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1. WPROWADZENIE
Konieczność opracowania Studium wynika z przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późniejszymi
zmianami), która obowiązuje od 1 stycznia 1995 roku.
Celem Studium jest opracowanie zasad polityki przestrzennej gminy W oparciu o
program rozwoju ekonomiczno-społecznego oraz istniejące uwarunkowania (tj. m.in.
potencjał ekonomiczny, zasoby kulturowe, naturalne i krajobrazowe). Studium zatem
jest opracowaniem wstępnym, które w sposób kompleksowy i szeroki obejmuje
wszystkie problemy istotne dla planowanego rozwoju i strategii jego realizowania w
perspektywicznym okresie bez określonego limitu czasowego. Zatem opracowanie
studium nakreśla podstawy, główne kierunki i założenia do sporządzenia planów
miejscowych lub zmian planu (niezależnie od czasu ich podejmowania). "
Celem głównym -jest sprecyzowanie zasad porządkowania i modernizacji struktury
przestrzennej, rozwoju podstawowych funkcji gminy oraz ochronę wartości
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
Studium jest także programem dla władz samorządowych uwzględniającym atuty i
słabości rozwojowe (S.W.O.T.) ujawniającym niedoceniane lub niedostrzegane
szanse aktywizacji społecznej i przestrzennej gminy - ujawnione i nakreślone w
okresie powstawania studium. Ponieważ ekonomiczne i funkcjonalne
uwarunkowania mogą się zmieniać z tego względu studium powinno być otwarte na
zmianę ustaleń, aby mogło być wykorzystywane W przyszłych generacjach planów
przestrzennych podyktowanych nowymi potrzebami, trudnymi do sprecyzowania W
chwili obecnej.
Studium jest pomocne w ustaleniu kolejności realizacji zadań inwestycyjnych, a także
alternatywnych kierunków rozwoju gospodarczo-przestrzennego.
Przewiduje się, że prace nad Studium przebiegać będą w trzech etapach:
1. Zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych jak: inwentaryzacja użytkowania
terenu oraz inne specjalistyczne opracowania (patrz harmonogram).
Podsumowaniem tego będzie wstępne sformułowanie podstaw rozwoju gminy ze
zdefiniowaniem problemów do rozwiązania.
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2. Określenie kierunków rozwoju, które konsultowane i dyskutowane będą Z przedstawicielami Samorządu Gminy oraz uzupełnione niezbędnymi informacjami
i materiałami.
3. Końcowy etap stanowi ustalenie kierunków rozwoju Gminy w formie plansz
graficznych (na podkładach W skali 1:10 000) oraz tekstu, które zdefiniują zasady
przestrzenne i programowe dla perspektywicznego rozwoju gospodarki,
mieszkalnictwa, obsługi mieszkańców, perspektyw zatrudnienia, wzrostu
dochodów gminy i jej mieszkańców w oparciu o możliwości rozwoju funkcji
turystycznej i wypoczynkowej.
Niezbędnym elementem będzie określenie zasad harmonijnego równoważenia
rozwoju.
Po uzyskaniu wymaganych opinii właściwych urzędów i instytucji opracowane
Studium ( tj. część l „Uwarunkowania rozwoju" oraz część ll „Kierunki rozwoju
przestrzennego”) zostanie przedłożone Radzie Gminy do przyjęcia W formie
uchwały

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Spis materiałów wykorzystanych w opracowaniu

- Pisma nadesłane do Urzędu Miasta Poręba:
z Urzędu Województwa Śląskiego, Urzędu _Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, Instytucji i Urzędów zainteresowanych opracowaniem Studium, gmin
ościennych,
- Strategia rozwoju miasta Poręba, kwiecień 2001, opr. Główny Instytut
Górnictwa, Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych,
- Strategia rozwoju Powiatu Zawierciańskiego, - Miejscowy plan ogólny perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego
miasta Poręba - aktualizacja, Tekst planu, Rysunek planu, skala 1: 5000, opr.
Biuro Planowania Przestrzennego Katowice, Zespół Projektowy Zawiercie,
1992 r.
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Regionalny monitoring gleb województwa katowickiego 1982-1996, wojewoda
Katowicki, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, PP, Katowice, kwiecień 1997
Dokumentacja do granicy rolno-leśnej dla miasta Poręby, opr. Wojewódzkie
Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Katowicach, 1971, skala 125000
Zieleń miasta Poręba, Operat Techniczny opr. W 1984 r. przez Okręgowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach 1
„Poręba - 1798-1998, Historia i współczesność”, opr. K. Kościelmakowski,
1998, wyd. Fabryka Urządzeń Mechanicznych W Porębie, V
Mapa Topograficzna, opr. Kartograficzne w 2000 r. _ Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, skala 111000 (6 arkuszy obj. Miasto Poręba),
„Geografia Regionalna Polski”, J.Kondracki, Warszawa 1998
„Mapy glebowo-rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania", T.Użtek, lUNiG
Puławy, 1973
„Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce wg gmin”, T.Użtek,
lUNiG, Puławy, 1993
Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z 5.11.1991 r. (Dz.U. nr 116)
Rocznik Statystyczny województwa Katowickiego
Rocznik Statystyczny województwa śląskiego
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie koło Zawiercia (projekt bud.
Wyk. Przez ClTEC Katowice 1997)
Księga inwentarzowa dróg miejskich - UM Poręba '
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3. GMINA NA TLE REGIONU, POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE

Gmina Poręba położona jest W odległości ok. 4-5 km drogą od miasta powiatowego
Zawiercie. Praktycznie, administracyjnie graniczy z tym miastem. Od strony
zachodniej, gmina graniczy z miastem Siewierz, a do jego centrum jest ok. 8,5-9 km.
Od południa gmina graniczy z gminą Łazy W tymże samym powiecie zawierciańskim.
Od północy sąsiadem gminy Poręba jest gmina Myszków. Na uwagę zasługuje więc
fakt, iż Poręba będąca małym miastem ziemi śląskiej (zagłębiowskiej) sąsiaduje z
podobnymi strukturami urbanistycznymi tej części woj. Śląskiego, tj. małymi miastami
o utrwalonym, ale niewielkim centrum otoczonym osiedlami, koloniami itp.
włączonymi W jedną strukturę administracyjną głównie poprzez brak wyraźnych
granic funkcjonalnych, granic zabudowy. To podobieństwa (może z wyjątkiem super
historyczno-kulturalnego, podłoża Siewierza), które jednak w obecnym okresie rodzą
konkurencję.
Gmina (a właściwie miasto) Poręba jest jedną z gmin centralnej części woj. Śląskiego
i Zagłębia, leżąca W bezpośrednim sąsiedztwie Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego, z którym ma wielowiekowe, tradycyjne powiązania funkcjonalne,
a w okresie powojennym również silne powiązania. gospodarcze – przede wszystkim
przemysłowe i rynku pracy.
Przyjmując kryteria proﬁlu i barier rozwoju endogenicznego w woj. śląskim, gminę
(miasto) Poręba zalicza się do subregionu północno-wschodniego tzw.
zawierciańskiego obejmującego tenże powiat jak również częściowo obszary
sąsiednich
powiatów:
myszkowskiego,
częstochowskiego,
będzińskiego,
dąbrowskiego i części gmin woj. małopolskiego. Gmina Poręba ma całkiem dobre
powiązania z dużymi aglomeracjami, tj. Katowicami i Częstochową, Zawiercie jest
znaczącym ośrodkiem gospodarczym GOP, a Siewierz jest stolicą kulturalną tzw.
„ziemi siewierskiej”. Łącząc to z pobliską Jurą Krakowsko-Częstochowską i
Krakowem, otoczenie Poręby tworzy bardzo różnorodny konglomerat możliwości i
kierunków rozwoju - tzn. czynników zewnętrznych - sprzyjających.
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W skali makroregionu i kraju (,,Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania
kraju - Polska 2000 plus”), gmina Poręba znajduje się W strefie potencjalnie
przyspieszonego rozwoju, stymulowanego przez procesy integracyjne Polski z Unią
Europejską, W paśmie przyspieszonego rozwoju, kształtującego się Wraz z
prawdopodobną modernizacją, rozbudową i budową systemów infrastruktury
technicznej o znaczeniu europejskim (przynajmniej ponadregionalnym). Ważnym
elementem rozwoju jest sąsiedztwo „ścisłego” GPO-u - obszaru równoważenia
rozwoju i głębokiej restrukturyzacji, strefy narastającej koncentracji (polaryzacji)
potencjału cywilizacyjno-ekonomicznego, być może konkurencyjnego W skali
gospodarki europejskiej, a tym samym bardziej środkowoeuropejskiej.

W makroregionie południowym Polski, gmina Poręba postrzegana jest jako element
W sieci ekologicznej o znaczeniu regionalnym (Wg. EKONETU-u). Południowa część
gminy to Wschodni przyczółek dużego kompleksu lasów ciągnących się od Lublińca
na północ Tarnowskich Gór, Siewierz, aż po Ogrodzieniec i Jurę KrakowskoCzęstochowską, o którą to.opiera się południowo- wschodnia część gminy. Jest to
Ważny element korytarzy ekologicznych tej części kraju. Duża część gminy to
obszary leśne, ale znacząca część to również obszary wymagające restrukturyzacji
rolnictwa bądź też jego pozostałości.

4.ŚRODOWlSKO PRZYRODNICZE

4.1. Położenie

Wg J. Kondrackiego obszar Poręby W całości położony jest W południowej części
Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej (3412) na pograniczu dwóch jednostek Progu
Woźnickiego (34123) i Obniżenia Górnej Warty (34125)
Według podziału geomorfologicznego S. Gilewskiej, obszar leży W obrębie
makroregionu Wyżyna Śląska, W regionie Progu Środkowotriasowego. Podział na
regiony jest tu podobny jak w regionalizacji Kondrackiego.
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Próg Woźnicki W morfologii terenu zaznacza się jako monoklinalny pas wyniesień
zbudowany z utworów górnotriasowych. Najwyższe wyniesienia tworzy on w części
południowo-wschodniej, dochodzą one do 360-380 m npm, opadając w kierunku
północno zachodnim do 260-280 m npm. Próg ten rozdziela dorzecza górnej Warty i
Czarnej Przemszy, których źródła znajdują się blisko siebie. ` Obniżenie Górnej
Warty jest subsekwentną bruzdą wypreparowaną w mało odpornych na erozję iłach
środkowojurajskich przykrytych piaskami i iłami czwartorzędu. Wysokość dna doliny
obniża się od 335 m npm W rejonie Zawiercia do 240 m npm W kierunku północnozachodnim

4.2. Budowa geologiczna

Analizowany teren zlokalizowany jest W obrębie struktur paleozoicznych wyżyn
środkowopolskich zwany strukturą lub strefa krakowską (Stupnicka). Obrzeża ona
nieckę górnośląską od północnego-Wschodu i północy. Pod względem tektonicznym
cały obszar jest bardzo skomplikowany. Najbardziej charakterystycznym elementem
budowy geologicznej jest występowanie tutaj rozległego dewońskiego grzbietu
Dębnicko - Siewierskiego. Antyklina ta od Brudzowic do Zawiercia wykazuje przebieg
NWW-SEE i przecięta jest dyslokacją wzdłuż osi na dwie części, zrzucając
skrzydło północne.
Utwory dewonu zostały stwierdzone W otworach wiertniczych i studniach Wierconych
na głębokości około 180 m ppt i wykształcone są W postaci dolomitów i Wapieni
środkowo i dolnodewońskich.
Bezpośrednio na dewonie Występują utwory triasu wykształcone W facjach retu
(górny pstry piaskowiec), wapień muszlowy, kajper i retyk. Ret wykształcony jest W
postaci dolomitów, Wapieni i margli niekiedy z wkładkami łupków, iłowców i gipsu.
Dolny wapień muszlowy zaczyna się warstwami gogolińskimi składającymi się z
trzech poziomów wapieni falistych. Natomiast warstwy górażdżańskie, telebraturowe i karchowickie nie występują tutaj w swoim pierwotnym wykształceniu. Utwory te
w znacznej części uległy procesom dolomityzacji i okruszcowania rudami cynku i
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I ołowiu tworząc dolomity kruszconośne. Są to złoża metasomatyczne występujące
od Tarnowskich Gór po Zawiercie i Olkusz. Ze względu na nierównomierne okruszcowanie i słabą mineralizację niektórych partii, złoża o znaczeniu gospodarczym występują tylko w pewnych rejonach. Środkowy wapień muszlowy wykształcony jest w
postaci dolomitów
diploporowych, mają one postać dolomitów porowatych, ziarnistych, miejscami
marglistych.. Natomiast górny wapień muszlowy są to warstwy tarnowickie,
wykształcony jest w postaci pelitycznych dolomitów, miejscami dolomitów marglistych
lokalnie z wkładkami margli.
Kajper i retyk reprezentują osady triasu górnego i odsłaniają się one dużymi płatami
na powierzchni terenu. Kajper wykształcony jest jako kompleks pstrych mułowców i
iłowców z wkładkami piaskowców, dolomitów i gipsów. Retyk reprezentowany jest
głównie przez pstre iłowce - laminowane i warstwowane mułowcami i piaskowcami.
Miejscami występują wkładki zlepieńców – brekcja lisowska, lub wkładki wapieni wapienie woźnickie. Utwory te budują wyniesienia terenu W północnej i południowej
części gminy, występując na północny-zachód, oraz szerokim pasem na południe od
Poręby.
Jura na terenie gminy wykształcona jest w postaci utworów liasowych (jura dolna)
reprezentowanych przez pstre i zielonkawe iły, piaski, mułowce i żwiry, a także
cienkie wkładki syderytów ilastych i węgla brunatnego. Ten ostatni na terenie gminy
występował W okolicach Kierszuli, gdzie był eksploatowany. Utwory liasowe
odsłaniają się na powierzchni terenu ciągnąc się szerokim pasem od Kierszuli w
kierunku północno-zachodnim do granicy gminy, a w kierunku południowo
wschodnim utwory te dochodzą do Zielonego Duktu. Rozciągają się one również
dużym płatem na zachód od Turkowej Góry, ponadto występują w postaci
pojedynczych płatów o niewielkim rozprzestrzenieniu w centrum Poręby W rejonie ul.
Myśliwskiej oraz na północ od Fryszerki.
Utwory czwartorzędowe wykształcone są W postaci piasków i żwirów lodowcowych
zlodowacenia środkowopolskiego, wypełniających obniżenia morfologiczne terenu,
zalegają one na utworach triasowych i jurajskich. Utwory te występują również
szerokim płatem o niewielkiej miąższości na południu gminy. W rejonie Fryszerki
występują piaski eoliczne W wydmach. Natomiast dolina Czarnej Przemszy
wypełniona jest osadami fluwialnymi.
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4.3. Rzeźba

Teren gminy charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem powierzchni.
Znajdują się tu elementy rzeźby krasowej związane z podłożem węglanowym,
elementy rzeźby fluwialnej i fluwialno-denudacyjnej oraz elementy rzeźby
antropogenicznej. Charakterystyczny dla tego obszaru jest kontrast, zwłaszcza
między elementami rzeźby krasowej i fluwialnej, wynikający z bezpośredniego
sąsiedztwa.
Rzeźba terenu gminy jest odzwierciedleniem inwersyjnej budowy geologicznej tego
terenu, gdzie utwory starsze - utwory triasowe i jurajskie tworzą wyniesienia, a utwory
młodsze - czwartorzędowe wypełniają doliny. Rzeźba terenu gminy jest symetryczna,
w południowej i północnej części jest wzgórzowa, natomiast przez środek ze
wschodu na zachód przebiega dolina Czarnej Przemszy. Rzeźba krasowa północnej
i południowej części gminy charakteryzuje się dojrzałością form, co objawia się dość
łagodnymi formami terenowymi pozbawionymi naturalnych wychodni skalnych.
Jednak W bezpośrednim sąsiedztwie doliny Czarnej Przemszy formy te stają się
bardziej wyraziste z uwagi na genezę samej doliny. Dolina Czarnej Przemszy ma
charakter przełomu epigenetycznego, który powstał, gdy rzeka płynąc przez obszary
pokryte mało odpornymi osadami gliniastymi i piaszczystymi, w których zagrzebana
była dawna rzeźba, natraﬁła znacznie twardsze
skały węglanowe i stopniowo je rozcinała.
Teren gminy pod względem hipsometrycznym jest urozmaicony, maksymalne różnice
wysokości wynoszą 68,8 m.
Teren najniższe rzędne- 296,2 m npm osiąga w dolinie Czarnej Przemszy w miejscu
gdzie rzeka wypływa z terenu gminy.
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Najwyżej położony punkt w gminie znajduje się na północny wschód od Niwek, jego
wysokość osiąga 365.0 m npm. W północnej części gminy znajduje się kilka
wyniesień, których wysokości osiągają rzędne około 340 m npm lub ją przekraczają
stanowiąc doskonałe punkty widokowe W odsłoniętym terenie. Natomiast
najwyższym punktem w części południowej gminy jest Turkowa Góra osiągająca
rzędną 358.7 m npm, jednak ze względu na porastający ją las nie jest tak atrakcyjna
widokowo.
Pod względem morfologicznym bardzo atrakcyjna jest południowa część gminy,
gdzie rzeźba terenu została antropogenicznie zmieniona przez prowadzoną tu
eksploatację złóż węgla brunatnego i rud cynku i ołowiu, tworząc pagórkowaty
krajobraz z obniżeniami wypełnionymi wodą, czasem tworząc rozległe stawki.

4.4. Warunki klimatyczne

Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego, analizowany teren leży w
dzielnicy częstochowsko-kieleckiej - XV, obejmującej zachodnią część Wyżyny
Małopolskiej, który w porównaniu z innymi regionami klimatycznymi charakteryzuje
się stosunkowo największą liczbą dni z pogodą bardzo ciepłą z opadem. Takich dni
W ciągu roku jest około 34, z czego dni bardzo ciepłych z jednoczesnym dużym
zachmurzeniem i opadem jest prawie 11. Jest tu również najwięcej dni z pogodą
umiarkowanie ciepłą z dużym zachmurzeniem i gradem - średnio w roku około 50
dni. Wśród nich około 38 cechuje typ pogody umiarkowanie ciepłej 2 dużym
zachmurzeniem i opadem. Więcej niż W innych rejonach klimatycznych jest tu dni z
pogodą przymrozkową, umiarkowanie chłodną bez opadu. Mniej natomiast jest dni
umiarkowanie ciepłych i jednocześnie pochmurnych - średnio w roku tylko 69 dni, a
dni chłodnych i jednocześnie pochmurnych - około 12 w roku.
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Średnia roczna liczba dni 2 opadem atmosferycznym >0.1 mm wynosi od 140 do
160, a średnia suma roczna opadów 650 - 800 mm.
Średni opad roczny W regionie wynosi 720 mm z rozkładem na miesiące letnie (maj październik) - 62 % i na miesiące zimowe (listopad - kwiecień) - 38%. Średni opad
wieloletni za okres 1960 - 1970 wynosił 793,9 mm. Liczba dni z pokrywą śnieżną
waha się od 60 do 75 W roku.

Zestawienie średnich opadów

Lata
1951-1965
1966-1980
1980-1994
1951-1994

Opad [mm]
688
780
621
697

Dla określenia średnich opadów wykorzystano dane z najbliższego posterunku
pomiaru opadu Piwoń.
Przeważają wiatry z kierunków zachodnich - zgodnie z ogólną cyrkulacją powietrza w
regionie.
Najsilniejsze wiatry stanowią 1% wszystkich wiatrów, a prędkość ich waha się w
granicach 10-15 m/s. Lokalnie kierunki wiatrów mogą być modyfikowane w związku z
morfologią terenu. Zasadniczo, użytkowanie rolnicze analizowanego terenu, które
doprowadziło do znacznego odlesienia północnej części gminy, bezpośrednio
wpływa na topoklimat. Wiatry tu wiejące, nie napotykając innych przeszkód
terenowych prócz naturalnych form terenowych, dość swobodnie operują na tym
obszarze i mogą osiągać duże prędkości. Jedyną osłoną są tu porastające
wzniesienia, dość nieliczne zakrzewienia śródpolne, W okresie zimowym podczas
zalegania pokrywy śnieżnej, Z dużym prawdopodobieństwem mogą tu występować
zawieje i zamiecie. Z uwagi na otwarte tereny rolne i łatwość przewietrzania,
temperatura powietrza powinna być tu względnie wyrównana. Jedynie w sytuacjach
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inwersyjnych w zagłębieniach terenowych mogą powstawać zmrozowiska W okresie
zimowo-wiosennym i mgły w ciągu niemal całego roku. Szczególnie narażona jest w
tym przypadku część terenu leżąca w dolinie Czarnej Przemszy. Średnia długość
okresu z temperaturami średnimi > 15°C wynosi od O do 20 dni w roku. Średnia
roczna temperatura wynosi około 75°C, najcieplejszy miesiąc to
lipiec ze średnią temperaturą około 18°C, najzimniejszy - luty ze średnią temperaturą
- 3°C. Przez ponad 80 dni utrzymuje się temperatura powyżej 15°C, a przez ok. 85
dni temperatura poniżej O°C. j
Wilgotność względna powietrza nie wykazuje tak dużego zróżnicowania jak inne
elementy klimatu. Średnia roczna wartość dla omawianego terenu wynosi około 60
%. Największa średnia wilgotność występuje w grudniu 84%, a najniższa w
sierpniu 60 %.

Jest to dzielnica ciepła, z czym wiąże się długość trwania okresu wegetacyjnego
wynosząca powyżej 210 + 220 dni.

4.5. Wody powierzchniowe

Innym istotnym elementem sieci hydrograficznej jest .przebiegający w północnej
części gminy wododział l-go rzędu pomiędzy zlewniami Wisły - do której wpada
Czarna Przemsza i Odry - do której wpada Warta. Sieć rzeczna wiąże się głównie z
Czarną Przemszą przepływającą przez środek gminy.
Źródła Czarnej `Przemszy znajdują się poza terenem gminy w Bzowie, skąd płynie
ona w kierunku zachodnim przepływając przez gminę.
Zlewnia w górnym biegu rzeki Czarnej Przemszy należy do terenów stosunkowo
najmniej zdegradowanych przemysłem na terenie Śląska. Północna część zlewni jest
słabo rozwinięta występują tutaj nieliczne cieki, z których największy potok Kierszula
wpada do Czarnej Przemszy na terenie gminy, pozostałe cieki są ciekami
bez nazwy i wpadają do Czarnej Przemszy przepływając przez przysiółki Górka i
Krawce. Ta część zlewni zagospodarowana jest przede wszystkim rolniczo, jedynie
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W części zachodniej porośnięta lasem. Natomiast południowa część zlewni
rozwinięta jest znacznie lepiej, porośnięta jest lasem, W którym występują liczne
cieki, podmokłości i rowy melioracyjne.
Zlewnia Czarnej Przemszy charakteryzuje się bardzo wyrównanym reżimem
odpływu, W którym zaznaczają się wezbrania zarówno wiosenne jak i letnie, a
zasilanie cieków jest gruntowo - deszczowo - śnieżne i stosunkowo regularne, bez
większych odchyleń od wartości średnich, cechujące się wiosennymi roztopowymi
wezbraniami (marzec, kwiecień) i jesiennymi lub późnojesiennymi niżówkami
(wrzesień, październik, listopad). Średnie roczne przepływy Czarnej Przemszy w
profilu Piwoń wynoszą 1.16 ma/s, a wielkość zlewni od źródeł wynosi 155 km 2 .
Wydajność wodną dorzecza charakteryzuje jednostkowy odpływ średni roczny, który
wynosi tu 7 - 8 l/s km2. Odpływ taki można uznać za dość wysoki, charakteryzujący
obszary górzyste. W związku z tym Czarną Przemszą należałoby uznać za duży
potok o charakterze podgórskim (na pograniczu z “ciekiem o charakterze
przejściowym).
Rzeka płynie W korycie uregulowanym, jej brzegi są umocnione faszyną i często
porośnięte roślinnością krzewiasto-drzewiastą głównie wierzbami i olchami, W samej
Porębie utworzono sztuczne zbiorniki - Jezioro Poręba Pierwsza i jezioro Poręba
Druga. Po powodzi W 1997 roku koryto rzeki zostało umocnione i obecnie rzeka nie
stanowi zagrożenia powodziowego na terenie gminy. Przez południową część gminy
przebiega granica zlewni lll rzędu pomiędzy
Czarną Przemszą a Mitręgą. Powierzchnia zajęta przez wody płynące na terenie
gminy wynosi 18 ha, a przez wody stojące 15 ha.

4.6. Wody podziemne

W regionalizacji hydrogeologicznej za J. Malinowskim, analizowany teren znajduje
się w obrębie makroregionu środkowopolskiego, W subregionie triasu śląskoopolskiego, W rejonie hydrogeologicznym lll/5 - triasu olkusko-zawierciańskiego.
Utwory triasu W całym subregionie śląsko-opolskim są bardzo intensywnie wodonośne. Główne poziomy wodonośne występują W utworach pstrego piaskowca, retu i
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wapienia muszlowego. Główne poziomy wodonośne wapienia muszlowego i retu,
zbudowane z wapieni i dolomitów, wykształcone są W ośrodku szczelinowoporowym. Warstwę izolującą rozdzielającą te dwa poziomy wodonośne stanowi górna, marglista część warstw gogolińskich Jednak na znacznych obszarach warstwy
gogolińskie uległy zredukowaniu lub zdolomityzowaniu, tracąc właściwości izolujące
Na terenie gminy Poręba główne poziomy wód podziemnych występują w utworach
triasowych - w obrębie dwóch zbiorników wód podziemnych nr 454 Olkusz- Zawiercie
obejmujący część centralną i południową gminy i nr 327 Lubliniec- Myszków
obejmujący w niewielkim stopniu część północną gminy. Triasowe piętro wodonośne
związane jest z dolomitowo-wapiennymi utworami środkowego i dolnego triasu.
Filtracja ma tu charakter szczelinowy, a zawodnienie charakteryzuje się dużą
zmiennością, co spowodowane jest różnym stopniem spękania i skawernowania
wodonośćca. Większą przepuszczalnością charakteryzują się dolomity diploporowe i
kruszconośne, a mniejszą warstwy gogolińskie i ret. Zwierciadło wody piętra
triasowego ma obecnie charakter sub - artezyjski. Zaznacza się obniżanie
zwierciadła wód spowodowane głównie wpływem odwodnienia kopalń cynku i ołowiu,
oraz intensywnym poborem wód z ujęć. Wodonośny trias w rejonie Poręby zalega na
zawodnionych utworach górnego i środkowego dewonu, wykształconego jako
dolomity, wapienie krystaliczne i margle, co powoduje że filtracja ma charakter
szczelinowy. Z uwagi na brak ciągłej warstwy izolacyjnej oraz kontakty hydrauliczne
poprzez uskoki piętro dewońskie rozpatrywane jest łącznie z triasowym.

Zasilanie poziomów Wodonośnych odbywa się powierzchniowo na wychodniach
utworów triasowych.

Na terenie gminy poziom ten ujmowany jest studniami wierconymi RMPWiK w
Zawierciu. Ujęcia zlokalizowane są przy ul. Działkowej (2 studnie - studnia 38 i
38bis), przy ul. Wiedzy (studnia 23bis), oraz na Krzemiędzie (studnia 4Oll). Ponadto
eksploatowana jest studnia znajdująca się na terenie zakładów FUM Poręba.
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Dane podstawowe studni RMPWiK W Zawierciu zlokalizowanych na terenie
gminy Poręba
Numer studni

Głęboko
ść
studni[m
ppt]

Nawiercone
zwierciadło
wody [m ppt]

38
(zasadnicza)
38 bis
(awaryjna)
23 bis
40II

250,0

56,0

Ustabilizowa
Wydajność
ne
eksploatacyjna
zwierciadło
[m3/h]
wody
[m ppt]
33,6
198,0

250,0

59,5

35,8

122,0
172,7

59,5
88,0

21 ,1
20,1

227,6
160,0

Depresja
[m]

Średni
pobór
[m3/d]

17,6

2 880

33,2
20,1

82
219

Przy czym studnie 38 i 38bis pracują naprzemiennie tak, że zawsze eksploatowany
jest tylko jeden otwór. Pozostałe studnie pracują okresowo, tylko w okresach, gdy
jest duże zapotrzebowanie na wodę. Ujęcia te W pełni zaspakajają zapotrzebowanie
na wodę w gminie, ponadto W okresie dużych poborów ze studni 4Oll czerpie się
wodę na potrzeby południowej części miasta Siewierza. Zwierciadło wody w triasowej
serii węglanowej występuje na głębokości od około 56 do 88 m ppt, a wielkość
napięcia W rejonach występowania pokrywy utworów ilastych waha się od 22 do 88
m. Wydajność eksploatacyjna studni wynosi od kilkudziesięciu do prawie 200 m3/h
przy depresjach rzędu od 17 do 33 m.
Współczynniki filtracji charakteryzują się dużą zmiennością i wahają się W granicach
od 4.88×10'7 m/S do 8,02×10'3 m/S.
Obszarami alimentacyjnymi warstwy wodonośnej są przede wszystkim wychodnie
utworów węglanowych triasu, a lokalnie strefy kontaktów tektonicznych i
sedymentacyjnych oraz wymyć sedymentacyjnych. Strefami drenażu są doliny
rzeczne, zwłaszcza dolina Czarnej Przemszy. _
Wszystkie omawiane ujęcia wód podziemnych mają wyznaczone W terenie strefy
ochrony bezpośredniej, brak jest jednak opracowanych stref ochrony pośredniej ujęć.
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Piętro czwartorzędowe ma tu podrzędne znaczenie, charakteryzuje się
występowaniem wód W utworach aluwialnych dolin rzecznych zwłaszcza dolinie
Czarnej
Przemszy lub jej dopływach. Nie ma ono znaczenia gospodarczego, a głębokość jego występowania jest silnie uzależniona od poziomu wody w rzece. Hydroizobata
pierwszego zwierciadła wód podziemnych w obrębie równiny zalewowej wynosi od
kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Ponadto wada tego poziomu jest bardzo
złej jakości ze względu na zasilanie bezpośrednio z rzeki.
Występują również wody gruntowe w obrębie glin, związane z przewarstwieniami
piaszczysto - żwirowymi ujmowane lokalnie studniami kopanymi.
Wody te wskazują znaczną amplitudę wahań sezonowych. Głębokość ich zalegania
wynosi od kilku do kilkunastu metrów.

4.7. Gleby

Warunki glebowe są silnie uwarunkowane budową geologiczna podłoża,
geomorfologią, stosunkami wodnymi i klimatem.
Grunty rolne i użytkowane rolniczo stanowią na analizowanym terenie dość znaczny
odsetek powierzchni terenu, zajmują one powierzchnię 1927 ha, co stanowi 34%
powierzchni gminy. W obrębie równiny zalewowej Czarnej Przemszy występują mady
wykształcone z piasków gliniastych lekkich oraz gleby torfowo-mułowe z utworów
gliniastych i pylastych.
Ponadto występują tu głównie gleby typu bielicowego i pseudobielicowego
podrzędnie Występują gleby rędzinowe. Gleby są płytkie i średnio głębokie. W
otoczeniu ciągów komunikacyjnych i zabudowy mieszkaniowej występują gleby
antropogeniczne zarówno o profilu ukształtowanym (sady, ogródki przydomowe) jak i
nie wykształconym z zaburzeniami mechanicznymi i chemicznymi (tu głównie
sąsiedztwo dróg).
Gleby bielicowe i pseudobielicowe powstają pod wpływem roślinności leśnej, głownie
lasów iglastych na różnych skałach macierzystych. Charakteryzują się wy-
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stępowaniem poziomu wymywania pod warstwą próchnicy i bardzo kwaśnym
odczynem. Gleby te występują przede wszystkim W północnej części gminy. Rędziny
zajmują największa powierzchnię na terenie gminy. Wytworzone zostały ze
zwietrzeliny skał wapiennych z dużą zawartością żelaza, które po uwolnieniu w
procesie wietrzenia nadaje glebie szarobrunatne lub brunatne zabarwienie . Gleby
użytkowane rolniczo występują głównie na terenie Niwek, Krawcy i Dziechciarzy.

4.8. Walory przyrodniczo-krajobrazowe

Według podziału geobotanicznego Polski W. Szafera i B. Pawłowskiego,
analizowany teren znajduje się W obrębie działu Bałtyckiego, poddziału A4 - Pas
Wyżyn Środkowych, krainy 15 - Wyżyna Śląska, okręgu a. - Okręg Zachodni
(wapienia muszlowego). A

4.8.1. Przyroda ożywiona

Szata roślinna jest jednym z ważniejszych elementów przyrodniczych oraz istotnym
składnikiem krajobrazu. Teren gminy znajduje się na obszarze o zróżnicowanym
stopniu odkształcenia antropogenicznego. Północna część gminy to głównie tereny
upraw rolnych, użytków zielonych i nieużytków. Wzdłuż głównych i lokalnych ciągów
komunikacyjnych zlokalizowana jest przede wszystkim niska - l, ll-piętrowa –
zabudowa mieszkaniowa. Na terenie samej Poręby występuje zabudowa wyższa IVpiętrowa, oraz zabudowa przemysłowa. W otoczeniu zabudowy mieszkaniowej
znajdują się niewielkie powierzchnie upraw ogrodowych i/lub sadowniczych.
Natomiast południowa część gminy zdominowana jest przez lasy. W dolinie Czarnej
Przemszy występują również biocenozy łąkowe i wodne.
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Grunty leśne na terenie gminy zajmują łącznie powierzchnię 1663 ha, co stanowi
41% powierzchni gminy. Są to zarówno lasy państwowe jak i prywatne. Lasy
niepaństwowe zajmują powierzchnię około 1072 ha i stanowią własność osób
fizycznych - około 1600 właścicieli. '
Lasy państwowe zajmują powierzchnię około 552 ha i stanowią własność Skarbu
Państwa. Lasy na terenie gminy pełnią funkcję ochronną. Ponadto lasy położone w
południowej części gminy mają ważne znaczenie regionalne w ramach systemów
leśnego pasa ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Głównymi
gatunkami lasotwórczymi są sosna, brzoza, świerk, olcha. Wiek drzewostanów jest
bardzo zróżnicowany i wynosi od 20 aż do 95 lat. Stan zdrowotny
lasów określono jako dobry.
Na terenie lasu występują liczne pozostałości eksploatacji górniczej w postaci niezbyt
głębokich dołów (tzw. dukle lub warpie) rozdzielonych niewysokimi pagórkami. Doły
te wypełnione wodą tworzą tereny podmokłe i bagniste z licznymi stawami. Takie
podłoże zapewnia różnym roślinom, oraz owadom i ptakom dobre warunki
bytowania. Z roślin będących pod ochroną rosną tu: zawilec gajowy, cieszynianka
wiosenna, przylaszczka pospolita, kosaciec syberyjski, wawrzynek wilczełyko,
kopytnik pospolity i konwalia majowa. Na trenie lasów znajduje się stanowisko
bociana czarnego.
Ssaki reprezentowane są przez sarny, zające, dziki, jak również jelenie i wędrujące
łosie, drapieżniki reprezentuję lisy i rzadko spotykane jenoty. Podmokły teren i liczne
stawy sprawiają, że występuje tu wiele gatunków żab, ropuch i jaszczurek, oraz
zaskroniec, żmija zygzakowata i padalec. Wśród bezkręgowców bardzo liczną
rodziną są motyle, można tu spotkać wiele gatunków rusałek, oraz jednego z
największych motyli pazia królowej. Występuje tu również wiele gatunków ślimaków.
Dolina Czarnej Przemszy, poza terenem miasta Poręby gdzie jest silnie
antropogenicznie zmieniona, jest miejscami zakrzewiona i zadrzewiona niewielkimi
zagajnikami. Występują również podmokłe łąki użytkowe, pozbawione zupełnie
krzewów lub drzew, pocięte siecią rowów melioracyjnych, czy tereny upraw
działkowych. Charakterystycznym elementem analizowanego fragmentu doliny
Czarnej Przemszy są
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trzcinowiska porastające tereny wilgotniejsze i nieużytkowane rolniczo. Ponieważ
dolina jest silnie zmeliorowana, wśród trzcinowisk nie spotyka się oczek wodnych.

Dolina Czarnej Przemszy stanowi naturalny. korytarz ekologiczny o znaczeniu
ponadlokalnym. Dość szerokie, przełomowe dno doliny osadzone pośród wyrażnych
wzniesień triasowych i jurajskich, podmokłe łąki z zakrzewieniami i zadrzewieniami
na równinie zalewowej stwarzają możliwość przemieszczania się zwierzyny wzdłuż
doliny rzeki jak również rozmnażania i bytowania fauny, w tym ornitofauny wodnobłotnej oraz płazów. Korytarz ekologiczny Czarnej Przemszy nie został ujęty w
ramach koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL (1994). Dolina Czarnej
Przemszy nie podlega również formalnej ochronie prawnej ze względu na środowisko
przyrodnicze. Na równinie zalewowej Czarnej Przemszy, Występują pospolite gatunki
ornitofauny: trzcinik, świergotek, skowronek, potrzeszcz, kulczyk, sikora, bażant.
Zimą szczególnie chętnie bytują tu pospolite gawrony, kawki i sikory i in. Jest to
również dogodne siedlisko dla bażantów, kuropatw i przepiórek. W samej Porębie już
od kilkunastu lat przy zalewie znajduje się stanowisko bociana białego. Na zalewach
tych występuje również łabędź niemy oraz kaczki krzyżówki i cyranki, a brzegi
zamieszkuje piżmak. W czasie przelotów na zalewach pojawiają się czaple siwe i
dzikie gęsi.

Ponadto W centrum Poręby w podziemiach
wielkopiecowego mają swoje siedliska nietoperze.

nieczynnej

wieży

wsadu

W północnej części gminy występują gatunki związane z terenami półotwartymi i
otwartymi użytkowanymi rolniczo. Czynnikiem lokalnie sprzyjającym występowaniu
wielu gatunków ptaków są zakrzewienia śródpolne. Można w nich spotkać takie ptaki
jak pustułka, jeżyk, świergotek drzewny, szczygły oraz sowy. Na terenach
pozbawionych zakrzewień śródpolnych, liczba gatunków ptaków bytujących i
gniazdujących spada. i ogranicza się wyłącznie "do ptaków gniazdujących na ziemi,
jak: Skowronek, pliszki, kuropatwa, czajka, trznadel.
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Z uwagi na znaczne połacie terenów rolnych oraz możliwość występowania
okresowych pojawów drobnych gryzoni związanych z uprawami, można się tu
spodziewać ptaków drapieżnych.
Spośród ssaków lądowych można się tu spodziewać głównie zajęcy, saren oraz
lisów. Z drobnych ssaków na pewno będą tu występowały gryzonie: myszy polne,
badylarki, karczowniki, itp. związane z uprawami.
Według „Rejestru rezerwatów przyrody i innych obiektów chronionych województwa
śląskiego” na terenie gminy znajdują się 3 pomniki przyrody, są to:
2 lipy drobnolistne w Porębie Krzemienda, uznane za pomniki przyrody W
1956 roku, wieku około 200 lat, o obwodach pni na wysokości 1.3 m - 3,78 m i
4.28m i wysokości około 25 metrów. W środku pomiędzy lipami jest krzyż i w
czasie obchodów uroczystości Bożego Ciała lipy te stanowią oprawę dla
ołtarza.
Dąb szypułkowy w Porębie naprzeciwko cmentarza nazwany ,,Bartkiem",
uznany za pomnik przyrody w 1953 roku, wiek około 320 lat, obwód pnia na
wysokości 1.3 m - 6.43 m i wysokości 21.3 m.
2 buki w leśnictwie Poręba w oddziale a 76 na Turkowej Górze, uznane za
pomniki przyrody w 1984 roku, wieku około 300 lat, obwód pni na wysokości
1.3 m - 3.58 i 4.48 m, wysokości około 30 m. Jedno z drzew spłonęło od
uderzenia pioruna i obecnie jest suche, ale ze względu na liczne dziuple
lęgowe ptaków nadal jest prawnie chronione.
Oprócz istniejących pomników przyrody proponuje się objąć ochroną starą gruszę
zlokalizowaną nad Czarną Przemszą przy ul. Dzielnej koło mostu, oraz około 90
dębów położonych w Porębie przy ul. Zakładowej. Jest to pozostałość po założonym
w 1909 roku parku Jordanowskim, W ich poszyciu można spotkać między innymi:
zawilec wielokwiatowy, złoć żółtą, kopytnik pospolity i knieć błotną, oraz wiele
ptaków, pasikoniki i liczne ważki.
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Ponadto Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych
rezerwatów przyrody „Las Poręba” i „Poręba Stawki”.

planuje

powstanie

2

Projektowany (częściowy) rezerwat florystyczny „Las Poręba” miałby chronić
unikatowe najbardziej na północ wysunięte stanowisk cieszynianki wiosennej wraz z
fragmentem lasu grądowego z naturalnie zachowanym, dość bujnym i bogatym
runem oraz zróżnicowanymi zbiorowiskami mszystymi. Jest również bardzo cenny
pod względem krajobrazowym.
Projektowany rezerwat ścisły „Poręba Stawki” powinien objąć obszar po dawnej
eksploatacji skał i kruszców wraz z fragmentem podmokłych łąk. Doły wyrobiskowe
(warpie) są obecnie zabagnione i stale podtopione, alimentowane przez niewielki
ciek wodny i jego drobne dopływy. Miejsca te stanowią ostoje dla bardzo rzadkich w
skali Polski mchów reliktowych (postglacjalnych), które tutaj mają swoje unikatowe
stanowiska. Na stale podtopionych łąkach uformowały się naturalne mszary z
licznym udziałem torfowców i wieloma innymi bardzo cennymi składnikami bioflory
w tym regionie.
4.8.2. Walory krajobrazowe
Na terenie gminy w jej części północnej występują dość rozległe ekspozycje
widokowe związane z jego ukształtowaniem. Widok roztacza ` się zarówno ze'
wzniesień na południe, w kierunku doliny Czarnej Przemszy, jak również z samej
doliny w kierunku tych wzgórz.
W części północnej gminy dominuje krajobraz rolniczy z występującą lokalnie
niską, lecz dość zwartą zabudową mieszkaniową o typie ulicówki.
Istotnym elementem antropogenicznym jest zabudowa miasta Poręba z
infrastrukturą przemysłową. Zajmuje ona centralną część gminy. Natomiast w
części południowej zdominowanej przez lasy unikatowe widokowo są pozostałości
po dawnej eksploatacji rud, tzw. dukle stanowiące niespotykane połączenie silnie
antropogenicznie zmienionego terenu z naturalnie porastającym go lasem.
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Przez teren gminy przebiegają 3 szlaki turystyczne. Zielony Szlak Tysiąclecia biegnie
przez lasy południową granicą gminy. Szlak czarny zaczyna się na południu gminy i
od szlaku zielonego przez Turkową Górę i Porębę biegnie W kierunku północnym do
Myszkowa. Natomiast szlak żółty zaczyna się W centrum Poręby i biegnąc na
wschód doliną Czarnej Przemszy i W Kierszuli wychodzi poza teren gminy.
4.9. Złoża surowców mineralnych
Eksploatacja surowców mineralnych na terenie gminy prowadzona była na dużą
skalę w czasach historycznych. Obecnie nie występują tu złoża eksploatowane.
Niemniej teren gminy jest dość zasobny w bogactwa naturalne.
Najistotniejsze są złoża cynku i ołowiu:
ø złoże Marciszów obejmuje obszarowo wschodnią część miasta Poręba i
kontynuuje się w kierunku północnym do granicy gminy,
złoże Zawiercie l swoim zasięgiem obejmuje jedynie niewielki fragment
w północnowschodniej części gminy w rejonie Kierszuli
złoże Poręba obejmuje niewielkie fragmenty gminy na południe od
Krzemendy.

Ponadto na południe od złoża Marciszów rozpoznano otworami wiertniczymi obszar
prognostyczny rud cynku i ołowiu.
Główna masa rud cynku i ołowiu występuje we wtórnych dolomitach kruszconośnych
środkowego triasu, niewielkie ilości występują w dolomitach triasu
dolnego, a w złożu Poręba także w węglanowych utworach dewonu środkowego.
Ciała rudne mają formy płytowe i gniazdowe o maksymalnym rozprzestrzenieniu
poziomym 300 do 400 metrów i miąższościach do kilkunastu metrów. W
poszczególnych złożach zaznaczają się pewne odrębności pod względem zawartości
mineralnej, zwłaszcza co do proporcji między zawartością cynku i ołowiu. Średnie
zawartości metali w poszczególnych złożach i obszarze prognostycznym kształtują
się następująco:
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Nazwa złoża
Marciszów
Zawiercie I
Poręba
Obszar prognostyczny

Zawartość Zn [%]
3,2
4,2
4,1
2,2

Zawartość Pb [%]
1,9
1,6
2,7
3,1

W rudzie tej występuje także srebro i kadm, maksymalne zawartości srebra wynoszą
80 gram/tonę, a kadmu 1300 gram/tonę. Złoża te stanowią jedyną bazę surowcową
dla przemysłu cynkowo-ołowiowego w Polsce. Ze względu na podziemny sposób
eksploatacji nie jest konieczna rezerwa terenu dla tych złóż.
Na terenie gminy znajduje się jeszcze złoże iłów jury dolnej Poręba lll o zasobach
zarejestrowanych. Złoże to znajduje się na południe od Kierszuli. Jest to złoże małe o
zasobach 17 OOO m3, kwalifikujące się do wykorzystania przez cegielnię typu
polowego. Złoże to nigdy nie było eksploatowane, jednak miejscowa ludność
prowadziła tu niewielkie wydobycie na własne potrzeby i choćby z tego względu, oraz
brak dokumentacji dla tego złoża (a jedynie karta rejestracyjna) zasoby tego złoża
należałoby zweryfikować.
Ponadto na terenie gminy wyznaczono 4 obszary perspektywiczne dla występowania
iłów jury dolnej. Wytypowane obszary występują na północ od Fryszerki, na południe
od Krzemiendy, oraz po obu stronach toru kolejowego przy wschodniej granicy gminy.
Wyznaczono również obszar perspektywiczny występowania czwartorzędowych
piasków ze żwirem w rejonie przysiółka Zazdrość na południu gminy.
Jednak obszary te należy traktować jedynie jako perspektywiczne - wymagające
jeszcze szczegółowego rozpoznania geologicznego.
Na obszarach wyznaczonych jako perspektywiczne znajdują się miejsca eksploatacji
prowadzonej przez ludność miejscową na własne potrzeby. Miejsca, w których
eksploatacja ta była znacząca zostaly zaznaczone jako punkty poboru kopalin
eksploatacja rud surowców naturalnych prowadzona była już w XV wieku, kiedy to w
lasach wypalano węgiel drzewny i wydobywano rudę żelaza. W 1829 roku
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powstała pierwsza kopalnia węgla „Joanna”, a następnie kopalnie ,,Julek", „Hugo”,
„Marta” i ,,Zygmunt”. Pozostałości po eksploatacji W postaci dołów (dukli lub warpi)
można spotkać W lesie na południe od Poręby. Eksploatację węgla brunatnego prowadzono W rejonie Kierszuli do 1959 roku, kiedy to zamknięto ostatnią kopalnię ze
względu na dużą konkurencyjność kopalń węgla 'kamiennego na Górnym Śląsku.
Lokalnie eksploatowano również wapienie i dolomity W północnej części gminy
(kamieniołom Kamionka na północ od Poręby, oraz zasypany kamieniołom we
Wschodniej części Poręby), W rejonie Fryszerki i Niwek W dolinach rzek
wydobywano piasek. Pozostałością po eksploatacji piasku jest również zbiornik
wodny W rejonie gajówki Turza. Eksploatowane utwory nie mają jednak znaczenia
gospodarczego i mogą jedynie zaspakajać lokalne potrzeby miejscowej ludności.

4.10. Zjawiska geodynamiczne

Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk osuwiskowych i
innych charakterystycznych zjawisk geodynamicznych. Potencjalnie istnieje
natomiast niebezpieczeństwo osiadań terenu związanych z procesami krasowymi.
Dotyczy to części zwłaszcza terenów położonych na północ od doliny Czarnej Przemszy, W obrębie występowania wychodni utworów Węglanowych. Nie jest jednak
możliwa ocena zasięgu i stopnia zagrożenia bez specjalistycznych badań
terenowych.
istotnym zagrożeniem związanym również z osiadaniem terenu są obszary po
eksploatacji surowców naturalnych. Eksploatacja ta prowadzona była na znacznym
terenie gminy i W miejscach tych mogą wystąpić pustki poeksploatacyjne związane z
niezlikwidowanymi szybami (dukle/warpie). Wyrobiska takie mogły osiągać głębokość
do kilkunastu metrów, a brak jest jakiejkolwiek inwentaryzacji szybów i wyrobisk. W
związku z tym przy planowaniu nowych inwestycji zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia'24 września 1998 r. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz. U.
nr 126, poz. 839) przy wydawaniu decyzji o zabudowie należy wymagać przeprowa dzenia badań geologicznych podłoża przez uprawnionego geologa.
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4.11. Analiza stanu czystości i zagrożenia zasobów przyrodniczych

4.11.1. Higiena powietrza atmosferycznego

Badania stanu czystości powietrza atmosferycznego prowadzi Wojewódzka Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna W Katowicach. Dla terenu Poręby wykonuje się
oznaczenia stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, tlenków azotu, fluoru, ołowiu, benzo-a-pirenu i kadmu.

W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego z terenu Poręby.
LP
.

1
2
3
4
5
6
7

Rodzaj
zanieczyszczeni
a

Pył zawieszony
Dwutlenek siarki
Dwutlenek
azotu
Fluor
Ołów
Benzo-a-piren
3
Ng/m
Kadm

Średnie obszarowe
Stężenie zanieczyszczeń
3
w g/m
rocz Sezon
Sezon
ne
grzewcz letni
y
87
104
70
35
52
19
41
48
34

Dopuszcza
lne
wartości
stężeń
3
µg/m rok
75
40
40

0,93
148
58,1

1,08
183
106,0

0,87
114
10,3

3,7

4,8

2,6

Wartość opadu

Dopuszczalne
wartości
opadu

Średni w
2
g/m rok

Global
ny w
t/rok

2
0,5
0,7

28

1,14

0,1

0,005

2,82

0,113

0,01

* Wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. W sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających W
powietrzu. (Dz. U. nr 55, poz. 355)

Jak widać z powyższego zestawienia przekroczone są w odniesieniu do wartości
dopuszczalnych W roku, stężenia następujących wskaźników - pył zawieszony,
dwutlenek azotu, ołów, benzo-a-piren, kadm, również wielkość opadu w odniesieniu
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do wartości dopuszczalnych W okresie roku są przekroczone zarówno dla ołowiu jak
i kadmu.

Do obiektów wpływających negatywnie na stan powietrza na terenie gminy zaliczyć
należy jednostki produkcyjno-usługowe, oraz kotłownie i gospodarstwa domowe.

Największym emitorem na terenie gminy jest kotłownia zlokalizowana na terenie
zakładów FUM Poręba. Jest to kotłownia opalana węglem, pracuje tylko w sezonie
grzewczym. Kotlownia ta została zmodernizowana, zainstalowano multicyklony
przelotowe i odpylacze końcowe o sprawności 70%, co w znacznej mierze ograniczyło uciążliwość tego obiektu. Roczne dopuszczalne dla całej instalacji wskaźniki emisji
wynoszą:
dla S02 89,775 T/rok
dla N02 17,955 T/rok
dla pyłu 44887 T/rok
dla CO 112,218 T/rok
i nie są one przez instalację kotłowni przekraczane.

lnnym istotnym obiektem zanieczyszczającym powietrze są zakłady FUM Poręba.
Emitują one do powietrza węglowodory i ksyleny z malarni, pyły z instalacji
wyciągowych i komory śrutowej, oraz dwutlenek węgla ze spalania gazu ziemnego
wysokometanowego w żarzakach. Emisja ta mieści się jednak w zakresie wartości
podanych W opracowanym studium do emisji, oraz w decyzji o emisji dopuszczalnej.
Emitorami węglowodorów i ksylenów są również lakiernie samochodowe
zlokalizowane na terenie gminy, jest to tym większa uciążliwość, gdyż są to
zazwyczaj niewielkie warsztaty nie posiadające odpowiednich zabezpieczeń i
instalacji.
Z kolei emitorem węglowodorów jest znajdująca się na terenie gminy stacja paliw.
istotne znaczenie ma tu również przebiegająca przez Porębę droga krajowa nr
78 Chałupki - Kielce o bardzo dużym natężeniu ruchu, gdzie oprócz
zanieczyszczenia
powietrza
spowodowanego
nadmierną
emisją
spalin
samochodowych, występuje również uciążliwość spowodowana hałasem drogowym.
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Innym liniowym ogniskiem, zarówno zanieczyszczenia powietrza jak i uciążliwości
spowodowanej hałasem, jest linia kolejowa nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie,
przebiegająca przez środek gminy.

Nie można tu pominąć bardzo istotnej zwłaszcza w sezonie zimowym (grzewczym)
tzw. niskiej emisji z zabudowy jednorodzinnej. Ze względu na położenie gminy W
sąsiedztwie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na stan zanieczyszczenia
powietrza na terenie gminy wpływają również
zanieczyszczenia napływające z rejonu aglomeracji śląskiej. Spowodowane jest to
przeważającą ilością wiatrów wiejących z tego kierunku.
4.11.2. Zagrożenie pokrywy glebowo-roślinnej
Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w gminie Poręba, określono na
podstawie badań monitoringowych prowadzonych przez Ośrodek Badań i Kontroli
Środowiska w Katowicach w ramach „Regionalnego monitoringu gleb województwa
katowickiego”. Badaniami objęto grunty użytkowane rolniczo, które były narażone na
zanieczyszczenia przemysłowe. Badania te miały na celu dokonanie oceny
zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, a następnie sklasyfikowania gruntów pod
względem ich przydatności do produkcji żywności.
Czynnikami, które decydowały do zakwalifikowaniu gleby do danej klasy były:
wykaz zanieczyszczeń w glebie i roślinach,
położenie gruntów względem emitorów pyłów metalonośnych, składowisk przemysłowych, tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,
położenie w strefach ochronnych zakładów przemysłowych,
wielkość emisji zanieczyszczeń
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Zawartość metali ciężkich W gruntach rolnych gminy Poręba zestawiono w tabeli:

Minimum
Maksimum
Średnia
Zawartość
dopuszczalna

Stężenie metali [mg
/kg gleby]
Cynk
80
340
148,20
300

Ołów
10
106
59,02
100

kadm
≤0,5
3,4
1,50
3

* Zarządzenie MOSZNiL z 7 lipca 1986 roku, Monitor Polski nr 23, 1986r.
Biorąc pod uwagę określone powyżej kryteria gleby na terenie Poręby zostały
zakwalifikowane do Grupy A, czyli jest to: ,,Kwalifikacja korzystna: dopuszczalna
uprawa wszystkich gatunków roślin jadalnych i paszowych”.
4.11.3. Składowiska odpadów
Składowisko odpadów komunalnych w Porębie położone jest od strony północnej
miasta Poręba, w pobliżu granicy administracyjnej Zawiercia
Lokalizacja wysypiska jest zgodna z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Poręby (teren oznaczony symbolem ”D 47 NU” -teren urządzeń usuwania z przeróbki nieczystości komunalnych i przemysłowych).
Istniejące składowisko eksploatowane jest od końca 1993 roku. Całkowita powierzchnia wynosi 4 ha w tym pole składowania około 3,5 ha. Kubaturę (planowana)
składowiska oceniono na 90 000 m3, co przy zagęszczeniu 111,5 (spycharka
gąsienicowa) dało pojemność składowiska 135 000 ma odpadów zagęszczonych.
Przy zastosowaniu kompaktora pojemność pola składowania wzrośnie do około 200
000 m3 odpadów świeżych, a czas eksploatacji pola będzie zależny od wielkości dostaw odpadów, która jest określona przez Uchwałę Rady Miejskiej w Porębie ijej limit
wynosi 6 000 m3 na miesiąc. W praktyce ilość ta wynosi średnio 4 500 do 4 800 m3.
Samochody ważone są przy wjeździe i wyjeździe ze składowiska, a ilość i rodzaj
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przywiezionych odpadów zapisywane są w tabeli ważenia. Umożliwia to dokładną
ewidencję jakościowąi ilościową odpadów deponowanych na składowisku W marcu
2002 roku określono pojemność dyspozycyjną składowiska na około 40 000 m3.
Składowisko ma charakter ponadlokalny - korzystają z niego, oprócz Poręby, także
gminy ościenne - Siewierz, Łazy, Myszków, Zawiercie.
Odpady dowożone są na składowisko drogą utwardzoną, za pomocą
specjalistycznego sprzętu. Dowozem zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 0.0. W Porębie, oraz podmioty
posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta Poręby na świadczenie tego rodzaju
usług.
Na składowisko odpadów w Porębie przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne
w większości biodegradowalne, które nie są bardzo uciążliwe dla środowiska.
Ponadto na terenie gminy na południe od Kierszuli zlokalizowane jest wyłączone
obecnie z eksploatacji składowisko odpadów komunalnych. Składowisko to
zlokalizowane zostało w nieczynnym wyrobisku. Od strony zachodniej składowane
odpady osiągają wysokość okolo 2.5 m ponad powierzchnie terenu, natomiast W
części północnowschodniej powstał niewielki zbiornik wodny, który obecnie jest
zasypywany odpadami bytowymi przez okoliczną ludność. Składowisko to zostało
częściowo zrekultywowane poprzez zasypanie ziemią 'i wyrównanie terenu a
następnie obsadzenie go' młodnikiem. Składowisko to nie posiada żadnej
dokumentacji i nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych w jego rejonie. W
czasie prac inwentaryzacyjnych prowadzonych na terenie gminy.
stwierdzono występowanie niewielkich obszarowo miejsc wysypywania odpadów
bytowych prze miejscową ludność. Często odpady wysypywano do starych wyrobisk
po eksploatacyjnych. Odpady te to przede wszystkim odpady socjalno-bytowe, złom,
gruz budowlany itp. Nie stanowią one specjalnego zagrożenie dla środowiska gdyż w
zasadzie są to substancje obojętne lub łatwo biodegradowalne, lecz w znacznym
stopniu pogarszają wizerunek gminy.
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Dzikie składowiska powstają, mimo iż gmina ma zorganizowaną gospodarkę
odpadami poprzez rozmieszczenie w gospodarstwach indywidualnych pojemników
na odpady.
4.11.4 Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne powstają na terenie gminy przede wszystkim w zakładach
FUM Poręba. Do odpadów takich należą: osady z klejów, odpady emulsyjne z
obróbki metali bez chlorowców, oleje smarowe, baterie i akumulatory wraz z
bateriami, lampy fluorescencyjne, odpady pogalwaniczne zawierające chrom.
Odpady te magazynuje się na terenie zakładu, aż do wyczerpania możliwości
składowania. Odpady te składowane są w szczelnych pojemnikach, w
pomieszczeniach zamkniętych o wybetonowanym podłożu bez możliwości dostępu
osób postronnych. '
Po zakończeniu możliwości składowania odpady te zabierane są przez
specjalistyczne firmy do utylizacji lub składowania na wyznaczonych do tego celu
składowiskach.
Odpady pogalwaniczne zawierające chrom powstają również w 2 galwanizerniach
zlokalizowanych na terenie gminy, jednak w wypadku małych obiektów trudno
kontrolować gospodarkę odpadami i najczęściej odpady niebezpieczne łącznie z
socjalno-bytowymi wywożone są na gminne składowisko.
4.11.5. Czystość wód powierzchniowych
Na terenie gminy Poręba tylko woda w Czarnej Przemszy jest monitorowana w celu
określenia jej jakości, woda w pozostałych ciekach na terenie gminy nie jest objęta
monitoringiem, a ich jakość określono na podstawie analogii do Czarnej Przemszy,
oraz rodzaju i wielkości ognisk* zanieczyszczających wody powierzchniowe.
Analizowana zawartość substancji organicznych w Czarnej Przemszy (tlen
rozpuszczony, BZT-5, ChZT-Mn, ChZT-Cr) klasyfikuje wodę jako pozaklasową, zasolenie wody, czyli zawartość chlorków, siarczanów, substancji rozpuszczonych klasyfi-
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kuje wodę w II klasie czystości, związki pokarmowe, czyli azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, fosforany i fosfor ogólny klasyfikują wodę jako pozaklasową,
zanieczyszczenia specyficzne, takie jak związki fenolowe i metale ciężkie klasyfikują
wodę również jako pozaklasową, stąd klasyfikacja ogólna dla wszystkich analizowanych wskaźników powoduje, iż wodę W Czarnej Przemszy należy zaliczyć do wód
pozaklasowych - nie odpowiadających normatywom. Również stan sanitarny nie jest
zadowalający - miano Coli typu fekalnego klasyfikuje wodę jako nie odpowiadającą
normatywom.
Podstawowy wpływ na jakość wód Czarnej Przemszy mają:
zrzuty zanieczyszczeń komunalno-przemysłowych,
zanieczyszczenia pochodzenia obszarowego, a przede wszystkim
nieskanalizowane osiedla, intensywne nawożenie pól uprawnych, spływy
erodujące i odpływy wód drenarskich.
Uwidacznia się to przede wszystkim w pozaklasowych stężeniach azotu
amonowego i azotynowego, znaczne stężenia azotu azotanowego i wysokie
koncentrację fosforanów świadczą o znacznym spływie substancji pokarmowych i
ich eutroficznym oddziaływaniu na wszystkie cieki.
Natomiast ponadnormatywne zawartości manganu, żelaza, cynku i ołowiu
można tłumaczyć pochodzeniem geogenicznym, głównie efektem zasilania wodami
podziemnymi w górnej części zlewni z kruszconośnych utworów węglanowy.
e ~ Wysokie często ponadnormatywne stężenia żelaza to wynik oddziaływania
nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalno przemysłowych.
Bardzo wysokie ponadnormatywne zanieczyszczenie bakteriologiczne to wynik
dopływu do wód nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków
bytowo-gospodarczych, zasilających punktowo lub obszarowo rzekę.
Dla poprawy jakości wody należy podjąć działania mające na celu przede wszystkim
uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie całej gminy. Brak kanalizacji
ścieków sanitarnych powoduje, że ścieki i osady ściekowe z gospodarstw
domowych i drobnych zakładów (zwłaszcza hodowli, ubojni zwierząt i przetwórstwa
mięsa) są odprowadzane do wód i ziemi w sposób niekontrolowany. Oprócz działań

33

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

Oczyszczone ścieki koiektorem odprowadzane są do Czarnej Przemszy. Na terenie
oczyszczalni gromadzony jest osad na poletkach osadowych, gdzie może on być
magazynowany do 3 lat. Osad z oczyszczalni wywożony jest na składowisko
odpadów komunalnych w Zawierciu, a niewielkie ilości odbierane są przez Zakład
Przeróbki i Składowania Odpadów w Ogrodzieńcu. Projektowana jest rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, która obejmie wyłączenie z ruchu
istniejącego stawu biologicznego oraz poletek osadowych do suszenia osadu.
Wykonane lub zmodernizowane zostaną natomiast punkt zlewny ścieków, krata
mechaniczna, 3 komorowy piaskownik, 2 zbiorniki retencyjne, pompownia ścieków i
osadów, komora stabilizacji tlenowej osadów, stacje odwadniania osadów oraz
magazynowania i dozowania koaguianta, oraz adaptacja hektobloku na reaktor. Przepustowość oczyszczalni po rozbudowie będzie wynosiła 1600 m3/dobę i
znacznie wzrośnie stopień oczyszczenia ścieków. 3 `
Poza koiektorem odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni do Czarnej
Przemszy odprowadzane są również dwoma kolektorami wody opadowe z terenu
Poręby. ilość odprowadzanych wód opadowych wg pozwolenia wodnoprawnego
wynosi średniorocznie: koiektorem o średnicy ø 400 – 2288 m3/dobę, a koiektorem
ø 800 - 17710 m3/dobę. Wyloty obu kolektorów znajdują się w centrum Poręby przy
moście przez Czarną Przemszę po obu stronach rzeki. Dodatkowo do rzeki
odprowadzane są ścieki przemysłowe w ilości 200 m3/dobę i wody opadowe w ilości
maksymalnie 1783 dm3/dobę z zakładów FUM Poręba. Ścieki te sąjedynie
podczyszczane mechanicznie.
4.11.6. Czystość wód podziemnych
Na terenie gminy Poręba główne poziomy wód» podziemnych występują w utworach
triasowych - w obrębie dwóch zbiorników wód podziemnych: nr 454 OlkuszZawiercie obejmujący prawie w całości gminę i nr 327 Lubliniec-Myszków
obejmujący jedynie niewielki fragment północnej części gminy.
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W triasowej warstwie wodonośnej występuje woda typu Wodorowęglanowowapniowo-magnezowego W której okresowo występują również jony siarczanowe
i chlorkowe. Sąto Wody twarde 0 mineralizacji około 400 mg/dm3. Wody te
charakteryzują się dobrąjakością, pH zawiera się W przedziale 7.2 - 8.3, żelazo 0.0 0.14 mg/dm3, mangan 0.0 - 0.5 mg/dm3,( W studni S-38bis przy ul.
Działkowej) amoniak 0.0 - 0.23 mg/dm3(w studni FUM Poręba) a azotany 0.0- 0.4
mg/dma.
Wg klasyfikacji jakości Wód podziemnych PIOŚ jest to woda klasy lb - 0
wysokiej jakości.
Mimo generalnie dobrej jakości wody na terenie gminy stwierdzono 2 rejony
występowania wód pozaklasowych (Wg. Klasyfikacji jakości zwyklych wód
podziemnych....).. Piewvszy z nich występuje na południe od zakładów FUM Poręba
gdzie stwierdzono ponadnormatywne zawartości kadmu, a drugi W rejonie
Krzemendy gdzie występują ponadnormatywne zawartości manganu W wodzie.
Stopień zagrożenia wód podziemnych na terenie gminy Poręba określono W części
południowej zalesionej jako niski - o słabej izolacji, ale bez stwierdzonych ognisk
zanieczyszczeń. Natomiast na terenie miasta Poręba i W północnej części gminy
określono jako średni - izolacja słaba z obecnością ognisk zanieczyszczeń. Stopień
zagrożenia wód podziemnych wynika tu przede wszystkim z budowy geologicznej
rejonu. Na omawianym obszarze występują tzw. Okna hydrogeologiczne, tj.
wychodnie triasu węglanowego, które mogą powodować migrację zanieczyszczeń z
powierzchni terenu do poziomu wodonośnego. Ponadto obszar ten jest dość silnie
zaburzony tektonicznie, a większość uskoków jest drożna dla przepływów wód
podziemnych. Mimo Więc izolacji poziomu Wodonośnego przez górnotriasowe iły
czasem o znacznej miąższości stopień zagrożenia jest średni i
niski. Jedynie W miejscach występowania utworów jury wykształconej W postaci
iłów,
łupków i glinek ogniotrwałych izolacja piętra triasowego jest pełniejsza. Potencjalne
ogniska zanieczyszczeń Wód podziemnych na terenie gminy można podzielić na:
powierzchniowe, liniowe i punktowe. Ogniska powierzchniowe związane są 2 emisją
pyłów i gazów, stosowaniem nawozów, chemizacją rolnictwa. Ogniska liniowe to
zanieczyszczone cieki, oraz drogi o intensywnym ruchu samochodowym.
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Do ognisk punktowych zalicza się doły gnilne, nieszczelne szamba oraz miejsca
składowania odpadów. Należy zwrócić uwagę, że nieszczelne szamba na terenach
zabudowanych, poprzez swoją liczbę, stają się ogniskami powierzchniowymi.
W świetle obowiązujących przepisów prawnych, szczególnej ochronie winny
podlegać obszary zasilania ujęć wody - jako strefy ochronne ujęć wód. W tak
wyznaczonych strefach obowiązujące przepisy wykluczają lokowanie na ich
obszarze obiektów mogących pogorszyć stan środowiska przyrodniczego. Ujęcia
wód zlokalizowane na terenie gminy nie posiadają wyznaczonych stref ochrony
pośredniej
4.12. Podsumowanie i wnioski
' Wg J. Kondrackiego obszar Poręby w całości położony jest w południowej części
Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej (3412) na pograniczu dwóch jednostek Progu
Wożnickiego (34123) i Obniżenia Górnej Warty (34125)
' Rzeźba terenu gminy jest odzwierciedleniem budowy geologicznej tego rejonu,
gdzie utwory starsze wapienie triasowe tworzą wyniesienia, a utwory młodsze
czwartorzędowe wypełniają doliny. Rzeźba terenu gminy w północnej i południowej
części jest wzgórzowa, natomiast przez część centralną przebiega
równoleżnikowo dolina Czarnej Przemszy. Teren gminy pod względem
hipsometrycznym jest urozmaicony, maksymalne różnice wysokości wynoszą 68,8
m Ogólnie rzeźba terenu. wpływa na kształtowanie się warunków klimatycznych,
wodnych i glebowych w obszarze gminy.
' W budowie geologicznej obszaru gminy Poręba biorą udział utwory triasu, jury
i czwartorzędu, które odsłaniają się na powierzchni terenu. Utwory te zalegają na
osadach dewonu stwierdzonych jedynie wierceniami. Utwory czwartorzędowe to
przede wszystkim osady aluwialne zalegające w dolinach rzecznych,
wykształcone w postaci piasków, mułków i mad. Dewon, trias i jura wykształcone
są w postaci utworów węglanowych - wapieni i dolomitów.
Gmina charakteryzuje się zasobną bazą surowcową. Najistotniejsze są złoża cynku
i ołowiu: złoże Marciszów obejmuje obszarowo wschodnią część miasta Poręba
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i kontynuuje się W kierunku północnym do granicy gminy, złoże Zawiercie l swoim
zasięgiem obejmuje jedynie niewielki fragment w północnowschodniej części gminy
w rejonie Kierszuli, złoże Poręba obejmuje niewielkie fragmenty gminy na południe
od Krzemendy. Na terenie gminy znajduje się jeszcze złoże iłów jury dolnej Poręba lll
o zasobach zarejestrowanych jest ono położone na południe od Kierszuli.
Występują tu również: obszar prognostyczny rud cynku i ołowiu na południe od
złoża Marciszów, oraz wyznaczono 4 obszary perspektywiczne dla
występowania iłów jury dolnej. Wytypowane obszary występują na północ od
Fryszerki, na południe od Krzemiendy, oraz po obu stronach toru kolejowego
przy wschodniej granicy gminy, oraz 1 obszar perspektywiczny występowania
czwartorzędowych
piasków ze żwirem w rejonie przysiólka Zazdrość na południu gminy. Jednak
obszary te należy traktować jako prognostyczne - wymagające jeszcze
szczegółowego rozpoznania geologicznego. Jako obszary prognostyczne, tereny
te powinny być chronione przed zainwestowaniem. Uruchomienie eksploatacji
Wymaga wdrożenia procesów koncesyjnych (udokumentowanie zasobów,
koncesja na eksploatację).
Warunki glebowe są dość korzystne. Przeważają gleby wytworzone na
wapieniach rędziny, oraz bielice.
Pod względem hydrograficznym, omawiany obszar należy przede wszystkim do
dorzecza Czarnej Przemszy, są część południowa gminy do dorzecza ”Mitręgi.
Innym istotnym elementem sieci hydrograficznej jest przebiegający w północnej
części gminy wododział l-go rzędu pomiędzy zlewniami Wisły - do której wpada
Czarna Przemsza i Odry - do której wpada Warta. W ocenie ogólnej czystość
Czarnej Przemszy nie odpowiada dopuszczalnym normom.
Wody podziemne na terenie gminy występują zasadniczo w jednym poziomie
użytkowym - w utworach triasowych. Teren gminy W całości znajduje się w
obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Olkusz - Zawiercie (454) i
Lubliniec -Myszków (327) wieku triasowego. Poziom triasowy stanowi bazę dla
zaopatrzenia w wodę istniejących wodociągów lokalnych. Wody triasowe
charakteryzują się dobrą jakością. Jako priorytetowe należy uznać działania na
rzecz ochrony zasobów
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wodnych, ze względu na położenie gminy na terenie GZWP, oraz słabą izolację
zbiorników wód podziemnych od powierzchni terenu. Dlatego konieczne jest:
§ uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji i
oczyszczalni ścieków
§ wyznaczenie stref ochronnych ujęć wód w oparciu o Rozporządzenie
Ministra OŠZNiL z dnia 5 listopada 1991 roku (Dz.U. Nr 116, poz.504)
§ uwzględnienie wyznaczonych stref w opracowywanych planach
zagospodarowania przestrzennego
§ likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.
§

§

§

Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej gminy Poręba są występujące w jej
południowej części lasy, oraz biocenozy łąkowe i wodne występujące w dolinie
Czarnej Przemszy. Całość lasów państwowych znajdujących się na terenie
gminy zaliczono do lasów ochronnych ze względu strefę ochronną wokół miast
Górnego Śląska.
Szczególnymi formami ochrony przyrody występującymi na terenie gminy są 3
pomniki przyrody, ponadto proponuje się objąć ochroną starą gruszę i zespół
około 90 dębów w Porębie, oraz 2 rezerwaty przyrody „Las Poręba” i „Poręba
Stawki” .
Klimat naturalny gminy jest korzystny zarówno dla rozwoju rolnictwa, osadnictwa
jak i wypoczynku.

Reasumując, do korzystnych uwarunkowań przyrodniczych należą:
§

korzystne warunki klimatyczne - główny atut dla rozwoju turystyki

§ malowniczość krajobrazu - obszary wysoczyzn przedzielonych doliną
Czarnej Przemszy odznaczają się wysokimi walorami krajobrazowymi, duże
powierzchnie lasów w południowej części gminy z unikalną rzeźbą terenu
(pozostałość po eksploatacji rud) predestynują ten rejon do rozwoju turystyki
i rekreacji.
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Do słabych stron należą:
§
§

§

zanieczyszczone wody Czarnej Przemszy ograniczające możliwości
korzystania z wypoczynku nad wodą.
brak sieci kanalizacyjnej, co w znacznym stopniu może wpływać na
pogorszenie stanu środowiska naturalnego, poprzez zanieczyszczanie wód
podziemnych z nieszczelnych szamb
dość wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza.

5. STAN ISTNIEJĄCY W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
5.1. Powiązania wewnętrzne miasta i gminy.
Strukturę przestrzenną, wewnętrzną należy uznać za spójną. Stanowią ją obszary w
miarę jednolitej centralnej części Poręby z należącymi organizacyjnie ale i po części
strukturalnie koloniami osiedlami: od wschodu Kierszulą, od zachodu Krzemiendą, a
od północnego zachodu Dziechciarzami, Krawcami,Niwkami.
Układ zabudowy wzdłuż dróg (ulicówki) o małym stopniu rozproszenia śródpolnego
powoduje, że podziały funkcjonalne na poszczególne „osiedla” wydają się być
sztuczne. Wewnętrzne powiązania dotyczą przede wszystkim obsługi mieszkańców i
podmiotów gospodarczych na poziomie elementarnym i podstawowym, począwszy
od administracji (Urzędy), poprzez usługi publiczne (oświata i wychowanie,
ochrona zdrowia, kultura i sport, finanse i ubezpieczenia, poczta, policja,
bezpieczeństwo publiczne, gospodarka komunalna) oraz usługi typu rynkowego
np.: handel, gastronomia, usługi bytowe, usługi produkcyjne, turystyka i rekreacja.
Najważniejszym w skali obszaru gminy ośrodkiem obsługi z racji swojego potencjału
demograﬁcznego, powierzchni i różnorodności placówek jest centrum miasta Poręba.
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Ośrodkiem obsługi o znaczeniu ponadgminnym jest pobliskie miasto Zawiercie
- W mniejszym stopniu Siewierz będące dla gminy Poręba m.in. węzłem komunikacyjnym - droga krajowa szybkiego ruchu Katowice-Częstochowa-Warszawa i linia kolejowa Tarnowskie Góry-Siewierz-Zawiercie. Powiązania gminy Poręba z
Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym dotyczą
głównie:
* rynku pracy ~ ponad 50% ludności gminy pracującej poza rolnictwem
znajduje (bądź znajdowało) zatrudnienie poza gminą głównie w przemyśle
Zawiercia, Dąbrowy Górniczej i „ścisłego” GOP-u, ale również w sferze
usług dużych miast,
* infrastruktury technicznej, przede wszystkim komunikacyjnej, ale również
energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej,
* świadczenia usług 0 znaczeniu ponadpodstawowym przez placówki
znajdujące się w pobliskich miastach, głównie w Zawierciu, ale również w
Katowicach, Sosnowcu i innych (oświata ponadpodstawowa, szkolnictwo
wyższe i półwyższe, specjalistyczna służba zdrowia i hospitalizacja, kultura,
specjalistyczna obsługa ﬁnansowo-ubezpieczeniowa i doradztwo
ekonomiczne, wymiar sprawiedliwości, handel specjalistyczny, sport itp.),
* obsługi administracyjnej powiatowej - siedziby Starosty, Samorządowej
Rady Powiatu, urzędu skarbowego, izby obrachunkowej, kuratorium,
zawodowej straży pożarnej, urzędu pracy, sanepidu i innych
administracyjnych służb specjalnych. Na terenie GOP-u (Katowice) znajdują
się instytucje administracji państwowej i samorządowej o charakterze
regionalnym oraz cały szereg instytucji, organizacji i związków politycznospołecznych, _
* rynku zbytu produktów rolnych, m.in. rynku ,,bazarowego”, rynku zbytu
drobnej wytwórczości i usług, Q
* zaopatrzenia dla sfery produkcyjnej drobnej wytwórczości, rzemiosła,
rolnictwa.
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lstnieją również powiązania odwrotne, które dotyczą „ekspansji” GOP-u na teren gminy Poręba. Dotyczy to głównie:
* rozwoju podmiejskiej, świątecznej rekreacji i wypoczynku w oparciu o walory
krajobrazowo-przyrodnicze gminy takie jak zespoły leśne w południowej
części, otwarte przestrzenie pól w części północnej, ośrodek rekreacyjny,
powiązania rodzinne (odwiedziny), `
* możliwości kultywowania i rozwoju myślistwa na obszarach dzierżawionych
przez koła łowieckie pobliskich aglomeracji,
* wzrastającej tendencji do osiedlania się mieszkańców większych miast na
terenach podmiejskich, a właściwie podaglomeracyjnych, choćby ze
1 względu na niewielkie odległości komunikacyjne, walory przyrodnicze,
zdrowotne, a przede wszystkim różnice w cenie gruntów i cenie pracy,
* chęci lokalizacji tzw. domów letniskowych, zwłaszcza w sąsiedztwie lasów
czy ciekawych enklaw zabudowy F iyszarki, Niwek, Krawców,
* lokowania drobnych zakładów rzemieślniczych, wytwórczych i usługowych
tak poprzez powiązania rodzinne ale również ze względu na tańszą siłę
roboczą, mniejsze obciążenia podatkowe i medialne, bliskość dużego rynku
zbytu.
Powiązania zewnętrzne i wewnętrzne gminy Poręba w bardzo wieli aspektach
należy raczej uznać za korzystne dla dalszego rozwoju, niektóre jednak wymagają
uelastycznienia
i rekonstrukcji w dostosowaniu do obecnych i przyszłych warunków społecznoekonomicznych.

5.2. Uwarunkowania rozwoju

Do ważniejszych uwarunkowań rozwojowych zalicza się zjawiska wynikające z:
rozwoju demograficznego, ogólnego stanu gospodarki i systemu oddziaływania na
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gospodarkę, współzależność z sąsiednimi gminami i szerszym otoczeniem w tym z
aglomeracja śląską, a także uwarunkowania wynikające z problemów rozwojowych,
możliwości ich rozwiązywania i własnych środków finansowych oraz środków zewnętrznych.

5.2.1. Uwarunkowania demograficzne.

Do tego rodzaju uwarunkowań zalicza się:
- malejący przyrost naturalny (trend wieloletni),
- zmiany w strukturze wieku ludności (zmniejszenie liczby dzieci,
stabilizacja liczby młodzieży, stabilizacja liczby ludności w wieku
produkcyjnym z okresowymi wahaniami in plus lub in minus, dynamiczny
wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym),
- wzrost zasobów siły roboczej szukającej zatrudnienia,
- ujemne saldo migracji stałej i czasowej, "
- dylemat zagospodarowania siły roboczej w sektorach pozarolniczych.

5.2.2. Uwarunkowania związane z bazą ekonomiczną.

Zdolność rozwojowa gminy (miasta) Poręba zdeterminowana jest nie tylko przez
istniejący potencjał gospodarczy, jego strukturę l stopień wykorzystania ale także
przez zdolności rozwojowe regionu i całego kraju. Stan wyjściowy gospodarki gminy
określają takie niekorzystne-cechy jak:
wysokie koszty wytwarzania związane m.in. ze: stanem układu komunikacyjnego,
kosztownym poborem i dosyłem wody, energii, łączy telekomunikacyjnych,
kosztownym i nieefektywnym pozyskiwaniem energii cieplnej, niepełnym systemem
kanalizacyjnym i brakiem utylizacji odpadów,
o

wrażliwość na warunki aerosanitarne. związane z położeniem w
otoczeniu silnych emitorów zanieczyszczeń, głównie powietrznych
(przewaga Wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich),
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o wysoka energo-, materiało-, wodo- i transportochłonność, a przede
wszystkim pracochłonność istniejącej wytwórczości,
o przewaga gałęzi stagnujących (głównie zanikowe rolnictwo i tradycyjna
drobna wytwórczość, wymagający modernizacji przemysł maszynowy)
niezdolnych do wytworzenia większej ilości środków finansowych
potrzebnych na radykalne zmiany strukturalne. Bez promującej
interwencji władz regionalnych, rządu i dopływu kapitału z zewnątrz
gminy wystąpi duże prawdopodobieństwo większej i trwałej recesji,
o struktura agrarna charakteryzująca się wybitnie dużym rozdrobnieniem
gospodarstw oraz ponad dwukrotnie wyższym niż średnio w kraju
stanem zatrudnienia w rolnictwie, czyli niedostosowaniem zasobów
pracy do zasobów ziemi i do struktury produkcji rolnej (duża skala tzw.
samozaopatrzenia gospodarstw),
o niezadowalający poziom wykształcenia ludności,
o mała ekspansywność promocji, reklamy obszaru i produkcji
wykonywanej na terenie gminy, może za wyjątkiem maszyn z logo
„PORĘBA”,
o powolne procesy przygotowawcze do zjawisk globalizacji gospodarki i
integracji europejskiej (zwłaszcza w rolnictwie i drobnej wytwórczości).
o Tempo i proporcje zmian zależeć będą od uruchomienia
intensywniejszego przepływu kapitału (wewnętrznego i zewnętrznego),
od konkurencyjności gospodarki gminy w stosunku do otoczenia, "ale
również W dużej mierze od uwarunkowań zewnętrznych m. in. od
odpowiedniej polityki finansowej i legislacyjnej rządu, rozwoju
indywidualnej polityki regionalnej (np. pełna realizacja ,,Paktu dla
Śląska”).
5.2.3. Uwarunkowania związane z systemem funkcjonowania gospodarki.

System funkcjonowania gospodarki ulega wyraźnej ewolucji w kierunku rezygnacji państwa z bezpośredniej ingerencji w sferę gospodarki oraz lokalnego życia spo-
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łecznego. Polega to na zmierzaniu do pełnej gospodarki rynkowej w coraz szerszych
sferach działalności i życia społeczeństwa (głównie społeczności lokalnych) z wyraźną preferencją gospodarki prywatnej (tzw. twardy kapitalizm). Na terenie gminy Poręba ilościowo zdecydowanie przeważa gospodarka prywatna, ale pod względem
wartości majątku i wytwarzanych dóbr i usług sektor społeczny ma duże znaczenie.
Podstawowym mechanizmem czynników wytwórczych (kapitału i pracy) i wyrównania końcowych stóp ich efektywności stał się rynek (mechanizm popytu i podaży).
Nowe mechanizmy objęły swoim zasięgiem przede wszystkim takie dziedziny jak:

- gospodarka żywnościowa,
- wytwarzanie i obrót towarami konsumpcyjnymi,
- świadczenie usług bytowych i większość usług materialnych (produkcyjnych).

W niektórych dziedzinach ograniczenie się wyłącznie do mechanizmów rynkowych jest jednak niewskazane. Dotyczy to sfery usług tzw. „publicznych” (oświata,
ochrona zdrowia i opieka społeczna, kultura, bezpieczeństwo publiczne), do zapewnienia których zobligowane są samorządy lokalne (gminny, powiatowy, regionalny).

5.2.4. Uwarunkowania wynikające z podziału kompetencji między poszczególne
szczeble władzy.

Mimo przeprowadzenia reformy administracyjnej kraju oraz szeregu reform z pakietu
socjalnego (oświata, ochrona zdrowia, ubezpieczenia emerytalne z częstymi
zmianami) nadal w stadium permanentnej dyskusji pozostaje model podziału
uprawnień w stosowaniu instrumentów i podziału środków finansowych pomiędzy
władzą rządową (centralną) i regionalną a samorządami szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego.
Wydaje się, że wpływ samorządowych władz _ lokalnych na kształtowanie
pożądanych zmian gospodarczych w regionie i gminie jeszcze wzrośnie. Odnosi się
to zwłaszcza do sfer charakteryzujących się dużą regionalną specyfiką np. rolnictwo,
ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne, bezpieczeństwo publiczne.
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Obecnie funkcjonuje władza rządowa na szczeblu centralnym i regionalnym
(Premier, Wojewoda). Jest samorząd regionalny reprezentowany przez Marszałka i
Sejmik Wojewódzki. Powołane zostały powiaty jako struktury międzygminne działając
również na zasadach samorządowych. Nadal działają najstarsze w formule
samorządowej jednostki jakimi są gminy. Wraz z reformą administracyjną nastąpiło
zwiększenie uprawnień ale i obowiązków gmin. Kontrowersyjny jest nadal system
rozdziału środków finansowych najmocniej krytykowany ze szczebla gminnego. W
skrajnych przypadkach m.in. dotyczących zagospodarowania przestrzeni, polityce
gospodarczej i społecznej interesy ww. podmiotów mogą być ze sobą sprzeczne.
Coraz większego znaczenia nabiera więc forma negocjacji pomiędzy nimi oraz ze
społeczeństwem i podmiotami gospodarczymi. Ważny jest właściwy rozdział
kompetencji np. w konstrukcji i realizacji planu rozwoju społeczno-gospodarczego i
planu zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględniających interesy
ogólnokrajowe i regionalne, a odpowiednimi planami dbającymi o interesy gminy.

5.3. Demografia

Mimo malejącego przyrostu naturalnego w regionie - ostatnio jest on ujemny woj.
śląskie w 1999 r. minus 1,22, w 2000 r. minus 0,77 , powiat zawierciański
odpowiednio minus 3,59 i minus 3,10, liczba ludności miasta Poręba jest dość
stabilna i oscyluje od lat na poziomie 9,0 - 9,1 tys. osób. Również tej gminy dotyczy
ogólno polska tendencja spadku poziomu przyrostu naturalnego z lekką tendencją do
jego wzrostu w ostatnich 2 - latach co wywołane jest wchodzeniem w wiek rozrodczy
mini wyżu demograficznego z lat 1980-1984.

46

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

5.3.2. Przyrost naturalny
Jak wspomniano na wstępie w Porębie od lat występuje spadek przyrostu
naturalnego. Gmina należy do obszarów o wskaźniku przyrostu naturalnego bardziej
niekorzystnym niż przeciętny w woj. śląskim -0,77%‹› czy w powiecie zawierciańskim
- 3,1O°/00, ale nie tak drastycznym jak w powiecie będzińskim -4,41%‹› czy w
sąsiedniej gminie Łazy -4,80%‹›. Średnia ogólnopolska wynosiła 0,0%°. Dane
dotyczą przyrost naturalny w Porębie na przestrzeni ostatnich kilku lat ulegał
znacznym wahaniom i kształtował się następująco:
rok
rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Na 1000 ludności w %
+5,2
+2,5
-2,3
-1,2
-1,3
-4,2
-2,7

1. Ludność Poręby stanowiła 0,19% ludności województwa i 7,1% ludności powiatu
zawierciańskiego. Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 224 osoby/km z przy
średniej dla województwa 394osoby/km2 , a w powiecie zawierciańskim 128
osoby/km2 ( w samym Zawierciu 650 osób/km2)
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Z drugiej strony następuje zmniejszenie „presji” dzieci i młodzieży na obiekty oświaty
i wychowania będące w gestii samorządów, a W przyszłości koleją rzeczy będzie
spadek „presji” na rynek pracy.
Na terenie gminy występuje na przestrzeni lat 90-tych w miarę stabilne saldo migracji
zewnętrznych prawie zawsze dodatnie na poziomie kilku do kilkunastu osób rocznie:
1997 r. +58, 1998 r. +25, 1999 r. +40 , 2000 r. +7 osób. Mała obecna mi-gracja
zewnętrzna , tak charakterystyczna dla lat 80-tych jest wynikiem wzrastających
trudności ze znalezieniem pracy poza gminą oraz ograniczeniami finansowymi
związanymi ze zdobyciem mieszkania - stąd ograniczenie wypływu ludności poza
gminę. Z drugiej strony podobne czynniki powodują ograniczenie napływu ludności
spoza gminy. Dodatnie saldo migracji można tłumaczyć „powrotami” W rodzinne
strony osób kiedyś tu urodzonych bądź mających rodziny. Na ogólne saldo migracji
ma również wpływ (niewielki) malejący ruch zagraniczny, kiedyś znacznie większy. W
obecnych warunkach społeczno-gospodarczych zbyt duże dodatnie saldo migracji
należy uznać za niezbyt pozytywne.
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Znaczący jest udział kobiet w strukturze bezrobotnych tj. 58,1% W 1994 r. i np. 54,7
% na koniec 2001 r.
Zwiększa się liczba wśród bezrobotnych osób wykształconych. Osoby z
wykształceniem wyższym, policealnym, średnim zawodowym i ogólnokształcącym
stanowią już
(Xll 2001) 42,8% ogółu bezrobotnych więc wieloletni pogląd o braku wykształcenia
jako przyczynie bezrobocia jest błędny.
Systematycznie wzrasta liczba bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12
miesięcy, a tym samym bez zasiłku. Na koniec 2001 r. stanowili oni już 51,2% ogółu
bezrobotnych. Taka sytuacja rodzi narastające problemy dla „opieki społecznej".
Szacuje się, że ok. 85% ludności gminy utrzymuje się głównie z pracy poza
rolnictwem w tym trudna do określenia część z pracy w tzw. „szarej” strefie. Jednak
znaczna część mieszkańców gminy to ludność użytkująca gospodarstwa lub działki
rolne łącząc to z niezarobkowymi źródłami utrzymania, często znacznie
przekraczającymi dochody z rolnictwa. Dotyczy to szczególnie rodzin, w których są
osoby starsze pobierające renty i emerytury.
Szacuje się, że co najmniej 1800-2000 osób wyjeżdża do pracy poza gminę.
Wzrasta liczba osób utrzymujących się z niewidomych źródeł.

5.4. GOSPODARKA - GŁÓWNE FUNKCJE

Głównymi funkcjami gospodarczymi, a pośrednio również i społecznymi
miasta Poręba są:
- przemysł,
- drobna wytwórczość i rzemiosło,
- obsługa mieszkańców na poziomie elementarnym i podstawowym.
- mieszkalnictwo.
Funkcjami uzupełniającymi (dodatkowymi) są:
- rolnictwo, `
- rekreacja z elementami turystyki.
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Głównym ośrodkiem obsługi ludności i działalności gospodarczych jest centralna
część miasta Poręba. Mieści się tu, bowiem przeważająca ilość instytucji
administracyjno-obsługowych, również W zakresie usług publicznych. Centrum
miasta gromadzi także Większość placówek usług rynkowych, co decyduje, że ta
część miasta pełni rolę ośrodka usług ponad elementarnych.
Osiedla otaczające centrum miasta (Kierszula, Górka, Krzemenda oraz oddalone
Níwki) wyposażone są w placówki pełniące rolę usług elementarnych.
W „Strategii rozwoju miasta Poręba” opracowanej przez Główny lnstytut Górnictwa w
Katowicach dokonano pewnej oceny stanu istniejącego W funkcjach gospodarczych
miasta jak również wykazano uwarunkowania rozwoju funkcji gospodarczych.
Dlatego w niniejszym opracowaniu „Studium " skupiono się raczej na ogólnej ocenie
ze wskazaniem oddziaływania funkcji na zagadnienia związane z gospodarowaniem
przestrzenią.

5.4.1. Przemysł i budownictwo.
Funkcja ta jest decydującą funkcją gospodarczą tak z punktu widzenia
ekonomicznego - dla budżetu miasta i mieszkańców ,jak również ze względu na
rynek pracy oraz przestrzeń.
Tereny przemysłowe i obiektów obsługi przemysłu zajmują W mieście ok. 32 ha.
Tworzony przez przemysł i Większe firmy budowlane rynek pracy W ostatnich latach
kształtował się jak wykazano niżej. Mimo regresu W tym zakresie pozostaje nadal
decydującym elementem zapewniającym największą ilość miejsc pracy, co również
jest decydującym elementem W tworzeniu budżetów rodzinnych mieszkańców.
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stu ze strony Fabryki ekspansja terenowa. (Źródło - pozycja wydawnicza ,,FUMPoręba-Historia i współczesność”).
Do innych, istotnych choć nie tak znaczących firm gospodarczych można zaliczyć:
Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska", Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej í Mieszkaniowej, RELPOL S.A. Ciepłownia Poręba, ,,ElGBUD", Zakład
Robót Budowlanych D.S., Zakład lnżynieryjno-Budowlany S.C. Fajkier, Przedsiębiorstwo Budowlano~Usługowo-Handlowe Sp.z o.o.
Większość powyższych firm jak również innych z branży przemysłowobudowlanej to przedsiębiorstwa prywatne.

5.4.2. Rolnictwo

Rolnictwo, mimo miejskiego charakteru Poręby jest ważną funkcją gospodarczą.
Nie z punktu widzenia ekonomicznego bo nie pozwalają na to: rozdrobnienie agrarne, przerost zatrudnienia, specyfika produkcji nastawionej głównie na tzw. samozaopatrzenie gospodarstw oraz rodzin. To w większości nie zapewnia dostatecznego
parytetu dochodów pozwalających na utrzymanie rodziny i zapewnienie przyszłościowego inwestowania choćby na cel specjalistycznej produkcji rynkowej czy powiększenia zasobów ziemi w gospodarstwie. Obrót ziemią rolniczą jest na poziomie
minimalnym. Niepopularna jest forma dzierżawy. Niepopularne było rolnictwo jednak
rosnące bezrobocie i malejące realne dochody ludności W nierolniczych działach gospodarki mogą skłaniać do podejmowania zarzuconej kiedyś działalności rolniczej,
choćby na potrzeby własnego zaopatrzenia w żywność.
Jest to jednak funkcja znacząca z punktu widzenia przestrzennego. Ogólna powierzchnia gruntów w Porębie wynosi 4004 ha z czego użytki rolne stanowią aż
49,0%.
Struktura użytkowania gruntów przedstawiała się W 2000 r. następująco:
użytki rolne ogółem 1963 ha, (49,0% ogólnej powierzchni miasta),
w tym: - grunty orne 1352 ha, (33,8% ogólnej powierzchni miasta),
- sady 48 ha, (1,2% ogólnej powierzchni miasta),
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-łąki i pastwiska 560 ha, (14,0% ogólnej po wierzchni miasta),
lasy i grunty leśne 1657 ha, (41,4% ogólnej powierzchni miasta),
co jest bardzo dużym udziałem tak w skali całego woj. śląskiego (32%), powiatu
zawierciańskiego (29,6), ale przede wszystkim W skali miejscowości o miejskim
charakterze.
pozostałe grunty (pod zabudowaniami, podwórzami, drogami, wodami oraz innymi gruntami użytkowanymi i nieużytkami) stanowiły 9,6% ogólnej powierzchni
miasta tj. 384 ha.
W tutejszym rolnictwie dominuje uzasadniona względami przyrodniczymi (gleby,
klimat, konfiguracja terenu) produkcja roślinna, której struktura (zmienna) wyglądała
następująco:
ø ogólna powierzchnia zasiewów i nasadzeń wynosiła ok. 519 ha, tj. tylko 38,4%
wszystkich gruntów ornych, V
wtym: - pszenica ozima ijara 13,9% powierzchni zasiewów,
- żyto 10,6% powierzchni zasiewów,
- jęczmień 8,5% powierzchni zasiewów,
- owies 6,4% powierzchni zasiewów,
- rzepak i rzepik (śladowe ilości), 0,0%
- ziemniaki 20,8% powierzchni zasiewów,
- buraki cukrowe (śladowe ilości), 0,0%
- inne (kukurydza, rośliny strączkowe, słonecznik, rośliny motylkowe, warzywa,
owoce jagodowe) ' 39,7% powierzchni zasiewów.
Produkcja zwierzęca jest bardzo niska co wynika m.in. z pracochłonności,
a również historycznie większość ludności posiadającej grunty rolne znajdowała i
znajduje zajęcie poza rolnictwem. Ważnym powodem jest tu również konieczność
posiadania dla zwierząt odpowiednich obiektów. Niebagatelnym znaczeniem są wymogi sanitarne. To powoduje, że obsada bydła na 'l00 ha użytków rolnych wynosiła
35 sztuk, a obsada trzody chlewnej tylko 8 sztuk.
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Charakterystyczną cechą tutejszego rolnictwa, podobnie jak w zurbanizowanych rejonach woj. śląskiego, jest niska towarowość produkcji oraz duży stopień samozaopatrzenia - (niewymiernego), wpływającego mimo wszystko na wzrost dochodów
gospodarstw domowych. Zaskakująco wysoka jest średnia wielkość gospodarstwa
rolnego wynosząca ok. 5,7 ha użytków rolnych w tym 3,9 ha gruntów ornych. Nadmierne jest jednak rozdrobnienie na działki poszczególnych gospodarstw, średnio 67 działek na gospodarstwo i znaczne rozproszenie przestrzenne co przy występujących brakach w dogodnym dostępie do pól utrudnia efektywną produkcję.
Systematycznie wzrasta ilość odłogów i ugorów zwłaszcza w ostatnich latach. Niska jest wydajność pracy mierzona przeciętną ilością zatrudnionych w gospodarstwie, a uzyskiwanym poziomem dochodów z tej pracy. Stosunkowo wysokie zatrudnienie w rolnictwie szacowane jest na poziomie 55-60osób/100ha użytków rolnych
wliczając również osoby pracujące zasadniczo poza gospodarstwem rolnym (tzw.
dwuzawodowców), osoby spoza wieku produkcyjnego tzn. częściowo młodzież, osoby w wieku emerytalnym i pobierające renty. "
Z powyższego wynika, że przeciętne gospodarstwo rolne jest obecnie deficytowe,
bądź uzyskuje niewielkie dochody, a fakt jego działalności wynika z dochodów pozarolniczych ( w tym rent rolniczych) oraz - czego zwykle nie bierze się pod uwagę samozaopatrzenia w produkty żywnościowe i ceny pracy członków rodziny.
Niedostosowany do rynków zbytu jest również rodzaj produkcji, który powinien odpowiadać położeniu rolniczych terenów Poręby w obszarze wysokiej urbanizacji.
Z uwagi na bardzo wysoki stopień zalesienia obszaru ważną dziedzinąjest gospodarka leśna. Obecnie koncentruje się ona w większości na działalności konserwacyjno-pielęgnacyjnej niż produkcyjnej (brak przetwórstwa drzewnego). Las ma ważny
wpływ na istnienie i rozwój funkcji rekreacji, wypoczynku i turystyki krótko pobytowej.
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5.4.3. Rekreacja, turystyka

Rekreacja i wypoczynek świąteczny to funkcje wywołane głównie przez mieszkańców aglomeracji śląskiej, Zawiercia oraz samych mieszkańców Poręby. Jest to, jak
na razie wybitnie funkcja sezonowa - okres letni z ewentualnym przedłużeniem (zależnym od aury) na jesień - rajdy szkolne, grzybobranie, myślistwo. ›
Turystyka to jedynie formy ruchu z małą możliwością zatrzymania się na dłużej z
powodu braku ogólnie dostępnych miejsc noclegowych. Najbliższe, znajdują się W
Zawierciu (ok. 230 miejsc).
Atrakcjami turystycznymi są:
Obiekty zabytkowe tj.
- budynek „Wieży wyciągowej” do transportu wsadu wielkopiecowego
w niegdysiejszym pierwszym piecu do przetapiania rudy. Część murów tego
pieca przetrwała do dziś wraz z datą budowy, 1798 r. odlaną z żeliwa
wytopionego z pierwszej odlewni. Dziś funkcjonuje tam muzeum techniki
prezentujące m.in. jedne z pierwszych wyrobów huty - naczynia kuchenne,
urządzenia sanitarne, urządzenia do młynów, cegielni, rolnictwa.
- zespół urbanistyczno-architektoniczny, w skład którego wchodzą:
Kościół parafialny z 1901 r. poświęcony w 1908 r., wybudowany w stylu neogotyckim, murowany, jednowieżowy, jednonawowy z dwiema bocznymi
kaplicami,
ciekawy architektonicznie budynek Urzędu Miasta "
stara część budynku “Szkoły Podstawowej nr 1.
Bardzo ciekawe, choć niedoceniane obiekty starej zabudowy wiejskiej we Fryszarce - zaniedbane, pięknie komponujące się w krajobrazie.
Liczne kapliczki przydrożne m.in. w Niwkach, Kierszuli, Górce.
Zbiorniki wodne Poręba l i Poręba ll z kompleksem wypoczynkowo- rekreacyjnym, wypożyczalnią sprzętu wodnego. Zbiorniki te urozmaicają krajobraz
umożliwiając jednocześnie wędkowanie i uprawianie sportów wodnych. Służą
nie tylko mieszkańcom miasta, ale również gościom sąsiednich okolic.
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Miasto posiada również wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych umożliwiających
mieszkańcom nawet codzienne hartowanie tężyzny ﬁzycznej. Na terenie Miejskiego
Klubu Sportowego znajduje się stadion sportowy, piłkarsko-lekkoatletyczny. W skład
wspomnianego wcześniej Miejskiego Ośrodka Sportowo-rekreacyjnego wchodzą
m.in.: basen 0 wymiarach 50x25x2 Z wieżą do skoków, brodzik dla dzieci 25xt0xO,5,
korty tenisowe, 2 boiska do siatkówki, muszla koncertowa. Przy wszystkich szkołach
w Porębie istnieją sale gimnastyczne i jest kwestią organizacyjną ich ogólna
dostępność dla mieszkańców południowo-wieczorową porą, zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym gdy zanika rekreacja pod „otwartym niebem”.
Ponadto na terenie miasta istnieją 3 ogólnodostępne place zabaw, 2 małe boiska
sportowe. Niewątpliwie miejscem rekreacji mieszkańców miasta są ogródki działkowe.
Ogółem tereny urządzone sportu i rekreacji obejmują ok. 6,15 ha oraz 12,9 ha
ogródków działkowych. Do tego można dodać ok. 20 ha obrzeży zbiorników wodnych
i 41,4 ha lasów, co powoduje, że Poręba dysponuje dużymi obszarami zajętymi przez
funkcję rekreacji i turystyki.
W mieście znajdują się liczne obiekty o charakterze para turystycznym takie jak np.
obiekty gastronomiczne, handlowe, usług motoryzacyjnych i bytowych. Niebagatelne
znaczenie ma również działalność placówek kulturalno-oświatowych, a także kultywowanie tradycji. Elementem połączenia tradycji z rekreacją były niewątpliwie zabawy ludowe w tzw. ,,modrzejkach”. Natomiast kultywowanym do dzisiaj i bardzo popularnym na terenie Poręby zwyczajem są tzw. ,,prażonki”. Jest to zjawisko kulturalne o
charakterze kulinarnym (potrawa pieczona w żeliwnym kociołku, których tu od wieków było dosyć). Ważnym elementem tego zwyczaju jest to, że odbywa się on biesiadnie i w plenerze.
Jednak największym atrybutem rekreacyjno-turystycznym Poręby jest wielki kompleks leśny w południowej części miasta. Szczególnie atrakcyjne są szlaki turystyczno-rekreacyjne tak na skraju lasu np. szlak wędrówkowy Zawiercie PKP~Poręba, jak
również w głębi kompleksu leśnego. Drogi wewnątrz leśne (Droga Kościelna koło
leśniczówki i Turkowej Góry, Dukt Zielony, albo nawet Kolejka Cogłowska), liczne
polany, a także prawie dziewicze „oczka wodne i mokradła”, są ciekawą ofertą dla
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ruchu wędrówkowego, ścieżek rowerowych, jazdy konnej. Zupełnie niewykorzystane
są obiekty po jednostce wojskowej. Obecnie dominująca są wyprawy do lasu po runo
leśne.
Ruch turystyczno-rekreacyjny zewnętrzny (poza mieszkańcami Poręby) nie jest
zbyt wielki. W okresie największego szczytu kanikuły letniej szacowany jest na ok.
150-200 osób. Podobna wielkością charakteryzuje się szczyt jesiennego
grzybobrania.
Niestety zupełnie niewykorzystana dla np. weekendowego ruchu turystycznego. jest
biegnąca przez Porębę linia kolejowa (tylko towarowa, bez przystanku).
Pewnym atutem Poręby na większy rozwój turystyki przejazdowej jest niezbyt odległe
położenie w stosunku do ośrodków turystycznych o znaczeniu regionalnym
i krajowym, a są to:
- Siewierz - znany ośrodek tradycji ludowych z zabytkowymi kościołami i ruinami
Zamku Siewierskiego (ok. 9 km),
- Jurajska Wyżyna Krakowsko-Częstochowska z licznymi architektonicznymi,
przyrodniczymi i krajobrazowymi atrakcjami – najbliższy Ogrodzieniec (ok. 13 km),
Częstochowa - centrum turystyki pielgrzymkowej (ok. 52 km).
Niestety niewystarczające jest promocja turystyczno-rekreacyjna Poręby, informacja
w tym przede wszystkim informacja plastyczna (oznakowanie).
Niewielka, poza imprezami kulturalnymi jest dbałość o jakiekolwiek formy rekreacji
w okresie zimowym.
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Należy również zaznaczyć, że stopniowa poprawa warunków mieszkaniowych
następowała również z powodu licznych modernizacji i rozbudowy istniejących
zasobów.
Jak na obszar o przeciętnym ruchu budowlanym (średnio od kilku do kilkunastu
mieszkań rocznie) przeważają budynki nowe w zabudowie typu jednorodzinnego,
niekiedy nawet o charakterze rezydencjonalnym zwłaszcza w peryferyjnych „dzielnicach - osiedlach” Poręby. W centralnej części miasta dominuje zwarta zabudowa
typu „małe domy mieszkalne” często wielorodzinne. W zakresie uspołecznionego,
wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego działalność prowadzi Spółdzielnia
Mieszkaniowa. W jej zasobach znajduje się m.in. osiedle „Blachownia” typu
zabudowy blokowej. W zakresie obsługi zasobów mieszkaniowych miasta
działalność usługowo-produkcyjną prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Za zadowalające należy uznać wyposażenie mieszkań W infrastrukturę techniczną
(wodociąg, gaz, energia elektryczna, ciepłownictwo). Niezadowalające jest
wyposażenie peryferyjnych osiedli W sieć kanalizacyjną. (Zagadnienie to omówiono
szczegółowo W rozdziale poświęconym infrastrukturze technicznej).
Poprawa stanu uzbrojenia zabudowy istniejącej oraz zasobów nie zainwestowanych
terenów budowlanych będzie jednym ze strategicznych celów przyszłego rozwoju
miasta. Jest to zadanie niezmiernie trudne tak pod względem finansowym jak i
technicznym z uwagi na duże rozproszenie zabudowy osiedlowej. Szacuje się, że
koszt uzbrojenia zabudowy rozproszonej „oddalonej” jest średnio 0 25-30% wyższy
niż zabudowy zwartej. Zważywszy na fakt, że znaczną część kosztów uzbrojenia ponoszą mieszkańcy, a ich przeciętne dochody nie są obecnie wysokie, należy
spodziewać się, że wydatki na cel uzbrojenia technicznego będą w budżecie gminy
znacznie rosnąć. Dotyczy to również nie rozwiązanego dotychczas problemu
budownictwa komunalnego.
Ekonomiczna konieczność szukania pozarolniczych i poza wielkoprzemysłowych
źródeł dochodów, miejsc pracy zmuszać będzie tak władze jak i mieszkańców do
inwestowania W infrastrukturę gdyż bez pełnego uzbrojenia małe są szanse na
efektywny rozwój nie tylko mieszkalnictwa ale również drobnej i średniej
przedsiębiorczości.
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Niezbędna wydaje się być estetyzacja zabudowy mieszkaniowej ale również tzw
urządzonych terenów publicznych.

5.6. Drobna wytwórczość, rzemiosło, usługi bytowe

Drobna wytwórczość, tradycyjne rzemiosło i tzw. usługi bytowe, są jedną ż
najbardziej możliwych do zrealizowania szans rozwoju gospodarczego miasta. Jest
to proces związany z nieodwołalną koniecznością głębokiej restrukturyzacji (już
prowadzonej) „wielkiego” przemysłu maszynowego, reprezentowanego przez FUM
„Poręba”, ale również przemysłów otaczających gminę - przemysłów surowcowych,
ciężkich. Konieczność wyboru takiego kierunku rozwoju wywołana jest też
dostosowaniem tutejszego szczątkowego rolnictwa do gospodarowania typu
ogrodniczego, podmiejskiego. Tworzenie godziwych warunków życia mieszkańcom
nie mającym zbyt dużego wyboru w kwestii nowego miejsca zamieszkania i źródła
dochodów, również przemawia za tworzeniem miejsc pracy W małych i średnich
firmach o bardzo zróżnicowanym proﬁlu działalności, niekoniecznie związanej z
miejscowym rynkiem zbytu. Ponadto ten kierunek rozwoju daje dochody ﬁnansowe
miastu, a przede wszystkim miejsca pracy na miejscu. Zauważa się wysoką
dynamikę przyrostu ilości podmiotów gospodarczych.
Jest to wynikiem rozbudzenia przedsiębiorczości osób prywatnych, możliwości wypełnienia luki zwłaszcza na rynku usług bytowych, handlu i drobnych usług
rzemieślniczych. Niebagatelną rolę odgrywa również fakt realizacji ambicji
ekonomicznych społeczeństwa w sytuacji rosnącego bezrobocia i konieczności
zapewnienia rodzinom środków do życia. Bardzo poważną barierą większej dynamiki
rozwoju drobnej przedsiębiorczości, rzemiosła i usług są:
- niewielki i ciągle malejący kapitał inwestycyjny osób prywatnych (taki dominuje na
rynku ilościowym podmiotów gospodarczych)
- ryzyko do zainwestowania większych kapitałów przez zorganizowanych
przedsiębiorców , spółki, kapitał zagraniczny itp.,

65

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

-firm osób fizycznych 433 tj. 79,4% „
- innych 42 tj. 7,7% ,,
Wg danych inwentaryzacyjnych na obszarze miasta zidentyfikowano 199
obiektów i placówek usługowo-wytwórczych (bez usług publicznych), oznaczonych i
rozpoznawalnych W terenie. Największą część stanowią placówki handlowe - 68 tj.
34,2% ogółu zidentyfikowanych podmiotów, 32 zakłady drobnej wytwórczości i
rzemiosła stanowiły 16,0% a usługi o charakterze bytowym (34) - 17,1%.
Wg wykazu Urzędu Miasta Poręba w okresie 1.01.1999 - 25.02.2002 zarejestrowało
się 180 podmiotów gospodarczych w zdecydowanej większości (ok. 96%) osób
ﬁzycznych.
Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w tym okresie przedstawiała
się następująco:
- usługi bytowe, rzemiosło usługowe 29,4%
- handel i gastronomia 42,2%
- produkcja, drobna wytwórczość, budownictwo, transport 28,4%.
Obserwuje się nadal dużą dynamikę zmian na rynku przedsiębiorczości, uzależnioną
przede wszystkim od:
- skali popytu na różnego rodzaju usługi,
- możliwości kooperacyjnych z większymi zakładami, głównie spoza Poręby,
- pomysłowości, zaradności i skali zasobów społeczeństwa.
Przeciętnie (podobnie jak W skali kraju) ok. 1/3 firm traci swoją zdolność finansową w
ciągu 1,5 - 2,5 lat od podjęcia działalności, lub zmienia branże.
Obecnie ze względu na bezpieczeństwo finansowe, powodzenie na rynku,
elastyczność, obserwuje się rejestrację firm o bardzo zróżnicowanym profilu
działalności
(handlowe, transportowe, usługi rzemieślnicze, działalność różna). Daje to szansę
szybkiego
przebranżowienia
bez
konieczności
załatwiania
formalności
administracyjnych.
W zdecydowanej większości rejestrowane jednostki gospodarcze lokalizowane są
w istniejących budynkach, lokalach adaptowanych dla potrzeb danej działalności l W
obejściach gospodarczych - jako tzw. obiekty wbudowane. Dotyczy to zwłaszcza
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placówek umiejscowionych w centralnej części Poręby - szczególnie w budynkach
wielorodzinnych gdzie działalność gospodarcza (handel, usługi bytowe) łączona jest
z funkcją mieszkaniową budynku.
Zidentyfikowane w terenie samodzielne obiekty z branży wytwórczości i usług
zajmują odpowiednio:
- obiekty wytwórczości usług budowlanych, transportowych,
rzemieślniczych
- ok. 9,23 ha terenu,
- obiekty handlu, gastronomii- ok. 8,23 ha
- usług bytowych, rzemieślniczych - ok. 4,40 ha.
Działające i nowo rejestrowane podmioty gospodarcze maja z reguły charakter
rodzinny, zatrudniając przeciętnie 1,5-3 osób.
Szczegółowy wykaz podmiotów gospodarczych działających na zasadach rynkowych jak również usług publicznych zawarty został w tabelach inwentaryzacyjnych.

5.7. Infrastruktura społeczna - usługi publiczne

W zakresie infrastruktury społecznej władze samorządowe zobligowane są do
zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu obsługi przez placówki o charakterze publicznym. Tym samym najbardziej zainteresowane są takimi dziedzinami jak:
- oświata i wychowanie,
- ochrona zdrowia
- opieka społeczna,
- kultura,
- gospodarka komunalna (np. ochrona p. pożarowa, cmentarze, infrastruktura techniczna - systemy dostawcze, oczyszczanie środowiska, komunikacja
lokalna i transport),
- elementy obsługi o znaczeniu państwowym - administracja urzędnicza,
poczta, policja, `
- częściowo sport i rekreacja.
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Pozostałe, ważne elementy podstawowej obsługi mieszkańców typu: handel,
gastronomia, usługi bytowe, obsługa komunikacją zbiorową, bankowość,
ubezpieczenia, poradnictwo marketingowe, turystyka, obsługa rolnictwa itp. należą
do dziedzin uzależnionych od działania praw gospodarki rynkowej W relacji popytpodaż.
„Miasto” dbając o rozwój gospodarczy i poziom obsługi mieszkańców może stosować
preferencje i ułatwienia przede wszystkim lokalizacyjne i finansowe dla podmiotów
działających, ale głównie dla potencjalnych inwestorów, tak jeśli chodzi o obiekty nowe jak również wykorzystanie istniejącej wolnej kubatury. Ważnym elementem
prorozwojowej polityki „miasta” jest wszelka informacja, organizacja szkoleń,
promocja ogólna, wyrobów, miejsc itp.
Należy zaznaczyć, że W zakresie usług publicznych istnieje obecnie możliwość
funkcjonowania podmiotów o charakterze prywatnym. Dotyczy to wszystkich dziedzin
m.in. oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, kultury itp.
Podmioty prywatne mogą wypełniać lukę ilościową, ale głównie jakościową w ob.
słudze mieszkańców o ile jest takie zapotrzebowanie społeczne bo ich działalność
weryfikowana jest przez prawa rynku mimo częściowego, publicznego wspomagania
(np. oświata).
ilościowy stan zasobów W zakresie infrastruktury społecznej przedstawiał się jak
poniżej.

5.7.1. Oświata i wychowanie

Opieka przedszkolna - 1 przedszkole publiczne, 162 dzieci
1 oddział ,,O” przy szkole podstawowej, 28 dzieci
Wg Rocznika Statystycznego woj. śląskiego 2001 na terenie miasta Poręba
funkcjonowały 3 placówki wychowania przedszkolnego (bez oddziałów zerówkowych
przy SP) dysponujące 175 miejscami. W zakresie wychowania przedszkolnego, z
uwagi na niż demograficzny oraz uwarunkowania finansowe, miasto w pełni
zaspakaja potrzeby mieszkańców pod względem ilościowym, - istnieją rezerwy.
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Nauczanie podstawowe - 3 szkoły podstawowe dysponujące łącznie 45
pomieszczeniami do nauki ( W tym sale gimnastyczne i świetlice).

Wg stanu 2002 r. naukę odbywało 560 uczniów.
Wg RS woj. Śląskiego 2001 - naukę pobierało 564 uczniów.
Przy szkołach funkcjonują boiska sportowe wieloczynnościowe oraz biblioteki.
Warunki lokalowe należy uznać za dobre za wyjątkiem SP nr 1, która „odnajmuje ,,
ponad połowę powierzchni do nauki dla nauczania gimnazjalnego.
Nauczanie gimnazjalne - Gimnazjum Miejskie wynajmujące 10
pomieszczeń do nauki - nauka odbywa się na zmiany. Uczniowie Gimnazjum
korzystają z sali gimnastycznej i biblioteki szkoły podstawowej.
Warunki Iokalizacyjno - organizacyjne nie są dobre (również nie krytyczne).
Przeciętnie przypada ok. 22 uczniów na 1 p.d.n. istnieje konieczność rozbudowy
szkoły z wyraźnym wyodrębnieniem obiektu Gimnazjum.
Nauczanie na poziomie średnim - Zespół Szkół w Porębie gdzie mieści się
kilka placówek o różnorodnym stopniu nauczania: zasadniczego zawodowego,
technikum, liceum ogólnokształcące (4 placówki), ok. 430 uczniów.
Nie ma nauczania specjalnego, obsługa odbywa się w Zawierciu co jednak
dla dzieci specjalnej troski jest utrudnieniem.
5.7.2. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
W Porębie funkcjonuje 1 przychodnia rejonowa zapewniająca obsługę
mieszkańców na poziomie podstawowym i częściowo specjalistycznym.
Dostępność do uzyskania tzw. porady medycznej dla mieszkańców odległych
osiedli jest utrudniona z uwagi na brak komunikacji miejskiej oraz lokalnej obsługi
służbami pogotowia ratunkowego (karetki). W centrum miasta funkcjonują dwie
apteki. Działa kilka prywatnych gabinetów lekarskich i porad specjalistycznych.
Pod względem dostępności do placówek usług medycznych na terenie miasta
Poręba należy uznać ją za niewystarczającą.
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Większość usług specjalistycznych jak również hospitalizacja i usługi nagłej pomocy odbywa się za pośrednictwem placówek w Zawierciu.
Na terenie miasta nie ma miejsc W domach pomocy społecznej dla osób starszych,
samotnych, upośledzonych.

5.7.3. Kultura

Na terenie miasta funkcjonuje Miejski Ośrodek Kultury dysponujący ok. 16O0m2
pow. użytkowej. Mieści się tu również sala widowiskowo-kinowa na 400 miejsc.
Obecnie nie funkcjonuje placówka organizacyjna typu kino. Ponadto istnieje:
Świetlica P.O.D. ”Anatol”, Klub ,,Wiraż” oraz Dom Weselny przy zajeździe ,,Orion”.
W ramach ośrodka sportowo-rekreacyjnego znajduje się amfiteatr, aktualnie
sporadycznie wykorzystywany.
Działa Miejska Biblioteka Publiczna z filią W Niwkach dysponująca 27597
woluminami.
Wg RS. woj. śląskiego 2001 - biblioteki publiczne na terenie miasta Poręba
dysponowały ok. 30800 woluminami i korzystało z ich usług 1516 czytelników.
Ponadto przy każdej placówce oświatowej funkcjonuje biblioteka ale nie są to
placówki ogólnodostępne. Wyposażenie miasta w placówki kultury jest wystarczająca
ze wskazaniem na bardziej intensywne wykorzystanie. V
Usługami publicznymi są również funkcjonujące na terenie miasta: Urząd Miasta z
pełnym zakresem obsługi administracyjnej, Posterunek Policji, Poczta i Zawodowa
Straż Pożarna - Komenda Powiatowa i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, której
zasięg obsługi wykracza poza granice administracyjne miasta.
Na terenie miasta są 3 kościoły i 1 kaplica wyznania rzymsko-katolickiego oraz
sala zgromadzeń Świadków Jehowy. Obiekty sakralne zajmują łącznie ok. 2,65 ha
terenów.
Powierzchnia zajmowana przez 3 cmentarze komunalne i wyznaniowe wynosi
ok. 3,76 ha i z uwagi na wysoki stopień swojej zajętości wymagają rozbudowy (poszerzenia) lub lokalizacji i budowy nowego obiektu.
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Te ogólne stwierdzenia mają określić dążenie społeczności lokalnej, a przede
wszystkim władzy samorządowej do: l
- trwałej i systematycznej poprawy standardów życia mieszkańców W sferach:
mieszkania - osiągnięty, przeciętny poziom należy uznać za wysoki,
ustabilizowanie rynku pracy - najważniejsze zadanie władz jak również samego społeczeństwa, bardzo trudne, uzależnione zewnętrznie, praktycznie złożone
na karb społeczności lokalnej,
zapewnienia optymalnej obsługi w zakresie usług publicznych (zależnych od
władzy), jak i usług bytowych zależnych od rynku ekonomicznej egzystencji,
rozwoju i kultywowania tradycyjnych form wypoczynku i rekreacji masowej,
KSZTAŁCENIA i wychowania młodego pokolenia, aby umiało znaleźć się w
nowych i nieprzewidywalnych warunkach życia społeczno-gospodarczego.

- wzrostu atrakcyjności gminy dla rozwoju i aktywizacji drobnej i średniej
przedsiębiorczości gospodarczej (,,nie ma co liczyć na wielki, macierzyński
przemysł”), rekreacji i wbrew pozorom rolnictwa ekologicznego o charakterze
towarowości podmiejskiej. _
Wszystko to powinno być podporządkowane zasadzie zrównoważonego rozwoju
jako podstawy wszelkich działań związanych z użytkowaniem przestrzeni miasta
(gminy), która jest nieodwracalne pod względem ilościowym.
2. Przyjęcie naczelnej zasady zrównoważonego rozwoju oznacza trwałe dążenie
do zachowania równowagi pomiędzy procesami związanymi z wykorzystaniem
zasobów miasta (ludzie, surowce naturalne, gleba, las, wartości kulturowe,
infrastruktura)
przez wszystkich użytkowników m.in. przestrzeni - również tych z „zewnątrz”, a
prawidłowym funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego i oczekiwań
społeczności lokalnej.,
3. Główny cel rozwoju zawarty w „Studium” wymaga realizacji cząstkowych celów
strategicznych w wyodrębnionych dziedzinach: społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej, kulturowej, komunikacyjnej, infrastruktury technicznej czy istotnej - przestrzennej.
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W sferze społecznej są to:
- zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie usług publicznych na poziomie
akceptowanych społecznie standardów ilościowych, ale przede wszystkim jakościowych,
- zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej zwłaszcza w sieci komunikacji
publicznej,
- tworzenie i utrwalanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, służących zaspakajaniu potrzeb w dziedzinie usług, produkcji, rekreacji i wypoczynku,
- rozwiązywanie wszelkimi dostępnymi na dany okres metodami, problemów
bezrobocia (szczególnie wśród młodzieży), oraz opieki socjalnej dla osób starszych.
W sferze ekonomicznej są to:
- rozwój lokalnego rynku pracy i biznesu poprzez rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw usługowo-produkcyjnych oraz tworzenie szans dla lokalizacji w
wyodrębnionych obszarach inwestycji „strategicznych”, ponad lokalnych,
- rozwój usług bytowych w szczególności W branżach poszukiwanych - co jest
wynikiem badania rynku i bardzo dużej elastyczności rodzaju działalności,
- jak najlepsze wykorzystanie walorów naturalnych dla rozwoju funkcji turystyki i
rekreacji (zespół leśny, ścieżki leśne, zbiorniki wodne, Fryszarka),
- rozwój ekologicznego rolnictwa na obrzeżach miasta - nie będzie tutaj rolnictwa
wysokotowarowego - dążenie do jak największego stopnia przygotowania na
własnym terenie produktów rolnych do zbytu - konfekcjonowanie, składowanie,
chłodnicze przechowalnictwo - usługi dla otaczającego obszaru, rozwój szkółkarstwa
(np. choinki), kwiaciarstwa, zielarstwa itp.
4. W celu ukształtowania prawidłowej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta
Poręba, W „Studium określone będą podstawowe kierunki rozwoju uwzględniające
specyfikę całego obszaru:
- ochrona przed nieuzasadnioną ekonomicznie ekspansją gospodarcząinwestycyjną i urbanizacyjną obszarów o szczególnych wartościach krajobrazowych
i przyrodniczych, w tym głównie obszarów otwartych przestrzeni rolniczych (mimo ich
np. chwilowego nieużytkowania) oraz zwartych kompleksów rolno-leśnych (m.in.
otulin lasów, zagajników itp.),
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kształtowanie coraz bardziej zwartych struktur zainwestowania, choćby ze
względu na ekonomikę obsługi przez infrastrukturę techniczną, ich budowę,
eksploatację, dogodności komunikacyjne, czy choćby ze względu na
administracyjnie miejski charakter,
tworzenie przestrzennych, technicznych i organizacyjnych warunków dla pozarolniczej i poza wielkoprzemysłowej działalności gospodarczej, rozwoju usług W
zależności z miejscowym rynkiem, a przede wszystkim drobnej działalności
wytwórczej kooperującej z dużymi organizacjami gospodarczymi,
bezwzględna dbałość o jakość usług publicznych i ich systematyczna poprawa
tak pod względem merytorycznym jak i pod względem dbałości o stan i
ewentualną modernizacje obiektów takie usługi świadczących. Jest to wizytówka
miasta i państwa W oczach obywatela.

6. STRUKTURA PRZESTRZENNA

6.1. KRAJOBRAZ KULTUROWY

6.1.1. Zasoby dziedzictwa kulturowego

Pierwsze wzmianki o Porębie pojawiły się około 1373 roku jako osadzie smolarzy.
W tym czasie osada nosiła nazwę Czarnej Poręby. W XV wieku zmieniła nazwę na
Porębę Mrzygłodzką. `
Rozległe obszary leśne, pokłady węgla brunatnego i rudy żelaza stwarzały dobre
warunki do rozwoju przemysłu zapoczątkowanego przez smolarzy i kurzaczy węgla
drzewnego. Wśród licznych ośrodków wytopu żelaza kuźnice Niweckie należały do
największych. Z końcem XVl wieku powstały huta i gorzelnia. W XVlll wieku nastąpił
powrót do tradycji kuźniczych Poręby.
W 1798 roku wybudowano pierwszy piec do przetapiania rudy, który przetrwał
do dziś. Fakt ten uznano za początek historii obecnej Fabryki Urządzeń Mechanicznych ,,Poręba”.
Pozostała do dziś wieża wsadu wielkopiecowego wraz z ówczesnymi urządzeniami hutniczymi we wnętrzu z tzw. mechanizmem uderzeniowym jest najstar-
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konserwatora zabytków dla stanowisk kategorii l l. Klasyﬁkacji stanowisk może
dokonać jedynie archeolog wojewódzki lub służby archeologiczne. Obecnie jedynym
zagrożeniem stanowisk archeologicznych jest orka. Na uwagę zasługuje grupa
drewnianej zabudowy zagrodowej położona we Fryszerce przy zachodniej granicy
miasta w terenie rzadko zadrzewionym grupami brzozy, dębiny, klonu i kilkunastoma
zdziczałymi drzewami owocowymi. Otoczona zwartym kompleksem lasów
mieszanych. Grupa składa się z czterech chałup drewnianych, z których dwie
adaptowane na domy wakacyjne przez mieszkańców śląska, a dwa pozostałe
popadają w ruinę. Stodoły i spichlerz położony przy zamieszkałych chałupach są W
dobrym stanie technicznym, natomiast pozostałe dwie stodoły i budynek obory kryte
strzechą maja znacznie zniszczone zadaszenie. Konstrukcja chałup zamieszkałych
drewniana z bali łączonych na zacios, z przyziemiem z czasów kamiennych i dachem
jętkowym o nachyleniu ok. 35°, krytym papą. Chałupy niezamieszkałe maja
konstrukcję drewnianą (sosna), zrębową, dachy o nachyleniu ok. 45°, kryte strzechą.
Przypuszczalny wiek tej zabudowy około 100-120 lat.
Należy przeprowadzić badania historyczne, które umożliwią opracowanie projektu
urządzenia niewielkiego skansenu budownictwa drewnianego dla rejonu Siewierza i
Zawiercia.
Propozycja urządzenia skansenu w tym rejonie jest uzasadnione również
wyjątkowymi wartościami krajobrazowymi otaczającego terenu o pagórkowatej
rzeźbie, pokrytego mieszanym lasem z rozległymi polanami i rzeką Czarna
Pszemsza od południowej strony obszaru (patrz plansza rys. „Wartości przyrodnicze i
kulturowe” oraz fotografie).
Proponuje się objęcie ochroną konserwatorską obszaru określonego granicami na
planszy oraz ustanowienie parku krajobrazowego w granicach ukazanych na planszy
j.w. istnieje możliwość urządzenia atrakcyjnego zespołu turystyczno rekreacyjnego
w tym obszarze, zawierającym kampingi, pole namiotowe, wypożyczalnię koni do
przejażdżek terenowych, trasy rowerowe z urządzeniami zaplecza turystycznego
oraz Skansenem budownictwa zawierciańsko-siewierskiego i stałymi wystawami
sztuki ludowej regionu oraz imprezami folklorystycznymi W okresie letnim.
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6.1.2. Współczesny krajobraz kulturowy

Obecny układ przestrzenny miasta jest kontynuacja pasmowej zabudowy wzdłuż
doliny Czarnej Przemszy o kierunku wschód-zachód i dróg komunikacyjnych
Zawiercie - Siewierz (nr 78).
Ukształtował się wyraźny podział stref zabudowy rozciągnięty równoleżnikowo:
lewobrzeżny Czarnej Przemszy o charakterze miejskim oraz wzdłuż prawego brzegu
rzeki gdzie znajduje się wyłącznie drobna zabudowa jednorodzinna.
W paśmie Iewobrzeżnym (południowym) wyróżnić można centrum miasta dzięki
koncentracji zabudowy mieszkalnej blokowej wielorodzinnej oraz budynków
usługowych: szkół, domu kultury i większych obiektów handlowych a także
wyodrębnionych grup osiedli jednorodzinnych o szachownicowym układzie ulic
dojazdowych z domami o bardzo zróżnicowanej architekturze i standardzie
wykończenia.
Oddzielny zespół stanowi kompleks obiektów (FUM-Poręba) przemysłowychprodukcyjnych o dużych kubaturach wraz z budynkiem administracyjnympołożony blisko granicy pasma leśnego pokrywającego wzgórza południowej
części obszarów miasta (gminy).
Pasmo zabudowy prawobrzeżnej - to drobna zabudowa jednorodzinna położona
na wąskich działkach dzielonych prostopadle do głównych dróg (Przyszłości,
Świerczewskiego - Wyzwolenia, Armii Krajowej oraz Wolności i
Wyzwolenia).Charakterystycznym jest iż Wzdłuż granic działek prowadzi gęsta
sieć dojazdów do domów budowanych rzędami na działkach. W części
środkowej tego pasma znajduje się opuszczony i niszczejący kompleks obiektów
przemysłowych starego zakładu (tzw. zakłady B) z zabytkową wieżą wyciągową
do transportu wsadu wielkopiecowego położoną pomiędzy dwoma budynkami
produkcyjnymi (ul. Fabryczna).
Pozostałe koncentracje zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej występują: we
wsi Krawce-Dziechciarze (ul. Krawecka-Wiosenna-Główna) w formie pasmowej
wzdłuż wymienionych ulic oraz w Niwkach wzdłuż ulic Kopernika i Baśniowej,
Sadowej, Aksamitnej i Niwecka). Wymienione wsie przyłączone administracyjnie
do miasta nie posiadają wykształconego przestrzennie centrum.
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W samej Porębie na krótkim odcinku ul. Wyzwolenia występuje zabudowa o charakterze pierzejowym. Poza tym jednym brak jest zarówno układów zwartej zabudowy
pierzejowej lub obudowanych placów. Z tego względu układ przestrzenny miasta liczącego ponad 9000 mieszkańców – odbierany jest jako rozproszony, nie
posiadający wyraźnych elementów wiążących całość kompozycyjnie - pomimo
koncentracji zabudowy wielorodzinnej i obiektów usługowych.
Należałoby dążyć w przyszłym rozwoju perspektywicznym miasta do ukształtowania
przestrzeni centralnej obudowanej usługami, która byłaby elementem
kompozycyjnym dominującym przestrzennie, integrującym centrum miasta.
Dominantami krajobrazowymi są:
Zespół obiektów zakładu FUM Poręba z silosami i kominem położony na wzgórzu na tle pasma leśnego, z dużą w skali bryłą
budynku administracyjnego negatywnie oddziałującą na otaczający krajobraz.
Kościół parafialny p.w. Św. Ducha, neogotycki wraz z oryginalnymi bryłami
plebani i budynku Urzędu Miasta.
Zespół budynków nieczynnego zakładu B, który szczególnie negatywnie
wpływa na wizerunek tej części miasta.
Dominanta pozytywna jest budynek Zakładowego Domu Kultury
z roku 1957 o regularnym osiowym układzie i powściągliwej architekturze
okresu polskiego socrealizamu.

6.2. Struktura istniejącej zabudowy
Zabudowę mieszkaniową obszaru centrum tworzą typowe 5 kondygnacyjne bloki
mieszkalne o zunifikowanej bezwyrazowej formie i równoległym lub wzajemnie prostopadłym do siebie - układzie.
Zabudowa jednorodzinne to w przeważającej części typowe 2 kondygnacyjne bryły o
zróżnicowanym standardzie wykończenia.
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Wyjątek stanowi ciekawy zespół zabudowy domów jednorodzinnych tzw. „kolonia”
zbudowana w roku 1922 z charakterystycznymi poddaszami i wielospadowymi
dachami krytymi dachówką (przy ul. Zakładowej).
Stan techniczny zabudowy mieszkaniowej ocenić należy jako dobry i bardzo dobry.
Nieliczne domy jednorodzinne wyróżniają się wysokim standardem wykończenia.
Pilnego uporządkowania wymaga zespół nieczynnych i zdewastowanych budynków
przemysłowych zakładu „B” przy ul. Fabrycznej, położony w centrum miasta.
Wydaje się, że celowym byłoby poszukiwanie nowych funkcji dla tego zespołu i jego
adaptacja. Jako przykład pomyślnie prowadzonych prac adaptacyjnych i
dostosowania obiektów poprzemysłowych do różnorodnych funkcji np. handlowych,
komercyjnych, usług, składów hurtowych, sportowych a także rozrywki masowej
(disco) - posłużyć może Bielsko-Biała. Gdzie obiekty pofabryczne adaptowano na
duże domy handlowe, składy samochodowe i zespoły komercyjne z lokalami do
wynajęcia. - Położenie omawianych poprzemysłowych obiektów w Porębie przy
drodze przelotowej - w pełni uzasadnia taką adaptację.
6.3. WŁASNOŚĆ TERENU
Własność gruntów rozpoznano w oparciu o dokumentację udostępnioną w Urzędzie Miasta w postaci map W skali 132000. Zasięg i rozmieszczenie gruntów naniesiono na podkładzie W skali 1210000. '
Przyjęto następujące formy władania:
Indywidualne
tereny miejskie (gminy)
grunty lasów państwowych
tereny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
tereny Skarbu Państwa (SP)
teren Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego
teren gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska" (użytkowanie wieczyste terenów miasta)
parafie i cmentarze parafialne.
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Pozostałą powierzchnię obejmują tereny komunikacji drogowej (drogi gminne,
powiatowe, gminne niekomunalne) oraz kolejowej:
drogi i ulice 93,60 ha
tereny kolejowe 28,40 ha

Pas terenu dla trasy krajowej szybkiego ruchu stanowiący południowe obejście
Poręby został w MPOZP przewidziany jako rezerwa terenowa przechodząc przez
tereny o różnej formie własności.

8.4. OMÓWIENIE REALIZACJI PLANU
Podstawą do omówienia zakresu realizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta jest porównanie aktualnie wykonanej inwentaryzacji użytkowania terenu
miasta (gminy) Poręba z obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta uchwalonym w 1992 r.
inwentaryzację (w skali 1:1000O) wraz ze spisem i lokalizacją obiektów usługowych, produkcyjnych, składowych, gospodarczych i technicznych - opracowano w
lutym 2002 r.
Przeprowadzone porównanie obszarów zabudowanych ukazanych w inwentaryzacji
z terenami budowlanymi wyznaczonymi w MPOZP pozwoliło na wyodrębnienie istniejących jeszcze rezerw powierzchni terenów budowlanych w obszarze miasta czyli
ocenę tzw. konsumpcji planu.
Dla uzyskania syntetycznego obrazu wykorzystania terenów budowlanych oraz ziIustrowania dynamiki rozwoju przestrzennego wydzielono trzy rodzaje użytkowania:

tereny budownictwa mieszkaniowego
tereny budownictwa usługowego
tereny budownictwa produkcyjnego i gospodarczego.
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Tarnowskie Góry-Świerklaniec-Siewierz-Zawiercie-Szczekociny-NagłowiceChmielnik. Jej długość w granicach obszaru miejskiego Poręby wynosi 7,5 km. Do
niedawna droga ta funkcjonowała pod numerem 910. na mocy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 28 lutego 2000 r. droga ta weszła w ciąg
drogi krajowej nr 78 o przebiegu opisanym wyżej. Jest to droga klasy technicznej lll,
z jezdnia 0 nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m i przekroju drogowym. Za wyjątkiem odcinka przebiegającego przez obszar zainwestowania Poręby, na którym posiada przekrój półuliczny.
Od 1992 roku tj. uchwalenia PMP ZP miasta zarezerwowane teren pod obejście
południowe miasta drogą krajową szybkiego ruchu, do której ma być włączona droga
powiatowa Poręba-Ciągowice-Łazy.
Drugim co do znaczenia elementem układu drogowego jest ciąg drogi powiatowej
Poręba - Ciągowice - Łazy (nr 14-291) o długości 4.680 km łącznie, wtym 0 nieutwardzonej nawierzchni gruntowej znajduje się odcinek 0 1.710 km długości. W terenie miasta nawierzchnię ulepszoną bitumiczną ma odcinek o długości 2.979 km,
natomiast do granicy droga ta 0 długości 1.710 km ma nawierzchnię gruntową (nieulepszoną).
Zgodnie z planami budowy obwodnicy południowej droga ta zostanie włączona
do przyszłej krajowej trasy tranzytowej ruchu szybkiego i zmodernizowana.
Trzeci znaczący dla miasta ciąg drogowy to droga powiatowa o przebiegu Żelisławice -Poręba, łącząca się z drogą Wojewódzką nr 78 w Dziechciarzach o długości
4.2
km( na terenie miasta 1.730 km) oraz Poręba centrum - Marciszów (nr 001-16/1) o
długości łącznej 3.075km (w tym w obszarze miasta - 0.980 km).
Oba odcinki posiadają nawierzchnię ulepszoną- bitumiczną.
W MPZP Miasta Poręba zaprojektowano południową trasę obwodową jako drogę
główną krajową ruchu przyśpieszonego, biegnącą równolegle przy istniejącej linii kolejowej. Długość odcinka tej trasy W terenie miasta wynosi 5.700 km.
W chwili obecnej prace zmierzające do realizacji tej trasy tranzytowej łączącej
Tarnowskie Góry z Kielcami są znacznie zaawansowane na odcinku pomiędzy Py-
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rzowicami a Siewierzem. Ukończono projekty techniczne drogi, a gminy opracowują
MPSZZP obejmujące tereny jej przebiegu.
Układ podstawowy w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych uzupełniają opisane wyżej 3 odcinki dróg powiatowych.
Łączna długość sieci dróg powiatowych wynosi w granicach miasta około 7.39
km, z czego na drogi o nawierzchni ulepszonej przypada 5.680 km tj. 76,86%. Drogi
powiatowe o nawierzchni ulepszonej stanowią 1.710 km(23,13%) .Jest to odcinek
leśny od wzniesienia 329,8 do granicy z gminą Łazy tzw. ,, Dukt Zielony”.
Układ obsługujący W rozumieniu Ustawy o drogach publicznych tworzy sieć dróg
gminnych tj. wszystkich pozostałych poza wymienionymi powyżej.
Szczegółową charakterystykę każdej drogi - ulicy, które są własnością komunalną - zawiera „Księga inwentarzowa dróg miejskich Miasta Poręba”. Wymieniono 57
ulic i dróg o różnej funkcji ( tj. zbiorczej lub dojazdowej). Każda posiada swoją nazwę.
Łączna długość dróg (ulic) miejskich (gminnych) wynosi 40.957 km. W tym nawierzchnię asfaltowo - betonową „trylinka” lub bitumiczną posiadają ulice o łącznej
długości 28.369 km tj. 69.36%. Nawierzchnię utwardzoną (tłuczniową, gruntową lub z
kamienia polnego) mają ulice (drogi) o łącznej długości ok.12,5 km tj. 30,64%.
Zdarza się, że na niektórych ulicach nawierzchnia asfaltowo - betonowa jest
przerywana odcinkami o nawierzchni utwardzonej tylko tłuczniem lub gruntowej.
Łączna długość sieci drogowej miasta włączając drogę krajową, powiatowe
i komunalne (miejsko - gminne) wynosi 55.84 km, z czego na drogi twarde
przypada 41.55 km - co daje gęstość sieci dróg twardych 103.9 kml100km2 .
Średnia kraju wynosi 78.2 km/100km2. A zatem Miasto Poręba w granicach
administracyjnych ma wskaźnik gęstości sieci dróg twardych wyższy o 33% od
średniej krajowej.. Procentowa proporcja to 74.4 % dróg twardych.
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bocznice towarowe służące do transportu kolejowego dla Fabryki Urządzeń Mechanicznych. Linia jest obecnie eksploatowana na odcinku Zawiercie-Mierzęcice. Linia ~
kolejowa znajduje się w złym stanie technicznym i od wielu lat nie obsługuje ruchu
pasażerskiego.
6.5.3. Transport lotniczy
Ze względu na położenie Poręby należy wspomnieć o pobliskim Międzynarodowym Porcie lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach (odległość ok. 24 km), który obsługuje połączenia krajowe (do Warszawy 10 połączeń tygodniowo W obu kierunkach)
oraz międzynarodowe:
Frankfurtem nad Menem - 16 połączeń/tyg.
Düsseldorfem - 5 połączeń/tyg.
ze Stuttgartem - 4 połączenia/tyg
Z Wiedniem - 5 połączeń/tyg.

Z lotniska W Pyrzowicach transportowane są również przesyłki towarowe (cargo).

6.5.4. Lokalny transport pasażerski

Podstawową rolę w przewozach pasażerów na terenie gminy i najbliższego regionu odgrywają dwa przedsiębiorstwa:
PKS, obsługujący kierunek Tarnowskie Góry-Mierzęcice-Siewierz--Bytom
Zawiercie (wzdłuż drogi krajowej nr 78) oraz kierunek Zawiercie-Lotnisko
„Katowice” w Pyrzowicach.
PKS obsługuje również relacje Będzin-Mierzęcice-Siewierz-Zawiercie (poniżej 10 par autobusów)
Międzygminny Związek Komunikacji Publicznej w Tarnowskich Górach.
Teren miasta obsługuje kilka linii (6-8), z których część prowadzona jest
wariantowo. Częstotliwość kursowania wynosi 8-10 kursów na dobę w jednym kierunku.
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Przebieg linii i rozmieszczenie przystanków zapewnia dostępność komunikacyjną
do tego środka transportu praktycznie z całego obszaru zainwestowanego miasta.
Obsługa transportowa dworca lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach realizowana
jest przez linie autobusowe PKS również z Zawiercia i Tarnowskich Gór a także z
Katowic i Bytomia oraz minibusy LOT-u i Lufthansy.

6.5.5. Warunki ruchowe na głównych ciągach komunikacyjnych

Dostępne dane o natężeniach ruchu pochodzą z generalnych pomiarów ruchu
prowadzonych regularnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych
zaliczanych
do końca 1998 r. do kategorii dróg krajowych tj. drogi nr 78( dawniej droga nr
910).
Charakterystykę średniorocznego dobowego obciążenia przedstawia poniższa
tabela.

90

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

6.5.6. Zaplecze motoryzacji

Usługi motoryzacyjne.
Na terenie miasta zlokalizowana jest jedna stacja paliw przy ul. Modrzewiowej w
pobliżu bazy magazynowej i transportowej.
W mieście działa 10 zakładów, które wykonują usługi w zakresie motoryzacji tj.
mechaniki samochodowej, elektromechaniki, blacharstwa, lakiernictwa i wulkanizacji
opon samochodowych. Działa także komis samochodów używanych i sklep z
częściami i akcesoriami samochodowymi.
Usługi przewozowe świadczy jedna firma transportowa.
Wymienione zakłady zostały zlokalizowane na planszy inwentaryzacji urbanistycznej i opisane w tabeli usług.

Parkingi

Jedyny parking mieszczący kilkadziesiąt samochodów osobowych zlokalizowany
jest przy ul. Zakładowej i służy głównie pracownikom „FUM-Poręba” a także użytkownikom ośrodka sportowego. K Wi
Rolę parkingowego placu pełni również plac targowy przy ul. W
dniach kiedy targowisko jest nieczynne.
Poza wymienionymi brak w obszarze miasta parkingów. Szereg mniejszych parkingów o pojemności do ok. 10 samochodów usytuowanych jest w pobliżu obiektów
handlowych, usługowych i pod Urzędem Miasta.
Parkowanie w obrębie osiedli odbywa się W niewielkich placach lub wzdłuż uliczek dojazdowych.

6.6. INFRASTRUKTURA - OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO.

RPWiK - Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu
zajmuje się dostawą wody do picia oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
dla całego obszaru zabudowy przestrzennej Poręby.

92

Id: 49061C6D-E060-4B65-A31D-8DD30DBCC6B3. Podpisany

RG - Rozdzielnia Gazu w Zawierciu eksploatuje w Porębie 2 stacje redukcyjnopomiarowe
i sieci gazowe niskoprężne i średnioprężne.
Gazociągi wysokoprężne pozostają w gestii Regionalnego Oddziału Przesyłu Gazu w Świerklańcu.
RE - Rejon Energetyczny w Zawierciu włada siecią elektroenergetyczną 15 KV,
stacjami transformatorowymi 15/0,4 KV i siecią niskiego napięcia 0,4 KV dostarczającą energię elektryczną dla wszystkich odbiorców w Porębie.
Napowietrzne linie najwyższych napięć EN4OO i 11OKV oraz GPZ 110/15 (Główne
Punkty Zasilania) są w posiadaniu Będzińskiego Zakładu Elektroenergetycznego
S.A. - Zakład Dystrybucji Energii Elektrycznej.
TPSA - Telekomunikacja Polska S.A. - Rejon Obsługi Klientów w Zawierciu, CT
w Porębie, Koncentratory i Szafy numeryczne wraz z siecią telekomunikacyjna napowietrzną, kablową i kablową w kanalizacji teletechnicznej, oraz siecią światłowodową łączącą ACT z Obszarem Telekomunikacyjnym Katowice.
PRATERM S.A. - Ciepłownia W Porębie dysponuje Ciepłownią i zdalaczynną siecią cieplną dostarczającą medium cieplne do wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, budynków użyteczności publicznej oraz do zakładów pracy zlokalizowanych w
środkowej części Poręby, na południe od rzeki Czarnej Pszemszy.

6.6.1. Zaopatrzenie w wodę

Źródłem dostawy wody z komunalnej sieci wodociągowej są miejscowe zasoby
wód wgłębnych, pobieranych ze studni wierconych-głębinowych, czerpiących wodę z
pokładów triasu środkowego.
RPWiK posiada ujęcia wody z pozwoleniem wodno-prawnym:
a ~ Krzemienda 40 -1 studnia o wydajności 80m3/h przy depresji 13,0 m
b - Działkowa 38 - 2 studnie o wydajności 180m3/h przy depresji 11,1m
c - Wiedza 23 - 1 studnia o wydajności 27,6m3/h.
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Natomiast FUM Poręba posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej o wydajności
śr. 650m3/d (wg pozwolenia wodno-prawnego - Q max.d. = 1056m3/d).
Ponadto dla dzielnicy Niwki na terenach położonych powyżej rzędnej 330,00
m.n.p.m. woda dostarczana jest z sieci wodociągowej Siewierza. Z ujęcia Czekanka
z uwagi na niewystarczające ciśnienie hydroforni Działkowa w Porębie. '
W sumie zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wydajność eksploatacyjna
miejscowych ujęć wody wynosi:
Q maxa. = 1920 + 4820 + 882 = 8902 mt/8 = 287,8 m3/h = 79,9 i/S
oraz ujęcie wody dla FUM
= 1056 “
= 44,0 “
= 12,2 “
ogółem = 7958 mf'/8 = 881,8 mg/i¬ = 92,1 i/S
w 1995 r. zużycie wody = 598888 ms/rok ~ 1827 m3/8 ~ 87,8m3/h ~ 18,88 |/S,
Przy założonej rozbudowie sieci wodociągowej i objęciu dostawą wody całej Gminy, zapotrzebowanie wody wynosií . .
Qśr.d. = 9000 M(mieszkańców) x 0,15m3/M,d = 1350 m3/d
Qma×.d. = 1850813/8 × 1,4 (Nd) = 1890 m3/8|
Qma×.h. = 1890m3/<1 × 1,8(Ng) = 141,7'.-smß/h ~89,4i/8.
Z powyższych obliczeń wynika, że istniejące ujęcia wody zapewniają całkowicie
dostawę wody dla wszystkich odbiorców Poręby.
Jednakże rozbudowy i modernizacji wymaga istniejąca sieć wodociągowa oraz
przetłaczanie wody (hydrofornia). Z istniejącej sieci wodociągowej dług. 34,6 km należy przewidywać sukcesywną wymianę 30 km przewodów stalowych i azbestocementowych, oraz rozbudowę sieci o 5 km.

6.6.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Istniejąca kanalizacja.
Aktualnie sieć kanalizacyjne obejmuje obszar zabudowy liczący około 5000 M i
jest to częściowo system rozdzielczy, a częściowo kanalizacja deszczowa, która
stała się kanalizacją ogólnospławną wskutek niekontrolowanego włączania do niej
domowych przyłączy kanalizacji sanitarnej.
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W systemie rozdzielczym wystąpiły również podłączenia deszczówek i infiltracyjnych wód gruntowych.
Zatem na oczyszczalnie ścieków wyżej opisana kanalizacja doprowadza w
znacznym stopniu rozcieńczone ścieki sanitarne, nie pozwalające na prawidłowy
przebieg procesu oczyszczania.
istniejąca kanalizacja liczy 10,4 km i zbudowana jest z rur betonowych i żelbetowych (57%) oraz kamionkowych (43%).
Niezbędna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej z rur FE (polietylen) oraz wyeliminowanie wprowadzania do niej wód deszczowych i gruntowych.
Oczyszczanie ścieków sanitarnych
Miasto Poręba posiada wybudowaną w latach 1984-88 mechaniczno-biologiczną
oczyszczalnie ścieków sanitarnych (OMB) posiadającą pozwolenie wodno-prawne na
odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Czarnej Pszemszy w ilości do
1600m3/0, do 2008 r.
OMB posiada następujące obiekty: krata, piaskownik, pompownia ścieków,
2 hektobloki z niskoobciążonym osadem czynnym i tlenową stabilizacją osadu oraz
stawy biologiczne i poletka osadowe.
Obiekt osadu czynnego wymaga modernizacji w kierunku wprowadzenia procesu
nitryfikacji i denitryfikacji oraz defosfatacji. Stawy biologiczne wymagają przeprowadzenia robót remontowych.
Po skanalizowaniu całej miejscowości, ilość ścieków -sanitarnych doprowadzanych do OMB wynosić będzie:
Qśrd. = 9000 M × 0,12m3/M,d = 1080 m3/d
Qma×.d. = 1080m3/d × 1,4 (Nd) = 1512 m3/d
Z powyższego rozważania wynika, że jeśli kanalizacja sanitarna zostanie rozbudowana i zmodernizowana, to wydajność OMB jest wystarczająca dla oczyszczania
ścieków sanitarnych w okresie docelowym.

Kanalizacja deszczowa
istniejąca kanalizacja deszczowa wymaga robót modernizacyjnych w celu
wyeliminowania niewłaściwych podłączeń ścieków sanitarnych.
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Konieczna jest również rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej dla całej
miejscowości. Koszt budowy kanalizacji deszczowej nie będzie wielki z uwagi na
dogodne położenie przepływającej przez Porębę rzeki Czarnej Pszemszy odbiornika wód deszczowych.

6.6.3. Zaopatrzenie w gaz.

Źródłem dostawy gazu dla miasta Poręba jest gazociąg GzФ350 średniego
ciśnienia przebiegający na trasie Siewierz-Zawiercie, z odgałęzieniem Ф25O do
Myszkowa.
Gazociąg ten zasila SRP l° i ll° FUM Poręba - stanowiącą zabezpieczenie
potrzeb technologicznych zakładu i SRP ll° przy ul. Modrzewiowej 0 wydajności
600m3/h dostarczającej odrębną siecią gazową niskoprężną gaz niskiego ciśnienia
dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, do budynków użyteczności
publicznej i do zakładów pracy. (Oddana do eksploatacji w dniu 16.06.2000 przejmujący rolę stacji FUM w tym względzie).
SRP l° przy ul. Armii Krajowej o przepustowości 1600m3/h zasila średnioprężną
siec gazową dostarczającą gaz dla budownictwa jednorodzinnego, jednostek
usługowo - gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej, stanowiąc
uzupełnienie dla głównego źródła zasilania miasta Poręba jakim jest gazociąg
GzФ35O średniego ciśnienia przebiegający na trasie Siewierz - Zawiercie z
odgałęzieniem Ф250 do Myszkowa.
Docelowe zapotrzebowanie gazu wynosi:
na potrzeby bytowo-gospodarcze, tj. gotowanie posiłków i cw = 800m3/g.d,rok
na cele grzewcze - dla MW = 1200m3/g.d,rok
- dla MN =150om3/g,d,rok
- dla MR = 2000m3/g.d,rok
szczytowe-godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi:
Qh = 1300gd(MW)×1,2m3/g,d,h =1560m3/h - SRP FUM
1200gd(|MN) × 1,4m3/g,d,h = 1680m3/h - SRP FUM
SRP Armii Krajowej
500gd(MR) x 1,7m3/gd,h = 850m3/h - SRP Armii Krajowej
razem 4090 m3/h
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6.6.4. Elektroenergetyka - zapotrzebowanie mocy

Źródłem dostawy energii elektrycznej dla odbiorców mocy w Porębie jest system
sieci najwyższych napięć tj. EN 110 KV zasilający GPZ Zawiercie 110/15KV oraz
GPZ FUM Poręba 110/6KV dla samej FUM Poręba.
Odbiorcy indywidualni i jednostki gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej
zasilani są W energie elektryczną z GPZ Zawiercie za pomocą linii 15KV zasilających
z kolei 39 stacji transformatorowych i sieci niskiego napięcia. Zapotrzebowanie
mocy dla wszystkich odbiorców (poza FUM) wynosi około 3000 x 5 KW = 15 MW.
Moc stacji transformatorowych wynosi:
21 stacji a' 250 = 5250 KVA
18 stacji a' 630 = 11590 KVA
razem
16840 K\/A

6.6.5. Ciepłownictwo

PRATERM S.A. - Ciepłownia W Porębie zlokalizowana przy FUM Poręba dostarcza
ciepło zakładowi i położonym w sąsiedztwie instytucjom użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnemu budownictwu mieszkaniowemu W Porębie.

6.6.6. Telekomunikacja

TPSA - Rejon Obsługi Klientów w Zawierciu eksploatuje Automatyczną Centralę
Telefoniczną (ACT) Zawiercie, mającą połączenie światłowodowymi przewodami
(trasa Zawiercie-Poręba-Siewierz-Katowice) z Obszarem Telekomunikacyjnym
Katowic.
Centrala Telefoniczna (CT) w Porębie przy ul. Chopina łączy swych abonentów z
ACT Zawiercie poprzez sieć telekomunikacyjną napowietrzną, kablową i w kanalizacji
telekomunikacyjnej wraz z koncentratorami wyniesionymi i szafami numerycznymi.
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7. CELE I PODSTAWY ROZWOJU GMINY

Przeprowadzone analizy i studia obejmują wszystkie ważniejsze czynniki
funkcjonowania miasta tj. zewnętrzne i wewnętrzne powiązania, zasoby materialne i
przyrodnicze naturalne, surowcowe i krajobrazowe zasoby kulturowe i historyczne
oraz potencjał społeczny, inicjatywę i aktywność zawodową mieszkańców, ich
problemy i oczekiwania oraz standardy życia. Omówione elementy studiów
przedstawiają obraz całości uwarunkowań i określa-ją podstawy, na których powinien
opierać się dalszy rozwój gospodarczo - przestrzenny i społeczny miasta w
perspektywicznym okresie. Najogólniej główne cele strategiczne miasta Poręba
przedstawiają się następująco:
l. Poprawa standardów życia mieszkańców przez podniesienie jakości przestrzeni,
jakości i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz poziomu obsługi z zachowaniem
własnej tożsamości.
ll. Osiąganie lepszych parametrów i wskaźników infrastruktury technicznej i
komunikacji, w tym również realizację planowanej trasy krajowej szybkiego ruchu z
uwzględnieniem zasad równoważenia rozwoju miasta.
lll. Dalsze rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej przez tworzenie małych i średnich
przedsiębiorstw usługowo - produkcyjnych oraz stworzenie warunków dla inwestycji o
zasięgu ponadlokalnymt Atutem miasta dla ekonomicznego i przemysłowego rozwoju
jest jego tranzytowe położenie, realizacja trasy ekspresowej W-Z , bliskość
aglomeracji śląskiej, sąsiedztwo Zawiercia, wysoka lesistość, wartości krajobrazu,
tradycje zawodowe społeczności wywodzące się z produkcji metalurgicznej oraz
istniejąca linia kolejowa możliwa do modernizacji i rozbudowy dla ruchu
pasażerskiego. Szczególnym atutem jest sąsiedztwo Jury Krakowsko Częstochowskiej, Częstochowy i Siewierza.
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lV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, która wynika z
obowiązku przestrzegania ustaw, a także racjonalnej potrzeby poprawy ładu przestrzennego miasta, a przez to jego atrakcyjności i konkurencyjności.
V. Kształtowanie prawidłowej struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta,
zwłaszcza ze względu na dominującą produkcję przemysłową, związaną z nią infrastrukturą oraz znaczny zasięg terenów przemysłowych i składowych W ogólnej powierzchni zainwestowanej.
Szersze omówienie i umotywowanie celów strategicznych rozwoju miasta zawierają poszczególne rozdziały Wraz z podsumowaniami w p. 4.12, 5.8, 6.2, 6.4, 6.5.
Podstawy rozwoju miasta definiują omówione poniżej elementy jego struktury
funkcjonalno - przestrzennej, gospodarczo - społecznej, infrastruktury technicznej i
środowiska naturalnego oraz działania, które należałoby podjąć dla przebudowy tych
elementów:
1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zabezpieczenia terenów
budowlanych.
Miasto posiada oceniając generalnie znaczne rezerwy terenów budowlanych
przewidzianych W MPZP, które W pełni zaspokajają przewyższając prognozowane
obecnie potrzeby terenów dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
„W dalszej części studium jest konieczność zweryfikowania przydatności wskazanych w obecnie obowiązującym MPZP- terenów przeznaczonych dla poszczególnych rodzajów zabudowy, pod Względem możliwości ich wykorzystania według. poniższych kryteriów:
dostępności komunikacyjnej
dostawy mediów i stopnia uzbrojenia
przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy i utrwalaniu pasmowości układów
Wzdłuż dróg np. W Krawcach ,` lub przy ul. Przyszłości,
dążenie do koncentracji zabudowy i nadawania ładu kompozycyjnego
układowi przestrzennemu miasta
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eliminacja terenów 0 gorszych warunkach naturalnych i mikroklimacie, np.
podmokłe, zalewowe strefy inwersyjne, znaczne nachylenia stoków,
niekorzystne oddziaływanie jak hałas, spaliny itp.
ochrona wartości krajobrazowych
racjonalność kosztów infrastruktury
atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów z aglomeracji śląskiej
dostępność usług podstawowych dla mieszkańców i prognoza tej dostępności,
czyli uwzględnienie odpowiedniego poziomu standardów życia mieszkańców
Szczególnie istotnym problemem jest poza wymienionymi wyżej:
a) rekompozycja i uporządkowanie pod względem przestrzennym i dostępności
komunikacyjnej oraz wprowadzeniu nadmiernej ilości dróg dojazdowych do
chaotycznej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej W paśmie północnym
miasta tj..w zespołach pomiędzy ulicami:
Przyszłości - Wolności - Ciemną- Fabryczną
Fabryczną-Wiejską
Wiejską - Wyzwolenia - Asfaltową – Rzeczną

b) podniesienie standardu środowiska zamieszkania zespołów zabudowy
wielorodzinnej w centrum przez wprowadzenie zieleni, przejść dla pieszych,
placów zabaw, izolacji zielenią od komunikacji- w rejonie ulic:
Mickiewicza – Dworcowa
Przemysłowa - Przodowników
2. Uporządkowanie i przebudowa centrum miasta pod względem funkcjonalno
- przestrzennym i kompozycyjnym .
a) Przemieszanie funkcji mieszkaniowych i usługowych, brak wykształconego układu
głównego placu miejskiego (rynku) ogniskującego istniejącą przestrzeń miejską,
akcentującego centrum- jest ewidentnym brakiem obniżającym wartość
przestrzenną miasta jako całości.
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Brak historycznie ukształtowanego układu Poręby jako miasteczka, nie musi być
przeszkodą W dążeniu do podniesienia wartości przestrzenno - kompozycyjnych
obecnie i nadania miastu własnej tożsamości.
Konieczność przebudowy tego obszaru dodatkowo potęguje stwarzający zagrożenia układ komunikacji tj. główna ulica dojazdowa do Zakładu Przemysłowego
FUM.
b) Uporządkowania, adaptacji i odnowy wymaga zespół zakładu tzw. "B" z jednym zabytkowym obiektem historycznym (wieża wsadu wieikopiecowego) w rejonie ul. Fabrycznej.
Zdewastowane obiekty poprzemysłowe położone w Centrum Poręby, przy
trasie tranzytowej, na uzbrojonym terenie przy rzece - stanowić mogą znaczną
atrakcję dla specjalnych inwestorów ,a dla miasta rezen/vę rozbudowy centrum
obsługi o zasięgu nie tylko miejskim, ale również regionalnym- co jest jednym z
celów strategicznych(patrz rozdz,5).
3. W zakresie infrastruktury technicznej
a) Konieczne są inwestycje zapewniające przeprowadzenie modernizacji
istniejącej sieci wodociągowej i jej rozbudowę. W istniejącej sieci
wodociągowej należy wymienić około 30 km przewodów stalowych i azbesto cementowych, budowę nowej hydroforni przetłaczającej wodę oraz rozbudowę
sieci o około 5 km.
b) Niezbędna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej z rur PE (polietylen) oraz wyeliminowanie wprowadzenia do niej wód deszczowych. i gruntowych.
Modernizacji wymaga istniejąca oczyszczalnia ścieków (OMB), której
przepustowość będzie wystarczająca również po rozbudowie sieci
kanalizacyjnej.
c) Konieczna jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej dla całego obszaru
Poręby ze względu na wyeliminowanie istniejących niewłaściwych podłączeń
ścieków sanitarnych.
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d) Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wiąże się z koniecznością poprawy stanu środowiska i ochrony złóż wód podziemnych oraz
wody w Czarnej Przemszy.
e) Niezbędna jest likwidacja nielegalnych wysypisk i składowisk odpadów (zlokalizowanych na planszy "inwentaryzacja użytkowania terenu"). Składowiska te
stanowią również zagrożenie dla złóż wód podziemnych ze względu na
przepuszczalność gruntów nad warstwami wodonośnymi.
f) System grzewczy należy przebudowywać w kierunku zastępowania węgla i
koksu gazem jako materiałem grzewczym. Dotyczy to kotłowni FUM jak też
indywidualnych systemów grzewczych W zabudowie jednorodzinnej. Jest to
istotne ze względu na wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza w rejonie
Poręby.

4. Rolnictwo w obszarze miejskim(gminy) Poręby dążyć powinno do wysokiego
stopnia specjalizacji tj. zmiany tradycyjnego modelu rolnictwa wielkotowarowego
na rolnictwo ekologiczne, zróżnicowane uprawy, elastyczność i wysoki stopień
przygotowania na własnym terenie półproduktów i produktów rolnych gotowych
do zbytu.
Z tego względu należy rozważyć sposoby wspierania przedsiębiorczości
obejmującej konfekcjonowanie, składowanie, chłodnictwo, przechowanie i
usługi dla obszaru sąsiedniego, a także szkółkarstwo dla różnorodnych upraw
(zielarstwo, kwiaciarstwo, choinki, krzewy ozdobne i ogrodowe) oraz hodowlę(np. zwierząt futerkowych, strusi, danieli, koni).
Za wskazanym powyżej kierunkiem przekształceń i restrukturyzacji rolnictwa przemawiają istniejące uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne : brak
opłacalności rolnictwa w obecnej formie, konieczność pomocy ze strony władz
rządowych, regionalnych i lokalnych w formie ﬁnansowej, doradczej, informacyjno - edukacyjnej, przygotowania projektów i korzystania z unijnych programów doﬁnansowywania -przeznaczonych dla Polski.
5. Istnieją podstawy dla rozwoju różnych form przedsiębiorczości
inicjatywa mieszkańców,
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konkurencyjność miasta wynikająca z położenia w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji śląskiej i atrakcyjności krajobrazu (rzeźba , kompleksy leśne), oraz istniejących rezerw kubaturowych w poprzemysłowych obiektach,
dogodne połączenia i infrastruktura komunikacyjna oraz tranzytowe położenie,
rezerwy terenowe,
potencjał sily roboczej i tradycje zawodowe społeczności lokalnej,
potrzeba restrukturyzacji iobsługi produkcji rolnej(uprawy, hodowla)
potencjalne możliwości i warunki dla rozwoju rekreacji i turystyki motywują powstanie usług dla ich obsługi,
zasoby surowcowe tj. złoża metali cynku i ołowiu oraz wody podziemne.
Turystyka i rekreacja
Znaczącą funkcją jest wypoczynek i turystyka, dla rozwoju której istnieją dogodne uwarunkowania:
warunki naturalne: kompleksy leśne, urozmaicone i unikalna rzeźba terenu, atrakcyjność krajobrazu, zasoby wodne (zbiorniki, cieki wodne,
rzeki, oczka wodne i stawy), korzystny klimat,
atrakcje turystyczne: pomniki przyrody, obiekty zabytkowe i tradycje,
projektowane rezerwaty przyrodniczo- krajobrazowej,
atrakcyjne sąsiedztwo: Jura Krakowsko - Częstochowska (historycznie
i krajobrazowo), Siewierz (folklor), Ogrodzieniec(zamek) i ruiny zabytkowe,
sąsiedztwo Zawiercia i aglomeracji śląskiej,
dobra dostępność komunikacyjna i infrastruktura komunikacyjna oraz
nievwkorzystana linia kolejowa,
drewniana zabudowa zagrodowa w atrakcyjnym krajobrazowo położeniu we Fryszerce,
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istniejące obiekty sportowe (stadion, basen pływacki, boiska, korty i sale gimnastyczne),
liczne obiekty gastronomiczne, handlowe i usługowe (w tym motoryzacyjne).

Podstawą dalszego rozwoju jest rozbudowa odpowiedniej bazy noclegowej nastawionej na przeciętnego użytkownika, włączenie urządzeń paraturystycznych oraz
szeroko ujęta modernizacja i uporządkowanie zespołu Centrum Miasta oraz modernizacja i przebudowa odcinków ulic i skrzyżowań oraz budowa chodników w
obszarze centrum, a także wytyczenie i urządzenie tras rowerowych.

Niezbędne jest opracowanie szczegółowego programu rozwoju l promocji tej funkcji,
który zawierałby akcje informacyjne, pozyskiwania inwestorów, wprowadzenie
nowych atrakcji turystycznych jak np. budowa skansenu, stworzenie. parku krajobrazowego ,pola biwakowego ,wypożyczani koni, budowę toru i stoków
saneczkowych, lodowiska, toru rowerowego wyczynowego, ścieżek i tras
rowerowych i pieszych.
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