych. Szczegółowe dane 

zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 27 Liczba występujących awarii na sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z podziałem na Okręgi 
wyborcze w 2021 r. 

Okręg wyborczy 
Ilość awarii sieci 

kanalizacyjnej 

Ilość awarii sieci 

wodociągowej 

Nr 1 0 4 

Nr 2 0 4 

Nr 3 0 2 

Nr 4 1 2 

Nr 5 0 1 

Nr 7 0 3 

Nr 9 0 1 

Nr 10 1 0 
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Nr 15 0 2 

Razem 2 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że najgorsza sytuacja występuje w Okręgach 

wyborczych nr: 1 – 4, 7, 15. Natomiast w Okręgach wyborczych nr: 6, 8, 11 – 14, sytuacja 

związana z awariami w ogóle nie występuje.  

Kolejną ważną kwestią w analizie sfery funkcjonalno-przestrzennej terenu miasta  

jest badanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem uwag Pełnomocnika Burmistrza  

ds. uzależnień. Przeprowadzone badanie pozwoliło na wskazanie następujących obszarów  

o niskich walorach estetycznych i problemach funkcjonalno-przestrzennych. 

 
Tabela 28 Obszary na terenie gminy Miasteczko Śląskie o problemach przestrzennych  

Lp. Lokalizacja 
Okręg 

wyborczy 
Opis problemowy 

1 rejon ul. Gałczyńskiego 1 
problemy z estetyką otoczenia i zagospodarowania 
publicznych przestrzeni oraz obszarowe problemy  
z bezpieczeństwem publicznym 

2 rejon ul. Rynek  2 
obszarowe problemy z bezpieczeństwem 
publicznym 

3 rejon ul. Dworcowa 4 

4 rejon ul Rydla 4 

5 rejon ul. Dworcowa, Leśna  5 
obszar w fazie poeksploatacyjnej, który był 
wykorzystywany jako wyrobisko cegielniane 

6 rejon ul. Sportowa 5 
problemy z niewystarczającą publiczną 
przestrzenią oraz niewystarczającą infrastrukturą 
aktywizacji społecznej  

7 rejon ul. Cynkowa 5 
problemy z estetyką otoczenia i zagospodarowania 
publicznych przestrzeni oraz obszarowe problemy  
z bezpieczeństwem publicznym 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

 

Obszary o społecznym wymiarze problemów przestrzennych zostały zdiagnozowane  

w Okręgach wyborczych nr: 1, 2, 4, 5.  

 

2.5.2 Komunikacja publiczna 

Za organizację transportu zbiorowego w gminie Miasteczko Śląskie odpowiada Zarząd 

Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którego głównym 

zadaniem jest organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Metropolii.  

Na terenie gminy Miasteczko Śląskie funkcjonuje 15 linii autobusowych.  

Charakterystyka komunikacji autobusowej: 
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- Związek Transportu Metropolitalnego z 15 przystankami, w tym 5 na terenie Miasteczka 

Śląskiego, 2 – Żyglina, 2 – Żyglinka, 2 – Brynicy, 4 – Bibieli oraz 5 liniami autobusowymi, 

zapewniającymi powiązania zarówno w ramach samej jednostki, jak również z Tarnowskimi 

Górami; 

- Firma przewozowa GTVBUD Polska Sp. z o.o., oferująca połączenia przez Miasteczko Śląskie 

w następujących kierunkach: Częstochowa, Lubliniec, Woźniki, Kalety - Tarnowskie Góry. 

Na całym obszarze miasta jest zapewniona autobusowa komunikacja publiczna,  

a przystanki autobusowe są położone w stosunkowo bliskiej odległości od budynków i nie ma 

utrudnień w dotarciu do przystanków. Na terenie miasta nie ma obszarów, na których nie była 

by zapewniona komunikacja pasażerska. Kierunek i częstotliwość większości połączeń 

komunikacyjnych, ciąży przede wszystkim w kierunku Tarnowskich Gór, co ze względu  

na znajdujące się tam lokalne komunikacyjne centrum multimodalne nie jest obszarem 

problemowym dla mieszkańców.  

Ponadto komunikacja publiczna prowadzona jest także poprzez komunikację kolejową  

w ramach kolei znaczenia magistralnego (Polskie Koleje Państwowe) – linia nr 131 Chorzów 

Batory – Tczew, przebiegającej przez zachodnią część Miasteczka Śląskiego, ze stacją 

„Miasteczko Śląskie” przy ul. C. K. Norwida; w ciągu doby realizującą połączenia bezpośrednie  

w następujących kierunkach: Lubliniec, Katowice (przez Bytom i Chorzów), Wieluń Dąbrowa, 

Tarnowskie Góry, Częstochowa. Nadmienić należy również, iż PKP S.A. rewitalizuje obecnie 

nieczynną linię kolejową Tarnowskie Góry – Zawiercie z projektowaną stacją kolejową 

„Miasteczko Śląskie Centrum”. 

 

Podsumowanie analizy danych dotyczących zjawisk kryzysowych w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej, zdiagnozowanych na terenie gminy Miasteczko Śląskie, zaprezentowano  

w tabeli na kolejnej stronie. 
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Tabela 29 Podsumowanie - zjawiska kryzysowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych Okręgach wyborczych Miasteczka Śląskiego 

OKRĘG WYBORCZY NR 

ZJAWISKA KRYZYSOWE W SFERZE PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ 

WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA 
KRYZYSOWEGO UZASADNIENIE 

TAK NIE 

Okręg wyborczy nr 1   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć wodociągowa 
(awarie), przestrzeń publiczna. 

Okręg wyborczy nr 2   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć wodociągowa 
(awarie), przestrzeń publiczna. 

Okręg wyborczy nr 3   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć wodociągowa 
(awarie). 

Okręg wyborczy nr 4   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć kanalizacyjna 
(awarie), sieć wodociągowa (awarie), przestrzeń publiczna. 

Okręg wyborczy nr 5   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, przestrzeń 
publiczna. 

Okręg wyborczy nr 6   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna. 

Okręg wyborczy nr 7   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć wodociągowa 
(awarie). 

Okręg wyborczy nr 8   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna. 

Okręg wyborczy nr 9   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna. 

Okręg wyborczy nr 10   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć kanalizacyjna 
(awarie). 

Okręg wyborczy nr 11   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć ciepłownicza 
(brak). 

Okręg wyborczy nr 12   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć ciepłownicza 
(brak). 

Okręg wyborczy nr 13   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć ciepłownicza 
(brak). 

Okręg wyborczy nr 14   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć ciepłownicza 
(brak). 

Okręg wyborczy nr 15   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: infrastruktura społeczna, sieć ciepłownicza 
(brak), sieć gazowa (brak), sieć wodociągowa (awarie). 

Źródło: opracowanie własne  
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2.6 Zjawiska kryzysowe w sferze technicznej 

Sfera techniczna na terenie miasta obejmuje swoim zakresem stan techniczny obiektów mieszkaniowych znajdujących się w zasobach 

miejskich. W poniższej tabeli zamieszczono informacje dotyczące stanu technicznego budynków, podłączenia do kanalizacji, spełniania przez 

budynki wymogów z zakresu ochrony środowiska i energooszczędności oraz rodzaju stosowanego ogrzewania. 

 

Tabela 30 Miejskie zasoby mieszkaniowe  

Lp. Nazwa/adres 

Podłączenie 

do sieci 

kanalizacji 

sanitarnej 

Rozwiązania techniczne 

energooszczędnościowe, 

ochrona środowiska 

Rodzaj 

ogrzewania 

Stan techniczny, przewidywane prace remontowe 

i/lub termomodernizacyjne 

Nr 

Okręgów 

wyborczych 

1. 

ul. 

Gałczyńskiego 

2 

tak 

Budynek posiada instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, oraz odgromową 

W budynku funkcjonują 

indywidualne (osobne 

dla każdego z mieszkań) 

ogrzewania węglowe. 

Budynek wymaga kapitalnego remontu w zakresie 

wzmocnienia konstrukcji, wymiany tynków, 

instalacji wewnętrznych, stolarki drzwiowej, 

zmiany sposobu ogrzewania. Remont winien 

obejmować wszystkie lokale i klatkę schodową. 

1 

2. 

ul. 

Gałczyńskiego 

6 

tak 

Budynek posiada instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, oraz odgromową 

W budynku funkcjonują 

indywidualne (osobne 

dla każdego z mieszkań) 

ogrzewania węglowe 

Stan techniczny budynku zadawalający. Budynek 

wymaga przede wszystkim termomodernizacji oraz 

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zmiany 

sposobu ogrzewania a także remontu dachu i klatki 

schodowej. 

1 

3. 

ul. 

Gałczyńskiego 

28 

tak 

Budynek posiada instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, oraz odgromową 

W budynku funkcjonują 

indywidualne (osobne 

dla każdego z mieszkań) 

ogrzewania węglowe 

Stan techniczny budynku zadawalający. Budynek 

wymaga przede wszystkim termomodernizacji oraz 

wymiany stolarki drzwiowej, zmiany sposobu 

ogrzewania a także remontu dachu i klatki 

schodowej. 

1 

4.  ul. Woźnicka 9 
 

tak 

Budynek posiada instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, oraz odgromową 

W budynku funkcjonują 

indywidualne (osobne 

Stan techniczny budynku zadawalający. Budynek 

wymaga przede wszystkim termomodernizacji oraz 

wymiany stolarki drzwiowej, zmiany sposobu 

2 
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 dla każdego z mieszkań) 

ogrzewania węglowe 

ogrzewania a także remontu dachu i klatki 

schodowej. 

5.  ul. Łokietka 4 tak 

Budynek posiada instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, oraz odgromową 

W budynku funkcjonują 

indywidualne (osobne 

dla każdego z mieszkań) 

ogrzewania węglowe 

Stan techniczny budynku zadawalający. Budynek 

wymaga przede wszystkim termomodernizacji oraz 

wymiany stolarki drzwiowej, zmiany sposobu 

ogrzewania a także remontu dachu i klatki 

schodowej. 

15 

6.  
ul. 

Starowiejska 8 
tak 

Budynek posiada instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, oraz odgromową 

W budynku funkcjonują 

indywidualne (osobne 

dla każdego z mieszkań) 

ogrzewania węglowe 

Stan techniczny budynku zadawalający. Budynek 

wymaga przede wszystkim termomodernizacji oraz 

wymiany stolarki drzwiowej, zmiany sposobu 

ogrzewania a także remontu dachu i klatki 

schodowej 

15 

7. 
ul. Srebrna 

10A 
tak 

Budynek posiada instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, oraz odgromową 

Budynek posiada 

instalację centralnego 

ogrzewania zasilanego 

ciepłem z sieci. 

Stan techniczny budynku dobry. Budynek został 

oddany do użytkowania w 2017 r. Obecnie nie 

wymaga większych nakładów związanych z 

pracami remontowymi. 

7 

8. 
ul. Srebrna 

10B 
tak 

Budynek posiada instalację 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, oraz odgromową 

Budynek posiada 

instalację centralnego 

ogrzewania zasilanego 

ciepłem z sieci. 

Stan techniczny budynku dobry. Budynek został 

oddany do użytkowania w 2017 r. Obecnie nie 

wymaga większych nakładów związanych z 

pracami remontowymi. 

7 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 
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Analizie poddano 8 budynków w zasobach mieszkaniowych Miasta. Jeden budynek 

wymaga kapitalnego remontu. Stan techniczny reszty budynków jest albo zadowalający  

(5 budynków) albo dobry (2 budynki). Wszystkie budynki posiadają podłączenie do sieci 

kanalizacyjnej. Jeżeli chodzi o rodzaj rozwiązania energooszczędne / stosowanego ogrzewanie 

to 6 budynków wymaga wymiany źródła ciepła / prac termomodernizacyjnych a 2 budynki  

to stosunkowo nowe obiekty posiadające instalację centralnego ogrzewania zasilanego 

ciepłem sieciowym.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano, że obszary kryzysowe występują  

w Okręgach wyborczych nr: 1, 2 i 15.  
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Podsumowanie analizy danych dotyczących zjawisk kryzysowych w sferze technicznej, zdiagnozowanych na terenie gminy Miasteczko Śląskie, 

zaprezentowano w poniższej tabeli.  

 

Tabela 31 Podsumowanie - zjawiska kryzysowe w sferze technicznej w poszczególnych Okręgach wyborczych Miasteczka Śląskiego 

OKRĘG WYBORCZY NR 

ZJAWISKA KRYZYSOWE W SFERZE TECHNICZNEJ 

WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA 
KRYZYSOWEGO UZASADNIENIE 

TAK NIE 

Okręg wyborczy nr 1   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: degradacji stanu technicznego budynków lub 
rozwiązań technicznych z zakresu energooszczędności i ochrony środowiska. Okręg wyborczy nr 2   

Okręg wyborczy nr 3   

Brak zdiagnozowanych problemów technicznych. 

Okręg wyborczy nr 4   
Okręg wyborczy nr 5   
Okręg wyborczy nr 6   
Okręg wyborczy nr 7   
Okręg wyborczy nr 8   
Okręg wyborczy nr 9   
Okręg wyborczy nr 10   
Okręg wyborczy nr 11   
Okręg wyborczy nr 12   
Okręg wyborczy nr 13   
Okręg wyborczy nr 14   

Okręg wyborczy nr 15   Zdiagnozowane negatywne zjawiska dot.: degradacji stanu technicznego budynków lub 
rozwiązań technicznych z zakresu energooszczędności i ochrony środowiska. 

Źródło: opracowanie własne  
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3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Obszar zdegradowany to obszar na którym, zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli 

kumulację negatywnych zjawisk reprezentujących przede wszystkim sferę społeczną.  

W związku z powyższym przeprowadzono całościową diagnozę sytuacji w gminie Miasteczko 

Śląskie w celu identyfikacji zjawisk kryzysowych. Diagnozę wykonano w oparciu o istniejące 

dokumenty strategiczne, dane statystyczne, w tym gromadzone na poziomie lokalnym  

oraz w oparciu o przeprowadzone wywiady eksperckie. Konieczne dane udostępnił m. innymi 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury czy Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.  

W analizie brano pod uwagę znaczenie danego obszaru dla rozwoju lokalnego, ale przede 

wszystkim jako szczególnie istotną, uwzględniono koncentrację negatywnych zjawisk 

mierzoną liczbą wskaźników odnoszących się do zidentyfikowanych czynników ocenionych 

negatywnie, gdzie pod uwagę brano przede wszystkim zjawiska społeczne, wraz  

z występującymi w dalszej kolejności problemami gospodarczymi, środowiskowymi, 

przestrzenno-funkcjonalnymi czy problemami w sferze technicznej.  

W procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru predystynowanego  

do rewitalizacji, poddano analizie jednostki porównawcze, których rolę pełniły Okręgi 

wyborcze zdefiniowane i określone pierwotnie na potrzeby wyborów samorządowych w 2018 

roku. Przeprowadzono analizę porównawczą, w celu określenia, które Okręgi wyborcze 

charakteryzują się największa liczbą zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych, opisanych 

mierzonymi wskaźnikami. Założono, że za obszar spełniający kryterium koncentracji 

problemów uznane zostanie Okręg wyborczy, w którym na 16 analizowanych obszarów 

problemowych, zostanie zidentyfikowane co najmniej 9 zjawisk problemowych.  

Tak przeprowadzona wielokryterialna analiza, pozwoliła na wyznaczenie Okręgów 

wyborczych, które charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk i noszą znamiona 

obszarów zdegradowanych, stając się podstawą do zakwalifikowania części poddawanych 

diagnozie Okręgów wyborczych, do technicznie wyznaczonych obszarów zdegradowanych,  

w których będą się mieścić docelowe obszary rewitalizacji.  

Podsumowanie przeprowadzonej syntetycznej analizy danych dotyczących wszystkich 

zjawisk kryzysowych, zdiagnozowanych na terenie gminy Miasteczko Śląskie, zaprezentowano  

w tabeli na kolejnej stronie. 
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Tabela 32 Syntetyczna ocena zjawisk kryzysowych w poszczególnych Okręgach wyborczych Miasteczka Śląskiego 

Okręg wyborczy nr 
RODZAJ 

PROBLEMU 

P
R

O
B

LEM
Y

 

D
EM

O
G

R
A

FIC
ZN

E
 

U
B

Ó
STW

O
 

B
EZR

A
D

N
O

ŚĆ
 

N
IEP

EŁN
O

SP
R

A
W

N
O

ŚĆ
 

A
LK

O
H

O
LIZM

 

B
EZR

O
B

O
C

IE
 

ZA
D

ŁU
ŻEN

IE
 

P
R

ZESTĘP
C

ZO
ŚĆ

 I 

B
EZP

IEC
ZEŃ

STW
O

 

ED
U

K
A

C
JA

  

K
A

P
ITA

Ł SP
O

ŁEC
ZN

Y
 

U
C

ZESTN
IC

TW
O

 W
 

ŻY
C

IU
 P

U
B

LIC
ZN

Y
M

 

U
C

ZESTN
IC

TW
O

 W
 

ŻY
C

IU
 K

U
LTU

R
A

LN
Y

M
 

SFER
A

 G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA
 

SFER
A

 

ŚR
O

D
O

W
ISK

O
W

A
 

SFER
A

 P
R

ZESTR
ZEN

N
O

-

FU
N

K
C

JO
N

A
LN

A
 

SFER
A

 T
EC

H
N

IC
ZN

A
 

SU
M

A
 

Okręg wyborczy  
nr 1      

           15 

Okręg wyborczy  
nr 2      

           10 

Okręg wyborczy  
nr 3      

           8 

Okręg wyborczy  
nr 4      

           6 

Okręg wyborczy  
nr 5      

           9 

Okręg wyborczy  
nr 6      

           8 

Okręg wyborczy  
nr 7      

           10 

Okręg wyborczy  
nr 8      

           10 

Okręg wyborczy  
nr 9      

           9 

Okręg wyborczy  
nr 10      

           10 

Okręg wyborczy  
nr 11      

           6 

Okręg wyborczy  
nr 12      

           8 

Okręg wyborczy  
nr 13      

           4 

Okręg wyborczy  
nr 14      

           9 

Okręg wyborczy  
nr 15      

           11 

Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowując, w dziewięciu Okręgach wyborczych gminy Miasteczko Śląskie (nr: 1, 2, 5, 

7, 8, 9, 10, 14 i 15) występuje koncentracja negatywnych zjawisk kryzysowych, w większości 

badanych kategorii. W przeprowadzonej diagnozie skupiono się na kategoriach problemów, 

które są mierzalne dla wszystkich analizowanych jednostek. W pozostałych Okręgach 

wyborczych zjawiska kryzysowe występują w mniejszym stopniu lub nie zostały 

zidentyfikowane. Występowanie obszarów zdegradowanych, rozumianych jako wskazane 

poszczególne Okręgi wyborcze, na których intensywnie zachodzą zjawiska kryzysowe, zostało 

przedstawione w syntetycznym ujęciu w formie graficznej, w tabeli na poprzedniej stronie,  

w której żółtym kolorem zaznaczono mierzalne i opisane badanymi wskaźnikami, zjawiska 

kryzysowe zachodzące w poszczególnych Okręgach wyborczych. Tabela stanowi techniczne 

wskazanie obszarów zdegradowanych (zaznaczono kolorem czerwonym), dla docelowych 

obszarów rewitalizacji. Przy tym założeniu, kierując się powyższą analizą i poziomem 

zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych dla Okręgów wyborczych nr 7-10 (w przedziale 9-10 

zidentyfikowanych zjawisk kryzysowych), a także spójnością terytorialną tych obszarów 

(całość Okręgów wyborczych zlokalizowana w bezpośredniej bliskości, w rejonie ulic Srebrna-

Metalowa), zdecydowano o wyznaczeniu dla tych Okręgów wyborczych jednego wspólnego 

obszaru zdegradowanego.  

Wyznaczenie obszaru rewitalizowanego przeprowadzono mając na uwadze założenie,  

że zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji, obszar rewitalizacji to „obszar obejmujący 

całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…). Obszar rewitalizacji nie 

może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic”. W związku z tym wyznaczono obszar 

rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa koncentracja problemów 

społecznych, gospodarczych, techniczno-strukturalnych i środowiskowych, z uwzględnieniem 

jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy. W wyniku delimitacji, wybrano obszary mające 

szczególne znaczenie dla gminy, posiadające przestrzenie i obiekty stanowiące potencjał do 

prowadzenia możliwych działań rewitalizacyjnych. W wyniku przeprowadzonej delimitacji 

obszaru zdegradowanego, wyznaczono obszar rewitalizacji, na który składają się wyznaczone 

i zamieszkałe podobszary zlokalizowane na terenach Okręgów wyborczych: : 1, 2, 5, 7 – 10 
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(razem), 14 i 15. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego wraz z obszarem rewitalizacji 

prezentują mapy sporządzone zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o rewitalizacji. Szczegółowy 

przebieg obszaru zdegradowanego przedstawiono na załączonych mapach (Załączniki 1 do 6).  

Wyznaczony obszar rewitalizacji składa się z następujących podobszarów rewitalizacji: 

- OR 1, który zajmuje powierzchnię 0,006 km2 (0,01% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 26 mieszkańców (0,38% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony od wschodu ul. Gwiaździstą, od południa ul. Tetmajera (obejmuje plac Jagiełły), 

od zachodu ul. Gałczyńskiego. Szczegółowy przebieg granic podobszaru rewitalizacji 

przedstawia mapa (Załącznik nr 7); 

- OR 2, który zajmuje powierzchnię 0,021 km2 (0,03% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 10 mieszkańców (0,15% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony od wschodu Parkiem Rubina, od południa ul. Rubinową, od zachodu ul. Dębina. 

Szczegółowy przebieg granic podobszaru rewitalizacji przedstawia mapa (Załącznik nr 8); 

- OR 3A, który zajmuje powierzchnię 0,028 km2 (0,04% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 23 mieszkańców (0,34% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony ul. Cynkową od nr 5 do nr 21. Szczegółowy przebieg granic podobszaru 

rewitalizacji przedstawia mapa (Załącznik nr 9); 

- OR 3B, który zajmuje powierzchnię 0,116 km2 (0,17% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 45 mieszkańców (0,66% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony od północy ul. Sportową od nr 2 do nr 10, od południa ul. Dworcową nr 49, 50, 

52, 54, 60, 66, 67, 68, od zachodu ul. Ceramiczna nr, 2, 4, 6, 8. Szczegółowy przebieg granic 

podobszaru rewitalizacji przedstawia mapa (Załącznik nr 10); 

- OR 4, który zajmuje powierzchnię 0,080 km2 (0,12% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 1541 mieszkańców (22,52% ludności ogółem gminy). Obszar 

rewitalizowany wyznaczony od północy ul. Metalową, od wschodu i zachodu ul. Srebrną, od 

południa ul. Norwida. Szczegółowy przebieg granic podobszaru rewitalizacji przedstawia mapa 

(Załącznik nr 11); 

- OR 5, który zajmuje powierzchnię 0,681 km2 (1% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 17 mieszkańców (0,25% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizacji 

wyznaczony od północy ul. Szyndros, od wschodu granicą działek, od południa ul. Przyjaźni, od 

zachodu ul. Woźnicką. Szczegółowy przebieg granic podobszaru rewitalizacji przedstawia 

mapa (Załącznik nr 12); 
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- OR 6A, który zajmuje powierzchnię 0,019 km2 (0,03% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 3 mieszkańców (0,04% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizacji 

wyznaczony od północy ul. Grobla nr 20, od wschodu granicą gminy, od południa ul. Borową 

nr 21, 23, 40. Szczegółowy przebieg granic podobszaru rewitalizacji przedstawia mapa 

(Załącznik nr 13); 

- OR 6B, który zajmuje powierzchnię 0,016 km2 (0,02% powierzchni ogółem gminy) i jest 

zamieszkany przez 19 mieszkańców (0,28% ludności ogółem gminy). Obszar rewitalizowany 

wyznaczony ul. Starowiejską nr 8, 12, 13 14, 15 Szczegółowy przebieg granic podobszaru 

rewitalizacji przedstawia mapa (Załącznik nr 14). 

Całość obszaru rewitalizacji stanowi łącznie powierzchnię 0,966 km2 (1,42% powierzchni 

ogółem gminy) oraz jest łącznie zamieszkiwana przez 1684 mieszkańców (24,61% ludności 

ogółem gminy), a co za tym idzie nie przekracza limitów określonych w art. 10 ust. 2 ustawy  

o rewitalizacji.  

Co do zasady ostateczny kształt obszarów na których Miasto Miasteczko Śląskie zamierza 

prowadzić rewitalizację jest uzasadniony istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego gminy i 

będzie brać pod uwagę wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej  

w Miasteczku Śląskim, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji.  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


