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1 Sytuacja demograficzna
W demografii polskiego społeczeństwa obecnie obserwuje się zgodność z
ogólnoświatową tendencją do starzenia się społeczeństw. Literatura przedmiotu i liczne
dane statystyczne wskazują dwie charakterystyczne cechy tego procesu. Pierwszą jest
jego nieuchronność wynikająca z relatywnego wzrostu odsetka seniorów przy
jednoczesnym zmniejszaniem się skłonności do wydawania potomstwa. Ponadto coraz
częściej jako istotna wskazywana jest rola starzenia się społeczeństwa jako świadectwa
„dojrzałości” demograficznej i akcentowaniu potencjału gospodarczego i związanego z
nim spadku umieralności. Podobne tendencje oddziałują na sytuację demograficzną
obszaru Partnerstwa.
W 2019 roku obszar Partnerstwa zamieszkiwało blisko 17 tysięcy ludności, z czego
ponad połowa (55,9%) stanowiła ludność gminy Koniecpol. Mimo, iż w województwie
śląskim w okresie od 1995 r. do 2019 r zaobserwowano wzrost liczby ludności o około
23 tysiące, to na obszarze Partnerstwa liczba ludności systematycznie spadała.
Największy spadek ludności odnotowano w gminie Koniecpol (o 1654 osoby), zaś
najmniejszy w gminie Irządze (o 579).
Również, w ostatnim dwudziestoleciu na stałym poziomie utrzymuje się gęstość
zaludnienia. W 2019 r. gęstość zaludnienia w gminie Koniecpol wyniosła 64 os./km 2. W
pozostały analizowanych gminach, które mają charakter wiejski, gęstość zaludnienia
oscylowała na poziomie 37-39 os./km2, przy czym najmniejsza wartość występowała w
gminie Irządze. W porównaniu do poziomu zurbanizowania województwa śląskiego (366
os./km2), są to bardzo niewielkie wartości świadczące o nieznacznym poziomie
urbanizacji na obszarze Partnerstwa.
Tabela 1 Gęstość zaludnienia na km2
Gmina

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

72

71

71

70

70

70

69

70

69

68

68

67

66

66

66

65

64

Lelów

43

44

43

42

42

42

41

41

41

41

40

40

40

40

40

39

39

Irządze

40

40

40

41

40

39

39

40

39

40

39

39

38

38

38

37

37

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Analiza zmiany liczby ludności w gminach Partnerstwa wskazuje jednoznacznie na
zjawisko depopulacji, które jest widoczne w całym województwie śląskim. Obserwuje
się ujemne wartości zmiany liczby ludności. W odniesieniu do całego województwa
śląskiego, gminy Partnerstwa zostały zaliczone do obszarów, których odsetek zmian
ludności w ostatnich latach jest najwyższy. Co ciekawe, w latach 2015-2016 w Lelowie
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nastąpił niewielki wzrost liczby ludności na poziomie 2,6 na 1000 mieszkańców.
Jednakże, w 2018 r. nastąpił gwałtowany spadek liczby ludności. W 2019 r. w
porównaniu do roku wcześniejszego, największy spadek ludności zaobserwowano w
gminie Irządze (-11,0), zaś najmniejszy w gminie Koniecpol (-9,7). Są to duże wartości w
porównaniu do całego województwa śląskiego, w przypadku którego wartość wyniosła –
3,2.
Tabela 2 Zmiana ludności na 1000 mieszkańców
Gmina

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

-11,3

-4,5

-7,7

-11,5

-1,6

1,3

-9,8

6,8

-9,1

-12,1

-10,1

-6,2

-9,8

-5,1

-8,8

-10,9

-9,7

Lelów

-9,3

3,2

-4,2

-8,2

-5,8

-2,5

-9,7

-7,1

-2,0

-9,7

-4,8

-4,6

-7,5

2,6

-2,4

-11,6

-9,9

Irządze

-2,4

-13,1

-3,1

-8,9

-15,2

-21,7

-7,2

11,9

-3,6

2,5

-7,8

-14,4

-5,5

-11,0

-13,7

-12,8

-11,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Niekorzystne tendencje demograficzne na obszarze Partnerstwa wynikają m.in. z
negatywnych wyników w zakresie ruchu naturalnego ludności. W latach 2016-2019
obserwuje się ujemny przyrost naturalny na terenie Partnerskich gmin. Oznacza to, iż
liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń. Największe wahania wśród analizowanych
gmin można zaobserwować w roku 2017, gdzie w gminie Irządze współczynnik przyrostu
naturalnego na 1000 mieszkańców wyniósł aż -12 i był najwyższy, podczas gdy w
przypadku gminy Lelów był on najniższy. Od 2017 roku można zauważyć tendencję
wzrostową współczynnika dla gminy Irządze oraz tendencję spadkową dla gminy Lelów.
W odniesieniu do gminy Koniecpol różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów
utrzymuje się na stałym, niskim poziomie. Dla województwa śląskiego obserwuje się
niewielkie ujemne wartości przyrostu naturalnego. W 2019 roku wyniósł on -2,49.
Najlepsze wartości odnotowano w gminie Irządze, najgorsze zaś w gminie Lelów.
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Wykres 1 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców1
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Wyludnianie obszarów gmin, znajduje również potwierdzenie w odpływie migracyjnym
ludności. Nie odnotowano migracji zagranicznych. Jednakże, ogólne saldo migracji w
latach 2015-2019 jest ujemne. Najwyższe, ujemne wartości salda migracji obserwuje się
w gminie Koniecpol – w 2019 r. i wynosi ono -51 osób. Jedynie, w Lelowie w roku 2016
oraz 2019 wskaźnik był dodatni, ale na bardzo niskim poziomie. Na obszarze
Partnerstwa współczynnik salda migracji na 1000 mieszkańców utrzymuje się od 2003
roku na zbliżonym poziomie. W 2019 roku najwyższe saldo migracji odnotowano w
gminie Koniecpol (-5,4), zaś w Lelowie najniższe i miało ono wartość dodatnią (2,9), co
znaczy, iż napływ ludności był większy w tym roku niż odpływ. Współczynnik salda
migracji na 1000 mieszkańców dla województwa śląskiego w 2019 roku wyniósł -1,0.
Tabela 3 Saldo migracji na 1000 mieszkańców
Gmina

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

-5,6

-2,0

-2,8

-5,1

-2,2

-1,2

-2,8

-4,7

-5,6

-5,5

-5,1

-1,3

bd

-2,9

-4,6

-6,1

-5,4

Lelów

1,1

1,5

-1,7

-1,5

1,0

-08

-2,1

4,1

5,5

3,8

2,0

-2,4

bd

1,6

-1,4

-2,0

2,9

Irządze

0,7

-4,7

-3,1

0,7

1,0

-6,3

-2,9

0,7

-2,1

2,1

-4,6

-9,4

bd

-6,3

-1,5

-2,6

-3,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Analiza danych statystycznych w latach 2002-2019 w zakresie liczby zawieranych
małżeństw na 1000 ludności wskazuje na spadek zawieranych małżeństw w gminie
1

Ze względu na braki danych, prezentacja wskaźnika odnosi się wyłącznie dla lat 20162019.
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Koniecpol, a wzrost w gminie Lelów i Irządze, co może stanowić odzwierciedlenie
tradycyjnego modelu rodziny. Są to wartości wyższe od wartości zarejestrowanych dla
województwa śląskiego. Zwłaszcza gwałtowany wzrost liczby zawieranych małżeństw
nastąpił w roku 2019. Najwyższą liczbę zawieranych małżeństw na 1000 ludności
odnotowano w gminie Irządze (9,5), a najniższą w gminie Koniecpol (4,3). W
województwie śląskim wartość ta znajdowała się na stałym poziomie i w 2019 roku
wyniosła 4,7. Jednakże, tym samym, nieznacznie rośnie liczba rozwodów (dane
powiatowe).
Wykres 2 Liczba zawieranych małżeństw na 1000 ludności

Liczb zawieranych małżeństw na 1000 ludności
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Koniecpol

Lelów

Irządze

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Struktura wieku ludności odzwierciedla ogólne tendencje krajowe i światowe. Czynnik
udziału poszczególnych grup ludności (w wieku produkcyjnym, przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym) w szczególny sposób odzwierciedla potencjał demograficzny, ale
również gospodarczy obszaru. Im mniej osób młodych, zdolnych do pracy i więcej osób
starszych, tym niższy potencjał rozwojowy w zakresie demograficznym i gospodarczym.
Analiza struktury wieku ludności obszaru Partnerstwa wskazuje na tendencje starzenia
się społeczeństw. Na obszarze Partnerstwa, jak i w całym województwie śląskim
sukcesywnie spada liczba osób w wieku produkcyjnym na rzecz osób w wieku
poprodukcyjnym. W 2019 roku odsetek osób w wieku produkcyjnym oscyluje na
poziomie 61%, zaś w wieku poprodukcyjnym – 25%. Na przestrzeni ostatniego
dziesięciolecia we wszystkich gminach zauważalny jest wzrost odsetka osób w wieku
65+, a największy w gminie Koniecpol i Irządze na poziomie 21% w 2019 roku (t. 1/5
ludności regionu). Wartość ta jest wyższa od wartości odnotowanej w województwie
śląskim (19,2%). Może to wskazywać na wydłużający się okres starości i długość trwania
życia. Grupa seniorów jest silnie sfeminizowana. Obserwuje się wysoką wartość
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współczynnika feminizacji w tej grupie wiekowej. W 2019 roku w gminie Lelów na 100
mężczyzn przypadało aż 187 kobiet, w gminie Koniecpol – 184 kobiet, a w gminie
Irządze – 173 kobiety. Należy zaznaczyć, iż są to wartości znacznie przekraczające dane
zaobserwowane dla województwa śląskiego.
Systematycznie wzrasta poziom obciążenia demograficznego (odsetek liczby osób w
wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym). W 2019 roku na
obszarze Partnerstwa jego wartość oscyluje na poziomie 30,0%. Najwyższą wartość
odnotowano w gminie Irządze (31,7%), a najmniejszą w gminie Lelów (29,3%). Są to
wartości przekraczające poziom dla województwa śląskiego (27,7%). Znaczącym
wskaźnikiem dla określenia potencjału gospodarczego w zakresie siły roboczej jest
współczynnik potencjału demograficznego (odsetek ludności 25-34 lata), a ten od 1999
roku znacząco wzrósł. W gminie Irządze zaobserwowano największy wzrost odsetka
osób w wieku najbardziej aktywnym zawodowo (o ok. 5%), najmniejszy wzrost – w
gminie Koniecpol (o ok.1%).
Wykres 3 Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
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Wykres 4 Współczynnik potencjału demograficznego (odsetek ludności 25-34 lata)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie SAS
Prognozowane zmiany demograficzne nie są korzystne dla obszaru Partnerstwa. Ze
względu na dostępność, analizie poddano dane dla powiatu częstochowskiego i
zawierciańskiego. Szybka zmiana w kierunku starzenia się społeczeństwa oznacza duże
wymagania społeczne, wzrost w obszarze silver economy oraz zmiany na rynku pracy.
Prognozy wskazują na znaczny ubytek ludności do roku 2050, w powiecie
częstochowskim liczba ludności zmniejszy się o 5%, natomiast w powiecie
zawierciańskim zmiana ta jest na poziomie aż 20%. Pogłębiona analiza danych wskazuje
na spadek liczby ludności w obu powiatach w wieku produkcyjnym oraz wzrost liczby
ludności w wieku poprodukcyjnym. Dane te są zbliżone do tych określonych dla
województwa śląskiego. W 2050 roku odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w
województwie śląskim wyniesie 30,5%. Skutkuje to koniecznością zapewnienia
odpowiednich usług zdrowotnych, rozwoju silver economy, ale i podjęcia działań
aktywizujących. Głównym wyzwaniem będzie przeciwdziałanie tendencjom
depopulacyjnym związanym zarówno z ujemnym przyrostem naturalnym, jak i ujemnym
saldem migracji.
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Wykres 5 Prognoza dla powiatu częstochowskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Wykres 6 Prognoza dla powiatu zawierciańskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
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2 Popyt na usługi (publiczne i rynkowe) oraz
infrastrukturę techniczną i społeczną w
kontekście zmian demograficznych
Analiza zapotrzebowania na usługi publiczne oraz infrastrukturę techniczną i społeczną
w kontekście zmian demograficznych została dokonana na podstawie danych
statystycznych, badań ankietowych (mieszkańców i młodzieży – Raporty z badań w
załączeniu do Strategii terytorialnej, odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3) oraz
matrycy bilansu usług – zagregowane wyniki w tabeli poniżej.
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Tabela 4 Zagregowane wyniki matrycy bilansu usług
Koniecpol

Irządze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Usługi bankowe
i finansowe
(pożyczki,
90,00%
kredyty, doradztw
o)

10,00%
Częstochowa,
Włoszczowa

90,00%

10,00% Koniecpol

70,00%

20,00% Lelów
10,00% Katowice

Zakupy na
targowiskach

80,00%

20,00% Lelów

80,00%

10,00% Koniecpol
10,00% Żarki

10,00%

80,00% Lelów
10,00% Żarki

40,00%

60,00%
Częstochowa,
Katowice, Łódź,
Włoszczowa

0,00%

50,00% Koniecpol
50,00%
Częstochowa,
Katowice

10,00%

40,00% Lelów
50,00% Zawiercie

85,00%

15,00%
Włoszczowa,
Częstochowa

90,00%

5,00% Koniecpol
60,00%
5,00% Szczekociny

Rodzaj usługi

Zakupy w sieciach
handlowych,
większych
sklepach,
hurtowniach
Zakupy
podstawowe

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

Lelów

30,00% Lelów
10,00%
Szczekociny
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Koniecpol
Rodzaj usługi

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

60,00%

40,00%
Częstochowa,
Włoszczowa

Lelów
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

30,00%

20,00% Koniecpol
50,00%
Częstochowa,
Katowice

Irządze
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

20,00%

50,00% Lelów
30,00%
Szczekociny

80,00%

5,00% Koniecpol
15,00% wszystkie
okoliczne gminy

20,00%

50,00% Lelów
30,00%
Szczekociny

10,00%

20,00% Lelów
70,00% Zawiercie

60,00%

20,00% Lelów
20,00% Kroczyce

artykuły gosp.
dom. i żywność
Zakupy artykułów
przemysłowych,
odzieży, AGD

Usługi budowlane,
85,00%
remontowe

15,00% Kłomnice,
Blachownia,
Włoszczowa,
Częstochwoa

Usługi serwisowe,
naprawcze,
informatyczne

70,00%

30,00%
Częstochowa,
Włoszczowa

10,00%

5,00% Koniecpol
85,00%
Częstochowa,
Katowice

Usługi rolnicze i
obsługi (dla)
rolnictwa

100,00%

-

95,00%

5,00% Irządze
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Koniecpol
Rodzaj usługi

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

Edukacja
podstawowa dzieci
i opieka nad
98,00%
dzieckiem
(przedszkole,
żłobek)

Edukacja: licea,
technika, szkoły
branżowe i
zawodowe

80,00%

Edukacja w
0,00%
szkołach wyższych

Lelów

Irządze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

2,00% Dąbrowa
Zielona

100,00%

-

90,00%

2,00% Lelów
8,00% Katowice

0,00%

20,00% Koniecpol
80,00%
Szczekociny,
Częstochowa,
Kraków,
Włoszczowa,
Myszków

100,00%
Częstochowa, Łódź, 0,00%
Kielce, Katowice,
Kraków i inne

100,00% uczelnie
wyższe w całym
kraju

20,00%
Częstochowa,
Włoszczowa, inne

2,00% Koniecpol

0,00%

0,00%

98,00% Zawiercie,
Częstochowa,
Szczekociny,
Sosnowiec,
Kraków, Żarnowiec,
Pilica, Myszków
100,00%
Częstochowa,
Katowice,
Sosnowiec,
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Koniecpol
Rodzaj usługi

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Lelów
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Irządze
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

ośrodki
akademickie
Dokształcanie się,
edukacja własna,
kursy, szkolenia
Doradztwo i
pośrednictwo
zawodowe,
poszukiwanie
pracy

20,00%

100,00%

Usługi otoczenia i
wsparcia biznesu
20,00%
oraz
przedsiębiorczości
(księgowe,
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Kraków, Warszawa,
Gliwice, Wrocław

80,00%
Częstochowa i inne
0,00%
ośrodki
szkoleniowe

100,00% obszar
całego kraju

-

95,00% Koniecpol
5,00%
Częstochowa

80,00%
Częstochowa,
Katowice,
Włoszczowa

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

0,00%

10,00%

10,00% Koniecpol
80,00%
Częstochowa,
Katowice

5,00%

5,00% Koniecpol
90,00% woj. śląskie

10,00%

30,00% Lelów,
Koniecpol
60,00% woj. śląskie

20,00%

20,00% Lelów,
Koniecpol
60,00%
Szczekociny,
Zawiercie,
Katowice

Koniecpol
Rodzaj usługi

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Lelów

Irządze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

0,00%

100,00% Myszków,
Częstochowa,
30,00%
Szczekociny

10,00% Lelów,
Koniecpol
60,00% woj..Śląskie

50,00%

10,00% Koniecpol
40,00% Janów,
Olsztyn,
Częstochowa

80,00%

10,00% Lelów
10,00% Zawiercie

0,00%

100,00%
Częstochowa,
Katowice,
Myszków

5,00%

5,00% Lelów
90,00% Zawiercie,
Katowice

doradcze
szkoleniowe)
Usługi i doradztwo
prawne
20,00%
(adwokat, notarius
z komornik, radca)
Podstawowe
opieka zdrowotna
(przychodnia,
lekarz,
pielęgniarka,
dentysta, apteka)
Usługi lekarza
specjalisty oraz
specjalistyczne
zabiegi oraz
szpitale

80,00%
Częstochowa

100,00%

-

10,00%

90,00%
Włoszczcowa,
Kielce,
Częstochowa,
Katowice
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Koniecpol
Rodzaj usługi

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Usługi
rehabilitacyjnoopiekuńcze nad
osobami starszymi 80,00%
i
niepełnosprawny
mi

20,00%
Częstochowa

Usługi typu
"beauty" (fryzjer,
kosmetyczka,
solarium, spa)

80,00%

20,00%
Częstochowa,
Przyrów,
Włoszczowa

20,00%

80,00%
Włoszczowa,
Częstochowa,
Dąbrowa Zielona,
Secemin

Usługi
gastronomiczne
restauracje, sale
bankietowe,
catering itp
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Lelów
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

10,00%

90,00%
Częstochowa,
Katowice

30,00%

10,00% Koniecpol
60,00%
Częstochowa,
Zawiercie

0,00%

100,00% Żarki,
Szczekociny,
Częstochowa

Irządze
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

20,00%

5,00% Lelów
75,00%
Szczekociny,
Zawiercie,
Katowice

30,00%

30,00% Lelów
40,00% Zawiercie,
Katowice, Żarki,
Myszków

20,00%

5,00% Lelów,
Koniecpol
75,00%
Szczekociny,
Zawiercie,
Katowice,

Koniecpol
Rodzaj usługi

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Lelów
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Irządze
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze
Lubachowy,
Niegowa, Żarki

Usługi i imprezy
kultury popularnej 80,00%
i rozrywki

Usługi z zakresu
kultury wysokiej:
teatr, koncert,
wystawy

Imprezy i
wydarzenia
sportowe, mecze,
zawody, itp.

0,00%

80,00%

20,00%
Częstochowa

100,00%
Częstochowa,
Kraków, Katowice

20,00%
Częstochowa

70,00%

0,00%

80,00%

30,00%
Częstochwa,
Katowice

100,00%
Częstochowa,
Katowice

20,00% Katowice,
Częstochowa

20,00%

20,00% Lelów
60,00% Myszków,
Zawiercie,
Sosnowiec,
Katowice,
Częstochowa

1,00%

1,00% Lelów
98,00% Katowice,
Zawiercie,
Sosnowiec,
Częstochowa

5,00%

10,00% Lelów
85,00%
Częstochowa,
Katowice,
Sosnowiec,
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Koniecpol
Rodzaj usługi

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Lelów
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Irządze
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze
Kraków, Warszawa,
Gliwice, Wrocław,
Zawiercie

Wydarzenia o
charakterze popkultury

10,00%

Uprawiania sportu
i rekreacji
100,00%
indywidualnej

Komunikacja
autobusowa
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30,00%

90,00%
Częstochowa,
Katowice,
Radomsko,
Włoszczowa

-

70,00%
Częstochowa

0,00%

100,00%

30,00%

100,00% cała
Polska

-

70,00%
Częstochowa,
Katowice,

1,00%

1,00% Lelów
98,00% Katowice,
Częstochowa,
Kraków, Warszawa

30,00%

10,00% Lelów
60,00% Zawiercie,
Sosnowiec,
Częstochowa

20,00%

20,00% Lelów
60,00% Zawiercie,
Szczekociny,
Częstochowa,
Katowice

Koniecpol
Rodzaj usługi

Komunikacja
kolejowa

Zaopatrzenie w
wodę

Odbiór i
oczyszczalnie
ścieków kanalizacja

Zaopatrzenie w
ciepło

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Lelów
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

90,00%

10,00%
Częstochowa

5,00%

5,00% Koniecpol
90,00% Myszków,
Częstochowa,
Katowice

80,00%

20,00%
indywidualne
studnie

100,00%

-

45,00%

20,00%

-

80,00%
indywidualne
kotłownie

100,00%

0,00%

-

-

Irządze
w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

0,00%

5,00% Koniecpol
95,00% Zawiercie,
Częstochowa,
Myszków

100,00%

-

50,00%

10,00% Lelów,
Koniecpol
40,00%
Szczekociny,
Kroczyce, Zawiercie

80,00%

10,00% Lelów,
Koniecpol
10,00%
Szczekociny,
Kroczyce, Zawiercie
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Koniecpol

Lelów

Irządze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na ww.
obszarze

w jakim %
realizowana jest
usługa na innym
obszarze

Sieć gazowa

0,00%

-

0,00%

-

10,00%

10,00% Lelów
80,00% woj..Śląskie

Odbiór odpadów

100,00%

-

100,00%

-

100,00%

-

-

usługi Dziennego
Domu Opieki
Senior+ 100%

-

-

-

Rodzaj usługi

Inne

-

Źródło: opracowanie własne
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Gmina Koniecpol oraz Irządze w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz
Strategii Województwa Śląskiego 2030 zostały wskazane jako obszary, na których
występuje kumulacja niekorzystnych zjawisk i czynników zagrażających ich trwałą
marginalizacją.
Gmina Lelów, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie wyżej wymienionych
jednostek, na podstawie przeprowadzonych badań, również ma problemy w
realizacji w pełni swoich funkcji społeczno-gospodarczych. Należy zwrócić uwagę, że
zarówno Koniecpol, jak i Lelów są usytuowane w bliskiej lokalizacji z ośrodkiem
miejskim Częstochowa, który koncentruje większość usług edukacyjnych,
zdrowotnych, gospodarczych, kulturalnych. A zatem kumuluje wszystkie funkcje
pozarolnicze. Natomiast, mieszkańcy gminy Irządze najczęściej korzystają z
infrastruktury Koniecpola i Lelowa. Do słabych stron obszaru Partnerstwa
ankietowani zaliczyli infrastrukturę usługową: edukacyjną, społeczną, zdrowotną i
komunikacyjną. Ankietowani, potrzeby te, zaspakajają najczęściej poza obszarem
Partnerstwa, przy czym do przemieszczania się wykorzystują głównie prywatny
samochód. Uważają bowiem, że infrastruktura transportu zbiorowego ich zdaniem
jest niewystarczająca. Gmina/obszar Partnerstwa, w której mieszkają ankietowani
zaspokaja jedynie ich podstawowe potrzeby. Respondenci na obszarze Partnerstwa
korzystają najczęściej z usług bankowych, budowlanych, rolniczych, podstawowej
opieki zdrowotnej, kosmetyczno-fryzjerskich. W swoich gminach mieszkańcy
zaopatrują się w produkty głównie na targowiskach oraz w małych sklepach. Do
większych galerii wybierają się poza obszar Partnerstwa. Natomiast, potrzeby
wyższego rzędu, są przede wszystkim zaspokajane poza miejscem zamieszkania, w
dużych miastach. Na terenie Partnerstwa brakuje w znaczącym stopniu usług opieki
zdrowotnej specjalistycznej, rehabilitacyjnej, usług edukacji ponadpodstawowej i
wyższej, a także doradztwa zawodowego, dokształcania, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Na terenie Partnerstwa brakuje również usług prawnych, usług
wsparcia i otoczenia biznesu. Usługi z zakresu kultury wysokiej, takie jak teatry,
koncerty, wystawy, również są zaspakajane w większości poza obszarem
Partnerstwa.
Usługi edukacyjne: Wszystkie gminy z obszaru Partnerstwa wysoko, prawie w 100%
zapewniają mieszkańcom edukację podstawową. Edukacja ponadpodstawowa
(licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe) jest realizowana tylko w gminie
Koniecpol, na poziomie 80%. Mieszkańcy pozostałych gmin, głównie osoby młode
muszą dojeżdżać do szkół ulokowanych albo w Koniecpolu albo w większych
miastach jak Częstochowa, Kraków. Na terenie obszaru Partnerstwa nie występuje
żadna uczelnia wyższa. Na bardzo niskim poziomie gminy oferują mieszkańcom
usługi dokształcania, kursów i szkoleń. Powyższe wnioski pokrywają się z
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uzyskanymi odpowiedziami z przeprowadzonego badania ankietowego z
mieszkańcami. Większość młodzieży kształci się w szkołach ponadpodstawowych w
miejscowościach poza obszarem Partnerstwa. Doradztwo i pośrednictwo
zawodowe, poszukiwanie pracy, ale również dokształcanie, podnoszenie kwalifikacji
odbywa się również na terenie poza obszarem Partnerstwa. Można zatem
stwierdzić, iż na obszarze Partnerstwa istnieje znaczne zapotrzebowanie na usługi
edukacyjne.
Usługi opiekuńczo-zdrowotne: Usługi te są niezwykle istotne w kwestii starzenia się
społeczeństw. Podstawowa opieka zdrowotna (przychodnie, lekarz, pielęgniarka,
dentysta, apteka) jest w najwyższym stopniu realizowana przez wszystkie gminy. O
ile, podstawowa opieka zdrowotna jest zaspakajana na zadawalającym poziomie na
terenie Partnerstwa, to opieka specjalistyczna jest w większości realizowana przez
większe miejskie ośrodki. Jest to ogólnopolski trend, w małych gminach brak
specjalistów i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Niezwykle istotna dla osób
starszych i niepełnosprawnych jest usługa rehabilitacyjno-opiekuńcza, która w
zadawalający sposób jest realizowana jedynie w gminie Koniecpol. Mieszkańcy tych
gmin są zmuszeni do szukania pomocy medycznej np. w Koniecpolu, Częstochowie,
Zawierciu, Krakowie. Wnioski te również pokrywają się z uzyskanymi danymi z
badania ankietowego z mieszkańcami. Obszar Partnerstwa realizuje wyłącznie (tak
samo jak w przypadku edukacji), tylko podstawową opiekę medyczną. Ta
specjalistyczna jest realizowana poza obszarem diagnozowanych gmin.
Usługi senioralne: Niezwykle istotnym elementem w silver economy jest nie tylko
zapewnienie seniorom usług opiekuńczo-zdrowotnych, ale również rekreacyjnych w
celu zagospodarowania osobom starszym wolnego czasu. W realizowaniu działań na
rzecz wspierania i aktywizacji osób starszych bardzo istotną rolę pełnią instytucje
świadczące usługi z różnych obszarów. Wszystkie powyższe funkcje pełni Dom
Seniora w gminie Lelów zamieszkany przez około 100 mieszkańców. Seniorzy z
terenu gminy Lelów mają możliwość uczestnictwa również w ofercie przygotowanej
przez Dzienny Dom „Senior+”. W gminie Koniecpol działa Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oferujące uczestnikom wiele form edukacyjnych.
Dodatkowo, w gminie Koniecpol działa Miejska Rada Seniorów powołana 29
stycznia 2015 r. Rada jest organem o charakterze doradczo-opiniującym Burmistrza
w sprawach dotyczących ludzi starszych. Głównymi założeniami jej działania jest
integracja i wspieranie środowiska senioralnego, współpraca z władzami gminy
Koniecpol przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach osób starszych
oraz propagowanie wśród nich oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.
Władze gminy oferują także nieaktywnym zawodowo mieszkańcom 60+
uczestnictwo w Klubach Senior+. Na funkcjonowanie placówki pozyskano środki z
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Programu Wieloletniego „Senior +”. Celem głównym projektu, polegającego na
utworzeniu Klubu Senior+ w Koniecpolu, jest aktywizacja społeczna, integracja,
włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja
wspólnego spędzania czasu wolnego. W gminie Irządze nie odnotowano żadnych
form pomocy prospołecznej dla seniorów. Raport „Wsparcie seniorów w gminach
województwa śląskiego” zwraca uwagę na formy i działania sprzyjające rozwojowi
lokalnej polityki senioralnej w województw śląskiego. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, iż w województwie śląskim niewiele jest działań wspierających osoby
starsze, takich jak Rad Seniorów, czy wyspecjalizowanych komórek do obsługi
seniorów. Najliczniejszymi instytucjami, z których mogą skorzystać seniorzy na
terenie województwa śląskiego, są niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz
samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, co ma istotny wpływ na realizowanie
działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia w województwie. Jednakże należy
zaznaczyć, iż mieszkańcy z obszaru Partnerstwa z takich specjalistycznych usług
mogą jedynie korzystać poza terenem Partnerstwa. Innym dość
rozpowszechnionym rodzajem instytucji są kluby seniora, uniwersytety trzeciego
wieku i inne stowarzyszenia aktywizujące i organizujące czas wolny seniorów.
Należy podkreślić, iż z takim zinstytucjonalizowanymi formami mamy do czynienia
na terenie Partnerstwa.

3 Potencjał społeczny i ekonomiczny
społeczności na terenie Partnerstwa,
potencjał ekonomiczny podmiotów
prawnych, potencjał partnerów
Aktywność społeczna mieszkańców sprowadzana jest głównie do uczestnictwa w
różnych organizacjach pozarządowych współtworzących jeden z najważniejszych
fundamentów sektora społecznego. 35% organizacji pozarządowych w Polsce to
podmioty działające tylko lokalnie. Członkowie są bardziej zainteresowani na
rozwiązywaniu lokalnych problemów. Tego typu organizacje, o wyłącznie lokalnej
skali działania, spotykamy zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim.
Tendencja do powstawania coraz większej ilości tego rodzaju organizacji może
świadczyć o coraz większej aktywności i świadomości społeczeństwa.
Na obszarze Partnerstwa działa wiele organizacji, głównie Kół Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczych Straży Pożarnych i innych stowarzyszeń. Świadczy to o znaczącym
potencjale społecznym i gotowości mieszkańców do zaangażowania się w sprawy
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publiczne. Dane w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskazują na stały wzrost
liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w gminie Koniecpol i Lelów,
w której odnotowuje się ich najwięcej. Nieco spadła, natomiast, liczba organizacji w
gminie Irządze. W 2019 r. liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych dla
województwa śląskiego oscylowała na poziomie 2,85 na 1000 mieszkańców.
Wartość ta została przekroczona w gminie Koniecpol i Lelów. Według stanu
obecnego, na obszarze Partnerstwa funkcjonuje 75 organizacji społecznych, w tym
najwięcej Ochotniczych Straży Pożarnych (26). Niewiele mniej jest stowarzyszeń (22)
w większości są to stowarzyszenia, których celem jest współpraca na rzecz
społeczności lokalnej, oraz Kół Gospodyń Wiejskich (19). Są to bardzo
rozpowszechnione i popularne formy organizacji społecznych występujących na
obszarach wiejskich. Pełnią one funkcje głównie propagowania kultury lokalnej,
wzmacniania tożsamości lokalnej i budowania więzi społecznych.
Tabela 5 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 1000
mieszkańców
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

2,67

3,20

3,23

3,37

3,51

Lelów

4,06

4,25

4,26

4,52

4,56

Irządze

3,30

3,33

3,38

2,66

2,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 6 Rodzaj organizacji społecznych na terenie Partnerstwa
Rodzaj
organizacji

Koniecpol

Lelów

Irządze

Fundacje

- Fundacja Źródło
Nadziei

- Fundacja
Nakielska

brak

- Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju
Gminy Lelów

- Koło aktywnych
Kobiet w
Kobietach Siła

- Stowarzyszenie
Stowarzyszenia Uniwersytetu
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Razem

2
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Trzeciego Wieku w
Koniecpolu
- Stowarzyszenie
„Kuźnia Przyszłości”
Rudniki
- Stowarzyszenie
„Nasza Szkoła Łysiny”
- Stowarzyszenie
Przyjaciele Szkoły" w
Koniecpolu
- Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi
Radoszewnica "Pod
Wiatrakami"
- Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Koniecpolu "EUREKA"

- Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju
wsi Podlesie „Pod
Strzechą”

- Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne w
Kluczach

- Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju
wsi Ślęzany „Bliżej
Siebie”
- Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju
wsi Drochlin
- Stowarzyszenie
„Pod Bocianem”
- Stowarzyszenie
„Zbyczyce”

- Stowarzyszenie
"Okołowianki"
- Stowarzyszenie
Senior w Koniecpolu
- Stowarzyszenie
„Spieszmy się kochać”
- Katolickie
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
- Stowarzyszenie
Rozwoju Zespołu
Szkolno –
Przedszkolnego w
Rudnikach
- Stowarzyszenie
„Razem Łatwiej”
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- Stowarzyszenie
Koniecpolskie
Amazonki
- Stowarzyszenie
Rozwoju Zespołu
Szkolno –
Przedszkolnego w
Rudnikach
- OSP Koniecpol I
- OSP Koniecpol II
- OSP Łysiny
- OSP Okołowice
- OSP Radoszewnica
- OSP Luborcza
- OSP Stanisławice
- OSP Załęże
- OSP Kuźnica
Grodziska
OSP

- OSP Stary Koniecpol

- Ochotnicza Straż
Pożarna w Białej
Wielkiej

- Ochotnicza
Straż Pożarna
Zawada Pilicka

- Ochotnicza Straż
Pożarna w
Drochlinie

- Ochotnicza
Straż Pożarna
Witów

- Ochotnicza Straż
Pożarna w
Lelowie I

- Ochotnicza
Straż Pożarna
Bodziejowice

- Ochotnicza Straż
Pożarna Lelów II
Zbyczyce

- Ochotnicza
Straż Pożarna
Irządze

- Ochotnicza Straż
Pożarna w Lgocie
Błotnej

- Ochotnicza
Straż Pożarna
Sadowie

- Ochotnicza Straż
Pożarna w Nakle

- Ochotnicza
Straż Pożarna
Mikołajewice

- Ochotnicza Straż
Pożarna w
Podlesiu
- Ochotnicza Straż
Pożarna w
Staromieściu

KGW
26

- Koło Gospodyń
Wiejskich w Starym
Koniecpolu "Kalina"

- Koło Gospodyń
Wiejskich w Nakle
"JARZĘBINKI"

26

- Ochotnicza
Straż Pożarna
Wilgoszcza
- Ochotnicza
Straż Pożarna
Wilków
- Koło Gospodyń
Wiejskich w

19

- Koło Gospodyń
Wiejskich w Rudnikach
"Rudniczanki"
- Koło Gospodyń
Wiejskich „Kuźnica
Grodziska”
- Koło Gospodyń
Wiejskich „Kuźnica
Grodziska”

- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Skrajniwie
"Stokrotki"
- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Podlesiu
"Podlesianki"

Wilkowie
,,Wilkowianki"
- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Wilgoszczy
- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Bodziejowicach

- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Mełchowie

- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Sadowiu

- Koło Gospodyń
Wiejskich Lgota
Błotna

- Koło Gospodyń
Wiejskich
Wygiełzów

- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Ślęzanach "Z
KLASĄ"

- Koło Gospodyń
Wiejskich
,,Witowianki" w
Witowie
- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Irządzach
- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Zawadzie Pilickiej
,,Zawada i
Zawadka łączą
Pokolenia"
- Koło Gospodyń
Wiejskich w
Mikołajewicach
,,Mikołajki"

Inne

- Miejski Ludowy Klub
Sportowy "PILICA"
Koniecpol,

- Lelowskie
Towarzystwo
HistorycznoKulturalne im.

11
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- Klub Sportowy
„Dragon”, Ponik

Walentego
Zwierkowskiego

- Kluby SENIOR +

- Ludowy Klub
Sportowy
„Lelovia” w
Lelowie

- Towarzystwo
Przyjaciół Koniecpola
- Towarzystwo
Sportowe Koniecpol
- Ludowy Klub
Sportowy „Lotnik”

- Orkiestra Dęta
OSP Nakło

- Gminny Klub
Sportowy „Unia”
Rudniki
- Gminny Klub
Sportowy „Unia”
Razem
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24

19

75

Źródło: opracowanie własne
Aktywizacja mieszkańców poprzez działalność stowarzyszeń sprzyja rozwojowi
gmin, które zyskują cennego partnera do rozwiązywania problemów społecznych i
gospodarczych na swoim terenie. Współprace gmin z organizacjami pozarządowymi
reguluje uchwalany corocznie w gminach „Roczny Program Współpracy Gmin z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Celem głównym
programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców i gmin oraz
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i
umacnianie Partnerstwa. Formami współpracy są:
•
•
•
•

realizacja zadań publicznych Miasta i Gminy określonych w ustawach, w
zakresie odpowiadającym jej zadaniom własnym,
konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich
tworzenia,
określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.

Na kształtowanie się sytuacji finansowej gmin Partnerstwa ma wpływ wiele
czynników. Na poziom wskaźnika syntetycznego dotyczącego stanu finansów
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lokalnych mają wpływ relacje odnoszące się do wysokości i struktury dochodów i
wydatków, dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, etc. Analiza wartości
wskaźnika dostarcza informacji o poprawie sytuacji finansów lokalnych gmin
Partnerstwa od 2018 roku. Na tle grupy porównawczej, najlepsza sytuacja
finansowa prezentuje się w gminie Koniecpol. Gmina osiąga wartości powyżej
średniej w grupie porównawczej oraz występuje pozytywna dynamika zmian.
Sytuacja finansowa w gminie Irządze jest gorsza od średniej w grupie
porównawczej, ale sukcesywnie zmniejsza swój dystans względem grupy
porównawczej. Natomiast, sytuacja w gminie Lelów jest lepsza od średniej, ale pod
względem dynamiki zmian znacząco się oddala od pozostałych gmin.
Wykres 7 Wskaźnik syntetyczny Partnerstwa „Stan finansów lokalnych”

Źródło: MRL
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Wykres 8 Dynamika zmian „Stan finansów lokalnych”

Źródło: MRL
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat obserwuje się wzrost dochodów gmin.
Największe tempo wzrostu dochodów odnotowano w gminie Koniecpol. W latach
2015-2019 dochody gminy wzrosły o 77%. W gminie Lelów odnotowano najmniejszy
procentowy wzrost dochodów na poziomie 46%. Dochody budżetu gmin w 2019 r.
wyniosły kolejno: Koniecpol – 46 008 mln zł, Lelów – 27 822 mln zł, Irządze – 15 224
mln zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca najwyższe dochody w 2019 r. osiągnęła
gmina Irządze z powodu najmniejszej liczby ludności, a najmniejsze gmina
Koniecpol. Wśród ogółu wydatków, 31% stanowiły wydatki majątkowe w gminie
Lelów. Najmniejszy udział wydatków majątkowych występuje w gminie Koniecpol
(19%).
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Mapa 1 Wydatki majątkowe JST Partnerstwa

Źródło: Związek Miast Polskich
Jednocześnie ze wzrostem dochodów gmin wzrastają ich wydatki. Największy
wzrost wydatków, w latach 2015-2019, zaobserwowano w gminie Koniecpol (94%),
najmniejszy zaś – w gminie Lelów (42%). Dług na 1 mieszkańca najwyższy jest w
gminie Lelów (ponad 2 tys. zł). Najmniejszy zaś, w gminie Irządze, ponad 700 zł na 1
mieszkańca. Analiza spłaty długu jest nierównomierna na przestrzeni lat 2010-2019.
Należy jednak zaznaczyć, iż różnica pomiędzy latami wyniosła zaledwie około 60 tys.
zł. Najwyższa spłata długu wystąpiła w 2011 roku i wyniosła ponad 8 mln zł.
Dług na 1 mieszkańca
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Mapa 2 Dług na 1 mieszkańca w JST Partnerstwa

Źródło: Związek Miast Polskich
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Wykres 9 Spłaty długu

Źródło: MRL
Pozytywne zmiany w zakresie sytuacji finansowej, można zaobserwować w zakresie
wartości nadwyżki operacyjnej, która przyjęła wartości dodatnie w latach 20102019. Ujemna wartość wskaźnika nadwyżki operacyjnej netto w latach 2010-2015
może świadczyć o potencjalnej utracie zdolności do finansowania spłaty aktualnego
zadłużenia. Najwyższa ujemna wartość wskaźnika wystąpiła w 2014 roku – 414 zł na
1 mieszkańca. Od 2016 roku wartość wskaźnika wrastała, w 2019 r. przyjęła wartość
276 zł na 1 mieszkańca. Im wyższa wartość wskaźnika od 2016 r., tym więcej może
być przeznaczone na wydatki majątkowe.
Wykres 10 Nadwyżka operacyjna

Źródło: MRL

33

Wykres 11 Nadwyżka operacyjna netto

Źródło: MRL
Od 2018 roku obserwuje się dodatnią wartość syntetycznego wskaźnika w zakresie
równoważenia elementów budżetu. Pod względem płynności finansowej, najlepsza
sytuacja na tle grupy porównawczej występuje w gminie Koniecpol. W gminie Lelów
i Irządze sytuacja jest gorsza niż średnia w grupie porównawczej, ale na przestrzeni
lat dysproporcja maleje.
Wykres 12 Wskaźnik syntetyczny „Zrównoważenie elementów budżetu”

Źródło: MRL
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Wykres 13 Dynamika zmian „Zrównoważenie elementów budżetu”

Źródło: MRL
Największy udział dochodów z PIT w 2019 r. odnotowano w Gminie Koniecpol.
Jednak na przestrzeni ostatnich lat udział ten widocznie malał. Niekorzystnie
wygląda również sytuacja odnośnie dochodów pochodzących od osób prawnych
(CIT). Żadna z gmin nie osiągnęła 1% pułapu.
Wykres 14 Udział dochodów z PIT w dochodach ogółem
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie SAS
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Wykres 15 Udział dochodów z CIT w dochodach ogółem
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie SAS
Od 2015 r. rośnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców
obszaru Partnerstwa. W 2019 r. średnie wynagrodzenie na 1 mieszkańca oscylowało
na poziomie 3922,86 zł – 4368,35 zł. Najmniej zarabiają mieszkańcy gminy
Koniecpol, najwięcej zaś mieszkańcy gminy Irządze. Mimo, iż rośnie miesięczne
wynagrodzenie mieszkańców, to nadal jest ono poniżej średniej krajowej (4918,17 zł
dla 2019 roku). Jednakże, należy zwrócić uwagę, iż średnia zarobków w 2019 roku w
województwie śląskim znacznie przekroczyła średnią krajową. Przeciętne
wynagrodzenie pracownika w województwie śląskim w 2019 roku wyniosło 5129,67
zł. W porównaniu do tej kwoty, mieszkańcy obszaru Partnerstwa osiągają
niesatysfakcjonujący poziom zarobków, co potwierdzają również wyniki badania
ankietowego.
Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego z mieszkańcami, młodzieżą, a
także eksperckie opinie potwierdzają słabą koniunkturę rynku pracy na obszarze
Partnerstwa. Prawie wszyscy respondenci uznali oferty pracy oraz rynek pracy za
słabą stronę, deficyt gminy. Żaden z badanych nie uznał tego wymiaru za atut
gminy. Równie wysoki odsetek osób ocenił poziom zarobków jako niski i
niewystarczający. Takie czynniki natomiast, jak oferty pracy, wysokość zarobków,
czy warunki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również
możliwość dalszej nauki, zniechęcają młodych ludzi do pozostania w gminie.
Według danych GUS na terenie Partnerstwa w 2019 roku działalność gospodarczą
prowadziło 1 186 podmiotów. Przeważająca większość, bo aż 1 143 to podmioty z
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sektora prywatnego, pozostałe są z sektora publicznego. Na przestrzeni lat
zauważalny jest wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów, co może świadczyć o
ciągłym, dość jednostajnym rozwoju gospodarki. W 2015 roku ogółem było 1 135
podmiotów. Największe tempo wzrostu odnotowuje się w gminie Irządze.
Jednocześnie zauważyć można, że rośnie liczba podmiotów prywatnych, natomiast
regularnie ubywa tych z sektora publicznego. Świadczy to o procesie coraz
powszechniejszego likwidowania spółek państwowych i innych podmiotów z sektora
publicznego oraz o częściowej ich prywatyzacji. W 2019 roku było ogółem 40
podmiotów z sektora publicznego, a 5 lat wcześniej – 49. Tendencja ta dotyczy
wszystkich trzech gmin. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat przybyło nowych
podmiotów w rejestrze REGON.
Tabela 7 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w gminie
Koniecpol
2015

2016

2017

2018

2019

Sektor
publiczny

25

25

20

20

18

Sektor
prywatny

655

659

635

640

675

Ogółem

681

684

655

662

695

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 8 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w gminie
Lelów
2015

2016

2017

2018

2019

Sektor
publiczny

16

17

17

16

15

Sektor
prywatny

299

300

298

306

310

Ogółem

316

318

316

323

326

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
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Tabela 9 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w gminie
Irządze
2015

2016

2017

2018

2019

Sektor
publiczny

8

8

7

7

7

Sektor
prywatny

130

127

134

150

158

Ogółem

138

135

141

157

165

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Wykres 16 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000 ludności
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Analiza rodzajów prowadzonej działalności PKD pokazuje, iż na obszarze
Partnerstwa w 2019 roku największy udział miały przedsiębiorstwa z kategorii
pozostała działalność (740). Do tej kategorii zaliczane są głównie podmioty z sekcji
handel i usługi w przypadku gminy Koniecpol oraz gastronomia i transport w
przypadku gminy Lelów i Irządze. Stosunkowo wiele w gminach Koniecpol i Lelów
jest również firm z zakresu przemysłu i budownictwa. Marginalne znaczenie miał
sektor rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. Można zatem stwierdzić, iż teren
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Partnerstwa cechuje się zbliżonym profilem gospodarczym prowadzonych
działalności gospodarczych. Tworzą one zatem wspólne terytorium do wymiany
konsumentów i oferowania im usług.
Ponad połowa respondentów (z badania ankietowego) z obszaru Partnerstwa
uznała, iż obecne, złe warunki do otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej
zachęcają do opuszczenia rodzimej gminy. Najwyższy odsetek ankietowanych jako
najbardziej potrzebną inwestycję na terenie Partnerstwa podał więcej miejsc
atrakcyjnej pracy. Co istotne, połowa osób zaapelowała o dobre warunki i wsparcie
dla rozwoju przedsiębiorczości, zakładania własnych firm, samozatrudnienia.
Stworzenie określonego otoczenia dla pobudzenia przedsiębiorczości jest o tyle
istotne, gdyż jak pokazały wyniki badania ankietowego, większość respondentów
uznała prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy pracę w rodzinnej firmie
za niezwykle atrakcyjną formę pracy. Co więcej, około 40% osób rozważałoby
prowadzenie własnej firmy.
Tabela 10 Podmioty gospodarki narodowej według rodzajów działalności PKD 2007 w
gminie Koniecpol
2015

2016

2017

2018

2019

22

18

16

11

11

Przemysł i
228
budownictwo

232

209

217

243

Pozostała
działalność

434

430

434

441

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
rybactwo

431

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
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Tabela 11 Podmioty gospodarki narodowej według rodzajów działalności PKD 2007 w
gminie Lelów
2015

2016

2017

2018

2019

11

11

11

10

9

Przemysł i
113
budownictwo

117

122

125

127

Pozostała
działalność

190

183

188

190

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
rybactwo

192

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 12 Podmioty gospodarki narodowej według rodzajów działalności PKD 2007 w
gminie Irządze
2015

2016

2017

2018

2019

7

7

7

6

6

Przemysł i
38
budownictwo

35

39

46

50

Pozostała
działalność

93

95

105

109

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
rybactwo

93

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Na obszarze Partnerstwa występuje intensywnie rozwinięta (w Gminie Irządze) oraz
umiarkowanie rozwinięta (w Gminie Koniecpol i Lelów) funkcja rolnictwa, jednak
rolnictwo stanowi niewielki odsetek prowadzonych działalności. Należy także
zauważyć, iż na obszarze Partnerstwa nie występuje dominująca specjalizacja
produkcji rolnej oraz jej koncentracja.
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Na efekty produkcji rolnej ma wpływ szereg czynników m.in.: jakość gleb,
agroklimat, stosunki wodne i rzeźba terenu. Te aspekty składają się na syntetyczny
Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WRPP). Na zróżnicowanie
wskaźnika waloryzacji największy wpływ ma jakość gleb (około 75%), wpływ
pozostałych czynników jest znacznie mniejszy i wynosi łącznie około 25%. Wskaźnik
przyjmuje wartości między 19,5-120. Analiza danych mapy pozwala stwierdzić, iż
syntetyczny wskaźnik dla województwa śląskiego przyjmuje średnie wartości. Na
terenach położonych w obrębie lelowskiego płata lessowego (gminy Lelów i Irządze)
odnotowuje się korzystne warunki dla rozwoju produkcji rolnej (na poziomie 6672,5). Gorsze warunki dotyczą powiatu częstochowskiego – Miasto i Gmina
Koniecpol. Również, pod względem obszarów problemowych, obszar Partnerstwa
wypada dobrze. Odnotowuje się 0-1 czynnik limitujący rozwój produkcji rolnej.
Generalnie, warunki do produkcji rolnej na terenie dwóch z trzech jednostek
samorządu terytorialnego wchodzących w skład Partnerstwa są korzystne, mimo to
gminy rozwijają się w kierunku pozarolniczych form działalności.
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Mapa 3 Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WRPP)

Źródło: http://onw.iung.pulawy.pl/specyficzne/wwrpp
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Mapa 4 Obszary problemowe rolnictwa

Źródło: IUNG, 2015
Ze względu na prognozowane zmiany demograficzne, należy stworzyć atrakcyjne
warunki do stymulowania przedsiębiorczości na obszarze Partnerstwa. Nie tylko w
zakresie warunków prawno-administracyjnych, ale również w zakresie działań
ukierunkowanych na rozwój kapitału ludzkiego potencjalnych przedsiębiorców.
Niezwykle istotne jest też podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie
zewnętrznych inwestorów.
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4 Rynek pracy, potencjał i konkurencyjność
lokalnej gospodarki
Od funkcjonowania rynku pracy w dużej mierze zależy poziom aktywności
ekonomicznej. Praca to jedna z najważniejszych wartości społecznych i dóbr
życiowych. Mieszkańcy aktywni zawodowo mają swój udział w wytwarzaniu
produktu krajowego, co przekłada się na rozwój gospodarczy.
Na terenie Partnerstwa dostępność siły roboczej odnotowuje się na poziomie 1417% (współczynnik potencjału demograficznego – odsetek osób w wieku 25-34
lata). Zaś, odsetek osób w wieku 65+ wynosi 20-21%. Odsetek osób w wieku
produkcyjnym to około 60%.
Dostępność wykwalifikowanych kadr gospodarki wyrażona wskaźnikiem różnicy
liczby mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 lata na 1000 mieszkańców gminy
wskazuje na ujemne wartości. Najmniej przychylna sytuacja występuje w gminie
Lelów – najwyższa ujemna wartość wskaźnika, pokazująca na duży i postępujący
ubytek siły roboczej. Z kolei w gminie Irządze odnotowuje się najszybszy spadek
liczby osób w wieku 10-24 w stosunku do osób w wieku 50-64 lata. Można zatem
stwierdzić, iż na obszarze Partnerstwa występuje tendencja postępującego ubytku
kadr gospodarki. Z roku na rok spada liczba absolwentów szkół średnich na 1000
mieszkańców w gminie Koniecpol (brak danych dla gminy Lelów i Irządze). Może to
być efektem nie tylko spadającej liczby młodych osób, ale również podejmowania
edukacji ponadpodstawowej w większych miastach. Jak pokazała analiza
występujących usług na terenie Partnerstwa. Edukację ponadpodstawową zapewnia
wyłącznie gmina Koniecpol, na poziomie dostępności 80%. W planowaniu
strategicznym należy wziąć pod uwagę niewystarczający poziom usług edukacyjnych
i postępujący w wyniku tego eskapizm młodych ludzi (siły roboczej).
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Wykres 17 Różnica liczby mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000 mieszkańców
gminy

Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Analizując dane statystyczne można zauważyć, iż na przestrzeni ostatnich kilku lat
(2015-2018) wzrastała liczba pracujących w gminie Koniecpol, a spadała w gminie
Lelów i Irządze. Można przypuszczać, iż mieszkańcy z gminy Lelów i Irządze w
poszukiwaniu atrakcyjnych ofert kierowali się do gminy Koniecpol lub do większych
miast. Co ciekawe, w gminie Lelów i Irządze było więcej zatrudnionych kobiet niż
mężczyzn. W pewnym stopniu wynika to z wciąż rosnącego współczynnika
feminizacji. W gminie Koniecpol odnotowano natomiast więcej pracujących
mężczyzn niż kobiet.
Tabela 13 Liczba pracujących
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

1 388

1 410

1 446

1 495

1 461

Lelów

469

473

472

467

455

Irządze

162

158

160

150

145

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
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Tabela 14 Liczba pracujących mężczyzn
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

739

719

719

768

760

Lelów

156

163

169

169

169

Irządze

51

55

59

56

51

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 15 Liczba pracujących kobiet
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

649

691

727

727

701

Lelów

313

310

303

298

286

Irządze

111

103

101

94

94

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
W oparciu o pozyskane dane statystyczne można stwierdzić, iż w ostatnich latach
znacząco spadła liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, zarówno wśród
mężczyzn, jak i kobiet. Jest to dobrym prognostykiem na następne lata. W 2019 r.
było łącznie 782 zarejestrowanych bezrobotnych. Dane z Raportu2 pokazują, iż w
powiecie częstochowskim wśród 2 667 zarejestrowanych bezrobotnych było 183
niepełnosprawnych (6,9%), zaś analogicznie w powiecie zawierciańskim – 214 na
2 585 (8,5%). Średnia dla województwa śląskiego wyniosła 7,9%. Znaczące różnice
zaobserwowano wśród odsetka bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Według
Raportu3 odsetek osób bezrobotnych zamieszkałych na obszarach wiejskich w
powiecie częstochowskim wyniósł aż 83,5%, zaś w powiecie zawierciańskim –
34,1%.
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2

Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, 2019

3

Analiza rynku pracy w województwie śląskim w 2019 r.

Tabela 16 Liczba bezrobotnych ogółem
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

851

662

611

574

515

Lelów

358

301

251

227

223

Irządze

121

94

58

48

44

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 17 Liczba bezrobotnych kobiet
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

425

342

310

319

278

Lelów

175

145

120

123

113

Irządze

58

44

31

28

29

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 18 Liczba bezrobotnych mężczyzn
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

426

338

301

255

237

Lelów

183

156

131

104

110

Irządze

63

50

27

20

15

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Co istotne, dla utrzymania dobrej koniunktury rynku pracy, spada udział osób
zarejestrowanych bezrobotnych w wieku produkcyjnym. W 2019 roku odsetek osób
bezrobotnych w wieku produkcyjnym oscylował w przedziale 3 (gmina Irządze)-9%
(gmina Koniecpol).
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Wykres 18 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Im dłużej osoba jest bezrobotna, tym trudniej jej znaleźć pracę. Wpływa na to
szereg czynników, m.in. dezaktualizacja kwalifikacji zawodowych, utrata nawyków
zawodowych, spadek motywacji, utrata wiary we własne możliwości. Z danych
statystycznych wynika, iż w ostatnich latach na obszarze Partnerstwa liczba
długotrwale bezrobotnych znacząco spadła.
Tabela 19 Liczba długotrwale bezrobotnych
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

557

415

386

365

329

Lelów

231

189

163

143

129

Irządze

75

50

34

22

10

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Istotną kwestią jest zapewnienie odpowiednich i atrakcyjnych warunków życia dla
osób młodych, aby zatrzymać ich w miejscu zamieszkania. Analiza danych
ankietowych potwierdza, iż obszar Partnerstwa nie jest atrakcyjny dla młodych ludzi
pod względem ofert pracy, wysokości zarobków, czy też w zakresie warunków do
otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wśród ogółu
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bezrobotnych znaczący odsetek osób stanowiły osoby do 30 roku życia. W 2019 r.
najwięcej osób młodych bezrobotnych odnotowano w gminie Irządze (blisko 50%).
Co 4. osoba bezrobotna w 2019 r. w gminie Koniecpol miała nie więcej niż 30 lat. W
gminie Lelów zaś, odsetek ten wynosił 37%. Zapewnienie młodym godnych
warunków życia i pracy stanowi wyzwanie dla rozwoju obszaru Partnerstwa. Nieco
lepiej sytuacja prezentuje się odnośnie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Analiza danych GUSu dostarcza informacji o niewielkim udziale tej grupy wiekowej
w strukturze bezrobotnych. O ile, w gminie Irządze był najwyższy odsetek osób
bezrobotnych do 30 roku życia, o tyle w przypadku osób bezrobotnych powyżej 50
roku życia, był on najniższy – na poziomie 6% w 2019 r. W pozostałych gminach
znajdował się on na poziomie ponad 20%.
Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli
zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Prognoza
zawodów na 2020 r. jest współmierna zarówno dla powiatu częstochowskiego i
miasta Częstochowa, jak i powiatu zawierciańskiego. Należy zauważyć, iż w
powiecie zawierciańskim jest więcej tzw. zawodów zrównoważonych, a więc takich
dla których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób
zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. W
większości zawody te pokrywają się z tymi wyróżnionymi dla powiatu
częstochowskiego i miasta Częstochowa. W grupie tych zawodów można wyróżnić
zarówno te przynależące do pracy umysłowej, jak i te do pracy fizycznej. Wśród
zawodów deficytowych na obu powiatach brakuje osób posiadających wysokie
kwalifikacje i kompetencje oraz takich, które zanikają i są mniej popularne wśród
młodzieży.
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Tabela 20 Barometr zawodów 2020 dla powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowa przykłady
Zawody deficytowe4

Zawody zrównoważone5

Zawody nadwyżkowe6

analitycy, cukiernicy,
dekarze, fryzjerzy, kierowcy,
lekarze, kucharze, lakiernicy,
mechanicy, murarze,
operatorzy, pielęgniarze,
pracownicy służb
mundurowych, psycholodzy,
ratownicy medyczni,
sprzątaczki, sprzedawcy

architekci, biolodzy,
dentyści, farmaceuci,
geodeci, nauczyciele,
operatorzy, opiekunki,
prawnicy, rolnicy i hodowcy,
socjolodzy, weterynarze,
logopedzi

dziennikarze, ekonomiści,
filozofowie, historycy,
pracownicy administracyjni,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://barometrzawodow.pl
Tabela 21 Barometr zawodów 2020 dla powiatu zawierciańskiego - przykłady
Zawody deficytowe
cukiernicy, elektrycy,
fryzjerzy, kierowcy,
kucharze, lekarze, kucharze,
lakiernicy, logopedzi,
nauczyciele, operatorzy,
pielęgniarki, psycholodzy,
robotnicy, sprzedawcy

Zawody zrównoważone
architekci, biolodzy,
dentyści, farmaceuci,
filozofowie, geodeci,
operatorzy, ogrodnicy,
pedagodzy, opiekunki,
prawnicy, projektanci,
rolnicy i hodowcy,
sprzątaczki, wychowawcy

Zawody nadwyżkowe
ekonomiści, technolog
żywienia, technicy
mechanicy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://barometrzawodow.pl

4 Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób

zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej
pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy)
5 Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób

zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców
6 Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób

zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom
poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie)
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5 Stan i jakość środowiska na obszarze oraz
zagospodarowanie przestrzenne
Wymiar środowiskowy
Obszar geograficzny Partnerstwa mieści się m.in. w obrębie doliny rzeki Pilicy,
Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej na granicy otuliny Jurajskich Parków
Krajobrazowych i zajmuje powierzchnię 343,62 km2. Klimat kształtuje się pod
dominującym wpływem wyżyn oraz pod słabym modyfikującym wpływem gór i
klimatu atlantyckiego. Obszar ten znajduje się w sąsiedztwie makroregionu
podgórskiego – Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz makroregionu gór niskich –
Gór Świętokrzyskich, które wywierają wpływ na kształtowanie klimatu. Zgodnie z
podziałem Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne wg Gumińskiego gminy leżą w
zasięgu dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej.
Lasy na terenie Partnerstwa zajmują łącznie powierzchnię ponad 8500,00 ha.
Lesistość obszaru wynosi ponad 20,0% ogółu powierzchni Partnerstwa. Na terenie
całego województwa śląskiego lasy zajmują ok. 1/3 powierzchnię województwa. W
strukturze własności wyraźnie dominują lasy państwowe. Dodatkowo występują
rozległe zadrzewienia pochodzące z samosiewów na gruntach odłogowanych,
mające już w dużej części charakter leśny.
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Wykres 19 Lesistość obszaru
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Szatę roślinną tworzą drzewostany sosnowe z domieszką brzozy i olchy, w dolinach
rzek drzewostany z przewagą olchy i jesionu, topolowe i osikowe. Występują tu:
dęby, graby, topole, osiki, olchy, świerki, buki, sosny, brzozy, wierzby, jesiony.
Na terenie występuje kilka dużych obszarów leśnych o zróżnicowanych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych. Znajdują się obszary prawnie chronione do których
zalicza się Przedborski Park Krajobrazowy ,rezerwat przyrody Borek i Kępina. Do
terenów chronionego krajobrazu należą trzy obszary Natura 2000: Białka Lelowska,
Dolina górnej Pilicy, Suchy Młyn. Występują również użytki ekologiczne „Misiowa” i
Torfowisko” oraz pomniki przyrody m.in.: dąb szypułkowy w miejscowości Kuźnica
Wąsowska. Znaczna część zasobów środowiska przyrodniczego podlega różnym
zagrożeniom ze strony czynników atmosferycznych i antropogenicznych. Dane z
MRL wskazują na wysoki ponad 78% udział obszarów przyrodniczych prawnie
chronionych na terenie obu powiatów.
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Wykres 20 Udział powierzchni obszarów cennych przyrodniczo prawnie chronionych w
powierzchni JST (dane powiatowe)

Źródło: MRL
Na obszarze Partnerstwa występują trzy piętra wodonośne wód podziemnych:
kredowe, jurajskie, czwartorzędowe. Piętro czwartorzędowe stanowią piaszczyste i
żwirowe warstwy wodonośne. W dolinach rzecznych i obniżeniach zwierciadło wody
gruntowej występuje na ogół dość płytko, przeważnie 0-1 m. p.p.t. Na pozostałym
obszarze gdzie miąższość utworów piaszczysto-żwirowych jest zróżnicowana,
zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na zmiennym poziomie, przeważnie
jednak głębiej niż 2,0 m. p.p.t. Potencjalna wydajność studni ujmujących ten poziom
wynosi od kilku do kilkunastu m3/h. Piętro kredowe związane jest z utworami kredy
górnej (margle, wapienie, opoki - mastrychu, kampanu i santonu). Jest to poziom
szczelinowy występujący na głębokości do 20 m. Uzyskiwane wydajności są rzędu od
kilku do kilkudziesięciu m3/h. Piętro jurajskie tworzą szczelinowate, spękane
wapienie i margle. Zasilanie poziomu odbywa się drogą infiltracji wód
atmosferycznych poprzez warstwy czwartorzędowe i kredowe, lub bezpośrednio w
strefie wychodni utworów górnojurajskich. Wody charakteryzują się bardzo dobrą
jakością. Najczęściej należą do 1 klasy jakości wód.
Jednolite części wód podziemnych są podstawowymi, jednostkowymi obszarami
ochrony i gospodarowania wodami podziemnymi, które wyznaczono dla warstw
wodonośnych o porowatości i przepuszczalności umożliwiającej pobór znaczący dla
zaopatrzenia ludności w wodę, lub w których ma miejsce przepływ podziemny o
natężeniu znaczącym dla utrzymania pożądanego, dobrego stanu wód
powierzchniowych i ekosystemów lądowych.
Pod względem hydrograficznym Partnerstwo leży prawie w całości w dorzeczu rzeki
Pilicy będącej dopływem rzeki Wisły, tereny przecina również rzeka Białka Lelowska
i Krztynia.
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Ponadto na terenie Partnerstwa znajdują się również zbiorniki o różnym charakterze
i wielkości. Największym zbiornikiem jest Zbiornik Koniecpol, którego powierzchnia
całkowita wynosi 7,54 ha, a objętość wody 126.000 m³. Istnieje także kilka
zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych. Wokół parków i kompleksów pałacowych,
dworskich istnieją również stawy. Pozostałe niewielkie zbiorniki to śródleśne oczka i
wypełnione wodą naturalne zagłębienia terenu oraz wyrobiska po torfie, piasku i
żwirze a także niewielkie spiętrzenia na ciekach oraz stawy kopane w różnych
częściach regionu. Na terenie Partnerstwa istnieje wiele stawów rybnych m.in.:
•
•
•
•

stawy rybne Okołowice – powierzchnia lustra wody 117,48 ha,
stawy rybne Łysiny – powierzchnia całkowita 19,76 ha,
stawy rybne Koniecpol-Chrząstów – powierzchnia całkowita 85,60 ha.
stawy rybne w Białej Wielkiej – powierzchnia całkowita 110 ha.

Zagrożenia środowiska mają charakter naturalny lub antropogeniczny. Rodzaj i
intensywność zagrożeń jest ściśle związana ze specyfiką danego obszaru, tj.
rozwojem gospodarczym w powiązaniu z warunkami fizyczno-geograficznymi.
Źródłem presji na środowisko są poszczególne dziedziny gospodarki oraz codzienne
bytowanie mieszkańców.
Zagrożenia naturalne występujące na obszarze Partnerstwa związane są m.in z
zagrożeniem powodziowym są w szczególności południowe rejony w dolinie rzeki
Białki i Pilicy oraz północna część doliny Pilicy. Obszary te zostały bowiem zalane
m.in. podczas lipcowej powodzi w 1997 roku.
W kontekście zagrożeń środowiska ze względu na zanieczyszczenia możemy mówić
o zanieczyszczeniu wód. W przeszłości wody rzeki Pilicy były bardzo intensywnie
zanieczyszczone, natomiast w ostatnich latach stan jej wód uległ znacznej poprawie.
Źródłem zanieczyszczenia wód są przede wszystkim ścieki socjalno-bytowe z
terenów zurbanizowanych oraz spływy z terenów użytkowanych rolniczo.
Na obszarze Partnerstwa występują także zanieczyszczenie wód podziemnych
związane z brakiem ciągłej warstwy izolacyjnej co sprzyja podatności na
zanieczyszczenia. Czynnikami, które również decydują o pogorszeniu jakości, to
głównie żelazo i różne formy azotu związane z chemizacja rolnictwa poprzez
spływów z terenów rolniczych zasilanych nawozami czy środkami ochrony roślin. Do
zanieczyszczeń w drodze infiltracji może dochodzić również na skutek
niekontrolowanych zrzutów ścieków bytowych do gruntu lub przesączaniem się
nieczystości z nieszczelnych szamb gospodarczych.
Degradacja wód podziemnych na obszarze Partnerstwa przejawia się m.in. w:
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•
•
•
•
•
•
•

zmniejszeniu zasobów wód podziemnych na skutek ich czerpania poprzez
ujęcia lokalne,
zmniejszenia zdolności infiltracyjnej gruntu na terenach zabudowanych,
lokalnym zanieczyszczeniu wód podziemnych w rejonach wylewisk odpadów
przemysłowych,
występujących „dzikich" składowiskach odpadów,
zanieczyszczeniu wód powierzchniowych,
infiltracji z nieszczelnych zbiorników przydomowych,
niewystarczającej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej znajduje się na niezadawalającym
poziomie, aczkolwiek na przestrzeni lat sytuacja uległa nieco poprawie. Zaledwie
około 23% mieszkańców gminy Lelów i 43% mieszkańców gminy Koniecpol korzysta
z sieci kanalizacyjnej. Są to wartości zdecydowanie poniżej wskaźnika dla
województwa śląskiego, która wynosi około 78%. Znacznie więcej osób korzysta z
sieci wodociągowej. Najlepsza sytuacja prezentuje się w gminie Irządze, w której z
sieci wodociągowej korzysta 93% mieszkańców. Jest to wartość najbliższa
wskaźnikowi dla województwa śląskiego, która wynosi 95%. Najmniejszą wartość
odnotowano dla gminy Koniecpol (ok. 73%). Należy jednak zauważyć, iż w ostatnich
latach wzrósł udział mieszkańców korzystających zarówno z sieci kanalizacyjnej, jak i
wodociągowej. Zauważalne są jednak, bardzo duże potrzeby w zakresie budowania i
modernizowania zwłaszcza sieci kanalizacyjnej.
Tabela 22 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

25,2

25,2

25,2

26,9

33,0

Lelów

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Irządze

bd

bd

bd

bd

bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
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Tabela 23 Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

43,4

43,3

43,7

44,3

45,4

Lelów

22,8

22,9

23,0

23,9

23,9

Irządze

bd

bd

bd

bd

bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 24 Długość czynnej sieci wodociągowej
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

73,4

73,4

90,5

108,1

108,4

Lelów

102,6

104,3

106,2

106,2

106,2

Irządze

82,3

82,3

82,3

82,3

82,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 25 Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

67,3

67,5

70,6

72,9

73,3

Lelów

89,3

89,4

89,6

89,7

89,8

Irządze

93,6

93,6

93,5

93,5

93,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Ze strony przemysłu zagrożenia związane są z: emisją zanieczyszczeń
atmosferycznych; zrzutem ścieków; wytwarzaniem odpadów przemysłowych i
niebezpiecznych. Dane powiatowe wskazują na zróżnicowany poziom
zanieczyszczenia, które zostało zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do
redukcji zanieczyszczeń. Jest to wskaźnik przeciwdziałania obciążeniu środowiska.
Kompleksowa analiza pozwala stwierdzić, iż nieco zwiększyła się emisja
zanieczyszczeń pyłowych na przestrzeni lat.
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Wykres 21 Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do
redukcji zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych (dane powiatowe)

Źródło: MRL
Wykres 22 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 km2
powierzchni JST w ciągu roku

Emisja zamieczyszczeń pyłowych z zakładów na 1km2
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Koniecpol

Lelów

Irządze

Źródło: MRL
Według Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Województwo śląskie ma duże zanieczyszczenie powietrza, co związane jest
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zarówno z rozwiniętym sektorem przemysłu jak również tzw. niską emisją.
Występuje tu wysoki poziom zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla ok 98% oraz
pyłami. Według danych GIOŚ główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu
zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie zimowym w województwie
śląskim była emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, natomiast w okresie
letnim bliskość głównej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń
pyłowych z powierzchni odkrytych (np. dróg, chodników, boisk) oraz niekorzystne
warunki meteorologiczne.
Mapa 5 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach
województwa śląskiego w roku 2018

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2030 / MRL
Źródłem zanieczyszczeń powietrza w Partnerstwie są przede wszystkim lokalne
kotłownie i piece węglowe używane w indywidualnych gospodarstwach domowych,
które nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z
tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą
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z sezonu grzewczego. Spala się w nich różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym
odpady komunalne, które są źródłem emisji dioksyn, gdyż proces spalania jest
niepełny i zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach. Znacznie mniejszy wpływ
mają zanieczyszczenia pyłowe z zakładów szczególnie uciążliwych, gdzie
województwo śląskie było jednym z trzech regionów emitujących do atmosfery
najwięcej wskazanych zanieczyszczeń. Partnerstwo lokuje się przeważającą częścią,
bez gminy Irządze, na najniższym poziomie na tle całego województwa (mapa Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach
województwa śląskiego w roku 2018.)
W 2018 r. we wszystkich pięciu strefach województwa śląskiego doszło do
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dobowego stężenia pyłów PM10. Na
terenie Partnerstwa przekroczenia odnotowywane były na poziomie
dopuszczalnego stężenia średniorocznego 50µg/m3 do 35 dni w roku
kalendarzowym.
Mapa 6 Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem stężeń pyłu PM10 powyżej
50µg/m3 (średnia z 24h) w województwie śląskim w 2018 roku.

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2030/Ocena stanu środowiska w
województwie śląskim w 2018 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,
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Departament Monitoringu Środowiska, regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w
Katowicach, wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2019.
Mapa 7 Rozkład przestrzenny średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na obszarze
województwa śląskiego w 2018 roku.

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2030// Ocena stanu środowiska w
województwie śląskim w 2018 roku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,
Departament Monitoringu Środowiska, regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w
Katowicach, wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2019.
Wartości średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na obszarze Partnerstwa były na
poziomie 20 μg/m3 .
Źródłem zanieczyszczeń powietrza były przede wszystkim niskiej jakości paliwa stałe
wykorzystywane do ogrzewania budynków, niskosprawne źródła ciepła w
budynkach mieszkalnych niespełniające standardów niskoemisyjnych, ale również
inne gałęzie gospodarki oraz transport.
Partnerstwo jest objęte monitoringiem powietrza prowadzonym przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. W województwie śląskim
klasyfikacji jakości powietrza dokonuje się w pięciu strefach: aglomeracji
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górnośląskiej, aglomeracji rybnickojastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała, mieście
Częstochowa i w strefie śląskiej. Partnerstwo znajduje się w strefie śląskiej (kod
PL2405), która obejmuje swym zasięgiem całe województwo bez pozostałych
czterech stref. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2017 r. strefę śląską dla
dwutlenku azotu (NO2), kadmu (Cd), arsenu (Ar), niklu (Ni), ołowiu (Pb), benzenu
(C6H6) i tlenku węgla (CO) zaliczono do klasy A. Ze względu na zawartość dwutlenku
siarki (SO2) 38 w powietrzu strefa śląska była zaliczana do klasy C. Do klasy C
zaliczono tę strefę również ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów:
benzo(a)pirenu (B(a)P) oraz pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Głównym źródłem
niskiej emisji są lokalne kotłownie i indywidualne paleniska domowe. Niepełny
proces spalania i niska produktywność tych systemów powodują zwiększoną emisję
zanieczyszczeń do powietrza, głównie w sezonie zimowym.
W skali lokalnej uciążliwa jest także emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego.
Problem ten dotyczy głównie dróg o złej nawierzchni i stosunkowo dużym natężeniu
ruchu, gdzie w wyniku hamowania lub zmian prędkości uwalniane są do powietrza
tlenki azotu, siarki oraz znaczne ilości pyłów.
Najczęściej stosowanym paliwem do ogrzewania indywidualnego budynków jest
węgiel kamienny. Dostarcza on około 89% energii paliw stosowanych do
ogrzewania. Biomasa dostarcza ok. 10,% energii wykorzystywanej do ogrzewania.
Drewno używane jest raczej jako paliwo pomocnicze. Udział pozostałych paliw i
technologii jest niewielki. Paliwa o mniejszej szkodliwości dla środowiska jak olej
opałowy, stosowane są w znikomej liczbie gospodarstw. Występują też instalacje
odnawialnych źródeł ciepła i poza wymienioną już biomasą, są to kolektory
słoneczne oraz pompy ciepła. Te instalacje dostarczyły około 1% energii do
indywidualnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.
Największy udział dwutlenku węgla pochodzi z budynków mieszkalnych z terenu
Partnerstwa. Znaczący wpływ na to ma posiadanie przez jednorodzinne budynki
indywidualnego źródła ciepła wykorzystującego węgiel jako nośnik energii.
W ogólnej ocenie stan powietrza na obszarze Partnerstwa jest niezadawalający.
Dokumentami strategicznymi zawierającymi założenia dotyczące ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczyni się do poprawy
jakości powietrza, a w efekcie do poprawy jakości życia w gminach Partnerstwa są
Plany gospodarki niskoemisyjnej.
Ograniczenie emisji pyłu PM10, związanej z wytwarzaniem energii cieplnej dla celów
bytowo gospodarczych powinno być realizowane m.in. poprzez zwiększenie
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wykorzystania energii elektrycznej i gazu dla celów grzewczych oraz podgrzewania
wody na cele bytowo gospodarcze, wprowadzanie do eksploatacji instalacji
opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw, budowę lokalnych systemów
pracujących w układach kogeneracji z wykorzystaniem energii odnawialnej,
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowej, ograniczenie
zużycia energii poprzez termoizolację, czy edukacja ekologiczna - kształtowanie
właściwych zachowań społeczeństwa (oszczędność energii cieplnej i elektrycznej,
używanie węgla dobrej jakości, aspekty zdrowotne narażenia na oddziaływanie
PM10). Poprawa powietrza w Partnerstwie jest realizowana w głównie w oparciu o
inwestycje polegające na wymianie pieców, termomodernizacji budynków, montażu
odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach przeprowadzono szereg inwestycji
na obszarze Partnerstwa z czego największe dotyczą termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej, zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła, wymiana źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych, wymiana oświetlenia ulicznego na led,
modernizację dróg, a także edukację ekologiczną mieszkańców. Wszystkie powyższe
działania w Partnerstwie są celowe i potrzebne do osiągnięcia co najmniej dobrego
stanu powietrza i tym samym rozwiązania problemu jego zanieczyszczenia
spowodowanego głównie przez sektor bytowo-komunalny. Duży nacisk na tego typu
inwestycje oraz aktualizacja Planów gospodarki niskoemisyjnej pozwoli na
osiągnięcie zadawalającego poziomu czystości powietrza.
W 2019 zgromadzono 869,69 tys. ton odpadów zebranych selektywnie. Jednakże, aż
prawie dwukrotnie więcej stanowiły niesegregowane odpady mieszane.
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Tabela 26 Rodzaj zebranych selektywnie odpadów (Raporty o stanie gmin w 2019 r.)
Niesegregow
ane
zmieszane
odpady
komunalne
Mg

Opakowani
Opakowania ze
a z tworzyw
szkła
sztucznych

Odpady
ulegające
biodegradacji

Opakowania
z papieru i
tektury

Koniecpol

1057,42

188,87

186,83

108,16

46,42

Irządze

329,20

50,62

50,03

1,40

7,25

Lelów

404,22

75,44

103,18

4,82

46,67

SUMA

1790,84

314,93

340,04

114,38

100,34

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów o stanie gmin w 2019 r.
Wykres 23 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku na 1
mieszkańca

Źródło: MRL
Analizując wskaźnik odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku na 1
mieszkańca, Partnerstwo osiąga wskaźnika na poziomie 322 kg w 2019 roku. Na
terenie Partnerstwa występują „dzikie" niekontrolowane składowiska odpadów,
stanowiące zagrożenie dla środowiska, dlatego selektywna zbiorka śmieci nadal jest
na etapie wdrażania. Ważnym elementem jest prowadzenie działań edukacyjnych
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dla mieszkańców i przedsiębiorców wskazujących na możliwość ponownego użycia
produktów czy też zasad recyklingu, a dodatkowym bodźcem zachęcającym ludzi do
segregacji śmieci są niższe opłaty. W ten sposób mieszkańcy zmienią swoje
nastawienie do segregacji śmieci i jednocześnie pozytywnie wpłyną na środowisko.
Kolejnym, istotnym elementem jest wdrożenie zasad gospodarki o zamkniętym
obiegu.
Na terenie Partnerstwa prowadzony jest także Program usuwania wyrobów
zawierających azbest, którego celem jest oczyszczenie terenu gminy Irządze, Lelów i
Koniecpol z azbestu poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest, eliminację negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na
człowieka oraz likwidację oddziaływania azbestu na środowisko.

Wymiar przestrzenny
Koniecpol jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 14 662 ha, obszarowo bardzo
rozległa i w jej obrębie znajduje się miasto Koniecpol, zajmujące powierzchnię 3 692
ha, co stanowi 25,18% obszaru całej gminy. W skład gminy wchodzą również 24
sołectwa: Sytuacja społeczno-gospodarcza gminy Koniecpol wynika głównie z
położenia gminy na styku trzech województw: łódzkiego, śląskiego i
świętokrzyskiego. Gmina położona jest nad rzeką Pilicą, a jej dolina jest atrakcyjnym
terenem turystycznym i wypoczynkowym. Z analizy zagospodarowania
przestrzennego Koniecpola wynika, że dominują w nim w przeważającej części
użytki rolne, a prawie jedną czwartą stanowią grunty leśne. Gmina jest słabo
zaludniona. Stanowi centralny ośrodek gospodarczy Partnerstwa.
Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (za 2019 rok), Gmina
Koniecpol ma charakter rolniczy i charakteryzuje się przewagą użytków rolnych, co
stanowi 68,7% ogółu jej powierzchni. Gospodarstwa rodzinne na terenie gminy
zajmują aż 93% użytków rolnych. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
stanowią 24,2%, natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane: 4,2% obszaru
gminy.
Z analizy stanu zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań rozwojowych
miasta i wiejskich jednostek osadniczych wynika, że nie istnieją żadne istotne
bariery przestrzenne rozwoju — jedyne ograniczenia tkwią w czynnikach
demograficznych i gospodarczych. We wszystkich jednostkach osadniczych gminy
dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy. Gmina posiada 11 planów plany
zagospodarowania przestrzennego o głównych funkcjach m.in. obszaru zabudowy
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mieszkaniowej jednorodzinnej. W gminie Koniecpol obowiązuje Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koniecpol.
Infrastruktura mieszkaniowa w gminie Koniecpol ma w większości charakter
zabudowy jednorodzinnej. Analiza danych pokazuje, że na 1000 mieszkańców
przypadały średnio 380 mieszkań i wskaźnik ten w ostatnich pięciu latach wzrósł o
21 mieszkań. Przeciętne mieszkanie w Gminie miało powierzchnię użytkową 76 m 2,
co stanowi wartość zbliżoną do średniej wojewódzkiej. Przeciętna powierzchnia
mieszkaniowa 1 mieszkania w województwie śląskim wyniosła w 2019 r. około 71
m2. W zasobach mieszkaniowych gminy Koniecpol w 2018 r. odnotowano 48 lokali
mieszkalnych w budynkach komunalnych. Ilość oraz standard mieszkaniowych
budynków komunalnych nie odpowiada potrzebom, gmina nie zapewnia mieszkania
/ lokalu wszystkim potrzebującym osobom. Potrzeba powstania nowych mieszkań
jest jedną z ważnych kwestii społecznych w skali Gminy.
Gmina Lelów ma charakter rozproszonej zabudowy. W skład gminy wchodzi 17
sołectw: Lelów, Biała Wielka, Celiny, Drochlin, Gródek, Konstantynów, Lgota Błotna,
Lgota Gawronna, Paulinów, Mełchów, Nakło, Podlesie, Staromieście, Ślęzany,
Skrajniwa, Turzyn, Zbyczyce. Miejscowość Lelów o historycznym obszarze i
średniowiecznym układzie urbanistycznym pełni funkcje centrum usługowego dla
całej gmin w zakresie oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, kultury i rekreacji,
administracji, ochrony mienia i bezpieczeństwa. Usługi komercyjnej częściowo
występują w centrum Lelowa oraz na pozostałych obszarach rozproszonych wśród
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenie gminy.
Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne ogółem zajmują nominalnie ok. 62 %
ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne – ok. 29 % ogólnej powierzchni,
pozostałe grunty, w tym wody, drogi i tereny zainwestowane – 9%. Ze wszystkich
gruntów rolnych 10-12% należy jest odłogowa i podlega wtórnej sukcesji leśnej bądź
jest zalesiona. Pod względem funkcjonalno- przestrzennym gmina charakteryzuje się
przeważającym udziałem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wpływ na
kształtowanie się systemu osadniczego miał przede wszystkim układ komunikacyjny,
dlatego sieć osadnicza gminy skupiona jest głównie przy ciągach komunikacyjnych w
postaci pasm zabudowy.
Na terenie gminy Lelów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Lelów określając zasady ładu przestrzennego. Ponadto gmina
posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lelów, z którego wynika, że chłonność terenów budowlanych już zapisanych
w planie teoretycznie znacznie przekracza nawet maksymalne potrzeby, a potrzeby
określone jako prawdopodobne – o 70-80%. We wsiach o niewykształconej
65

strukturze, gdzie nie należy się spodziewać zaistnienia w przewidywalnym okresie
czynników powstrzymujących wyludnianie lub utrzymujących w tym zakresie
stagnację, istnieje znaczna nadpodaż terenów budowlanych. W Lelowie i Zbyczycach
dominują tereny zabudowy mieszkaniowej z przewaga zabudowy jednorodzinnej w
mniejszym stopniu na terenie Białej Wielkiej i Bogumiłku. W tych lokalizacjach
zabudowa rolnicza ma ograniczenia zmniejszające uciążliwość dla zabudowy
mieszkaniowej. Na pozostałym obszarze zabudowa rolnicza – zagrodowa jest
traktowana priorytetowo. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 76
m2, podobnie jak w gminie Koniecpol. Na przestrzeni ostatnich lat znacząca wzrosła
liczba mieszkań na 1000 mieszkańców (o ok. 19 mieszkań).W 2019 roku w gminie
Lelów było najwięcej mieszkań, w porównaniu do pozostałych gmin Partnerstwa.
Duże zapotrzebowanie jest widoczne w zakresie mieszkań socjalnych. W 2018 roku
odnotowano zaledwie 13 takich mieszkań.
Obszar gminy Irządze ma charakter rozproszony, o zabudowie rozproszonej
siedliskowej związanej z produkcja rolną. Miejscowości Irządze, Witów,
Bodziejowice i Woźniki posiadają zwartą strukturę zabudowy. Pozostałe
miejscowości mają system osadniczy wzdłuż układu komunikacyjnego. Na terenie
występuje zabudowa kolonijna, ulokowana w oparciu o drogi dojazdowe do pól.
Rozproszenie zabudowy powoduje trudności w realizacji uzbrojenia ziem. Powoli
zanikają usługi publiczne koncentrują się w miejscowości gminnej. Podstawowym
dokumentem planistycznym jest Studium uwarunkowań i kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Irządze, który obejmuje całą
powierzchnię gminy. Na terenie obowiązują również Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego, które ustalają przeznaczenie terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określają zasady i warunki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów i obowiązują dla
miejscowości: Wilków – Fryszerka, Wilków, Irządze, Mikołajewice. W 2019 roku
wydano 13 decyzji o warunkach zabudowy z czego 6 na budowę domków
jednorodzinnych. Największa ilość decyzji dotyczy realizacji budynków mieszkalnych
a następnie letniskowych. Najmniej powstaje budynków usługowych i związanych z
działalnością gospodarczą.
Funkcja mieszkaniowa w typowo wiejskiej gminie Irządze jest realizowana w
większości w postaci zabudowy siedliskowej i zabudowy jednorodzinnej. 1,7 %
mieszkań stanowią własności gminy. Przeprowadzona analiza zasobów
mieszkaniowych wskazuje, iż w gminie Irządze występuje największa przeciętna
powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (aż 86m2). Warte podkreślenia jest również
fakt, iż w przypadku tej gminy odnotowano największy wzrost liczby mieszkań na
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1000 mieszkańców w ostatnich pięciu latach (o 23 mieszkania). W 2019 roku, liczba
mieszkań socjalnych wyniosła 9.
Tabela 27 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

75,6

75,8

76,2

76,5

76,8

Lelów

75,5

75,7

76,0

76,2

76,4

Irządze

86,0

86,2

86,3

86,6

86,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 28 Mieszkania na 1000 mieszkańców
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

374,1

377,3

382,7

389,1

395,2

Lelów

411,1

411,3

416,5

424,5

430,1

Irządze

351,5

356,9

362,6

368,8

374,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Tabela 29 Liczba mieszkań komunalnych
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

55

55

bd

48

bd

Lelów

17

17

bd

13

bd

Irządze

11

9

bd

9

bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
W Gminie Koniecpol znajduje się jeden park spacerowo-wypoczynkowy o
powierzchni 6,5 ha. Łączna powierzchnia parków, zieleńców oraz terenów zieleni
osiedlowej w całej Gminie wyniosła 10,11 ha w 2014 r. Tereny zielone zajmują 0,1%
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powierzchni całej Gminy. Jednym z celów rewitalizacji jest Zwiększenie dostępu do
terenów zieleni urządzonej.
W gminie Irządze – znajduję się kilka starych założeń parkowych podworskich i
pofolwarcznych ze starodrzewem o wybitnych walorach przyrodniczokrajobrazowych w tym: Park w Irządzach, w Zawadzie, w Wygiełzowie, w Witowie
oraz folwark w Wygiełzowie. Na terenie szkoły w Witowie istnieje ogród założony z
młodych nasadzeń. Tereny zielone zajmują 0,1% powierzchni całej Gminy.
Wyodrębnione tereny zieleni w gminie Lelów to zabytkowe parki w Turzynie, Białej
Wielkiej i Nakle – będące własnością prywatną – oraz ogólnodostępne tereny zieleni
urządzonej na terenie byłej fosy w Lelowie. Mniejsze tereny zieleni ogólnodostępnej
to parki, skwery, place zabaw) na terenach zabudowy mieszkaniowo-zagrodowousługowej i mieszkaniowo-usługowej.
Wykres 24 Udział powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w
powierzchni ogółem

Źródło: MRL
Nieco ponad 30 tysięcy w gminie Koniecpol i Lelów wyniosły wydatki w 2019 roku
na ochronę powietrza i klimatu. W gminie Koniecpol odnotowano znaczący wzrost
wydatków w tym obszarze w porównaniu do roku 2018 (o ok. 23 tysiące). W gminie
Irządze suma wydatków wyniosła ponad 13 tysiące. Ogólna suma wydatków
Partnerstwa na inwestycje z zakresie ochrony powietrza i klimatu wyniosły ponad
81 tysięcy złotych. Należy zaznaczyć, iż w latach 2015-2016 żadna z diagnozowanych
gmin nie ponosiła wydatków w tym obszarze.
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Tabela 30 Wydatki na ochronę powietrza i klimatu
Gmina

2015

2016

2017

2018

2019

Koniecpol

0,00

0,00

54605,00

13541,92

36129,15

Lelów

0,00

0,00

41156,00

31488,00

32169,42

Irządze

0,00

0,00

0,00

18845,70

13173,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL
Ogólnodostępne narzędzia i bazy danych statystycznych wykorzystane do opracowania
niniejszej części to m.in. Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL), Bank Danych Lokalnych (BDL),
Powszechny Spis Rolny GUS, dane udostępniane przez Ministerstwo Finansów (zasoby
internetowe wg. dostępu aktualnego na marzec 2021 r.).
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