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WPROWADZENIE
Niniejsze opracowanie stanowi kompleksową i szczegółową diagnozę służącą wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie wymienionych obszarów
stanowi pierwszy etap procesu rewitalizacji, a także przyczynia się do sporządzenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016 - 2030.
W opracowaniu zaprezentowano definicje kluczowych pojęć tj. rewitalizacja, stan kryzysowy
oraz jego charakterystyka. Konceptualizacja najczęściej występujących pojęć pozwoli
odbiorcom na zrozumienie istoty realizacji procesu rewitalizacji i prowadzonych w jego
ramach działań.
Zawarto

także

podrozdział

poświęcony
podczas

metodologii

diagnozy

metody

przeprowadzonej
badawcze

oraz

diagnozy.

Przedstawiono

zastosowane

dokonano

precyzyjnego

wyjaśnienia zastosowanych wskaźników w celu ułatwienia interpretacji

wyników diagnozy.
Przedstawiono również ogólną charakterystykę Miasta Pszów, która została opracowana
w

oparciu

o

dostępne

dane

Banku

Danych

Statystycznych

Głównego

Urzędu

Statystycznego.
Diagnoza obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji została opracowana
w

oparciu

o

analizę

następujących

obszarów:

społecznego,

gospodarczego,

środowiskowego, funkcjonalno-przestrzennego oraz technicznego. Analizie poddane zostały
wskaźniki opracowane dla każdego z wymienionych obszarów.
Prowadzona diagnoza miała na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji.

Dokonano

precyzyjnego

wyznaczenie

wymienionych

obszarów

przy

wykorzystaniu metody kartograficznej. Zamieszczone mapy obszarów zdegradowanych
szczegółowo przedstawiają wyznaczone obszary, które mają zostać objęte procesem
rewitalizacji.
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DEFINICJE KLUCZOWYCH POJĘĆ
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 –
2020 oraz Ustawą z 9 października 2015r. o rewitalizacji, rewitalizacja to kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz
gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy
rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań
danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych)
i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego
procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.1
Przy określaniu obszarów, mających zostać objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
będą brane pod uwagę Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014 – 2020 oraz Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji, które w następujący
sposób kwalifikują obszary zdegradowane, będące w stanie kryzysowym2:
 Po pierwsze, stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane są
negatywne zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom
edukacji

lub

kapitału

społecznego,

niewystarczający

poziom

uczestnictwa

w życiu publicznym i kulturalnym;
 Po

drugie,

z

powyższymi

wytycznymi

musi

występować

przynajmniej

jedno

z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery:


Gospodarczej – niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych
przedsiębiorstw;



Środowiskowej - w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia,



Przestrzenno-funkcjonalnej

–

w

zakresie

niewystarczającego

wyposażenia

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług
lub ich niska jakość, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających
się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej
jakości terenów publicznych;

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 3 lipca 2015 r., Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji
2 Ibidem
1
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Technicznej

–

w

zakresie

m.in. degradacji

stanu technicznego obiektów

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych,

w

szczególności

w

zakresie

energooszczędności

środowiska.
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METODOLOGIA PROCESU DIAGNOZOWANIA
Metody badawcze
Pierwszym elementem, który ma na celu określenie obszarów zdegradowanych jest analiza
danych zastanych (desk research), która definiowana jest jako analiza dokumentów
projektowych, prawnych, sprawozdań i innych materiałów źródłowych, która stanowić
będzie bazę dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją dalszych etapów
badania.
Analizie poddane zostały dane dotyczące pięciu sfer:


sfery społecznej,



sfery gospodarczej,



sfery środowiskowej,



sfery przestrzenno-funkcjonalnej,



sfery technicznej.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 –
2020, dane te są wyznacznikami stanu kryzysowego i określają obszary zdegradowane.
Kolejnym etapem procesu diagnozowania jest analiza kartograficzna, która jest metodą
umożliwiającą analizę przestrzenną (np. na poziomie podregionów, województw), dzięki
wykorzystaniu zobrazowań kartograficznych w postaci map. Ponadto metoda kartograficzna
pozwala na prezentowanie zjawisk w przestrzeni za pomocą diagramów, których rozmiary są
odmienne dla poszczególnych wielkości zjawiska.

Interpretacja wskaźników
Określenie obszarów zdegradowanych jak i obszarów rewitalizacji będzie możliwe przy
wykorzystaniu wskaźników. Delimitacja obszarów zdegradowanych została dokonana przy
wykorzystaniu syntetycznego wskaźnika - Syntetyczny Wskaźnik Perkala, który klasyfikuje się
do metod porządkowania liniowego. Metody te charakteryzują się one układaniem
obiektów w kolejności, co pozwala porównywać badane obiekty i hierarchizować je
względem siebie. Syntetyczny Wskaźnik Perkala daje możliwość zestawiania każdego
pojedynczego miernika przy jednoczesnym otrzymaniu całościowego wskaźnika oceny
społeczno-gospodarczej.
Obliczenie syntetycznego wskaźnika Perkala, poprzedzone zostanie standaryzacją. Wskaźniki
uzyskane w trakcie pierwszej fazy tworzenia diagnozy (dane pozyskane od instytucji/
organizacji) poddane zostały procesom standaryzacyjnym, które należą do jednego
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z rodzajów normalizacji. Zabieg ten na zmiennych statystycznych pozwala na osiągnięcie
optymalnego uporządkowania oraz zmniejszenia zróżnicowania w danym obszarze. W
procesie standaryzacji danych użyto następujących wzorów:
Standaryzacja dla stymulant – wskaźniki, dla których wyższa wartość oznacza obszar
zdegradowany

𝑧𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
,
𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)

(𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑚)

Stymulacja dla destymulant – wskaźniki, dla których niższa wartość oznacza obszar
zdegradowany

𝑧𝑖𝑗 =

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑥𝑖𝑗
,
𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)

(𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑚)

𝒛𝒊𝒋 – wartość zestandaryzowana cechy j dla sołectwa i,
𝑿𝒊𝒋 – wartość cechy j w badanej jednostce przestrzennej i,

Na podstawie zestandaryzowanych danych

możliwe było obliczenie syntetycznych

wskaźników w każdym z badanych obszarów. Poniżej zaprezentowano wzór na wskaźnik
syntetyczny Perkala:
𝑚

1
𝑃𝑖 =
∑ 𝑧𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑷𝒊 – wskaźnik Perkala dla i – tego obszaru,

zij – wartość zestandaryzowanej cechy j dla jednostki przestrzennej i,
m – liczba cech wchodzących w skład wskaźnika syntetycznego,
j – numer wskaźnika w i – tej jednostce przestrzennej.

W odniesieniu do zagadnień metodologicznych, pierwszym krokiem na drodze do
wyodrębnienia obszarów zdegradowanych był podział miasta na jednostki urbanistyczne,
które odpowiadają jego funkcjonalnym i historycznym uwarunkowaniom. Według podziału
dokonano analizy natężenia i koncentracji zjawisk kryzysowych.
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Na potrzeby opracowania, miasto Pszów podzielone zostało pod względem funkcjonalnym
na 5 stref. W jednej strefach znajdują się niezamieszkałe ulice, jednakże na tych obszarach
prowadzona jest m.in. działalność gospodarcza, zatem analiza tych ulic jest zasadna.
Ponadto analizie poddano dwa pokopalniane obszary niezamieszkałe: KWK „ANNA” oraz
Hałda Wrzosy. W tabeli zamieszczono listę ulic wchodzących w skład każdej strefy oraz dane
dotyczące liczby osób mieszkających w analizowanych jednostkach.
Tabela 1. Charakterystyka badanych stref.

Numer
strefy

Ulice

Liczba
mieszkańców

Odsetek
mieszkańców

1

Armii Krajowej, Cisowa , Daleka, Dolna, Dożynkowa,
Dworska, gen. Stefana Grota-Roweckiego,
Gospodarcza, Janka Krasickiego
Jaskółcza, Jesionowa, Krzyżkowicka, Krzyżowa,
Lubomska, Łanowa, Oskara Kolberga, Stefana
Okrzei, Workowa, Zielona, Żużlowa.

2706

20,0%

2

Franciszka Chrószcza, Jana Długosza, Janusza
Kusocińskiego, Kalwaryjska, Lipowa, Władysława
Andersa.

434

3,2%

3

Adolfa Dygasińskiego, Henryka Rodakowskiego,
Ignacego Łukasiewicza, Karola Miarki, Leopolda
Staffa, Małgorzaty Fornalskiej, Tadeusza Kościuszki.

2193

16,2%

4

Alojzego Biernackiego, Augustyna Wolczyka,
Jagienki, Jana Kasprowicza, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Józefa Tytki, Juranda, Komuny
Paryskiej, Księcia Witolda, Leona Kruczkowskiego,
Marii Konopnickiej, Michała Drzymały, Pszowska,
Romualda Traugutta, Sportowa, Śląska, Walerego
Wróblewskiego, Władysława Jagiełły, Włodzimierza
Majakowskiego, Ziołowa.

6121

45,1%

5

Adama Asnyka, Alfonsa Zgrzebnioka, Astronautów,
Bohaterów Westerplatte, Heleny Marusarzówny,
Hugo Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Ks.
Pawła Skwary, Niepodległości, Obrońców Pokoju,
Piotra Niedurnego, POW, Tadeusza Rejtana.

2109

15,5%

6

KWK „ANNA”

0

-

7

Hałda Wrzosy

0

-

Łącznie 66 ulic

13563

100,0%

Suma
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Mapa 1. Poglądowa mapa analizowanych stref.

Opracowanie własne na podstawie mapy Urzędu Miasta

Analiza wskaźnikowa opracowana została przy użyciu zestawu 21 wskaźników, które
podzielano na pięć sfer. Pierwszym obszarem są zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo,
przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom
uczestnictwa w życiu społecznym (13 wskaźników). Ponadto zgodnie z wytycznymi w zakresie
rewitalizacji, w ramach opracowania wzięto także po uwagę obszar gospodarczy (3
wskaźniki), obszar środowiskowy (1 wskaźnik), obszar przestrzenno-funkcjonalny (2 wskaźniki),
obszar techniczny (3 wskaźniki).
Tabela 2. Lista wskaźników.
Lp.

Wskaźnik

1

Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym –
stymulanta.

2

Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym – stymulanta.

3

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców –
stymulanta.

4

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100
mieszkańców – stymulanta.
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Lp.

Wskaźnik

5

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta.

6

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100
mieszkańców - stymulanta.

7

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w przeliczeniu na 100
mieszkańców – stymulanta.

8

Liczba rodzin objętych procedurą niebieskiej karty w przeliczeniu na 100 mieszkańców stymulanta.

9

Liczba wypadków i kolizji w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta.

10

Wskaźnik obciążenia demograficznego - stymulanta.

11

Liczba stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ wpisanych
do rejestru KRS w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta.

12

Frekwencja wyborcza w II turze wyborów Prezydenckich w 2015 roku - destymulanta.

13

Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów - stymulanta.

14

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100
mieszkańców - destymulanta.

15

Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających co najmniej 10 pracowników wpisanych
do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta.

16

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON po 1
stycznia 2015 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta.

17

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [m2] - stymulanta.

18

Liczba osób w zasięgu sieci kanalizacyjnej w stosunku do liczby mieszkańców- destymulanta.

19

Szacowana długość dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100 mieszkańców –
stymulanta.

20

Liczba wydanych pozwoleń na budowę dotyczących budynków mieszkalnych w przeliczeniu
na 100 mieszkańców - destymulanta.

21

Liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego w przeliczeniu na 100
mieszkańców - destymulanta.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MIASTA PSZÓW
Gmina miejska Pszów położona jest w zachodniej części powiatu wodzisławskiego, na
południu województwa śląskiego. Pszów położony jest w centrum aglomeracji Rybnickiego
Okręgu Węglowego. Administracyjnie Pszów graniczy z gminą wiejską Lubomia, z gminą
miejską Wodzisław Śląski, z gminą Kornowac leżącą w powiecie raciborskim oraz od wschodu
z gminami miejskimi Radlin i Rydułtowy. W 1975 roku miasto stanowiło część Wodzisławia
Śląskiego, po czym od 1995 roku Pszów uzyskało ponownie prawa miejskie. Administracyjnie
w obrębie Pszowa wydzielono jedyną dzielnice – Krzyżkowice. Dodatkowo niektórym częścią
Pszowa nadano nazwy własne: Pszowskie Doły, Kalwaria, Stara Maszyna, Kozłowina, Wrzosy.
Pszowie są cztery osiedla:


Osiedle Józefa Tytki,



Osiedle Grunwaldzkie,



Osiedle Tadeusza Kościuszki,



Osiedle Alojzego Biernackiego.

Geograficznie Pszów leży w obrębie Kotliny Raciborsko -Oświęcimskiej na Wzgórzach
Rybnickich. Gmina Pszów posiada korzystne bezpośrednie połączenia drogowe z pobliskimi
dużymi ośrodkami: Rybnikiem, Wodzisławiem Śląskimi, Raciborzem. Znajduje się również w
bliskim sąsiedztwie drogowego przejścia granicznego w Chałupkach (Czechy). Do
największych zabytków gminy należą:


Bazylika mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z otaczającą kościół
małą kalwarią drogi krzyżowej, ( z XVIII w.),



Kopalnia Anna, z 1842 r. arch. Hans Poelzig.

Powierzchnia gminy tj. 2044 hektarów, zajmuje 7,1% powiatu wodzisławskiego. Grunty leśne
zadrzewione i zakrzewione zajmują 293 hektarów, czyli 14,3% powierzchni gminy. Znaczną
przewagą odznaczają się użytki rolne. Zajmują one 1263 hektarów, czyli 61,8% terenu gminy
Pszów, z czego grunty orne - 47,0%, sady - 0,6%, łąki trwałe - 6,3%, pastwiska trwałe - 6,6%,
grunty rolne zabudowane - 1,2%. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 18,6%
powierzchni jednostki administracyjnej.
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Rysunek 1. Kierunki wykorzystania powierzchni lądowej jednostki terytorialnej. Stan na dzień 31.12.2014.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Z końcem 2014 roku gminę Pszów zamieszkiwało 14293 osób, czyli 9% mieszkańców powiatu
wodzisławskiego. Kobiety stanowiły 50,8% mieszkańców, natomiast mężczyźni 49,2%. Od 2010
do 2013 roku liczba mieszkańców gminy systematycznie spadała. W 2010 roku liczba
mieszkańców wyniosła 14447 osób, natomiast w 2013 roku liczba ta była mniejsza o 195 osób.
W przeciągu analizowanych lat tylko w 2014 roku zanotowano wzrost liczebności
mieszkańców gminy. W porównaniu z 2013 rokiem liczba mieszkańców w 2014 roku, wzrosła
o 50

osób. Wraz ze

wodzisławskiego
terytorialnego.

spadkiem

spadła

gęstość

liczebności

populacji

zaludnienia

gminy

wskazanych

Pszów

oraz powiatu

jednostek

samorządu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik gęstości

zaludnienia gminy Pszów, od 2010 do 2013 roku ulegał spadkowi. W 2010 roku gęstość
zaludnienia gminy wynosiła 707 osób/km2, w 2011 roku – 702, w 2012 – 98 osób, w 2013 – 697,
natomiast w 2014 wzrósł do 699.
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Rysunek 2.Liczba mieszkańców gminy Pszów. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Od 2010 roku na terenie gminy Pszów notuje się wyłącznie ujemne saldo migracji. Największy
odpływ ludności gminy zanotowano w 2011, kiedy to saldo migracji wynosiło -87, natomiast
najmniejszy wskaźnik tego typu zanotowano w 2013 roku - 3. Ujemny wskaźnik migracji
ludności zanotowano również od 2012 do 2014 roku na terenie powiatu wodzisławskiego.
W 2013 roku, zanotowano dla tej jednostki administracyjnej największy odpływ ludności, czyli 256. W 2012 roku wskaźnik ten wynosił -30, zaś w 2014 – 169.
Rysunek 3. Saldo migracji. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.
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Strefa społeczna
W 2014 liczba osób bezrobotnych w gminie Pszów wynosiła 475, czyli

9,4% ogółu osób

bezrobotnych w powiecie wodzisławskim. W 2010 roku zauważono najniższą liczbę osób
zarejestrowanych jako osoby pozostające bez zatrudnienia w obydwóch jednostkach
administracyjnych. W gminie było to 473 osób, natomiast w powiecie – 4878. Od 2011, na
terenie gminy oraz na terenie powiatu, rejestrowano ciągły wzrost liczby osób bezrobotnych.
W analizowanym okresie w Pszowie najwięcej bezrobotnych zarejestrowano w 2011 roku.
W tym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 557 mieszkańców gminy,
czyli o 86 osób więcej niż w 2010 roku. Na poziomie powiatu wodzisławskiego od 2010 do
2013 roku notuje się stały wzrost liczby osób bezrobotnych. Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego powiecie wodzisławskim w 2011 roku było 5376 bezrobotnych, czyli
498 osób więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej bezrobotnych w powiecie
zarejestrowano w 2013 roku – 5658 osób.
Rysunek 4. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w gminie Pszów. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Odzwierciedleniem stanu liczby osób bezrobotnych jest stopa bezrobocia rejestrowanego,
dlatego tak jak w przypadki liczby osób bezrobotnych, tak samo w przypadku stopy
bezrobocia w gminie od 2011 roku widać spadek wartości tego wskaźnika. Pomiędzy 2010
a 2014 rokiem, najwyższą, szacowaną stopę bezrobocia rejestrowanego w gminie
zanotowano w 2011 roku. W tym czasie wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego w Pszowie
wynosił 12,4%, natomiast w powiecie wodzisławskim - 11%. Najniższą szacowaną stopę
bezrobocia w gminie zanotowano w 2010 roku, kiedy to wskaźnik ten wynosił 10,6% oraz
w 2014 roku, kiedy to szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie szacowana
była na 10,8%.
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Rysunek 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W gminie Pszów, jak i powiecie wodzisławskim, od 2010 roku notuje się ciągły spadek rodzin
otrzymujących świadczenia rodzinne na dzieci. W analizowanym okresie, liczba rodzin
otrzymujących dane świadczenie w Pszowie spadła z 338 do 215 rodzin, tj. 123 rodziny mniej.
Analogiczną sytuację odnotowano na poziomie powiatu. Od 2010 do 2014 roku notuje się
ciągły spadek liczby rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne na dzieci - w tym czasie
liczba ta spadła z poziomu 3247 do 2329 rodzin.
Rysunek 6. Liczba rodzin otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Analogicznie do malejącego wskaźnika liczby rodzin otrzymujących zasiłek rodzinny dla
dzieci, wygląda

sytuacja dotycząca liczby

gospodarstw domowych korzystających
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z pomocy społecznej. Najwięcej gospodarstw domowych korzystających z pomocy
społecznej w gminie zanotowano w 2010 roku, kiedy to 261 gospodarstw domowych
otrzymywało pomoc z pomocy społecznej, w tym 142 gospodarstwa miało dochód niższy od
wyznaczonego progu dochodowego. Najmniej gospodarstw korzystających z pomocy
społecznej zanotowano w 2014 roku, kiedy to 199 gospodarstw otrzymywało pomoc
w gminie, z czego w 121 gospodarstwach wystąpił dochód poniżej wyznaczonego progu
dochodowego. W przeciągu danego pięciolecia, liczba gospodarstw korzystających
z pomocy społecznej spadała o 62. W 2014 roku blisko 8,8% gospodarstw korzystających
z pomocy społecznej w powiecie, pochodziło z gminy miasta Pszów.
Rysunek 7. Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w gminie. Stan na
dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Od 2012 roku zanotowano ciągły spadek liczby wypadków w powiecie, jak i w podregionie.
Najniższą liczbę wypadków drogowych przypadających na 100 tysięcy mieszkańców, dla
powiatu wodzisławskiego zanotowano w 2014 roku – 2,83. W 2014 roku w podregionie
rybnickim zanotowano 2,31 wypadków na każde 100 tysięcy ludności danej jednostki NTS.
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Rysunek 8. Liczba wypadków drogowych na 100 tys. Ludności. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.
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administracyjnej, na poziomie podregionu zarejestrowano ciągły spadek. Kiedy w 2012 roku
na każde 1000 mieszkańców podregionu rybnickiego stwierdzano 29,7 przestępstw
w zakończonych postepowaniach przygotowawczych, to w 2014 roku wskaźnik ten wynosił
już 21,1. Na poziomie powiatu wodzisławskiego, najwięcej przestępstw stwierdzonych na 1000
mieszkańców zanotowano w 2013 roku – 24,12, najmniej rok później – 21,69.
Rysunek 9. Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach
przygotowawczych (1000 mieszkańców). Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Od 2011 roku na poziomie gminy notuje się stały wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w Pszowie, jak i w powiecie wodzisławskim. W 2014 roku zanotowano
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największą liczbę dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego. W tym
roku liczba

dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczęszczających do placówek wychowania

przedszkolnego wynosiła 764 na każde tysiąc dzieci w wieku 3-5 lat. W porównaniu z 2013
rokiem, wskaźnik ten wzrósł o 125.

Najniższy wskaźnik tego typu dla gminy odnotowano

w 2011 roku. W tym roku 617 dzieci w wieku 3-5 lat było objętych wychowaniem
przedszkolnym na każde tysiąc dzieci.
Rysunek 10. Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. Dzieci w wieku 3-5 lat.
Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W 2014 roku jak i wcześniejszych latach na terenie gminy miasta Pszów, funkcjonowały trzy
szkoły podstawowe. W 2014 roku w całym powiecie wodzisławskim znajdowało się 43 szkoły.
Od 2010 do 2013 roku, w gminie notowano ciągły spadek liczby uczniów w szkołach
podstawowych w gminie. Dopiero po znacznym wzroście, w

2014 roku zanotowano

największą liczbę uczniów w szkół podstawowych w Pszowie. W 2014 roku do szkół
podstawowych uczęszczało 775 uczniów, jest to o 67 uczniów więcej niż w roku 2013.
W 2014 roku uczniowie w gminie Pszów stanowili 8,2% uczniów szkół podstawowych
z powiatu.
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Rysunek 11. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w gminie Pszów. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w gminie od 2011 roku ulegał
znacznemu spadkowi. W 2011 roku wskaźnik ten w gminie wynosił – 99,5%, natomiast w 2014
roku – 94,7%. W tym samym okresie spadek wskaźnika skolaryzacji brutto zarejestrowano
również na poziomie powiatu wodzisławskiego. W 2011 roku zanotowano najwyższy bo
ponad stuprocentowy wskaźnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w powiecie –
101,8%.
Rysunek 12. Współczynnik skolaryzacji brutto: szkoły podstawowe. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Spadek skolaryzacji brutto widać również na poziomie gimnazjum. W 2014 roku wskaźnik ten
w gminie wynosił 80,4%, co w porównaniu z powiatem jest blisko o 20% mniej. Na poziomie
gminy w okresie od 2010 do 2014 roku zanotowano 7,6% spadek tego wskaźnika. W powiecie
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również wskaźnik skolaryzacji brutto dla gimnazjów utrzymywał się w na podobnym poziomie
w całym okresie.
Rysunek 13. Współczynnik skolaryzacji brutto: gimnazja. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W Pszowie w analizowanym okresie zanotowano stałą liczbę fundacji, stowarzyszeń
i organizacji społecznych na każde 1000 mieszkańców gminy. W 2014 roku w gminie liczba
fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych przypadających na każde 1000
mieszkańców utrzymywała się na poziomie 1,26. W tym samym okresie w powiecie
wodzisławskim wskaźnik ten wynosił 1,69, gdzie w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 1,44.
Rysunek 14. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców. Stan na dzień
31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.
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Strefa gospodarcza
W 2014 roku w gminie Pszów zarejestrowanych było 828 podmiotów gospodarki narodowej.
Wartość ta była wyższa o 27 podmiotów od wartości z 2011 roku, kiedy to zanotowano
najniższą liczbę zarejestrowanych podmiotów w gminie. Najniższą zanotowaną wartością
było 801 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2011
roku. Znaczny spadek ilości PNG zanotowano w 2011 roku - 801, kiedy to w porównaniu
z 2010 rokiem, w gminie było o 38 podmiotów mniej.
Rysunek 15. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie Pszów. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W 2014 roku zanotowano najwyższą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarki
narodowej na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w gminie oraz w powiecie.
Na poziomie gminy wskaźnik podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
w 2014 roku wynosił 90,3 PGN/1000 mieszkańców. We wcześniejszych latach analizowanego
okresu występowała przybliżona wartość. Na poziomie powiatu, od 2009 roku widać
systematyczny wzrost liczby podmiotów na każde 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym.
Od roku 2009 do 2014, wskaźnik ten wzrósł o około 6,8 jednostki.

20

Diagnoza – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016 - 2030
Rysunek 16. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym.
Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W 2014 roku tylko 8 zarejestrowanych podmiotów prowadziło działalność związaną
z rolnictwem, rybołówstwem, łowiectwem bądź z leśnictwem, 175 podmiotów zajmowało się
przemysłem i budownictwem, zaś 643 podmiotów sklasyfikowano w PKD, 2007 jako pozostałą
działalność. Najmniej podmiotów związanych swą działalnością z rolnictwem w gminie było
w 2011 roku – 3. W tym samym roku również najmniej w gminie było podmiotów zajmujących
się przemysłem i budownictwem – 167, oraz pozostałą działalnością – 631.
Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie Jasienica, podział ze względu na rodzaj
działalności wg klasyfikacji PKD 2007.Stan na dzień 31.12.
Wyszczególnienie

2010

2011
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6

3

5

6

8

przemysł i budownictwo

175

167
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170

177

pozostała działalność

658

631

638

632

643

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W 2014 roku, 793 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w gminie Pszów
zatrudniało do dziewięciu pracowników, 28 podmiotów zatrudniało od 10 do 49
pracowników. Od 2012 roku, w gminie funkcjonuje 7 firm na terenie gminy która zatrudniała
od 50 do 249 osób. Najwięcej podmiotów w każdej klasie zatrudnionych pracowników
zanotowano w 2010 roku. W tym okresie 787 podmiotów zatrudniało do dziewięciu
pracowników, od 10 do 49 pracowników zatrudniało 44 firmy, natomiast od 50 do 249 – 8 firm.
Znaczny spadek zanotowano w grupie przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób.
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W przeciągu analizowanego pięciolecia liczba firm o tej klasie zmamlała o 16
przedsiębiorstw.
Tabela 4. Podmioty wg klas wielkości w gminie Pszów. Stan na dzień 31.12.

2010

2011

2012

2013

2014

0-9

787

751

777

775

793

10 - 49

44

42

27

26

28

50 - 249

8

8

7

7

7

Wyszczególnienie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów w gminie Pszów zanotowano w 2010 roku - 116
podmiotów,

z

czego

35

podmiotów

związanych

z

przemysłem

i

budownictwem,

80 związanych z inną działalnością oraz jednym podmiotem związanych z rolnictwem.
W

2011 roku zanotowano, natomiast jedynie 76 nowych podmiotów w gminie. Najmniej

nowych podmiotów zarejestrowano w 2012 roku – 71, z czego dwa podmioty zajmujące się
rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem, 13 - przemysłem i budownictwem,
natomiast pozostałą działalnością zajmowało się 56 podmiotów.
Rysunek 17. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w gminie Pszów. Stan na
dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Środowisko
W 2014 roku na terenie gminy Pszów funkcjonowała jedna biologiczna oczyszczalnia
komunalna. Od 2010 roku notuje się niewielki wzrost liczby ludności korzystających
z oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W 2010 roku ludność ta stanowiła 44,5%
mieszkańców gminy, w 2011 – 45,2%, 2012 – 46%, w 2013 roku – 46,3%, natomiast w 2014 roku
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46,8% mieszkańców Pszowa korzystało z oczyszczalni. Na poziomie powiatu wodzisławskiego
zanotowano większą dynamikę wzrostu ludności korzystającej z oczyszczalni komunalnych.
W analizowanym okresie udział ten wzrósł o 17,2%.
Rysunek 18. Liczba Ludności korzystająca z oczyszczalni ścieków. Stan na dzień 31.12
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40,4%
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2011
gmina Pszów
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powiat wodzisławski

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W analizowanym okresie zauważalny był znaczny spadek zużycia wody na jednego
mieszkańca gminy. Ostatecznie, od 2010 do 2014 roku liczba m3 zużytej wody na jednego
mieszkańca Pszowa zmalało blisko trzykrotnie. W 2014 roku zanotowano najniższą ilość zużytej
wody – 24,2 m3, najwięcej zaś zanotowano w 2011 roku – 75,8 m3. Na poziomie powiatu
wodzisławskiego wskaźnik zużycia wody na jednego mieszkańca od 2010 do 2014 roku
pozostawał na zbliżonych wartościach. W 2010 roku wskaźnik ten wynosił 92,3 m3, natomiast
w 2014 – 92,5 m3.
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Rysunek 19. Zużycie wody na 1 mieszkańca [w m3]. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W gminie, najwięcej zmieszanych odpadów przypadających na jednego mieszkańca
zebrano w 2011 roku – 276,1kg, najmniej w 2013 – 102 kg. W 2014 roku średnio na jednego
mieszkańca gminy zebrano 239,2 kilogramów odpadów zmieszanych. W porównaniu z rokiem
2013, jest to o 127,2 kilogramów więcej. Najwięcej odpadów zebranych na jednego
mieszkańca powiatu zanotowano w 2014 roku – 301,3 kg, natomiast najmniej w 2012 roku –
212,6 kg.
Rysunek 20. Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku na jednego mieszkańca [w kg]. Stan na dzień
31.12
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Udział osób korzystających z instalacji wodociągowych w gminie Pszów od 2010 do 2013 roku
utrzymywał się na poziomie 94,5% - 94,6%. Znaczny wzrost tego wskaźnika zanotowano w 2014
roku, kiedy do 99,9% mieszkańców Pszowa korzystało z instalacji wodociągowych.
Analogiczną sytuację zanotowano na poziomie powiatu wodzisławskiego, gdzie w 2014 roku
wskaźnik ten wynosił 97,4, natomiast w latach wcześniejszych – 92,6%.
Rysunek 21. Udział osób korzystających z instalacji wodociągowych w ogólnej liczbie ludności. Stan na
dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

W analizowanym okresie w gminie Pszów następował niewielki, bo o około 0,4% rocznie,
wzrost udziału osób korzystających z instalacji kanalizacyjnych w liczbie mieszkańców. W 2010
roku udział ten wynosił 57,3%, w 2011 – 57,6%, 2012 – 58%, w 2013 – 58,4%, natomiast w 2014
roku wskaźnik ten wynosił 59%. Znaczy, bardziej dynamiczny, wzrost osób korzystających
z instalacji kanalizacyjnych zanotowano na poziomie powiatu wodzisławskiego. Od 2010 do
2014 roku wskaźnik ten wzrósł z poziomu 47,4% do 62,7%, czyli o 15,3%
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Rysunek 22. Udział osób korzystających z instalacji kanalizacyjnych w ogólnej liczbie ludności. Stan na
dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Sfera techniczna
W analizowanym okresie, notowało się stały wzrost liczy mieszkań w gminie. W okresie, od
2010 do 2014 roku przybyło 48 mieszkań. Największą liczbę mieszkań zanotowano w 2014 roku
- 4542. Najmniejszą liczbę budynków mieszkalnych w Pszowie, zanotowano

w 2010 roku.

W tym roku istniało 4494 mieszkań. Od 2010 do 2014 roku udział mieszkań z obszaru gminy
miasta Pszów w ogólnej liczbie mieszkań w powiecie wynosił około 9%.
Rysunek 23. Liczba mieszkań w gminie Pszów. Stan na dzień 31.12
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.

Najwięcej nowych budynków oddanych do użytkowania w gminie zanotowano w 2011 roku
– 54, w tym 8 budynków mieszkalnych. W 2010 roku oddano do użytkowania 24 nowe
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budynki, w 2012 - 27, w 2013 – 26, natomiast najmniej budynków oddano do użytkowania
w 2014 roku – 14. Na poziomie powiatu wodzisławskiego, najwięcej nowych budynków
oddano w 2013 roku – 465 (320 mieszkalnych), natomiast najmniej w 2010 roku – 343
(244 budynków mieszkalnych).
Rysunek 24. Liczba nowych budynków oddanych do użytkowania. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. GUS.

W gminie Pszów w od 2010 do 2014 roku, łącznie oddano do użytkowania 63 mieszkania.
Najwięcej mieszkań oddano w 2013 roku – 20, w 2012 roku – 13, w 2010 oraz 2014 po 11
mieszkań, natomiast najmniej w 2011 roku - 8 mieszkań.

Na poziomie powiatu

wodzisławskiego, najwięcej mieszkań oddano również w 2013 roku – 392, natomiast najmniej,
bo 258 w 2010 roku.
Rysunek 25. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Stan na dzień 31.12.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych. GUS.
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA
Sfera społeczna
Analiza

sfery społecznej

stanowi

fundamentalną

część

opisu

badanej

zbiorowości

pozwalającą na diagnozę obecnego stanu i prognozowanie oraz planowanie przyszłych
zmian. Największym potencjałem rozwojowym danego obszaru jest jego kapitał ludzki.
Dlatego też w prezentowanej diagnozie skupiono uwagę na analizie społecznych obszarów
takich jak: bezrobocie, ubóstwo, problemy społeczne, bezpieczeństwo, demografia,
edukacja, aktywność społeczna. Wymienione kategorie tworzą katalog podstawowej wiedzy
na temat wybranej zbiorowości, pozwalają także na identyfikację problemów z jakimi
potencjalnie może borykać się badana społeczność.

Poniżej zaprezentowano dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100
mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wyższe wartości wskaźnika, aniżeli średnia dla miasta
Pszów, odnotowano w strefach: 2, 3 oraz 4.
Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym –
stymulanta. (Dane z 12.2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

3,89

2

7,17

3

5,41

4

5,72

5

3,89

Miasto Pszów

5,09

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy
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W ramach analizy sfery społecznej wzięto pod uwagę dane dotyczące liczby osób
długotrwale bezrobotnych. Wyższą wartość aniżeli wartość referencyjna wynosząca 2,66
odnotowano w strefie 2 oraz 4.
Tabela 6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym – stymulanta. (Dane z 12.2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

1,88

2

3,94

3

2,60

4

3,26

5

1,63

Miasto Pszów

2,66
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy

Najwyższe wartości wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających z pomocy społecznej
w przeliczeniu na 100 mieszkańców zaobserwowano w strefach 3, 4 oraz 5. Oznacza to,
że w wymienionych strefach występuje największa liczba osób korzystających z pomocy
społecznej na 100 osób.
Tabela 7. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców –
stymulanta. (Dane z 12.2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

2,88

2

5,30

3

6,38

4

6,16

5

6,07

Miasto Pszów

5,50
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej
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Najwyższe wartości wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100 mieszkańców zaobserwowano w strefie numer 3.
Oznacza to, iż w strefie 3 występuje największa liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
Tabela 8. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100
mieszkańców – stymulanta. (Dane z 12.2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,26

2

0,23

3

1,32

4

0,47

5

0,52

Miasto Pszów

0,57
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

Poniższa tabela zawiera dane na temat liczby osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu ciężkiej lub długotrwałej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe
wartości wskaźnika, aniżeli wartość referencyjna dla miasta Pszów, odnotowano w strefach:
3 oraz 4, co oznacza, że w wymienionych strefach jest największa liczba osób korzystających
z pomocy społecznej z powodu ciężkiej lub długotrwałej choroby w przeliczeniu na 100 osób.
Tabela 9. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z 12.2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,26

2

0,46

3

0,68

4

0,91

5

0,33

Miasto Pszów

0,64
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

30

Diagnoza – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016 - 2030
Tabela poniżej prezentuje liczbę osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy
społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano
w strefach 3 oraz 4. Oznacza to, że w tych strefach występuje największa liczba osób
z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób.
Tabela 10. Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na
100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z 12.2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,33

2

0,23

3

0,59

4

0,75

5

0,24

Miasto Pszów

0,55
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

Tabela zawiera informacje dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej
z innych powodów w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości wskaźnika niż średnia
dla miasta Pszów (1,00) odnotowano w strefach: 2 oraz 4.
Tabela 11. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z innych powodów w przeliczeniu na 100
mieszkańców – stymulanta. (Dane z 12.2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,81

2

1,15

3

0,73

4

1,27

5

0,71

Miasto Pszów

1,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej
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Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnił dane dotyczące liczby rodzin
objętych procedurą niebieskiej karty. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w strefach
3, 4 oraz 5. Oznacza to, że w tych strefach występuje największa liczba rodzin objętych
procedurą niebieskiej karty w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
Tabela 12. Liczba rodzin objętych procedurą niebieskiej karty w przeliczeniu na 100 mieszkańców stymulanta. (Dane z 12.2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,30

2

0,23

3

0,82

4

0,60

5

0,66

Miasto Pszów

0,58

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące liczby wypadków i kolizji w przeliczeniu
na 100 mieszkańców. Wyższą wartość aniżeli wartość referencyjna dla miasta Pszów
odnotowano w strefie 2, co świadczy o występowaniu tam największej liczby wypadków i
kolizji w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
Tabela 13. Liczba wypadków i kolizji w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z 2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,18

2

2,30

3

0,09

4

0,88

5

0,90

Miasto Pszów

1,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Policji
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Dane zawarte w poniższej tabeli dotyczą wskaźnika obciążenia demograficznego 3.
Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w strefach 2 oraz 5. Wyższa wartość wskaźnika
wskazuje na większą liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym
w stosunku do osób w wieku produkcyjnym.
Tabela 14. Wskaźnik obciążenia demograficznego - stymulanta. (Dane z 07.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

64,50%

2

55,56%

3

50,21%

4

58,53%

5

63,87%

Miasto Pszów

58,97%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy

Podczas

diagnozy

analizie

poddano

także

liczbę

stowarzyszeń,

innych

organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ wpisanych do rejestru KRS w przeliczeniu na 100
mieszkańców. Średnia wartość dla miasta Pszów wynosi: 0,09, niższe wartości wskaźnika
odnotowano w strefach 1 i 3.
Tabela 15. Liczba stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ wpisanych
do rejestru KRS w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 20.07.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,04

2

0,23

3

0,00

4

0,10

5

0,19

Miasto Pszów

0,09
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta

Wskaźnik obciążenia demograficznego określa względną ilość osób młodych (kobiety, mężczyźni do 18 roku życia)
oraz osób starszych (kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia) w odniesieniu do populacji w wieku
produkcyjnym.
3
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W ramach analizy sfery społecznej wzięto również pod uwagę zaangażowanie lokalnej
społeczności w życie publiczne. Najlepszym wskaźnikiem aktywności społecznej jest
frekwencja w wyborach. Analizie poddano frekwencję w II turze wyborów Prezydenckich
w 2015 roku. Średnia wartości dla miasta Pszów wynosi 53,98%, niższą wartość w stosunku do
wartości dla miasta odnotowano w przypadku stref: 2 oraz 3. Najniższą wartość w stosunku do
średniej dla miasta odnotowano w strefie 4, co może świadczyć o niskiej świadomości
politycznej i społecznej.
Tabela 16. Frekwencja wyborcza w II turze wyborów Prezydenckich w 2015 roku - destymulanta. (Dane z
2015 roku)

Numer strefy

Wartość wskaźnika

1

57,69%

2

49,52%

3

49,52%

4

46,08%*

5

57,69%

Miasto Pszów

53,98%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

* Strefa 3 obejmuje ulice należące do 3 różnych obwodów wyborczych, na potrzeby opracowania
przyjęto, najniższą frekwencję spośród obwodów.

Analizie poddano także zdawalności egzaminów gimnazjalnych – średnia wyników uczniów.
Dane z miasta Pszów porównano do danych z powiatu wodzisławskiego i województwa
śląskiego. W przypadku przedmiotów, język polski, historia i WOS, matematyka oraz
przedmioty przyrodnicze odnotowano niższe średnie wyniki niż w powiecie wodzisławskim.
W przypadku języka angielskiego w mieście Pszów odnotowano wyższe wyniki niż w powiecie
wodzisławskim. Ze względu na podobne wyniki poszczególnych egzaminów, wskaźnika
zdawalności egzaminów gimnazjalnych nie wzięto pod uwagę w dalszych analizach.
Tabela 17. Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów. (Dane z 2015 roku)
Język
polski

Historia i WOS

Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

Język
angielski

Pszów

63,66%

63,18%

47,25%

49,45%

67,62%

Powiat wodzisławski

63,79%

64,28%

48,90%

49,23%

66,51%

Woj. Śląskie

61,88%

63,52%

47,25%

49,45%

67,62%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
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Podsumowanie – strefa społeczna
Do analizy sfery społecznej wykorzystano następujące wskaźniki, które zostały zawarte
w tabeli poniżej.
Lp.

Wskaźnik

1

Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w przeliczeniu na 100
mieszkańców
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100
mieszkańców
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w przeliczeniu na 100
mieszkańców
Liczba rodzin objętych procedurą niebieskiej karty w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Liczba wypadków i kolizji w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Wskaźnik obciążenia demograficznego
Liczba stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ wpisanych
do rejestru KRS w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Frekwencja wyborcza w II turze wyborów Prezydenckich w 2015 roku

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

W celu wskazania jednostek pomocniczych w których występuje wysokie bądź bardzo
wysokie nasilenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej dokonano syntetycznej oceny
stopnia nasilenia negatywnych zjawisk. W przypadku kryterium społecznego w celu
dokonania syntetycznej oceny zliczono wszystkie wskaźniki dla danego osiedla, których
wartość uznano za wysoką lub bardzo wysoką. Strefa 3 oraz 4, to jednostki pomocnicze
miasta o najtrudniejszej sytuacji społecznej, mierzonej w zasadzie we wszystkich wymiarach
analizy(bezrobocie, największa liczba udzielonych świadczeń z MOPS, niewielka liczba
stowarzyszeń oraz niska frekwencja).
Tabela prezentuje wartości poszczególnych analizowanych wskaźników oraz wartość
wskaźnika syntetycznego Perkala z podziałem miasta Pszów na poszczególne strefy. Biorąc
pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że wśród stref, które
znajdują się w stanie kryzysowym wymienić należy:



strefę 3 (6,261; 8 wskaźników powyżej średniej dla miasta Pszów),
strefę 4 (7,574; 8 wskaźników powyżej średniej),

Tabela 18. Wskaźnik syntetyczny Perkala - sfera społeczna
Numer
strefy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Wskaźnik
Perkala

Liczba wsk.
powyżej
średniej

1

0,002 0,109 0,000 0,026 0,000 0,196 0,110 0,181 0,042 1,000 0,840 0,000

2,506

2

2

1,000 1,000 0,690 0,000 0,308 0,000 0,000 0,783 1,000 0,374 0,000 0,703

5,155

5

3

0,465 0,420 1,000 1,000 0,648 0,695 1,000 0,033 0,000 0,000 1,000 0,703

6,261

8

4

0,560 0,706 0,936 0,223 1,000 1,000 0,634 1,000 0,357 0,583 0,575 1,000

7,574

8

5

0,000 0,000 0,910 0,267 0,112 0,013 0,734 0,000 0,366 0,956 0,177 0,000

3,535

3
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Sfera gospodarcza
Monitoring potencjału rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i analiza sytuacji zastanej jest
niezwykle ważne w kontekście planowanych działań w ramach procesu rewitalizacji. Analizie
poddany zostanie obszar przedsiębiorczości w mieście Pszów. Siłą rozwojową każdej
miejscowości

jest

jej

kondycja

ekonomiczno-gospodarcza.

Wyznaczenie

obszarów

stanowiących o problematycznym charakterze gminy pozwoli na dokonanie zmian, aby
w przyszłości ograniczyć bariery rozwojowe tej gminy. Skuteczne zaplanowanie przemian
w lokalnej gospodarce, zwiększy jej konkurencyjność i atrakcyjność dla pracowników oraz
potencjalnych inwestorów.
Podczas diagnozy sfery gospodarczej w mieście Pszów wzięto pod uwagę liczbę podmiotów
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 4 w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Niższe
wartości aniżeli wartość referencyjna dla miasta Pszów (5,71) odnotowano w strefach 1 oraz
3. Najwyższa
Tabela 19. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100
mieszkańców - destymulanta. (Dane z 06.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

5,43

2

7,60

3

4,51

4

5,98

5

6,16

Miasto
Pszów

5,71

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta

4

REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
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W tabeli zamieszczono dane na temat liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na
100 mieszkańców. Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w strefie 1 oraz 3.
Tabela 20. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających co najmniej 10 pracowników wpisanych
do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 06.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,18

2

0,46

3

0,14

4

0,25

5

0,38

Miasto
Pszów

0,24
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta

Ostatnimi danymi, które został poddany analizie w ramach sfery gospodarczej, był dane
dotyczące liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru
REGON po 1 stycznia 2015 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najniższe wartości wskaźnika
odnotowano w strefach 3 i 4.
Tabela 21. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON po 1
stycznia 2015 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 06.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,81

2

2,30

3

0,55

4

0,60

5

1,04

Miasto
Pszów

0,76

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
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Podsumowanie – sfera gospodarcza
Do analizy sfery gospodarczej wykorzystano następujące wskaźniki, które pomogły
w diagnozie tego obszaru: liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON
oraz

Krajowego

Rejestru

Sądowego

w

przeliczeniu

na

100

mieszkańców,

liczbę

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON oraz rejestru KRS
po 1 stycznia 2015 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców
W poniższej tabeli zaprezentowano wartości wskaźnika oraz wartość wskaźnika syntetycznego
Perkala (im wyższa wartość wskaźnika, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia stanu
kryzysowego) z uwzględnieniem podziału miasta Pszów na 5 stref. Tabela prezentuje wartości
poszczególnych analizowanych wskaźników oraz wartość wskaźnika syntetycznego Perkala
z podziałem miasta Pszów na poszczególne strefy. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane
w tabeli można wnioskować, że wśród stref, które znajdują się w stanie kryzysowym wymienić
należy: strefę 1 (2,404), strefę 3 (3,000)
Tabela 22. Wskaźnik syntetyczny Perkala - sfera gospodarcza

Numer strefy

Liczba
podmiotów
gospodarczych
wpisanych do
rejestru REGON

Liczba podmiotów
gospodarczych
zatrudniających co najmniej
10 pracowników wpisanych
do rejestru REGON

Liczba zarejestrowanych
podmiotów
gospodarczych
wpisanych do rejestru
REGON po 1 stycznia 2015

Wskaźnik
Perkala

1

0,703

0,852

0,849

2,404

2

0,000

0,000

0,000

0,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

4

0,526

0,666

0,967

2,159

5

0,466

0,252

0,718

1,436

W celu wskazania jednostek pomocniczych w których występuje wysokie bądź bardzo
wysokie nasilenie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej dokonano syntetycznej oceny
stopnia nasilenia negatywnych zjawisk. W przypadku kryterium gospodarczego w celu
dokonania syntetycznej oceny zliczono wszystkie wskaźniki dla danego osiedla, których
wartość uznano za wysoką lub bardzo wysoką. Strefa 1, 3 charakteryzuje się najtrudniejszą
sytuacją gospodarczą, mierzoną w prawie wszystkich wymiarach analizy(najmniejsza ilość
podmiotów gospodarczych, najmniejsza liczbą przedsiębiorstw które zatrudniają więcej niż 10
osób, oraz liczbą nowych podmiotów gospodarczych ).
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Sfera środowiskowa
Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera
środowiskowa. Analiza tego obszaru pozwoli na określenie kondycji środowiskowej Miasta
Pszów. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji środowiskowej, gdyż ma
ona wpływ na poziom jakość życia mieszkańców gminy oraz stanowi o atrakcyjności
i potencjale danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji środowiska w mieście staje się
niezwykle potrzebne w celu wyznaczenia obszarów kryzysowych wymagających działań
interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji.
Sfera środowiskowa w Mieście Pszów zdiagnozowana została na podstawie wskaźnika jakości
powietrza PM10 [μg/m3] w 2012 roku. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano dla
wszystkich stref, co oznacza największe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.
Ponadto dane z 2015 roku dla miasta Pszów, udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na średnie stężenie średnioroczne pyłu PM 10
wynoszące 44 µg/m3 oraz pyłu PM 2,5 utrzymujące się na poziomie 35 µg/m3.
Tabela 23. Wskaźnik jakości powietrza atmosferycznego PM10 [μg/m3]. (Dane z 07.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

45,01-50,00

2

45,01-50,01

3

45,01-50,02

4

40,50-45,00

5

40,50-45,01

Miasto
Pszów

44,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ Katowice.

Podsumowanie – strefa środowiskowa
Do analizy sfery środowiskowej wykorzystano Raport o stanie środowiska atmosferycznego dla
województwa śląskiego, który pomógł w diagnozie tego obszaru: wskaźnik jakości powietrza
PM10 [μg/m3]. Wszystkie strefy należy zaliczyć do stanu kryzysowego, zgodnie z wymaganiami
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Strefę 4 zamieszkuje największa liczba
ludności, dlatego należy w pierwszej kolejności podjąć działania naprawcze ograniczające
emisję do atmosfery. Ograniczenie emisji dwutlenku jest uzyskiwane głównie poprzez
wprowadzanie trzech rodzajów działań. Pierwsze z nich wiąże się bezpośrednio z poprawą
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efektywności energetycznej, a więc w konsekwencji zmniejszeniem ilości zużywanej energii.
Drugie ma na calu zmianę lokalnej struktury energetycznej na taką, w której efekt końcowy
zmniejszenia emisji uzyskuje się poprzez zmianę sposobu generacji wykorzystywanej energii.
Działania trzeciego typu uwzględniają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także
źródeł emitujących mniej gazów cieplarnianych niż używane obecnie. Najpopularniejszym
sposobem na poprawę efektywności budynków a co za tym idzie do obniżenia zużycia
energii i kosztów jej zakupu stosowanym na szeroką skalę jest ich termomodernizacja.
Obecnie wszystkie budynki wielorodzinne w ramach działań termomodernizacyjnych mają
wymieniane okna, docieplone ściany, dachy oraz modernizację instalacji centralnego
ogrzewania.
W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe przeprowadza się
udoskonalenie źródeł światła. Chodzi tu głównie o wymianę opraw oświetleniowych,
zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach
modernizowanych ciągów oświetleniowych oświetlenia ulicznego.

Realizacja inwestycji

oprócz korzyści z poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego pozwala
również na podniesienie standardu oświetlenia i bezpieczeństwa na ulicach, a także
zmniejsza koszty konserwacji instalacji oświetleniowej. Podczas Rewitalizacji należy również
pamiętać o działaniach pośrednich. Działania pośrednie mają za zadanie uświadomienie
lokalnej społeczności ich wpływu na zmiany klimatyczne, a także potencjału oszczędności
związanego z podniesieniem efektywności energetycznej.
Potrzebne są zatem akcje promocyjne i informacyjno- edukacyjne, które opierać się będą
głównie na organizacji lekcji o tematyce OZE i możliwych źródłach różnych programów
dopłat

do

projektów

termomodernizacyjnych

i

zakładających

wykorzystanie

realizowanych przez osoby prywatne.
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna
O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą także warunki przestrzennofunkcjonalne, mogą one stać się przyczynkiem do przyciągania nowych mieszkańców lub
potencjalnych inwestorów. Określenie obszarów problemowych w tym zakresie dotyczyć
będzie przede wszystkim kategorii uwarunkowań przestrzennych.

W tabeli zaprezentowano dane dotyczące osób w zasięgu sieci kanalizacyjnej w stosunku
do łącznej liczny mieszkańców. Niższe wartości aniżeli średnia dla miasta Pszów odnotowano
w strefie 1 oraz 2. W tych strefach żadna ulica nie posiada przyłączy kanalizacyjnych.
Tabela 24. Liczba osób w zasięgu sieci kanalizacyjnej w stosunku do liczby mieszkańców- destymulanta.
(Dane z 15.07.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,00%

2

0,00%

3

50,16%

4

71,82%

5

57,47%

Miasto
Pszów

49,46%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
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W ramach strefy przestrzenno-funkcjonalnej analizie poddano także liczbę przystanków
komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Niższe wartości aniżeli wartość
referencyjna wynosząca 0,11 odnotowano w strefie 4 i 5.
Tabela 26. Liczba przystanków komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta.
(Dane z 30.06.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,11

2

0,23

3

0,18

4

0,08

5

0,09

Miasto
Pszów

0,11
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta

Podsumowanie – strefa przestrzenno-funkcjonalna
Do analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej wykorzystano następujące wskaźniki, które
pomogły w diagnozie tego obszaru: liczbę budynków, które posiadają czynne przyłącze
wodociągowe w stosunku do łącznej liczby budynków, liczbę budynków, które posiadają
czynne przyłącza wodociągowe w stosunku do łącznej liczby budynków, liczbę przystanków
komunikacji miejskiej w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
Tabela prezentuje wartości poszczególnych analizowanych wskaźników oraz wartość
wskaźnika syntetycznego Perkala z podziałem miasta Pszów na poszczególne strefy. Biorąc
pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że wśród stref, które
znajdują się w stanie kryzysowym wymienić należy: strefę 1 (1,804).
Tabela 25. Syntetyczny wskaźnik Perkala - strefa przestrzenno-funkcjonalna

Numer strefy

Liczba osób w zasięgu sieci
kanalizacyjnej w stosunku do liczby
mieszkańców

Liczba przystanków
komunikacji miejskiej

Wskaźnik
Perkala

1

1,000

0,804

1,804

2

1,000

0,000

1,000

3

0,302

0,323

0,625

4

0,000

1,000

1,000
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Numer strefy

Liczba osób w zasięgu sieci
kanalizacyjnej w stosunku do liczby
mieszkańców

Liczba przystanków
komunikacji miejskiej

Wskaźnik
Perkala

5

0,200

0,912

1,112

W celu wskazania jednostek pomocniczych w których występuje wysokie bądź bardzo
wysokie nasilenie negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej dokonano
syntetycznej oceny stopnia nasilenia negatywnych zjawisk. W przypadku kryterium
przestrzenno-funkcjonalnego, w celu dokonania syntetycznej oceny zliczono wszystkie
wskaźniki dla danego osiedla, których wartość uznano za wysoką lub bardzo wysoką.
Strefa 1 charakteryzuje się najtrudniejszą sytuacją przestrzenno-funkcjonalną, mierzoną w
prawie wszystkich wymiarach analizy( liczbą osób w zasięgu sieci kanalizacyjnej oraz liczbą
przystanków autobusowych). W przypadku ulic ze strefy 1, żadna z nich nie posiada przyłącza
do sieci kanalizacyjnej. Strefa 4 boryka się z dostępnością przystanków autobusowych.
Należy zatem zwiększyć dostępność przystanków autobusowych, tak aby mieszkańcy strefy 4
korzystali z komunikacji autobusowej aniżeli indywidualnej. Co przyczyni się do ograniczenia
liczby samochodów, ograniczenia emisji oraz realizację celów zawartych w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Pszów.
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Strefa techniczna
Badany aspekt sfery technicznej, czyli infrastruktura techniczna miasta Pszów umożliwi
diagnozę jakości życia mieszkańców oraz precyzyjnie wskaże obszary problemowe z jakimi
boryka się gmina w tym zakresie. Badane wskaźniki świadczą o poziomie rozwoju
technicznego gminy.
Dane zawarte w tabeli poniżej dotyczą szacowanej długości dróg wymagających remontu
w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości aniżeli średnia dla miasta Pszów
odnotowano dla stref: 1, 3. Oznacza to, że wymienione strefy posiadają największą
szacowaną długość dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
Tabela 26. Szacowana długość dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100 mieszkańców –
stymulanta. (Dane z 07.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,18

2

0,00

3

0,14

4

0,03

5

0,05

Miasto
Pszów

0,08
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
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Tabela zawiera informacje na temat liczby wydanych pozwoleń na budowę dotyczących
budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najniższe wartości wskaźnika
odnotowano w strefach: 2, 4, 5, co wskazuje na najniższą liczbę wydanych pozwoleń na
budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców aniżeli średnia wartość dla miasta Pszów, która
wyniosła 0,08.
Tabela 27. Liczba wydanych pozwoleń na budowę dotyczących budynków mieszkalnych w
przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 2015 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,18

2

0,00

3

0,14

4

0,03

5

0,05

Miasto
Pszów

0,08
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego

Tabela prezentuje dane dotyczące liczby zabytków wpisanych do rejestru zabytków
województwa śląskiego w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Niższe wartości aniżeli wartość
referencyjna odnotowano w strefie 3 oraz strefie 4, w których nie jest zlokalizowany żaden
zabytek wpisany do rejestru.
Tabela 28 Liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego w przeliczeniu na
100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 08.2016 r.)

Numer strefy

Wartość
wskaźnika

1

0,04

2

0,23

3

0,00

4

0,00

5

0,09

Miasto
Pszów

0,03
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
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Podsumowanie – strefa techniczna
Do analizy sfery technicznej wykorzystano następujące wskaźniki, które pomogły w diagnozie
tego obszaru: szacowaną długości dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100
mieszkańców,

liczbę

wydanych

pozwoleń

na

budowę

(w

tym:

nowa

zabudowa

mieszkaniowa, przebudowa istniejących obiektów mieszkaniowych) w przeliczeniu na 100
mieszkańców, liczbę zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków w przeliczeniu na
100 mieszkańców.
Tabela prezentuje wartości poszczególnych analizowanych wskaźników oraz wartość
wskaźnika syntetycznego Perkala z podziałem miasta Pszów na poszczególne strefy. Biorąc
pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że wśród stref, które
znajdują się w stanie kryzysowym wymienić należy: strefę 2 (2,000), strefę 4 (1,955), strefę 5
(1,701).
Tabela 29. Syntetyczny wskaźnik Perkala - strefa techniczna

Numer strefy

Szacowana długość
dróg
wymagających
remontu

Liczba wydanych
pozwoleń na budowę
dotyczących budynków
mieszkalnych

Liczba zabytków
wpisanych do rejestru
zabytków województwa
śląskiego

Wskaźnik
Perkala

1

0,559

0,000

0,840

1,399

2

1,000

1,000

0,000

2,000

3

0,000

0,260

1,000

1,260

4

0,132

0,823

1,000

1,955

5

0,370

0,743

0,588

1,701

W celu wskazania jednostek pomocniczych w których występuje wysokie bądź bardzo
wysokie nasilenie negatywnych zjawisk w sferze technicznej dokonano syntetycznej oceny
stopnia nasilenia negatywnych zjawisk. W przypadku kryterium technicznego, w celu
dokonania syntetycznej oceny zliczono wszystkie wskaźniki dla danego osiedla, których
wartość uznano za wysoką lub bardzo wysoką. Strefa 2, 4 ora 5 charakteryzują się
najtrudniejszą sytuacją techniczną, mierzoną w prawie wszystkich wymiarach analizy
(długością dróg wymagających remontu, najmniejszą liczbą pozwoleń na budowę, oraz
najmniejszą ilością zabytków ). Strefa 2 która ma najgorszy stan nawierzchni dróg, posiada
również największą ilość wypadków oraz kolizji, należy zatem dążyć do poprawy stanu
nawierzchni, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Strefa 4 posiada
najmniejszą liczbę wydanych pozwoleń na budowę, co świadczy o nieatrakcyjności miejsca.
Wysoki stopień bezrobocia, duża liczba osób korzystających ze świadczeń społecznych, brak
dostępności do przystanków autobusowych, wpływa niekorzystnie na inwestorów. W celu
przywrócenia atrakcyjności oraz pobudzenia rynku nieruchomości na inwestora należy
zaproponować obniżenie podatku od gruntu i nieruchomości, oraz zminimalizować wysokie
wskaźniki społeczne.
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OBSZARY ZDEGRADOWANE
Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do
których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski
poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym
oraz kulturalnym. Co więcej, obszar zdegradowany cechuje się co najmniej jednym
negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej.
Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej analizy
wskaźnikowej w pięciu sferach, podczas której wykorzystano także syntetyczny wskaźnik
Perkala. Wyższą wartość wskaźnika syntetycznego Perkala, należy interpretować jako obszar,
na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska.
Tabela 30. Obszary zdegradowane – podsumowanie
strefa
strefa
przestrzennośrodowiskowa
funkcjonalna

Numer
strefy

Strefa
społeczna

strefa
gospodarcza

strefa
techniczna

suma

1

2,506

2,404

1,000

1,804

1,169

8,883

2

5,155

0,000

0,800

1,000

3,000

9,955

3

6,261

3,000

1,000

0,625

0,779

11,665

4

7,574

2,159

1,000

1,000

1,955

13,688

5

3,535

1,436

0,800

1,112

1,113

7,996

Miasto
Pszów

5,946

2,162

0,900

1,117

1,511

10,437

Ze względu na niewielką liczbę stref o nasilonej koncentracji negatywnych zjawisk, analiza
została pogłębiona o ulice, w ten sposób bardzo dokładnie można wyznaczyć punkty
krytyczne miasta Pszów. Wykaz ulic wraz z uzasadnieniem przedstawia poniższa tabela 31.
Tabela 31. Obszary zdegradowane w mieście Pszów
Numer strefy

Obszar strefy (ulice)

Gospodarcza

Uzasadnienie


niewielka liczba podmiotów gospodarczych



brak nowych podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych po 1 stycznia 2015 roku.

Strefa 1
Krzyżowa



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



brak nowych podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych po 1 stycznia 2015 roku.
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Numer strefy

Obszar strefy (ulice)

Uzasadnienie


najwyższy wskaźnik w strefie 1- pod względem
osób korzystających z pomocy społecznej


Workowa

wysoki wskaźnik osób korzystających z mops
z powodu alkoholizmu



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



brak nowych podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych po 1 stycznia 2015 roku

Daleka

Zielona



wysoki wskaźnik osób bezrobotnych



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



brak nowych podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych po 1 stycznia 2015 roku

Strefa 1

Jesionowa, Łanowa

Liczba
mieszkańców:
1706



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



najwyższy wskaźnik w strefie 1- pod względem
osób bezrobotnych

Krzyżkowicka



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy
społecznej


Dolna, Jana Krasickiego

Gen. S. Grota-Roweckiego,
Żużlowa, Stefana Okrzei,
Oskara Kolberga

wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy
społecznej



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



wskaźnik bezrobocia



wysoki wskaźnik osób bezrobotnych



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy
społecznej



niewystarczająca dostępność przystanków
autobusowych

Franciszka Chrószcza, Jana
Strefa 2
Liczba
mieszkańców:
568

Długosza



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



brak dużych przedsiębiorstw zatrudniających

Janusza Kusocińskiego,
Kalwaryjska

powyżej 10 pracowników


brak stowarzyszeń organizacji



frekwencja wyborcza najniższa dla miasta Pszów
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Numer strefy

Obszar strefy (ulice)

Uzasadnienie


niewystarczająca dostępność przystanków
autobusowych

Lipowa

Władysława Andersa



najwyższy wskaźnik bezrobocia w całej strefie 2



niewystarczająca dostępność przystanków
autobusowych



zły stan dróg



najwyższy wskaźnik osób korzystających z
pomocy społecznej



wysoki wskaźnik osób bezrobotnych



brak stowarzyszeń



niewielka liczba podmiotów gospodarczych



brak nowych podmiotów gospodarczych

Adolfa Dygasińskiego

zarejestrowanych po 1 stycznia 2015 roku


brak przyłączy do sieci kanalizacyjnej



niewystarczająca dostępność przystanków
autobusowych



brak przyłączy do sieci kanalizacyjnej



niewystarczająca dostępność przystanków

Rodakowskiego, Ignacego
Łukasiewicza
Strefa 3

autobusowych


brak podmiotów gospodarczych



najwyższy wskaźnik osób korzystających z
pomocy społecznej w strefie 3

Liczba
mieszkańców:
2059



wysoki wskaźnik osób bezrobotnych



wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy

Karola Miarki, Leopolda Staffa

społecznej


brak przyłączy do sieci kanalizacyjnej



wskaźnik kolizji drogowych



wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy
społecznej


Małgorzaty Fornalskiej

najwyższy wskaźnik os. korzystających z pomocy
społecznej z powodu alkoholizmu



brak przyłączy do sieci kanalizacyjnej



niewystarczająca dostępność przystanków
autobusowych
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Numer strefy

Obszar strefy (ulice)

Uzasadnienie


wysoki wskaźnik osób długotrwale
pozostającymi bezrobotnymi

Tadeusza Kościuszki



wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy
społecznej



niewystarczająca dostępność przystanków
autobusowych

Juranda, Józefa Tytki,
Pszowska, Księcia Witolda,
Marii Konopnickiej, Alojzego
Biernackiego, Romualda
Traugutta, Władysława

Strefa 4
Liczba
mieszkańców:
4678

Jagiełły, Śląska, Komuny



wysoki wskaźnik osób pozostających bez pracy



wysoki wskaźnik osób korzystających z mops



brak wniosków/pozwoleń na budowę



wysoki wskaźnik wypadków drogowych oraz

Paryskiej, Walerego
Wróblewskiego

Kraszewskiego

kolizji


Bohaterów Westerplatte,
Strefa 5

Hugo Kołłątaja,

Liczba
mieszkańców:
1648

Paderewskiego, ks. Pawła

Ponadto

Skwary, Niepodległości,



wysokie wskaźniki osób korzystających z mops



wysoki wskaźnik bezrobocia



niewielka liczba wniosków-o pozwolenie na

Obrońców Pokoju, POW

wśród

obszarów

brak przyłączy do sieci kanalizacyjnej

zdegradowanych

budowę

wskazano

na

dwa

obszary

które

są

niezamieszkałe, natomiast posiadają duży potencjał dla dalszego rozwoju miasta Pszów.
Wskazane obszary zostały zapisane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta
Pszów na lata 2011-2020, w ramach priorytetu operacyjnego PO-III.
Ustawowo dopuszczono możliwość włączenia w skład obszaru rewitalizacji niezamieszkałych
terenów poprzemysłowych, w tym poportowych i powydobywczych, terenów powojskowych
albo pokolejowych, na których występują negatywne zjawiska gospodarcze, środowiskowe,
przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne. Na terenie miasta Pszów znajduje się obszar
pokopalniany. Jest to KWK „ANNA” oraz Hałda Wrzosy obecnie teren niezagospodarowany i
zaniedbany, z ulegającymi degradacji pozostałościami budynków pokopalnianych. Posiada
on dogodne usytuowanie. Ze względu na swoje położenie i cechy terenu, posiada warunki
do wykorzystania jej dla celów turystyczno-rekreacyjnych, gospodarczych, społecznych, czy
środowiskowych.
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Tabela 32. Obszary zdegradowane niezamieszkałe w mieście Pszów
Numer strefy

Nazwa obszaru

Uzasadnienie
Na wskazanym obszarze w najbliższych latach, zostanie

Strefa 4

Hałda Wrzosy

zagospodarowany teren na cele sportowo-rekreacyjne.
Priorytet Operacyjny PO-III- w ramach Zrównoważonej
Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Pszów
Na wskazanym obszarze w najbliższych latach, zostanie
zagospodarowany teren pokopalniany na

Strefa 4

KWK Anna

cele pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii. Priorytet Operacyjny PO-II- w ramach
Zrównoważonej Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Pszów
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OBSZARY REWITALIZACJI

Zaprezentowana powyżej diagnoza posłużyła do wyznaczenia obszarów zdegradowanych
oraz obszarów rewitalizacji w Mieście Pszów, które mają zostać objęte Lokalnym Programem
Rewitalizacji. Obszar rewitalizacji stanowi element obszaru zdegradowanego. Cechuje się on
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz gospodarczej lub
środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Ponadto obszar rewitalizacji
ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Obszary zdegradowane w Mieście Pszów zamieszkiwany jest przez 10 659 osób (79,76%
mieszkańców). Odsetek ten znacznie przekracza maksymalne wartości, jakie zawarte są
w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Według Ustawy obszar
rewitalizacyjny nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie
więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Wskutek tego obszary zdegradowane zostały
ograniczone. Nastąpiło to na podstawie analizy desk research, analizy wskaźnikowej oraz
badań zrealizowanych techniką CATI wśród mieszkańców Miasta Pszów. Istotnym czynnikiem,
który wzięto pod uwagę w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji było także znaczenie
obszaru rewitalizacji dla rozwoju miasta. Co więcej wyznaczone obszary cechują się licznymi
potencjałami, które należy wzmacniać aby Miasto miała możliwość zrównoważonego
rozwoju.
Obszary rewitalizacji zostały wyznaczone również na podstawie przeprowadzonych spotkań
warsztatowo-informacyjnych z udziałem lokalnej społeczności (mieszkańcy, młodzież) oraz
sektorem gospodarczym, NGO, publicznym.
W trakcie delimitacji obszarów rewitalizacji poddano analizie każdą strefę, ze względu na
niewielką liczbę stref, analiza została pogłębiona o ulice, uwzględniono wskaźniki oraz wyniki
które uzyskano podczas dwudniowych warsztatów. W wyniku tego obszar rewitalizacji jest
zamieszkiwany przez 3954 osoby. Wśród wskazanych w poniższej tabeli stref znajduje się
również obszar pokopalniany KWK Anna oraz teren Hałdy Wrzosy, strefy te nie są
zamieszkiwane przez osoby. Wskazane strefy cechują się negatywnymi zjawiskami zarówno
społecznymi( wysoki odsetek korzystających ze świadczeń społecznych, osoby bezrobotne,
przestępczość),

gospodarczymi(niewielka

środowiskowymi(zanieczyszczenie
(dostępność

infrastruktury

powietrza)

liczba
jak

wodno-kanalizacyjnej,

podmiotów

również

gospodarczych),

przestrzenno

pustostany).

technicznymi.

Realizacja

działań

naprawczych z udziałem interesariuszy procesu rewitalizacji wpłynie na poprawę jakości
życia mieszkańców nie tylko obszaru poddanego rewitalizacji ale całego Miasta.
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Tabela 33. Obszar rewitalizacji.

Strefa

ulice

Strefa I

Strefa II

Strefa III

Strefa IV

Strefa V
Strefa VI
Strefa VII

Workowa,
Dolna, Okrzei,
Daleka,
Krasickiego
F. Chrószcza,
Kusocińskiego,
Lipowa, W.
Andersa
Rodakowskiego,
Fornalskiej, Oś. T.
Kościuszki
Sportowa,
Majakowskiego,
Pszowska do ul.
Komuny
Paryskiej,
Komuna
Paryskiej, POW,
Skwary, Witolda,
Juranda,
Konopnickiej,
Śląska,
Kraszewskiego
Kołłątaja
KWK Anna
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Mapa 2. Obszar rewitalizacji.

Diagnoza – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016 - 2030

SPIS TABEL
Tabela 1. Charakterystyka badanych stref. ........................................................................................... 7
Tabela 2. Lista wskaźników......................................................................................................................... 8
Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie Jasienica, podział ze względu
na rodzaj działalności wg klasyfikacji PKD 2007.Stan na dzień 31.12. ............................................. 21
Tabela 4. Podmioty wg klas wielkości w gminie Pszów. Stan na dzień 31.12. ................................ 22
Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym – stymulanta. (Dane z 12.2015 r.) ................................................................................. 28
Tabela 6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym – stymulanta. (Dane z 12.2015 r.) ................................................................................. 29
Tabela 7. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100
mieszkańców – stymulanta. (Dane z 12.2015 r.) .................................................................................. 29
Tabela 8. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu w
przeliczeniu na 100 mieszkańców – stymulanta. (Dane z 12.2015 r.) ............................................... 30
Tabela 9. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub
ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z 12.2015 r.) ............ 30
Tabela 10. Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w
przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z 12.2015 r.) ............................................... 31
Tabela 11. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z innych powodów w
przeliczeniu na 100 mieszkańców – stymulanta. (Dane z 12.2015 r.) ............................................... 31
Tabela 12. Liczba rodzin objętych procedurą niebieskiej karty w przeliczeniu na 100
mieszkańców - stymulanta. (Dane z 12.2015 r.) ................................................................................... 32
Tabela 13. Liczba wypadków i kolizji w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta. (Dane z
2015 r.) .......................................................................................................................................................... 32
Tabela 14. Wskaźnik obciążenia demograficznego - stymulanta. (Dane z 07.2016 r.)................ 33
Tabela 15. Liczba stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ
wpisanych do rejestru KRS w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z
20.07.2016 r.) ............................................................................................................................................... 33
Tabela 16. Frekwencja wyborcza w II turze wyborów Prezydenckich w 2015 roku destymulanta. (Dane z 2015 roku) ......................................................................................................... 34
Tabela 17. Zdawalność egzaminu gimnazjalnego – średnia wyników uczniów. (Dane z 2015
roku) ............................................................................................................................................................. 34
Tabela 18. Wskaźnik syntetyczny Perkala - sfera społeczna ............................................................. 35
Tabela 19. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu
na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 06.2016 r.) ................................................................ 36
Tabela 20. Liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających co najmniej 10 pracowników
wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z
06.2016 r.) .................................................................................................................................................... 37
Tabela 21. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru
REGON po 1 stycznia 2015 r. w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z
06.2016 r.) .................................................................................................................................................... 37
Tabela 22. Wskaźnik syntetyczny Perkala - sfera gospodarcza ........................................................ 38
Tabela 23. Wskaźnik jakości powietrza atmosferycznego PM10 [μg/m3]. (Dane z 07.2016 r.) ... 39
Tabela 24. Liczba osób w zasięgu sieci kanalizacyjnej w stosunku do liczby mieszkańcówdestymulanta. (Dane z 15.07.2016 r.) ..................................................................................................... 41
Tabela 25. Syntetyczny wskaźnik Perkala - strefa przestrzenno-funkcjonalna ............................... 42
Tabela 26. Szacowana długość dróg wymagających remontu w przeliczeniu na 100
mieszkańców – stymulanta. (Dane z 07.2016 r.) .................................................................................. 44

Diagnoza – Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016 - 2030
Tabela 27. Liczba wydanych pozwoleń na budowę dotyczących budynków mieszkalnych w
przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 2015 r.) ............................................... 45
Tabela 28 Liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego w
przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. (Dane z 08.2016 r.) .......................................... 45
Tabela 29. Syntetyczny wskaźnik Perkala - strefa techniczna........................................................... 46
Tabela 30. Obszary zdegradowane – podsumowanie ...................................................................... 47
Tabela 31. Obszary zdegradowane w mieście Pszów ....................................................................... 47
Tabela 32. Obszary zdegradowane niezamieszkałe w mieście Pszów ........................................... 51

SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Kierunki wykorzystania powierzchni lądowej jednostki terytorialnej. Stan na dzień
31.12.2014. ................................................................................................................................................... 11
Rysunek 2.Liczba mieszkańców gminy Pszów. Stan na dzień 31.12................................................. 12
Rysunek 3. Saldo migracji. Stan na dzień 31.12. .................................................................................. 12
Rysunek 4. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w gminie Pszów. Stan na
dzień 31.12. ................................................................................................................................................. 13
Rysunek 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego. Stan na dzień 31.12. ............................................. 14
Rysunek 6. Liczba rodzin otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci. Stan na dzień 31.12. ... 14
Rysunek 7. Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w gminie.
Stan na dzień 31.12. .................................................................................................................................. 15
Rysunek 8. Liczba wypadków drogowych na 100 tys. Ludności. Stan na dzień 31.12. ............... 16
Rysunek 9. Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach
przygotowawczych (1000 mieszkańców). Stan na dzień 31.12. ...................................................... 16
Rysunek 10. Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. Dzieci w
wieku 3-5 lat. Stan na dzień 31.12........................................................................................................... 17
Rysunek 11. Liczba uczniów w szkołach podstawowych w gminie Pszów. Stan na
dzień 31.12. ................................................................................................................................................. 18
Rysunek 12. Współczynnik skolaryzacji brutto: szkoły podstawowe. Stan na dzień 31.12. .......... 18
Rysunek 13. Współczynnik skolaryzacji brutto: gimnazja. Stan na dzień 31.12. ............................. 19
Rysunek 14. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców. Stan na
dzień 31.12. ................................................................................................................................................. 19
Rysunek 15. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie Pszów. Stan na dzień 31.12. 20
Rysunek 16. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym. Stan na dzień 31.12. ...................................................................................................... 21
Rysunek 17. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w gminie
Pszów. Stan na dzień 31.12. ..................................................................................................................... 22
Rysunek 18. Liczba Ludności korzystająca z oczyszczalni ścieków. Stan na dzień 31.12 ............. 23
Rysunek 19. Zużycie wody na 1 mieszkańca [w m3]. Stan na dzień 31.12. .................................... 24
Rysunek 20. Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku na jednego mieszkańca [w kg]. Stan
na dzień 31.12............................................................................................................................................. 24
Rysunek 21. Udział osób korzystających z instalacji wodociągowych w ogólnej liczbie
ludności. Stan na dzień 31.12. ................................................................................................................. 25
Rysunek 22. Udział osób korzystających z instalacji kanalizacyjnych w ogólnej liczbie ludności.
Stan na dzień 31.12. .................................................................................................................................. 26
Rysunek 23. Liczba mieszkań w gminie Pszów. Stan na dzień 31.12 ................................................ 26
Rysunek 24. Liczba nowych budynków oddanych do użytkowania. Stan na dzień 31.12. ........ 27
Rysunek 25. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Stan na dzień 31.12. .......................... 27

1

