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1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie służy wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie 

Zawadzkie. Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Jako obszar 

zdegradowany rozumie się: obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

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

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

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa 

w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych (art. 9 ust. 1). Obszar 

rewitalizacji zgodnie z zapisami art. 10. ust.1 definiowany jest jako: 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, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.  

W oparciu o zaproponowaną metodykę oraz katalog wskaźników będących jednocześnie kryteriami 

delimitacji, przedstawionymi w rozdziale Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego, dokonano 

analizy w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

Dla wyznaczania obszaru zdegradowanego, zgodnie z przywołanymi przepisami, ma przede wszystkim 

znaczenie sfera społeczna, w której koncentracja negatywnych zjawisk i występowanie kryzysu, 

determinuje konieczność i stanowi uzasadnienie do prowadzenia procesu rewitalizacji. 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, obszarem zdegradowanym okazał się być obszar Zawadzkie 2, 

który jednocześnie stanowi obszar rewitalizacji, z uwagi na występowanie w nim kryzysu przede 

wszystkim w sferze społecznej, ale również w sferze technicznej i środowiskowej. Obszar ten jest istotny 

z punktu widzenia jednostki samorządu i odgrywa kluczową rolę w rozwoju lokalnym, co zostało 

wykazane w niniejszej diagnozie. 
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2. Podstawa prawna 

Podstawą prawną do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2022-

2030 są zapisy ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Dokument 

jest wieloletnim programem działań prowadzonych w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, którego głównym celem jest wyprowadzenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

Przed przystąpieniem do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 

2022-2030 przeprowadzono delimitację, wyznaczając obszar zdegradowany na podstawie 

szczegółowych badań, a także analizy czynników w zakresie każdej ze sfer.  

Delimitację obszaru kryzysowego rozpoczęto od przeprowadzenia szczegółowych badań czynników 

mających wpływ na rozwój poszczególnych części gminy. W celu przeprowadzenia skutecznej 

i efektywnej delimitacji dokonano podziału miasta na mniejsze obszary porównawcze. Wykorzystano 

podział gminy na sołectwa oraz dodatkowo podzielono miasto Zawadzkie na 3 obszary porównawcze. 

Po wyznaczeniu łącznie 5 obszarów porównywanych dokonano analizy w obrębie wyłonionych 

jednostek, co pozwoliło na zidentyfikowanie obszaru, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji 

ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, ale również występowanie 

niepożądanych zjawisk w pozostałych sferach – gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej.  

Przyjęte założenia metodologiczne umożliwiły delimitację obszaru kryzysowego, którego powierzchnia 

oraz kształt wynikały z jednej strony z przeprowadzonej diagnozy, a z drugiej były efektem ograniczeń 

przedstawionych w ustawie, które wskazują maksymalną liczbę ludności (30%) i powierzchni gminy 

(20%), które mogą zostać objęte gminnym programem rewitalizacji.  

Efektem przeprowadzonych prac było dokonanie ostatecznej delimitacji obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji, uznając za obszar zdegradowany obszar Zawadzkie 2, który spełniając wymogi 

zawarte w ustawie, nie został podzielony na podobszary i w całości został uznany za obszar rewitalizacji. 
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3. Charakterystyka Gminy Zawadzkie 

Zawadzkie to siedziba władz gminy miejsko- wiejskiej Zawadzkie położone na Górnym Śląsku  

w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim. Od stolicy województwa (Opola) dzieli je około 43 

km. Pierwsze wzmianki dotyczące Zawadzkiego pochodzą z XIV wieku r. i związane są z powstaniem 

kuźni w Żędowicach. Przełom XVIII i XIX wieku to rozrost i łączenie się różnych kolonii robotniczych 

związanych z hutnictwem. W 1836 r. powstaje Zakład Zawadzkie oraz kolejna kolonia robotnicza. 

Punktem zwrotnym w historii Zawadzkiego była pierwsza połowa lata 60 XX wieku, kiedy to rozwinięto 

działalność huty, a w 1962 roku Zawadzkie uzyskało prawa miejskie. Gmina Zawadzkie sąsiaduje 

z gminami Dobrodzień, Pawonków, Jemielnica i Kolonowskie. W 2021 r. według danych GUS Zawadzkie 

zamieszkiwało 11 127 osób, z czego 51% stanowiły kobiety. W ostatniej dekadzie gmina odnotowała 

spadek liczby ludności o około 7,3%. Powierzchnia miasta jest równa 82,14 km2, co daje gęstość 

zaludnienia równą 135 os/km2. W mieście widoczne są procesy związane ze starzeniem się społeczności 

lokalnej. W ostatnich pięciu latach odnotowano wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym o 2,5 pp., 

obecnie udział ludności w tej grupie wiekowej wynosi 23,7% ogółu ludności w mieście. Oprócz 

problemu, jakim jest starzenie się społeczności lokalnej, w gminie widoczne są negatywne tendencje 

związane z ujemnym przyrostem naturalnym.  

Na terenie gminy działalność prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej. Wg danych GUS w 2016 r. liczba 

rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne na dzieci wyniosła 159, a w 2021 r. było to już 105 rodzin 

(spadek, o 33%), co należy uznać za pozytywne zjawisko. Również tendencja dotycząca liczby osób 

bezrobotnych jest pozytywna, obserwowany jest spadek w liczbie osób bezrobotnych w ostatnich 

latach, o blisko 17%. W 2017 r. w gminie bezrobotnych było 190 osób, a w 2021 r. 157 osób.  

Widoczne są pozytywne zmiany w lokalnej gospodarce – wzrost podmiotów wpisanych do rejestru 

REGON na 1 000 ludności, z 58 w 2016 r. do 65 w 2021 r. W ostatnich pięciu latach nastąpił również 

wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy, wzrosła liczba osób fizycznych prowadzących 

działalność oraz liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. W 2021 r. liczba osób fizycznych 

prowadzących działalność na 1 000 mieszkańców wynosiła 46 (wzrost względem 2016 roku o 12%), 

w 2021 r. liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1 000 mieszkańców była równa 2,79. 

Zawadzkie jest kameralnym ośrodkiem miejsko-wiejskim łączącym w sobie funkcje przemysłowe, 

gospodarcze i turystyczne. Miasto Zawadzkie stanowi lokalne centrum administracyjne i gospodarcze 

świadczące usługi publiczne. Na terenie miasta znajduje się szereg obiektów i instytucji, takich jak Urząd 

Miejski, Biblioteka Miejska w Zawadzkiem, Publiczna Szkoła Podstawowa, Żłobek Publiczny 

w Zawadzkiem, Przychodnie POZ. 
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Gmina Zawadzkie położona jest we wschodniej części województwa opolskiego, na wysokości 210 – 240 

m. n.p.m., na lewym brzegu rzeki Mała Panew. Pod względem podziału fizycznogeograficznego gmina 

położona jest w makroregionie Niziny Śląskiej, we wschodniej części mezoregionu Równiny Opolskiej, 

nad rzeką Mała Panew.1 Wśród istniejących form ochrony przyrody na terenie Zawadzkiego wskazuje 

się Obszar Natura 2000 Dolina Małej Panwi (Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi 

PLH160008 ) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Ponadto na terenie 

gminy Zawadzkie usytuowane są zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

 Pod dębami 

 Mostki   

Na mocy rozporządzenia Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. U. 

Województwa Opolskiego Nr 109, poz. 2304) w Gminie Zawadzkie ustanowiono 20 użytków 

ekologicznych. 

Odnosząc się do ogólnej charakterystyki społeczno-gospodarczej miasta, warto zwrócić szczególną 

uwagę na problemy oraz potencjały gminy Zawadzkie. Negatywnym zjawiskiem obserwowanym  

w Zawadzkiem jest przede wszystkim stopniowy ubytek liczby ludności oraz starzenie się społeczności 

lokalnej. Istotnym atutem gminy jest przede wszystkim potencjał turystyczny i przyrodniczy oraz 

lokalizacja na granicy województwa śląskiego i opolskiego w stosunkowo niedużych odległościach  

od Tarnowskich Gór (ok 35 km) oraz Strzelec Opolskich (około 20 km). Zgodnie z założeniami Strategii 

Rozwoju, gmina powinna dążyć do bycia atrakcyjnym miejscem zamieszkania i życia a także posiadać 

silną pozycję gospodarczą. Elementy te powinny opierać się o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz rozwój usług społecznych. 

 

 

  

                                                           
1 Za: Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016 – 2022 
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4. Diagnoza obszaru zdegradowanego 

4.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2022-2030 jest dokumentem strategicznym 

i operacyjnym, o charakterze lokalnym, ponieważ dedykowany jest jednostce samorządu terytorialnego 

– Gminie miejsko – wiejskiej Zawadzkie. Zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie o rewitalizacji, 

rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 

i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

programu rewitalizacji. Obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji zostały wyznaczone  

w oparciu o zaproponowany katalog wskaźników, które odnoszą się do pięciu sfer wskazanych w ustawie 

o rewitalizacji – społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

Metodologia przyjęta na potrzeby niniejszej diagnozy opierała się na szczegółowych, w większości 

mierzalnych, ilościowych zmiennych, analizowanych w podziale na wskazane sfery. W opracowaniu 

posłużono się także metodą badań jakościowych w celu oceny różnego rodzaju zmiennych m.in. jakości 

powietrza. Głównym celem delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest 

zidentyfikowanie obszarów w mieście, które charakteryzuje największy kryzys oraz na terenie których 

powinny zostać podjęte działania rewitalizacyjne, mające na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego. 

Obszary deficytowe w mieście były wyznaczone z uwzględnieniem kryteriów (czynników) przede 

wszystkim społecznych (m.in. z zakresu pomocy społecznej, rynku pracy i bezpieczeństwa), 

a w następnej kolejności pozaspołecznych, tj. gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych. Pierwszy etap opracowania diagnozy opierał się na analizie danych 

zastanych, tzw. analizie desk research, polegającej na zebraniu materiałów z różnych źródeł, a następnie 

przeanalizowaniu ich pod kątem rzetelności, jakości oraz przydatności na dalszym etapie 

opracowywania diagnozy. Po wyselekcjonowaniu materiałów, nastąpiła właściwa analiza desk research, 

która obejmowała dokumenty, opracowania oraz sprawozdania i dane, uznane jako istotne w procesie 

badawczym.  

W trakcie opracowywania diagnozy obszaru zdegradowanego, zastosowano dwa podejścia, które 

bazowały na analizie danych zastanych: statystyczne i przestrzenne. W ujęciu statystycznym dane 

zostały zgromadzone w pliku, a następnie poddane analizie oraz przetworzone na potrzeby niniejszego 

opracowania. Natomiast, w ujęciu przestrzennym dane zostały odniesione do przyjętych obszarów 

porównawczych. Z uwagi na szeroki katalog problemów społecznych (katalog kryteriów delimitacji) oraz 

zróżnicowanie jednostek miary, w jakich prezentowane są dane, w przypadku sfery społecznej dokonano 
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normalizacji zmiennych. W celu prawidłowego dokonania normalizacji, konieczne było podzielenie 

wybranych zmiennych X ze względu na rolę, jaką odgrywają w kształtowaniu się rozważanego zjawiska, 

czyli określono czy rozwój ten stymulują, czy też hamują. W tym kontekście wyróżniono stymulanty i 

destymulanty. 

Zmienna X jest: 

 stymulantą, gdy wzrost jej wartości jest korzystny z punktu widzenia rozwoju zjawiska 

złożonego, 

 destymulantą, gdy z punktu widzenia rozwoju zjawiska złożonego korzystne są jej malejące 

wartości. 

Normalizacji zmiennych dokonano poprzez standaryzację, czyli odniesienie wartości wskaźnika do jego 

wartości maksymalnej w grupie analizowanych czynników, przedstawiający wyniki w formie liczb 

niemianowanych. Pozwoliło to na ujednolicenie i łatwiejsze porównywanie danych między sobą i między 

obszarami. Opracowane dane zwizualizowano, przedstawiając je za pomocą kartogramów. Kolejny etap 

polegał na opracowaniu syntetycznego wskaźnika degradacji w sferze społecznej. 

Delimitacja obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji w gminie Zawadzkie, 

obejmowała następujące etapy: 

1. Podzielenie terenu gminy Zawadzkie na mniejsze jednostki (obszary porównawcze), według 

jasnego kryterium funkcjonalności (z wyłączeniem z obszaru analizy terenów niezamieszkałych 

o charakterze przemysłowym, zlokalizowanych w północnej części miasta). 

2. Wybór kryteriów (zmiennych) delimitacji. 

3. Przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w zakresie problemów społecznych 

w wyodrębnionych obszarach (badanie ilościowe) – pozwoliło to na wskazanie obszarów 

o szczególnym nasileniu i koncentracji problemów społecznych (metoda: analiza danych 

zastanych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich i Komendy Powiatowej w Strzelcach 

Opolskich. 

4. Normalizację danych zastanych, dokonanie standaryzacji, a następnie opracowanie 

syntetycznego wskaźnika degradacji w sferze społecznej. 

5. Przeprowadzenie analizy obszarów porównawczych pod kątem występowania problemów 

w sferze pozaspołecznej. Analizę czynników gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych przeprowadzono poprzez przedstawienie poszczególnych 

zmiennych zarówno w skali ilościowej, jak i jakościowej. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę 

do wyłonienia obszaru, który zostanie poddany rewitalizacji.  
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6. Wskazanie obszarów porównawczych, które cechują się najwyższym stopniem zdegradowania 

– w wymiarze społecznym i tzw. pozaspołecznym. 

7. Zidentyfikowanie obszaru rewitalizacji – obszaru o szczególnym nasileniu problemów 

społecznych, uwzględniającego ustawowe wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni – 

maksymalnie 20% powierzchni gminy – oraz ludności – maksymalnie 30% wszystkich 

zamieszkujących gminę Zawadzkie. 
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4.1.1 Wyróżnione obszary porównawcze 

Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawadzkie na lata 2022-2030 

zdecydowano się na wyróżnienie w gminie pięciu jednostek – obszarów porównawczych. W celu 

opracowania niniejszego dokumentu i stworzenia diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, dokonano delimitacji i podziału gminy, opierając się na sołectwach i funkcjach, które pełnią 

poszczególne obszary. Ponadto, zaproponowany podział, jest zrozumiały przez mieszkańców jako 

faktycznie istniejący, co korzystnie wpływa na działania wpisujące się w proces partycypacji społecznej 

prowadzony m.in. na etapie opracowywania diagnozy. Poniżej przestawiono wyodrębnione obszary 

porównawcze wraz z ich powierzchnią i liczbą ludności.  

Tabela 1 Zestawienie obszarów porównawczych w ramach programu rewitalizacji 

Lp. Obszar porównawczy 
Powierzchnia 

[ha] 
Powierzchnia 

[%] 
Liczba mieszkańców 

(2021 r.) 
Liczba ludności 

[%] 

1 Zawadzkie 1 164 2,0 1 314 12,35% 

2 Zawadzkie 2 148 1,8 2 771 26,05% 

3 Zawadzkie 3 1 334 16,2 2 432 22,86% 

4 Kielcza 2 057 25,0 1 811 17,02% 

5 Żędowice 4 511 54,9 2 311 21,72% 

Gmina Zawadzkie 8 214 100% 10 639 100% 
Źródło: opracowanie własne 
 

Poniższa grafika prezentuje zakres terytorialny uwzględniający granice administracyjne gminy, obszar 

poddany analizie oraz tereny podlegające wyłączeniu. 



Rysunek 1 Obszary porównawcze w ramach GPR Gminy Zawadzkie na lata 2022-2030 

 

Źródło: opracowanie własne 

 



4.1.2 Dobór kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego  

Wybór odpowiednich zmiennych jest kluczowy dla prawidłowego przeprowadzania delimitacji 

analizowanych jednostek. Zmienne powinny w istotny sposób różnicować między sobą wskazane 

obszary. Ze względu na charakter miasta i obserwowane na jego terenie zjawiska społeczne 

i demograficzne, jak również środowiskowe, przestrzenne i techniczne, konieczne było zbadanie szeregu 

zmiennych i wypracowanie katalogu wskaźników, które umożliwią analizę w każdej z wymienionych sfer. 

Konieczny był dobór zmiennych, które w istotny sposób statystycznie różnicują wyznaczone obszary. Na 

potrzeby niniejszego dokumentu, stworzono katalog kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego, 

który zawiera 27 zmiennych, przedstawionych w podziale na 5 sfer, zgodnie z zapisami ustawy 

o rewitalizacji. Katalog wskaźników przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2 Kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego 

Kategoria Lp Wskaźnik Opis 

SF
ER

A
 S

P
O

ŁE
C

ZN
A

 

1 
Przyrost naturalny na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom kapitału ludzkiego. Zmienna 
zestandaryzowana, prezentowana w formie przeliczeniowej 

pokazującej różnicę pomiędzy liczbą urodzeń a zgonów na 1000 
mieszkańców.  

Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem 

2 
Saldo migracji na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom kapitału ludzkiego. Zmienna 
zestandaryzowana, prezentowana w formie przeliczeniowej 

pokazującej różnicę pomiędzy liczbą zameldowań a wymeldowań 
na 1000 mieszkańców.  

Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem 

3 
Liczba osób 

bezrobotnych na 
1000 mieszkańców  

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru na 
lokalnym rynku pracy. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę osób bezrobotnych na 

1000 mieszkańców. 
Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

4 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru na 
lokalnym rynku pracy. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana 

w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę osób długotrwale 
bezrobotnych na 1000 mieszkańców. 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

5 

Udział długotrwale 
bezrobotnych w 

liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym 

Wskaźnik opisuje procentowy udział osób długotrwale 
bezrobotnych w populacji osób w wieku produkcyjnym. 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

6 
Liczba nietrzeźwych 
kierujących na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik służy ocenie poziomu bezpieczeństwa w gminie 
Zawadzkie 

Źródło danych: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach 
Opolskich/Komisariat Policji w Zawadzkiem 

7 
Liczba zdarzeń 

drogowych na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze, 
skupia się na prezentacji danych dotyczących zdarzeń drogowych. 

Zmienna zestandaryzowana, prezentowana w formie 
przeliczeniowej na 1000 mieszkańców.  

Źródło danych: Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich/ 
Komisariat Policji w Zawadzkiem 
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Kategoria Lp Wskaźnik Opis 

8 
Liczba ofiar przemocy 
na 1000 mieszkańców  

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze z 
punktu widzenia przemocy. Zmienna zestandaryzowana, 

prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę osób 
wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: OPS 

9 
Liczba klientów 

pomocy społecznej na 
1000 mieszkańców  

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w zakresie 
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej uwzględniający liczbę 

klientów ośrodka pomocy społecznej. Zmienna zestandaryzowana, 
prezentowana w formie przeliczeniowej na 1000 mieszkańców.  

Źródło danych: OPS 

10 
Liczba udzielonych 
świadczeń na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w zakresie 
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej uwzględniający liczbę 

udzielonych świadczeń. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej na 1000 mieszkańców.  

Źródło danych: OPS 

11 
Kwota udzielonych 
świadczeń na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w zakresie 
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej uwzględniający kwotę 

udzielonych świadczeń. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej na 1000 mieszkańców.  

Źródło danych: OPS 

12 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawność 

na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący sytuację osób ze specjalnymi potrzebami na 
danym obszarze. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana w 
formie przeliczeniowej pokazującej liczbę osób pobierających 

świadczenia ze względu na niepełnosprawność na 1000 
mieszkańców. 

Źródło danych: OPS 

13 

Liczba 
zarejestrowanych 

organizacji 
pozarządowych 

na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom kapitału społecznego. Zmienna 
zestandaryzowana, prezentowana w formie przeliczeniowej 

pokazującej liczbę organizacji pozarządowych na 1000 
mieszkańców.  

Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem 

SF
ER

A
 G

O
SP

O
D

A
R

C
ZA

 14 
Liczba podmiotów 
gospodarczych na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana 

w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców.  

Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem, rejestr REGON 

15 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 

stosunku do 
wyrejestrowanych 

Wskaźnik opisuje stan i rozwój (lub regres) lokalnej gospodarki. 
Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem, rejestr REGON 

16 

Udział nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 

ogólnej liczbie 
podmiotów 

Wskaźnik opisuje stan i rozwój (lub regres) lokalnej gospodarki. 
Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem, rejestr REGON 
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Kategoria Lp Wskaźnik Opis 

SF
ER

A
 Ś

R
O

D
O

W
IS

K
O

W
A

 

17 
Jakość powietrza 
atmosferycznego 

Wskaźnik obrazujący obszary z największymi potrzebami 
środowiskowymi. Zmienna skategoryzowana na podstawie oceny 

jakościowej. 
Źródło danych:, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie 

na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

18 
Liczba nieruchomości 
zawierających wyroby 

azbestowe na km2 

Wskaźnik obrazujący obszary z największymi problemami 
związanymi z obecności wyrobów azbestowych.  

Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem 

19 
Udział terenów 

zielonych w 
powierzchni ogółem 

Wskaźnik obrazujący dostępność terenów zielonych, prezentowana 
w formie przeliczeniowej pokazującej udział terenów zielonych na 

poszczególnych obszarach. 
Źródło danych: OpenStreetMap 

SF
ER

A
 P

R
ZE

ST
R

ZE
N

N
O

-F
U

N
K

C
JO

N
A

LN
A

 

20 
Dostępność do usług 

społecznych  

Wskaźnik skupiający się na ocenie dostępności różnorodnych 
instytucji społecznych. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana 

na podstawie liczby istniejących instytucji społecznych na 1000 
miszkańców. 

Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem, opracowanie własne 

21 

Poziom dostosowania 
rozwiązań 

urbanistycznych 
do zmieniających się 

funkcji obszaru 

Wskaźnik skupiający się na ocenie występujących barier 
urbanistycznych, które utrudniają rozwój nowych funkcji oraz 

ograniczają dostępność przestrzenną dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

Źródło danych: opracowanie własne 

22 

Liczba udogodnień 
w przestrzeniach 

publicznych 
dostosowanych do 

potrzeb osób ze 
szczególnymi 

potrzebami na km2 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji w przestrzeniach 
publicznych i dostosowania ich do osób ze szczególnymi 

potrzebami. 
Źródło danych Urząd Miejski w Zawadzkiem 

23 
Liczba zabytków na 

km2 

Wskaźnik z pogranicza sfery przestrzenno-funkcjonalnej i 
technicznej, pozwala ocenić kondycję obszaru pod względem 

możliwych, koniecznych nakładów na konserwacje i zachowanie 
funkcjonalności obszaru.  

Źródło danych Urząd Miejski w Zawadzkiem  

SF
ER

A
 T

EC
H

N
IC

ZN
A

 24 

Udział obiektów 
wymagających 

dostosowania do 
osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia dostosowania miejskich 
obiektów użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi 

potrzebami. 
Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem 

25 

Udział obiektów 
użyteczności 

publicznej 
dostosowanych w 

zakresie 
energooszczędności 

Wskaźnik skupiający się na ocenie potrzeb związanych 
z termomodernizacją miejskich obiektów użyteczności publicznej. 

Źródło danych: Urząd Miejski w Zawadzkiem 

26 
Liczba budynków na 

km2 

Wskaźnik opisujący intensywność zabudowy.  
Źródło danych: źródło danych: dane szacunkowe na podstawie 

liczby punktów adresowych (Państwowy Rejestr Granic, 
https://www.geoportal.gov.pl/) 
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Kategoria Lp Wskaźnik Opis 

27 

Penetracja 
budynkowa 
Internetem 

stacjonarnym o 
przepustowości co 
najmniej 30 mb/s 

Wskaźnik opisujący dostępność do szybkiego internetu. 
Źródło: dane szacunkowe na podstawie liczby punktów adresowych 

(Państwowy Rejestr Granic, https://www.geoportal.gov.pl/) 

Źródło: opracowanie własne 

Wskazane w tabeli zmienne zostały omówione w kolejnych rozdziałach oraz zaprezentowane w postaci 

kartogramów i zwizualizowane przestrzennie. 

4.2 Sfera społeczna 

Prowadząc analizę sytuacji w sferze społecznej posłużono się wskaźnikami, które można podzielić 

na kategorie, które dotyczą: 

 Sytuacji demograficznej; 

 Rynku pracy; 

 Bezpieczeństwa publicznego; 

 Pomocy społecznej;  

 Kapitału społecznego. 

Zaproponowany katalog wskaźników wybrany do analizy sfery społecznej, pozwolił na pokazanie stanu 

oraz zawansowania i wielkości problemów społecznych w poszczególnych obszarach, które 

wyodrębniono w gminie. Wykorzystanie wskaźników pozwoliło na zaprezentowanie poziomu natężenia 

negatywnych zjawisk społecznych, za pomocą syntetycznego wskaźnika degradacji. Do analizy sfery 

społecznej wykorzystano dane ilościowe, które pozyskano z Urzędu Miejskiego, Komendy Powiatowej 

Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich. 

Wpływ na sytuację demograficzną w gminie mają dwa zjawiska: przyrost naturalny i saldo migracji. 

Pierwszą analizowaną zmienną jest przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców. W przypadku gminy 

Zawadzkie w każdym z analizowanych obszarów przyrost naturalny osiągał wartości ujemne. Najbardziej 

niekorzystna sytuacja wystąpiła na obszarze Zawadzkie 2 (-4,0), najlepiej, jednakże nadal na ujemnym 

poziomie, przedstawia się sytuacja na obszarze Żędowice (-3,05). 

Tabela 3 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba 

urodzeń 
Liczba zgonów 

Przyrost naturalny 
na 1000 mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 11 15 -3,0 

2 Zawadzkie 2 27 38 -4,0 

3 Zawadzkie 3 21 30 -3,7 

4 Kielcza 15 20 -2,8 

5 Żędowice 23 29 -2,6 

Obszar objęty analizą 97 132 -3,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 
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Rysunek 2 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne  

Kolejną analizowaną zmienną jest saldo migracji. Wartość wskaźnika w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców, dla terenu całej gminy wyniosła 13,4, co wskazuje, że w gminie w 2021 r. więcej osób się 

zameldowało niż wymeldowało, co należy uznać za pozytywne zjawisko. Najwyższa wartość salda 

migracji wynosiła 19,3 dla obszaru Kielcza, najniższa natomiast dla obszaru Zawadzkie 2 (8,7).  

Tabela 4 Saldo migracji na 1000 mieszkańców 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba 

zameldowań 
Liczba 

wymeldowań 
Saldo migracji na 1000 

mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 36 21 11,4 

2 Zawadzkie 2 74 50 8,7 

3 Zawadzkie 3 67 40 11,1 

4 Kielcza 56 21 19,3 

5 Żędowice 75 33 18,2 

Obszar objęty analizą 308 165 13,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 
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Rysunek 3 Saldo migracji na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne  

Zjawisko bezrobocia wpływa niekorzystanie na sytuację materialną mieszkańców oraz determinuje 

występowanie niepożądanych zachowań i zjawisk społecznych. Analizując sytuację rynku pracy 

w gminie, skupiono się na analizie liczby osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych oraz udziale 

liczby osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym. Na obszarze objętym 

analizą, w 2021 r. było 157 osób bezrobotnych, w tym 106 (67%), stanowiły osoby długotrwale 

bezrobotne. Analizując liczby bezwzględne, najwięcej osób bezrobotnych zamieszkuje obszar Zawadzkie 

2 (49) i Zawadzkie 3 (41), najmniej natomiast na obszarze Zawadzkie 1 (17) i Kielcza (22). Analizując 

wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, który umożliwia porównanie jednostek 

między sobą, można zaobserwować, że największa skala problemu charakteryzuje obszar Zawadzkie 2, 

który zamieszkuje 2 771 mieszkańców. Drugim obszarem o niekorzystnej sytuacji i znaczącej liczbie 

bezrobotnych jest obszar Zawadzkie 3 (16,9). Analizując wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych, dwa 

wspomniane wcześniej obszary dominują pod względem koncentracji osób długotrwale bezrobotnych 

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. Dla tych obszarów wartość wskaźnika jest wyższa w stosunku do 

średniej dla analizowanego obszaru (10,0), kolejno 13,0 dla obszaru Zawadzkie 2 i 12,3 dla Zawadzkie 3. 

Problem bezrobocia w najmniejszym stopniu dotyczy obszaru Żędowice (najniższe wartości 

analizowanych wskaźników). 
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Tabela 5 Liczba bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Strzelcach Opolskich. 

 

Rysunek 4 Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba 

bezrobotnych 

Liczba osób 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1000 mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 17 12,9 13 9,9 

2 Zawadzkie 2 49 17,7 36 13,0 

3 Zawadzkie 3 41 16,9 30 12,3 

4 Kielcza 22 12,1 12 6,6 

5 Żędowice 28 12,1 15 6,5 

Obszar objęty analizą 157 14,8 106 10,0 
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Rysunek 5 Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kolejnym badanym czynnikiem związanym z bezrobociem jest analiza udziału liczby osób długotrwale 

bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym. Przeprowadzone wyliczenia wskazują, iż największy 

odsetek osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym (odpowiednio dla kobiet do 60 roku 

życia i mężczyzn 65 roku życia) zamieszkuje obszar Zawadzkie 2 (2,1%) oraz Zawadzkie 3 (2,0%). 

Tabela 6 Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło:  Opracowanie własne 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba osób w 

wieku 
produkcyjnym 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Udział długotrwale 
bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku 
produkcyjnym 

1 Zawadzkie 1 840 13 1,5% 

2 Zawadzkie 2 1 754 36 2,1% 

3 Zawadzkie 3 1 526 30 2,0% 

4 Kielcza 1 178 12 1,0% 

5 Żędowice 1 487 15 1,0% 

Obszar objęty analizą 6 785 106 1,6% 
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Rysunek 6 Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: opracowanie własne 

Następnym aspektem poddanym analizie w sferze społecznej, w celu określenia kondycji obszaru jest 

poziom bezpieczeństwa. Do analizy wykorzystano dane pozyskane z Komendy Powiatowej Policji  

w Strzelcach Opolskich. Według udostępnionych danych, w 2021 r. na terenie gminy odnotowano ujęto 

łącznie 97 nietrzeźwych kierujących, z czego aż 26 na obszarze Kielcza. Wartość referencyjna wskaźnika 

dla analizowanego obszaru w zakresie liczby nietrzeźwych kierowców na 1 000 mieszkańców wynosiła 

9,1. W dwóch obszarach wartość wskaźnika była wyższa i były to kolejno: Kielcza (14,4) i Żędowice (13,0). 

W gminie w 2021 r. odnotowano 57 zdarzeń drogowych, co daje wartość 5,4 w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców. Najwyższą wartość wskaźnika zidentyfikowano na obszarze Kielcza – 7,7, a następnie na 

obszarze Żędowice (6,5). Wpływ na to ma przede wszystkim układ sieci drogowej i przebieg dróg  

Tabela 7 Poziom bezpieczeństwa publicznego 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba 

nietrzeźwych 
kierowców 

Liczba nietrzeźwych 
kierowców na 1 000 

mieszkańców 

Zdarzenia w ruchu 
drogowym 

Liczba zdarzeń 
drogowych 

na 1000 
mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 8 6,1 6 4,6 

2 Zawadzkie 2 20 7,2 15 5,4 

3 Zawadzkie 3 13 5,3 7 2,9 

4 Kielcza 26 14,4 14 7,7 

5 Żędowice 30 13,0 15 6,5 

Obszar objęty analizą 97 9,1 57 5,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji Strzelcach Opolskich 
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Rysunek 7 Liczba nietrzeźwych kierowców na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 8 Liczba zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Uzupełnieniem danych dotyczących bezpieczeństwa jest analiza liczby ofiar przemocy w przeliczeniu na 

1 000 mieszkańców. Ogólna liczba osób doświadczających przemocy na terenie gminy Zawadzkie 

wyniosła 34, przy czym najwięcej osób doświadczających przemocy odnotowano w jednostkach 

Zawadzkie 2 oraz Zawadzkie 3. 
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Tabela 8 Dane z zakresu pomocy społecznej 

Lp Obszar porównawczy 
Liczba ofiar 
przemocy 
domowej 

Liczba ofiar przemocy na 1000 
mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 5 3,8 

2 Zawadzkie 2 12 4,3 

3 Zawadzkie 3 11 4,5 

4 Kielcza 4 2,2 

5 Żędowice 2 0,9 

Obszar objęty analizą 34 3,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Zawadzkiem. 

 

Rysunek 9 Liczba ofiar przemocy na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Za realizację pomocy społecznej na ternie gminy Zawadzkie odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Kolejne analizowane zmienne dotyczą usług świadczonych przez Ośrodek. Podstawą 

działalności OPS jest ustawa o pomocy społecznej a także statut (Uchwała Nr XVII/193/16 Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem z dnia 21.03.2016).   Zgodnie ze statutem Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania 

gminy z zakresu zabezpieczenia społecznego wynikające z poszczególnych przypisów, m. in: 

 Ustawy o pomocy społecznej;  

 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 Ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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Analizując kwestie dotyczące pomocy społecznej, skupiono się na liczbie klientów ośrodka pomocy 

społecznej oraz liczbie i kwocie udzielonych świadczeń. W liczbach bezwzględnych osoby korzystające  

z pomocy społecznej, dominowały na obszarach Zawadzkie 2 oraz Zawadzkie 3. Celem obiektywizacji 

wyników, wartości przedstawiono w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, co ułatwia porównywanie 

jednostek między sobą. Wartość referencyjna wskaźnika liczby klientów pomocy społecznej na 1 000 

mieszkańców dla obszaru objętego analizą, wynosiła w 2021 r. – 22,5. Obszar Zawadzkie 2 

charakteryzuje najwyższa wartość wskaźnika (30,0). Liczba klientów oddziałuje na pozostałe zmienne – 

liczbę i kwotę świadczeń. W przypadku liczby udzielonych świadczeń i wysokości kwot, wskaźniki dla 

obszaru Zawadzkie 2 są znacznie wyższe od pozostałych jednostek porównawczych i od wartości 

referencyjnej. Wysokie wartości wskaźników wskazują na wyraźny problem ubóstwa i wysokie natężenie 

problemów społecznych na tym obszarze. Najbardziej korzystna sytuacja obserwowana jest na obszarze 

Kielcza – liczba klientów pomocy społecznej na 1 000 mieszkańców wynosi 16,0 a kwota udzielonych 

świadczeń na 1 000 mieszkańców wynosi 14 427,00 zł. Analizując liczbę udzielonych świadczeń ich liczba 

była najmniejsza w Kielczach, wynosiła 1 376, co daje 760,0 w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.  

Tabela 9 Udzielone wsparcie w zakresie pomocy społecznej 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba klientów 

ośrodków pomocy 
społecznej 

Liczba klientów 
pomocy społecznej na 

1000 mieszkańców 

Liczba udzielonych 
świadczeń 

1 Zawadzkie 1 21 16,0 1 431 

2 Zawadzkie 2 83 30,0 4 710 

3 Zawadzkie 3 69 28,4 3 979 

4 Kielcza 29 16,0 1 376 

5 Żędowice 37 16,0 1 803 

Obszar objęty analizą 239 22,5 13 299 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba udzielonych 
świadczeń na 1000 

mieszkańców 

Kwota udzielonych 
świadczeń [zł] 

Kwota udzielonych 
świadczeń na 1000 
mieszkańców [zł] 

 Zawadzkie 1 1 089 41 146 31 314 

2 Zawadzkie 2 1 700 135 157 48 776 

3 Zawadzkie 3 1 636 114 234 46 971 

4 Kielcza 760 26 127 14 427 

5 Żędowice 780 62 701 27 132 

Obszar objęty analizą 1 250 379 365,0 35 658,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Zawadzkiem. 
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Rysunek 10 Liczba klientów pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 11 Liczba udzielonych świadczeń na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 12 Kwota udzielonych świadczeń na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Istotne jest również zbadanie sytuacji osób ze szczególnymi potrzebami, na co zwraca uwagę ustawa 

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

dokumencie analizie poddano liczbę osób pobierających świadczenia ze względu na niepełnosprawność. 

Najwięcej osób (blisko 30%) pobierających świadczenia z tego tytułu, zamieszkuje obszar  

Zawadzkie 2 – 106 osób. W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, wartość wskaźnika dla tego obszaru 

wynosi 38,3 najwyższą wartość przeliczeniową odnotowano na obszarze Zawadzkie 3 (38,7). 

Tabela 10 Osoby pobierające świadczenia z tytułu niepełnosprawności 

Lp. Obszar porównawczy 

Liczba osób 
pobierających 

świadczenia ze względu 
na niepełnosprawność 

Liczba osób pobierających 
świadczenia ze względu na 

niepełnosprawność na 1000 
mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 50 38,1 

2 Zawadzkie 2 106 38,3 

3 Zawadzkie 3 94 38,7 

4 Kielcza 27 14,9 

5 Żędowice 43 18,6 

Obszar objęty analizą 320 30,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS w Zawadzkiem. 
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Rysunek 13 Liczba osób pobierających świadczenie ze względu na niepełnosprawność na 1000 mieszkańców 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ostatnim analizowanym czynnikiem sfery społecznej, diagnozującym poziom kapitału społecznego, jest 

liczba organizacji pozarządowych. Na obszarze objętym analizą, w 2021 r. funkcjonowało 26 organizacji 

pozarządowych. Najwięcej organizacji pozarządowych funkcjonuje na obszarze Zawadzkie 2 – 11. 

Analizując wskaźnik dotyczący liczby organizacji pozarządowych na 1 000 mieszkańców, sytuacja 

najlepiej przedstawia się na obszarze Zawadzkie 2 (4,0), a następnie na obszarze Zawadzkie 1 (3,0). Na 

tych obszarach zostało zarejestrowanych najwięcej organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców i mają one największy potencjał społeczny do rozwoju obywatelskości i różnorodnych 

inicjatyw lokalnych.  

Tabela 11 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba organizacji 
pozarządowych 

Liczba zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych na 

1000 mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 4 3,0 

2 Zawadzkie 2 11 4,0 

3 Zawadzkie 3 4 1,6 

4 Kielcza 3 1,7 

5 Żędowice 4 1,7 

Obszar objęty analizą 26 2,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.  
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Rysunek 14 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

4.3 Sfera gospodarcza 

Analizując dane dotyczące liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności, widoczny 

jest wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów w ostatnich latach. Zawadzkie wciąż pełni ważną role 

przemysłową. Gmina współpracuje z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Główne zakłady, które 

zainwestowały w Zawadzkiem związane są z przemysłem hutniczym i metalowym..  

Do analizy sfery gospodarczej w mieście posłużono się miedzy innymi wskaźnikiem liczby podmiotów 

gospodarczych na 1 000 mieszkańców. Wskaźnik ten określa poziom aktywności gospodarczej na 

wyróżnionych obszarach. W 2021 r. w mieście zarejestrowanych było 414 podmiotów gospodarczych. 

Najwięcej podmiotów gospodarczych było zarejestrowanych na obszarze Zawadzkie 2 (100) oraz 

Zawadzkie 3 (99). Analizując wartość wskaźnika, można zauważyć, że najwyższą wartością wskaźnika 

charakteryzuje się obszar Zawadzkie 1, wartość w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosiła aż 58,6. 

Najbardziej niekorzystna sytuacja występuje na obszarze Kielcza (28,7).  
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Tabela 12 Aktywność gospodarcza 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 

 

Rysunek 15 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Aby zbadać stan lokalnej gospodarki dodatkowo posłużono się relacją liczby wyrejestrowanych 

podmiotów do nowo zarejestrowanych. Jeśli wartość współczynnika wynosi 1 oznacza to, iż taka sama 

liczba podmiotów została nowo zarejestrowanych, co wyrejestrowanych. Jeżeli wartość wskaźniki jest 

mniejsza niż 1 wartość ta wskazują na większą liczbę podmiotów wyrejestrowanych niż nowo 

zarejestrowanych. W Zawadzkiem największy przyrost podmiotów gospodarczych odnotowano na 

obszarze Zawadzkie 2 oraz Zawadzkie 3 natomiast na obszarze Zawadzkie 1 więcej podmiotów została 

wyrejestrowanych niż nowo zarejestrowanych. 

  

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 

mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 77 58,6 

2 Zawadzkie 2 100 36,1 

3 Zawadzkie 3 99 40,7 

4 Kielcza 52 28,7 

5 Żędowice 86 37,2 

Obszar objęty analizą 414 38,9 
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Tabela 13 Aktywność gospodarcza 2 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 

Rysunek 16 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w stosunku do wyrejestrowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ostatnim analizowanym czynnikiem w zakresie sfery gospodarczej jest udział nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów. Jego wysoka wartość może wskazywać  

na tendencje wzrostowe lokalnej gospodarki. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano na obszarze 

Zawadzkie 1 (16,9%) oraz Zawadzkie 2 (12%) najniższą natomiast na obszarze Zawadzkie 3 (8,1%). 

  

Lp Obszar porównawczy 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych 

Liczba 
wyrejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 
w stosunku do 

wyrejestrowanych 

1 Zawadzkie 1 13 17 0,8 

2 Zawadzkie 2 12 1 12,0 

3 Zawadzkie 3 8 1 8,0 

4 Kielcza 5 5 1,0 

5 Żędowice 10 3 3,3 

Obszar objęty analizą 48 27 1,8 
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Tabela 14 Wskaźniki z zakresu sfery gospodarczej 

 

Rysunek 17 Udział nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów 

 

Źródło: opracowanie własne 

  

Lp. Obszar porównawczy 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych 

Udział nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 

ogólnej liczbie podmiotów 

1 Zawadzkie 1 77 13 16,9% 

2 Zawadzkie 2 100 12 12,0% 

3 Zawadzkie 3 99 8 8,1% 

4 Kielcza 52 5 9,6% 

5 Żędowice 86 10 11,6% 

Obszar objęty analizą 414 48 11,6% 
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4.4 Sfera środowiskowa 

Stan i jakość środowiska przyrodniczego w dużej mierze determinują jakość życia mieszkańców gminy. 

Jak wspomniano we wstępie na obszarze gminy Zawadzkie ustanowiono liczne formy ochrony przyrody 

oraz zarejestrowano użytki ekologiczne, stanowiące potencjał turystyczny oraz integracyjny dla 

mieszkańców, dlatego też dbałość o tę sferę wydaje się wyjątkowo ważna. W przypadku sfery 

środowiskowej analizie poddano liczbę nieruchomości, na których zidentyfikowano wyroby azbestowe 

oraz rozmieszczenie i dostępność terenów zielonych w gminie. Dodatkowo na potrzeby niniejszego 

dokumentu dokonano jakościowej oceny w zakresie jakości powietrza.  

Głównym założeniem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 jest wycofanie 

z użytkowania wyrobów zawierających azbest, co przyczyni się do zmniejszenia emisji włókien azbestu, 

uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców oraz poprawie stanu, estetyki i wyglądu 

zewnętrznego obiektów budowlanych. W mieście funkcjonuje Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Zawadzkie na lata 2019-2032, którego celem jest bezpieczne 

usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Zawadzkie. Azbest, jeśli pozostaje 

dobrze zabezpieczony, nie jest szkodliwy i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Problem 

pojawia się w momencie, gdy nie zostają zachowane odpowiednie środki ostrożności, a w procesie 

rozbiórki i likwidacji wyrobów tego typu elementarne włókna azbestu są uwalniane i znajdują  

w powietrzu. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza, w którym znajdują się włókna tego materiału, 

może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka i być przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej 

oraz nowotworów. 

Na terenie miasta w 2021 r. zidentyfikowano 58 nieruchomości, na których stwierdzono obecność 

wyrobów azbestowych. Najwięcej takich budynków zlokalizowanych jest na obszarze Żędowice – 25, 

natomiast na obszarze Zawadzkie 1 usunięto w pełni azbest i wyroby go zawierające. Wskaźnik liczby 

nieruchomości zawierających wyroby azbestowe w przeliczeniu na powierzchnię w przypadku obszaru 

Zawadzkie 2 wynosi 2,2, co wskazuje, że na największe potrzeby w zakresie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest. 

Drugą zmienną analizowaną na potrzeby niniejszego opracowania jest udział terenów zielonych 

będących w zasobie gminnym. Powierzchnia terenów zielonych w mieście wynosi 5 246,1 ha, co stanowi 

63,9% powierzchni gminy. W rozróżnieniu na obszary, najkorzystniej przedstawia się sytuacja 

na obszarze Żędowice – tu udział terenów zielonych będących w zasobie gminnym na tym obszarze 

stanowi 76,9% powierzchni jednostki. Wysoka dostępność terenów zielonych charakteryzuje również 

obszary Zawadzkie 3 (56,8%) oraz Kielcza (46,3%).  
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Tabela 15 Wskaźniki z zakresu sfery środowiskowej - wskaźniki ilościowe 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 

 

Rysunek 18 Liczba nieruchomości zawierających wyroby azbestowe/km2 

 

Źródło: opracowanie własne 

Lp. 
Obszar 

porównawczy 
Powierzchni

a [km2] 

Liczba 
nieruchomości, 

na których 
zidentyfikowano 

wyroby 
azbestowe 

Liczba 
nieruchomości 
zawierających 

wyroby 
azbestowe/km2 

Powierzchni
a terenów 
zielonych  

[ha] 

Udział 
terenów 

zielonych w 
powierzchni 

ogółem 
[%] 

1 Zawadzkie 1 1,6 0 0,00 53,8 32,8% 

2 Zawadzkie 2 1,5 3 2,02 13,0 8,8% 

3 Zawadzkie 3 13,3 8 0,60 757,8 56,8% 

4 Kielcza 20,6 22 1,07 952,0 46,3% 

5 Żędowice 45,1 25 0,55 3 469,4 76,9% 

Obszar objęty analizą 82,1 58 0,71 5 246,1 63,9% 
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Rysunek 19 Udział terenów zielonych w powierzchni ogółem [%] 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem w sferze środowiskowej jest jakość powietrza oceniona 

w kategoriach jakościowych. Na terenie miasta znajdują się 3 punkty pomiarowe: ul. Dębowa 13 

(Zawadzkie 2) , ul. Wajdy 12 (Kielcza) i ul. Strzelecka 35 (Żędowice), monitorujące przede wszystkim 

stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5. W przypadku oceny jakości powietrza w mieście, istotnymi źródłami 

zanieczyszczeń na terenie są źródła punktowe oraz liniowe. Na różnicę w przestrzennym rozkładzie 

wskaźnika wpływ ma obecność terenów zielonych, czy obszarów tzw. „wytchnieniowych”, które tworzą 

pozytywne warunki w kontekście jakości powietrza. Jako obszary o niskiej jakości powietrza wskazano 

obszar Zawadzkie 1 i Zawadzkie 2. Obszary te charakteryzuje niższa jakość powietrza w stosunku do 

pozostałych, ze względu na przebieg dróg i spowodowaną tym emisję komunikacyjną, niski udział 

terenów zielonych w powierzchni obszaru, a także widoczny problem niskiej emisji związany z wysokim 

poziomem zagęszczenia zabudowy. 

Tabela 16 Wskaźnik z zakresu sfery środowiskowej - wskaźnik jakościowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawadzkie na lata 2019-2022  
z perspektywą na lata 2023-2026. 

Lp. Obszar porównawczy Jakość powietrza 

1 Zawadzkie 1 niska 

2 Zawadzkie 2 niska 

3 Zawadzkie 3 średnia 

4 Kielcza średnia 

5 Żędowice średnia 

Obszar objęty analizą średnia 
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Rysunek 20 Jakość powietrza 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

4.5 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Analiza w sferze przestrzenno-funkcjonalnej skupia się na zidentyfikowaniu ograniczeń przestrzennych 

na poszczególnych obszarach, a także na dostępności do usług społecznych. W formie jakościowej  

w obrębie sfery funkcjonalno-przestrzennej zbadano również poziom dostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji terenu. Dostępność do usług społecznych oraz ich 

dywersyfikacja jest istotna i odgrywa kluczową rolę w ocenie jakości życia mieszkańców. Skupiskiem 

usług w gminie Zawadzkie jest obszar Zawadzkie 1 i Zawadzkie 2, wskaźnik dostępności do usług wynosi 

na tych obszarach odpowiednio 5,3 (Zawadzkie 1) oraz 3,6 (Zawadzkie 2). Niższa dostępność 

charakteryzuje obszary pełniące inne funkcje w gminie. m.in. tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny 

o przeznaczeniu rolniczym czy tereny komunikacji. Najniższą dostępnością usług społecznych 

charakteryzują się pozostałe obszary: Zawadzkie 3, Kielcza oraz Żędowice.  

W przypadku analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej istotne jest zwrócenie uwagi na udogodnienia dla 

osób ze szczególnymi potrzebami, w przestrzeniach publicznych. Analizując ten aspekt skupiono się 

przede wszystkim na dostępności miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

oraz liczbie toalet publicznych dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami. Najlepiej 

przedstawia się sytuacja na obszarze Zawadzkie 1, tam wskaźnik ilustrujący liczbę udogodnień  

w przestrzeniach publicznych wynosił 4,3 następnie obszar Zawadzkie 2 (0,7). Wartość wskaźnika dla 

pozostałych obszarów wyniosła 0. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
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osobom ze szczególnymi potrzebami, istotne jest wprowadzanie rozwiązań w przestrzeniach 

publicznych w mieście oraz likwidacja barier, przeszkód i ograniczeń architektonicznych, która umożliwi 

i ułatwi funkcjonowanie w przestrzeniach publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami m.in. 

osobom z niepełnosprawnością czy osobom starszym.  

Tabela 17 Wskaźniki z zakresu sfery przestrzenno-funkcjonalnej- wskaźniki ilościowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.  

Rysunek 21 Dostępność do usług społecznych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Lp. Obszar porównawczy 
Dostępność do 

usług społecznych 

Liczba udogodnień w przestrzeniach 
publicznych dostosowanych do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami na km2 

1 Zawadzkie 1 5,3 4,3 

2 Zawadzkie 2 3,6 0,7 

3 Zawadzkie 3 0,8 0,00 

4 Kielcza 0,69 0,00 

5 Żędowice 1,7 0,00 

Obszar objęty analizą 2,5 0,1 
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Rysunek 22 Liczba udogodnień w przestrzeniach publicznych dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami na 
km2 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na potrzeby niniejszej diagnozy oceniono poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji terenu. Wskaźnik ten ilustruje skalę potrzeb związanych z przebudową 

przestrzeni publicznej. Jest to wskaźnik jakościowy, określany w drodze głosowania (każdy z pięciu 

ekspertów oceniał dany obszar pod kątem dostosowania w skali: bardzo niski, niski, średni, wysoki, 

bardzo wysoki, przeważająca liczba danych odpowiedzi stanowiła ocenę obszaru), przez ekspertów, 

którzy biorą udział w tworzeniu i opracowywaniu diagnozy. Ocena prowadzona jest na podstawie wizji 

lokalnej, znajomości gminy i pełnionych funkcjach przez poszczególne obszary. Obszar Zawadzkie 2 to 

jak wspomniano miejsce koncentracji usług społecznych i punktów handlowych. W związku z brakiem 

środków finansowych na bieżące dostosowanie terenu można mówić o zapóźnieniach w zakresie 

dostosowania do zmieniających się uwarunkowań. Analiza przestrzenno-funkcjonalna tego obszaru 

wykazała, że konieczne jest uporządkowanie kwestii związanych z dostępnością transportową centrum 

i poprawą dostępności, poprzez dostosowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, czy wprowadzenie 

ułatwień w przemieszczaniu się. Ponadto, wskazuje się na konieczność rozwoju oferty usługowej  

obszaru, przy jednoczesnej poprawie dostępności. Problemy funkcjonalno-przestrzenne wynikają  

w dużej mierze z czynników społecznych – w tym starzenia się społeczności lokalnej, przemian 

dotychczasowych sposobów funkcjonowania mieszkańców. Zawadzkie 2 to obszar centrum, wykazuje 

deficyty w zakresie niedostatecznie rozwiniętej oferty i dostępności usług dostosowanych do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami (w szczególności seniorów). Dostrzega się niski poziom dostosowania 



Gminny Program Rewitalizacji. 2023-2030

 
 

 
38 

tego obszaru w kontekście funkcjonowania oraz jakości usług społecznych odpowiednich do potrzeb 

i oczekiwań mieszkańców. Z uwagi na to, jako kluczowe uznaje się przywrócenie tej przestrzeni dawnej 

jakości i funkcjonalności, która obecnie odbiega od standardów oczekiwanych przez mieszkańców, 

a także dostosowanie jej do zidentyfikowanych potrzeb i wyzwań. Ogólna ocena gminy w omawianym 

zakresie jest średnia. Niższym poziomem dostosowania charakteryzują się przede wszystkim obszary 

będące skupiskiem usług oraz charakteryzujące się gęstą zabudową oraz obszary najgęściej zaludnione 

– Zawadzkie 2.  

Tabela 18 Wskaźniki z zakresu sfery przestrzenno-funkcjonalnej- wskaźniki jakościowe 

Źródło: opracowanie własne 

Poniższa grafika obrazuje skategoryzowany rozkład przestrzenny wskaźnika odnoszącego się 

do poziomu dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji terenu. 

Rysunek 23 Poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Lp. Obszar porównawczy 
Poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji terenu 

1 Zawadzkie 1 średni 

2 Zawadzkie 2 niski 

3 Zawadzkie 3 średni 

4 Kielcza średni 

5 Żędowice średni 

Obszar objęty analizą średni 
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Ostatnim analizowanym wskaźnikiem z pogranicza sfery przestrzenno-funkcjonalnej, ale także 

technicznej jest liczba zabytków w stosunku do powierzchni obszaru. Wskazuje ona na potencjalne 

potrzeby inwestycyjne w zakresie zachowania funkcjonalności obszaru a także może wskazywać na 

potencjał związany z rozwojem usług. Najwyższa liczba budynków zabytkowych zlokalizowana jest na 

obszarach Zawadzkie 3 (76 obiektów), Zawadzkie 2 (57 obiektów), Zawadzkie 1 (57 obiektów). Łączna 

liczba obiektów zabytkowych wynosi w Zawadzkiem 246. Odnosząc te dane do powierzchni jednostek 

największe zagęszczenie zabytków znajduje się na obszarze Zawadzkie 2 (38,4 obiektu na km2).  

Tabela 19 Liczba zabytków na km2 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 

Rysunek 24 Liczba zabytków na km2 

 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem 

  

Lp. Obszar porównawczy Liczba zabytków Powierzchnia [km2] Liczba zabytków na km2 

1 Zawadzkie 1 57 1,6 34,8 

2 Zawadzkie 2 57 1,5 38,4 

3 Zawadzkie 3 76 13,3 5,7 

4 Kielcza 12 20,6 0,6 

5 Żędowice 44 45,1 1,0 

Obszar objęty analizą 246 82,1 3,0 
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4.6 Sfera techniczna 

W ostatniej z wyodrębnionych sfer, poddano analizie cztery wskaźniki, zmienne dotyczą zagęszczenia 

zabudowy, dostosowania obiektów w zakresie energooszczędności, dostosowania do osób 

ze szczególnymi potrzebami, a także dostępności do Internetu.  

W przypadku analizy liczby budynków, wartość referencyjna dla analizowanego obszaru wynosi 24,7. 

Największym poziomem zagęszczenia zabudowy (168,5) charakteryzuje się obszar Zawadzkie 2, 

będącym jednym z mniejszych, pod względem powierzchni, na którym zidentyfikowano. Wysoki poziom 

zagęszczenia zabudowy (powyżej wartości dla całej gminy) cechuje również obszar Zawadzkie 1 (95,1) 

Zawadzkie 3 (31,8) i Kielcza (25,0).  

Istotne z punktu widzenia analizy w sferze technicznej, zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, jest 

zidentyfikowanie funkcjonujących w mieście rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności. W przypadku 

niniejszej diagnozy zbadano liczbę miejskich obiektów użyteczności publicznej, dostosowanych 

w zakresie energooszczędności. Najwięcej rozwiązań energooszczędnych zastosowano na obszarze 

Zawadzkie 2 (92%), na pozostałych obszarach wykazują znaczące potrzeby i konieczność dostosowania 

obiektów w zakresie energooszczędności – w szczególności na obszarze Zawadzkie 1 (6%) i Żędowice 

(17%).  

Kolejny wskaźnik dotyczy osób ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z zapisami ustaw o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami kluczowe jest umożliwienie korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej wszystkim grupom mieszkańców. Do analizy wybrano obiekty dostosowane 

zarówno w całości jak i częściowo do potrzeb tej grupy osób. Najlepiej przedstawia się sytuacja  

na obszarze Zawadzkie 1 (81%). Obszar Zawadzkie 2, na którym skupiają się różnego rodzaju usługi  

i instytucje, również charakteryzuje stosunkowo wysoką wartością wskaźnika (54%), jednakże nie jest 

ona najwyższa.  Największe potrzeby w zakresie wdrażania rozwiązań mających na celu umożliwienie 

osobom ze szczególnymi potrzebami pełne uczestnictwo w życiu społecznym zidentyfikowano  

na obszarze Zawadzkie 3 (25%). Wśród minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej 

znajduje się m.in. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków, czy zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynkach, które 

umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. 
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Tabela 20 Wskaźniki z zakresu sfery technicznej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 

Rysunek 25 Liczba budynków na km2 

 

Źródło: opracowanie własne 

  

Lp. 
Obszar 

porównawczy 
Powierzchnia 

[km2] 

Liczba 
budynków 

ogółem 

Liczba 
budynków 

na km2 

Udział obiektów 
użyteczności 

publicznej 
dostosowanych w 

zakresie 
energooszczędnoś

ci 

Udział obiektów 
wymagających 

dostosowania do 
osób ze 

szczególnymi 
potrzebami 

1 Zawadzkie 1 1,64 156 95,1 6% 81% 

2 Zawadzkie 2 1,48 250 168,5 92% 54% 

3 Zawadzkie 3 13,34 424 31,8 50% 25% 

4 Kielcza 20,57 514 25,0 50% 50% 

5 Żędowice 45,11 685 15,2 17% 50% 

Obszar objęty analizą 82,14 2 029 24,7 43% 60% 
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Rysunek 26 Udział obiektów użyteczności publicznej dostosowanych w zakresie energooszczędności 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 27 Udział obiektów wymagających dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ostatni analizowany wskaźnik dotyczy poziomu dostępności stacjonarnego Internetu. Wysoka 

dostępność tego obecnie podstawowego medium może rzutować na poprawę jakości życia 
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mieszkańców poprzez np. możliwość świadczenia usług teleopieki, edukacji na odległość czy też 

możliwość wprowadzania inteligentnych rozwiązań z zakresu automatyki domowej czy przemysłowej. 

Najniższą dostępność Internetu wśród porównywanych obszarów odnotowano na obszarze Kielcza 

(88,9%) oraz Zawadzkie 2 (89,8%).  

Tabela 21 Wskaźnik penetracji budynkowej Internetem stacjonarnym o przepustowości co najmniej 30 mb/s 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://mapbook.uke.gov.pl/  

 

Rysunek 28 Wskaźnik penetracji budynkowej Internetem stacjonarnym o przepustowości co najmniej 30 mb/s 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych https://mapbook.uke.gov.pl/ 

 

  

  

Lp. Obszar porównawczy 
Penetracja budynkowa Internetem 
stacjonarnym o przepustowości co 

najmniej 30 mb/s 

1 Zawadzkie 1 91,8% 

2 Zawadzkie 2 89,8% 

3 Zawadzkie 3 92,4% 

4 Kielcza 88,9% 

5 Żędowice 97,4% 

Obszar objęty analizą 92,7% 

https://mapbook.uke.gov.pl/
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4.7 Podsumowanie 

Poniżej zaprezentowano bilans wskaźników w formie zbiorczych tabel przedstawiających zarówno 

wskaźniki w sferze społecznej, wraz z opracowanym na potrzeby diagnozy syntetycznym wskaźnikiem 

degradacji w tej sferze, jak i zmiennych analizowanych w sferze pozaspołecznej. Niniejsza forma 

prezentacji danych ułatwia analizę i porównywanie wartości wskaźników dla poszczególnych obszarów. 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji jako obszar zdegradowany wskazuje się obszar znajdujący się 

w stanie kryzysowym przede wszystkim z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. 

Do analizy sfery społecznej wykorzystano 13 zmiennych, obrazujących sytuację demograficzną, poziom 

kapitału społecznego, lokalny rynek pracy, a także sytuację dotyczącą pomocy społecznej i poziomu 

bezpieczeństwa. Wartości wskaźników w sferze społecznej zostały poddane normalizacji, a dla każdego 

ze wskazanych obszarów porównawczych został wyliczony syntetyczny wskaźnik degradacji sfery 

społecznej, który był podstawą do zidentyfikowania obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru 

rewitalizacji w gminie Zawadzkie. Analiza czynników wskazujących na konieczność prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych pokazuje, że obszarem o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

jest obszar Zawadzkie 2. Podjęcie działań na tym obszarze, jest szczególnie istotne z uwagi na możliwość 

nasilenia stopnia tych zjawisk oraz ich rozprzestrzeniania. Wartość syntetycznego wskaźnika degradacji 

w zakresie sfery społecznej na tym obszarze była najwyższa i wynosiła 8,6. 

  



DIANOZA OZ I OR

 
 

 
45 

Tabela 22 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości wskaźników 

Lp. 
Obszar 

porównawczy 
Liczba 

ludności 

Przyrost 
naturalny na 

1000 
mieszkańców 

Saldo migracji 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych na 

1000 mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1000 

mieszkańców 

Udział 
długotrwale 

bezrobotnych 
w liczbie 

ludności w 
wieku 

produkcyjnym 

Liczba 
nietrzeźwych 

kierujących na 
1000 

mieszkańców 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1000 
mieszkańców 

Liczba ofiar 
przemocy na 

1000 
mieszkańców 

Liczba klientów 
pomocy 

społecznej na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
udzielonych 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Kwota udzielonych 
świadczeń na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia 

ze względu na 
niepełnospra

wność na 
1000 

mieszkańców 

Liczba organizacji 
pozarządowych 

na 1000 
mieszkańców 

1 Zawadzkie 1 1 314 -3,0 11,4 12,9 9,9 0,0 6,1 4,6 3,8 16,0 1 089 31 314 38,1 3,0 

2 Zawadzkie 2 2 771 -4,0 8,7 17,7 13,0 0,0 7,2 5,4 4,3 30,0 1 700 48 776 38,3 4,0 

3 Zawadzkie 3 2 432 -3,7 11,1 16,9 12,3 0,0 5,3 2,9 4,5 28,4 1 636 46 971 38,7 1,6 

4 Kielcza 1 811 -2,8 19,3 12,1 6,6 0,0 14,4 7,7 2,2 16,0 760 14 427 14,9 1,7 

5 Żędowice 2 311 -2,6 18,2 12,1 6,5 0,0 13,0 6,5 0,9 16,0 780 27 132 18,6 1,7 

Obszar objęty analizą 10 639 -3,3 13,4 14,8 10,0 0,0 9,1 5,4 3,2 22,5 1 250 35 658 30,1 2,4 

Średnia -3,21 13,74 14,35 9,67 0,02 9,20 5,42 3,15 21,27 1 192,97 33 723,74 29,69 2,41 

Odchylenie standardowe 0,60 4,72 2,70 3,06 0,00 4,16 1,85 1,57 7,23 453,33 14349,99 11,88 1,05 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 23 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości zestandaryzowane 

Lp
. 

Obszar 
porównawczy 

Liczba 
ludności 

Przyrost naturalny 
na 1000 mieszkańców 

Saldo migracji 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych na 

1000 mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 
1000 

mieszkańców 

Udział 
długotrwale 

bezrobotnych  
w liczbie 

ludności w 
wieku 

produkcyjnym 

Liczba 
nietrzeźwyc

h 
kierujących 

na 1000 
mieszkańcó

w 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1000 
mieszkańców 

Liczba ofiar 
przemocy na 

1000 
mieszkańców 

Liczba 
klientów 
pomocy 

społecznej na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
udzielony

ch 
świadcze

ń na 
1000 

mieszkań
ców 

Kwota 
udzielonych 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawn

ość na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
organiza

cji 
pozarzą
dowych 
na 1000 
mieszka

ńców 

Syntetyczny 
wskaźnik 

degradacji 

1 Zawadzkie 1 1 314 -0,29 0,49 -0,52 0,07 0,06 -0,75 -0,46 0,42 -0,73 -0,23 -0,17 0,70 -1,77 -2,0 

2 Zawadzkie 2 2 771 1,27 1,08 1,23 1,08 1,07 -0,48 0,00 0,76 1,20 1,12 1,05 0,72 0,68 8,6 

3 Zawadzkie 3 2 432 0,82 0,56 0,93 0,87 0,90 -0,93 -1,37 0,88 0,98 0,98 0,92 0,75 0,41 7,0 

4 Kielcza 1 811 -0,76 -1,19 -0,81 -0,99 -1,00 1,24 1,25 -0,60 -0,73 -0,96 -1,34 -1,24 0,29 -6,4 

5 Żędowice 2 311 -1,04 -0,94 -0,83 -1,04 -1,02 0,91 0,58 -1,46 -0,73 -0,91 -0,46 -0,93 0,39 -7,2 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 29 Syntetyczny wskaźnik degradacji w zakresie sfery społecznej

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, obszar zdegradowany znajduje się w stanie 

kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, ale równie istotne jest 

występowanie na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Przeprowadzenie analizy również pod 

kątem wymienionych sfer, ujawnia i wskazuje problemy jakimi dotknięte są poszczególne obszary gminy 

Zawadzkie. Na obszarze Zawadzkie 2, który charakteryzuje się najwyższą wartością syntetycznego 

wskaźnika degradacji sfery społecznej zidentyfikowano 8 problemów (na 14 analizowanych)  o wysokim 

natężeniu. W szczególności zdiagnozowano kryzys w sferze środowiskowej (obecność azbestu  

i wyrobów zawierających azbest) oraz technicznej (wysoka liczba obiektów zabytkowych, wysokie 

zagęszczenie budynków i w związku z tym wysokie koszty utrzymania i konserwacji oraz niską 

dostępność niektórych mediów). Bardzo wysokie natężenie negatywnych zjawisk społecznych oraz 

wyraźny kryzys w sferze technicznej i środowiskowej, pozwala na uznanie obszaru Zawadzkie 2 jako 

obszaru zdegradowanego, na którym uzasadnione jest podjęcie działań i realizacja przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  
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Tabela 24 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery 

Lp
. 

Obszar 
porównawcz

y 

Liczba 
ludności 

Sfery Liczba 
problem

ów 
o wysoki

m 
natężeni

u 

Gospodarcza Środowiskowa Przestrzenno-funkcjonalna Techniczna 

Liczba 
podmiotów 
gospodarczy
ch na 1000 
mieszkańcó

w 

Liczba nowo 
zarejestrowanyc

h podmiotów 
gospodarczych w 

stosunku do 
wyrejestrowanyc

h 

Udział nowo 
zarejestrowanyc

h podmiotów 
gospodarczych 

w ogólnej liczbie 
podmiotów 

Jakość 
powietrza 

atmosferyczn
ego 

Liczba 
nieruchomośc

i 
zawierających 

wyroby 
azbestowe/k

m2 

Udział 
terenów 
zielonych 

w 
powierzch
ni ogółem 

Dostępno
ść do 
usług 

społeczny
ch 

Poziom 
dostosowania 

rozwiązań 
urbanistycznyc

h 
do zmieniający

ch się 
funkcji obszar

u 

Liczba 
udogodnień 

w przestrzenia
ch publicznych 
dostosowanyc
h do potrzeb 

osób ze 
szczególnymi 

potrzebami na 
km2 

Liczba 
zabytków na 

km2 
Udział 

obiektów 
użyteczności 

publicznej 
dostosowanyc
h w zakresie 

energooszczęd
ności 

Udział 
obiektów 

wymagający
ch 

dostosowan
ia do osób 

ze 
szczególnym
i potrzebami 

Liczba budynków na 
km2 

Penetracja 
budynkowa 
Internetem 
stacjonarny

m o 
przepustow

ości co 
najmniej 30 

mb/s 

 

1 Zawadzkie 1 1 314 58,6 0,8 16,9% niska 0,00 32,8% 0,00 średni 
4,3 

34,8 
6% 81% 

95,1 91,8% 9/14 

2 Zawadzkie 2 2 771 36,1 12,0 12,0% niska 2,02 8,8% 1,74 niski 
0,7 

38,4 
92% 54% 

168,5 89,8% 8/14 

3 Zawadzkie 3 2 432 40,7 8,0 8,1% średnia 0,60 56,8% 0,73 średni 
0,00 

5,7 
50% 25% 

31,8 92,4% 7/14 

4 Kielcza 1 811 28,7 1,0 9,6% średnia 1,07 46,3% 0,69 średni 
0,00 

0,6 
50% 50% 

25,0 88,9% 9/14 

5 Żędowice 2 311 37,2 3,3 11,6% średnia 0,55 76,9% 0,57 średni 
0,00 

1,0 
17% 50% 

15,2 97,4% 4/14 

Obszar objęty 
analizą 

10 639 38,9 1,8 11,6% średnia 0,71 63,9% 0,96 średni 0,10 3,0 43% 60% 24,7 92,7%  

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

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2. ust. 1 ustawy o rewitalizacji). Proces ten zakłada 

wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru, a także wzmacnianie jego lokalnych 

potencjałów przy jednoczesnej likwidacji i ograniczeniu możliwości wystąpienia negatywnych zjawisk 

z zakresu sfery społecznej. Rewitalizacja to długotrwały proces, którego powodzenie w dużej mierze 

zależy od zaangażowania różnych grup interesariuszy. Z tego względu istotne jest właściwe wytypowanie 

obszaru zdegradowanego, a później wskazanie obszaru rewitalizacji, aby można było konsekwentnie 

realizować planowane przedsięwzięcia. Pełna diagnoza przeprowadzana na potrzeby niniejszego 

dokumentu, posłużyła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji oraz 

do analizy dotykających go problemów, uwzględniających i obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, 

środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. art. 9. ust. 1. obszar gminy 

znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami 

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

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

lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i 

kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto 

co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – (w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw) 

 środowiskowych – (w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska) 

 przestrzenno-funkcjonalnych – (w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

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

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób 

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

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych) 
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 technicznych – (w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

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

osobom ze szczególnymi potrzebami). 

 

Dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego w gminie oraz obszaru rewitalizacji istotne znaczenie mają 

również zapisy art. 10 ust. 1. i 2. Zgodnie z art. 10. ust. 1. Obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa 

art. 9 ust.1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Natomiast art. 10 ust. 2 wskazuje, że 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 gminie Zawadzkie jako obszar zdegradowany wskazano obszar Zawadzkie 2, z uwagi na najwyższą 

wartość syntetycznego wskaźnika degradacji w sferze społecznej, czyli wysokiego natężenia  

i koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Ponadto na tym obszarze występuje również 

8 problemów o wysokim natężeniu ze sfery pozaspołecznej, w szczególności widocznych w sferze 

technicznej (znaczne zagęszczenie zabudowy, niski poziom dostępności niektórych mediów). Z uwagi na 

wysoki poziom natężenia problemów społecznych oraz istotne znacznie obszaru Zawadzkie 2 dla rozwoju 

lokalnego  oraz możliwość oddziaływania na pozostałe obszary, w całości został wskazany jako obszar 

rewitalizacji i nie został podzielony na podobszary. 

Obszar Zawadzkie 2 ma powierzchnię 148 ha, co stanowi 1,8% całej powierzchni gminy Zawadzkie, a liczba 

ludności zamieszkującej na tym obszarze (2 771) stanowi 26,04% ogółu ludności gminy. Zatem, wytyczony 

obszar spełnia wymagania zawarte w ustawie (art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji) odnośnie obszaru 

rewitalizacji i w niniejszym opracowaniu, obszar rewitalizacji jest tożsamy z obszarem zdegradowanym – 

obszar Zawadzkie 2. 
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Tabela 25 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 30 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Zawadzkie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy.geoportal.gov.pl 

 

Obszar Ludność [os.] % Ludności Powierzchnia [ha] % Powierzchni 

Obszar zdegradowany  
– Obszar Zawadzkie 2 

2 771 26,04% 148 1,8% 

Obszar rewitalizacji  
– Obszar Zawadzkie 2 

2 771 26,04% 148 1,8% 

Gmina Zawadzkie 10 639 100,00% 8 214 100,0% 


