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Wprowadzenie 

Introduction 

Cykl rozwoju miasta przechodzi róŜne fazy. W rozwoju dziejowym część 

miast stale się rozwija, inne czasami przeŜywają regres, jeszcze inne na skutek róŜ-

nych negatywnych implikacji znikają z mapy. RóŜne teŜ jest tempo lub czas trwania 

wzrostu miast lub ewentualnego ich regresu. Zjawiska wzrostu i regresu miast mają 

takŜe swoje konsekwencje w róŜnicowaniu się form osadniczych, zmianach prawno-

administracyjnych czy stałym przeorganizowywaniu się lokalnych i regionalnych 

układów, sieci i systemów osadniczych.  

Problemom tym poświęcone jest niniejsze studium, które za cel stawia sobie 

przybliŜenie zjawisk związanych z dynamiką urbanizacji w kontekście wybranych, 

aczkolwiek zdaniem Autorów, kluczowych elementów modelujących miejską sieć 

osadniczą.  

W związku z tym załoŜono, Ŝe znajdujące się w tomie sześć studiów poświę-

conych rozwojowi i kurczeniu się miast stanowi waŜny, lecz nie wyczerpujący ogó-

łu zagadnień, punkt widzenia na współczesne i niedawne przeobraŜenia sieci miast. 

W opracowaniu pod pojęciem miasta rozumie się miejscowość, która posiada 

prawa miejskie. Inne formy osadnicze określane są dosłownie zgodnie z ich statu-

sem prawno-administracyjnym (aktualnym lub dawnym), np.: osiedla miejskie, mia-

sta zdegradowane, wsie zurbanizowane, itp. Stanowią one grupy typologiczne osad-

nictwa zurbanizowanego zawarte w definicji kontinuum wiejsko-miejskiego, a zlo-

kalizowane pomiędzy wsią rolniczą a uprawomocnionym miastem.  

Układ ksiąŜki skupia się na dwóch głównych częściach zatytułowanych: Roz-

wój miast i Regres miast. KaŜda z nich poświęcona jest odmiennym procesom  

i zjawiskom, które towarzyszą przeobraŜeniom miast, a mianowicie ich węŜej (gene-

ralnie - pozytywnie) rozumianemu rozwojowi i szerzej (generalnie -negatywnie) 

rozumianemu regresowi lub reorganizacji przestrzenno-administracyjnej miast Pol-

ski Południowej. 
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Całość poprzedzona jest rozdziałem poświęconym ogólnej charakterystyce 

sieci miejskiej w analizowanym regionie. Ta część opracowania stanowi tło do wy-

jaśnienia zjawisk i procesów analizowanych w kolejnych studiach.  

Tytułowy rozwój oznacza w niniejszej pracy ukazanie tych zjawisk, procesów 

i form osadniczych, które obecne są zawsze wtedy, gdy miasta bądź ich sieci wyka-

zują tendencje wzrostowe. Wzrost ten przejawiać się moŜe w róŜnej formie - demo-

graficznej, ekonomicznej czy przestrzennej. Specyfikę kaŜdego z tych ujęć oraz ich 

kombinacje przedstawiono na wybranych przykładach w poszczególnych studiach 

zamieszczonych w tej części opracowania.  

Część druga, zgodnie z przyjętymi załoŜeniami, prezentuje z kolei tendencje  

i układy końcowe osadnictwa miejskiego wyraŜające się negatywnymi konotacjami 

w przedmiocie badań urbanizacji. Często są to wręcz zjawiska dezurbanizacji. 

Aspekty regresu sieci miast, podobnie jak w poprzedniej części, naświetlono z róŜ-

nych punktów widzenia.  

Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe w całej ksiąŜce - jako przewodnie - dominuje 

ujęcie przestrzenno-administracyjne i demograficzne badań miejskich sieci osadni-

czych.  

Przechodząc do krótkiego omówienia zawartości opracowania naleŜy jeszcze 

kilka słów poświęć wyjaśnieniu zakresu czasowego, a szczególnie terytorialnego 

prezentowanych studiów.  

Autorzy załoŜyli generalnie prezentację zjawisk i procesów, które mają miej-

sce współcześnie (po 2000 r.), względnie zaistniały w końcu XX w. (szczególnie 

lata 90.). Charakter i często bardzo wyraźna specyfika niektórych zjawisk i kształ-

towania się form osadniczych determinowała okazjonalne przybliŜanie zjawisk  

i faktów zaistniałych we wcześniejszych okresach historycznych. Dotyczy to 

zwłaszcza wyjaśnień podłoŜa niektórych problemów prezentowanych w opracowa-

niu.  

Bardziej sztywne ramy, ale wymagające wyjaśnienia posiada obszar badań 

zdefiniowany jako Polska Południowa. Pod tym pojęciem kryje się sześć woje-

wództw zlokalizowanych na południu kraju, odpowiednio: dolnośląskie, małopol-

skie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. Wybór ten podyktowany był 

kilkoma względami, które moŜna wypunktować w następujący sposób: 
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- Polska Południowa zawiera w sobie, w zasadzie wszystkie moŜliwe ścieŜki rozwo-

ju regionalnych układów osadniczych, 

- w Polsce Południowej miały miejsce wszystkie typy procesów osadniczych, które 

znane są z terytorium całego kraju, 

- w Polsce Południowej występują wszystkie modele rozwojowe i typy znanych 

form osadniczych, w tym szczególnie zaglomerowanych, 

- w Polsce Południowej występują wszystkie (poza nadmorskim) typy układów 

przyrodniczych i krajobrazowych warunkujących powstawanie i rozwój sieci miast, 

- Polska Południowa integruje dwa regiony – Małopolskę i Śląsk, o odmiennych 

losach rozwoju politycznego, ekonomicznego, demograficznego, przestrzennego  

i społecznego. Odmienności te są same w sobie duŜym walorem badawczym, co  

w przypadku badań problemów urbanizacji jest niezwykle istotnym celem. Podkre-

ślić jednak naleŜy, Ŝe zwłaszcza w przypadku Małopolski przyjęty obszar badań nie 

pokrywa się w pełni z granicami regionu historycznego, który w rzeczywistości 

obejmuje takŜe większą cześć województwa lubelskiego, południową cześć woje-

wództwa mazowieckiego i skrawki łódzkiego.  

Przyjęcie jednak w badaniach współczesności jako podstawowego okresu ba-

dań oraz wspomniane powyŜej inne determinanty tytułowej Polski Południowej 

pozostawiły w tym przypadku wspomniane województwa poza terytorium objętym 

rozwaŜaniami.  

KsiąŜka zawiera sześć studiów, jakkolwiek prezentujących z pozoru róŜną 

tematykę badań nad miastem, to w rzeczywistości pogrupowanych logicznie według 

dwóch załoŜeń – wspomnianej juŜ wcześniej oceny jakościowej przeobraŜeń – roz-

woju i regresu oraz efektów tych zmian, gdzie załoŜono jednocześnie kolejność 

zaistnienia pewnych zjawisk oraz ich znaczenie w systemie osadniczym.  

W obu częściach ksiąŜki, zarówno tej poświęconej rozwojowi, jak i regresowi 

sieci osadniczej, pierwsze studium (DuŜe wsie w sieci osadniczej Polski Południowej 

oraz Miasta kurczące się w Polsce Południowej) uwypukla odpowiednio mocno 

równieŜ same procesy osadnicze – dosłownie rozumiane: urbanizację i dezurbaniza-

cję. W tym przypadku zaprezentowano wsie, które nabierają lub w zasadzie juŜ na-

brały wielu cech miejskich, a więc zurbanizowały się i w związku z tym stanowią 

pozytywne tło ewolucji układu osadniczego w rozumieniu kontinuum wiejsko-
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miejskiego. W drugim przypadku poruszany problem obejmuje ośrodki, które wy-

tracają funkcje miejskie, głównie poprzez regres demograficzny, ale takŜe destrukcję 

struktur ekonomicznych i społecznych. Uwzględniono tu dosłowne pojęcie kurcze-

nia się miast (shrinkage).  

Oba studia jakkolwiek skupione na konkretnych zbiorach miejscowości lub 

przypadkach pojedynczych osiedli, mocno uwypuklają zjawisko ewolucji procesów 

urbanizacyjnych w pierwszym przypadku oraz ich regresu definiowanego w drugim 

z wymienionych opracowań.  

Studia poświęcone miastom-zlepieńcom oraz miastom-rozłączonym,  

w dwóch róŜnych ujęciach – odpowiednio pozytywnym i negatywnym prezentują  

z kolei pewien etap rozwoju, którego doświadczają niektóre miasta w regionalnych 

sieciach osadniczych, a mianowicie prawno-administracyjnej integracji lub odpo-

wiednio w drugim przypadku dezintegracji. Zgodnie z załoŜonymi celami, wspo-

mniane dwa opracowania uwzględniają w największym stopniu prawno-

administracyjny aspekt badań nad urbanizacją. Ujęcie takie pozwala na poŜądaną 

syntetyzację i porównywalność badanych struktur regionalnych. Studia poświęcone 

miastom-zlepieńcom i miastom rozłączonym uwzględniają takŜe demograficzny, 

przestrzenny i ekonomiczny aspekt badań nad sieciami miejskimi.  

Dwa opracowania natomiast, odpowiednio trzecie i szóste, skupiają uwagę na 

zjawiskach końcowych przeobraŜeń miast lub zbiorów miast, a mianowicie aglome-

racjach miejskich i skupieniach miast oraz typach osadniczych powstałych w efekcie 

całkowitego regresu lokalnych układów osadniczych, a mianowicie na miastach 

zdegradowanych. RównieŜ w tym przypadku uwypuklony został przede wszystkim 

prawno-administracyjny aspekt badań.  

Zdając sobie sprawę, Ŝe treść opracowania nie wyczerpuje w pełni tematyki 

rozwoju i regresu sieci miast w badanym regionie, Autorzy mają nadzieję, Ŝe ksiąŜ-

ka ta będzie z jednej strony pomocna w dalszej konceptualizacji poruszanych zagad-

nień teoretycznych, z drugiej zaś stanowić będzie tło prac nad studiami regionalny-

mi i tematycznymi, związanymi z procesami urbanizacji, nie tylko w Polsce Połu-

dniowej.  
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Sieć miejska Polski Południowej 

Urban network in the Southern Poland 

Region Polski Południowej utoŜsamiany z województwami: dolnośląskim, 

opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zajmuje po-

wierzchnię 86431 km2 (co stanowi 27,6% powierzchni kraju). W 2009 r. zamieszka-

ny był natomiast 15215179 osób (39,9% ludności kraju). Największym pod wzglę-

dem powierzchni województwem w tej części Polski (tab. 1) jest województwo dol-

nośląskie (zajmujące 23,1% powierzchni regionu), a największą liczbę mieszkańców 

ma województwo śląskie (30,5% ludności regionu). Najmniejszą powierzchnię  

i liczbę ludności spośród województw Polski Południowej ma województwo opol-

skie (które zajmuje 10,9% powierzchni regionu, a jego populacja stanowi 6,8% licz-

by ludności regionu). Region Polski Południowej charakteryzuje się wysoką gęsto-

ścią zaludnienia, która wynosi 176,0 osób na km2 (przy średniej krajowej 122,0 oso-

by na km2), a na jego terenie znajdują się dwa najgęściej zaludnione województwa 

w kraju (czyli śląskie i małopolskie). 

Na terenie Polski Południowej połoŜone są 334 miasta (wg stanu na styczeń 

2010 r.), co stanowi 37,2% polskich miast (tab. 1). Największą liczbę miast spośród 

województw w tej części Polski posiadają województwo: dolnośląskie (91, czyli 

27,2% miast regionu) i śląskie (71, czyli 21,3%), zaś najmniej województwo: świę-

tokrzyskie (31, czyli 9,3%) i opolskie (35, czyli 10,5%). Największa liczba miast  

w odniesieniu do powiatów ziemskich połoŜonych na terenie Polski Południowej 

(ryc. 1) znajduje się w powiatach: kłodzkim (11) oraz tarnowskim, rzeszowskim, 

wałbrzyskim i zawierciańskim (po 6), podczas gdy w powiecie przemyskim nie 

znajduje się obecnie Ŝadne miasto (i jest to jeden z trzech powiatów ziemskich  

w Polsce, obok skierniewickiego i suwalskiego, nie posiadających w swych grani-

cach miasta). Z kolei powiat kłodzki jest powiatem o największej spośród powiatów 

ziemskich liczbie miast, a kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują powiaty po-

znański (10 miast) i białostocki (9 miast). 
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Tab. 1. Podstawowe dane o województwach Polski Południowej w 2009 r. 

Tab. 1. Voivodships of the Southern Poland. Basic data 

Województwo 
Voivodship 

Powierzch-
nia [km2] 
Area [km2] 

Liczba 
ludności 

Population 

Gęstość  
zaludnienia 
[osób/km2] 
Population 

density 
[inh./km2] 

Liczba 
miast 

Number of 
towns 

Gęstość sieci 
miejskiej1 

Urban network 
density 

dolnośląskie 19974 2877059 144,2 91 219,2 

małopolskie 15183 3287136 216,5 59 257,3 

opolskie 9412 1033040 109,8 35 268,9 

podkarpackie 17845 2099495 117,7 47 379,7 

śląskie 12333 4645665 376,7 71 173,7 

świętokrzyskie 11711 1272784 108,7 31 377,8 

Polska Południowa 
The Southern Poland 86431 15215179 176,0 334 258,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors and Powierzchnia…., 2009. 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba miast na terenie Polski Południowej 

znacząco wzrosła (ryc. 2) z 298 w 1990 r. do 334 w 2009 r. (czyli o 12,1%). Naj-

więcej miast przybyło w województwach: śląskim (12, przy czym 11 w latach 90.)  

i małopolskim (10), najmniej w: opolskim (2) oraz dolnośląskim i podkarpackim (po 

3). Zmiany te spowodowały względny wzrost liczby miast: o 24,0% w wojewódz-

twie świętokrzyskim, 20,4% w małopolskim oraz 20,3% w śląskim, a tylko o 3,4% 

w dolnośląskim, 6,1% w opolskim i 6,8% w podkarpackim. Większość „nowych” 

miast na terenie Polski Południowej [por.: Szymańska, 1996; Drobek, 2002; Krzysz-

tofik, 2006; Jokiel, Miszewska, 2008] otrzymało status miasta na zasadzie restytucji 

(23) lub w wyniku secesji (9), podczas gdy w tym czasie powstały tylko 4 zupełnie 

nowe miasta (w tym Olszyna, która posiadała status osiedla). Dynamika zmian licz-

by miast na obszarze Polski Południowej jest zróŜnicowana, przy czym więcej miej-

scowości otrzymało prawa miejskie w latach 90. XX w. (24, z czego 10 w latach 

1993-94).  

 

                                                           
1 Gęstość sieci miejskiej wyraŜona została powierzchnią przypadającą na jedno miasto [w km2]. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie miast na terenie Polski Południowej w 2009 r. 

Fig. 1. Distribution of towns on the area of the Southern Poland, 2009 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
Source: By authors.  

DuŜa liczba miast na stosunkowo niewielkiej powierzchni (tzn. 334 miasta, 

które przypadają na 86431 km2 powierzchni) sprawia, Ŝe region Polski Południowej 

charakteryzuje się duŜą gęstością sieci miejskiej. W regionie na jedno miasto przy-

pada średnio 258,8 km2 powierzchni, podczas gdy średnia krajowa wynosi 348,6 

km2 powierzchni na jedno miasto. Rozmieszczenie miast na terenie Polski Połu-

dniowej jest jednak nierównomierne. Największą gęstością sieci miejskiej charakte-

ryzują się województwa: śląskie (173,7 km2 powierzchni na jedno miasto) i dolno-

śląskie (219,2 km2), które są zarazem województwami o największej gęstości sieci 

miejskiej w Polsce, a najmniejszą: podkarpackie (379,7 km2) i świętokrzyskie (377,8 

km2).  

Spośród powiatów ziemskich Polski Południowej największą gęstość sieci 

miast posiadają małe powierzchniowo powiaty województwa śląskiego (ryc. 3): 

bieruńsko-lędziński (gdzie na jedno miasto przypada 52,7 km2 powierzchni), wodzi-

sławski (71,7 km2), będziński (72,8 km2) i mikołowski (77,7 km2), a największą 

(wyłączając powiat przemyski, w granicach którego nie ma Ŝadnego miasta) powiaty 

o duŜej powierzchni posiadające w swych granicach po jednym mieście, jak np. 
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bieszczadzki (1139,1 km2), Ŝywiecki (1040,1 km2), buski (968,0 km2) czy włosz-

czowski (907,9 km2).  

Ryc. 2. Zmiany liczby miast na terenie Polski Południowej w latach 1990-2009 

Fig. 2. Changes of number of towns on the area of the Southern Poland, 1990-2009 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors based on Powierzchnia…., 2009. 

DuŜą gęstością sieci miejskiej (poniŜej 200,0 km2 powierzchni na miasto) ce-

chuje się obszar Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (podregiony jeleniogórski i wał-

brzyski) oraz bliskie otoczenie konurbacji katowickiej (z północną częścią podre-

gionu bielskiego i zachodnią województwa małopolskiego). Powiaty o małej gęsto-

ści sieci miast (ponad 400,0 km2 powierzchni na miasto) koncentrują się w połu-

dniowo-wschodniej części województwa podkarpackiego oraz w środkowo-

zachodniej części świętokrzyskiego. W ujęciu regionalnym widoczne róŜnice  

w gęstości sieci miejskiej występują np. między sudecką i nizinną częścią woje-

wództwa dolnośląskiego, centralną i północną częścią śląskiego czy północno-

wschodnią i środkowo-zachodnią częścią świętokrzyskiego. Województwo opolskie 

charakteryzuje się zróŜnicowaną przestrzennie gęstością sieci miast, natomiast  

w województwie małopolskim i podkarpackim uwidacznia się równoleŜnikowy pas 

o większej gęstości sieci miejskiej, który rozciąga się na wschód od konurbacji ka-

towickiej wzdłuŜ pogranicza Pogórzy Karpackich i Kotliny Sandomierskiej. Warto 

równieŜ zauwaŜyć istotną róŜnicę w gęstości sieci miejskiej, jaka występuje między 

Sudetami a Karpatami. 
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Ryc. 3. Gęstość sieci miejskiej wg powiatów Polski Południowej w 2009 r. 

Fig. 3. Density of urban network by counties of the Southern Poland, 2009 

 

Objaśnienia: Powierzchnia przypadająca na jedno miasto: A) 0-100 km2 B) 100-200 km2 C) 200-350 km2 D) 350-

500 km2 E) 500-700 km2 F) 700-1100 km2 G) powiaty nie posiadające w swych granicach Ŝadnego miasta. 

Explanations: Index of area per 1 town: A) 0-100 km2 B) 100-200 km2 C) 200-350 km2 D) 350-500 km2 E) 500-700 

km2 F) 700-1100 km2 G) no town there is in county.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors. 

Średnia, najkrótsza odległość między miastami południowej części Polski 

określona na podstawie dendrytu wrocławskiego wynosi 11,6 km (ryc. 4). W ramach 

dendrytu 89 jednostek pełni funkcje węzłowe, przy czym 85 miast ma połączenia  

z trzema innymi miastami (węzły III-rzędu), a 4 miasta (Gliwice, Jaworzyna Śl., 

Jelenia Góra i Kolonowskie) z czterema (węzły IV-rzędu). Histogram najkrótszych 

odległości między miastami Polski Południowej (ryc. 5) wskazuje, Ŝe miasta są 

rozmieszczone [por. Golachowski i inni, 1974]: 

- w sposób przypadkowy w skali całego regionu (z przewagą połączeń o długości  

7-17 km); 

- dość równomiernie w odniesieniu do jego śląskiej części, co: 8-12 km w regionie 

sudeckim, 12-16 km na obszarze niŜowym Śląska i 5-10 km w centralnej części 

WyŜyny Śląskiej; 



14 
 

- w zróŜnicowany sposób w odniesieniu do jego małopolskiej części, na terenie któ-

rej miasta rozmieszone są w miarę równomiernie (co 11-17 km), niezaleŜnie od 

ukształtowania terenu, przy czym wyraźna jest tendencja do tworzenia się skupień 

(rozmieszczenia gronowego). 

Ryc. 4. Dendryt wrocławski dla miast Polski Południowej w 2009 r. 

Fig. 4. The Wrocław dendrite for towns of the Southern Poland, 2009 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors. 

W miastach Polski Południowej w 2009 r. zamieszkiwało w sumie 9269219 

osób (39,8% ludności miejskiej kraju), z czego najwięcej (3635059 osób, czyli 

39,2%) w miastach województwa śląskiego (tab. 2), a najmniej w miastach woje-

wództwa opolskiego (5,8%) i województwa świętokrzyskiego (6,2%). Udział ludno-

ści miejskiej na terenie Polski Południowej wynosi 60,9% (przy średniej krajowej 

61,1%) i jest bardzo zróŜnicowany w odniesieniu do poszczególnych województw 

regionu.  

Największym udziałem ludności miejskiej charakteryzują się województwa: 

śląskie (78,2%) i dolnośląskie (70,5%), które są zarazem województwami o najwyŜ-

szym wskaźniku urbanizacji w Polsce, na co wpłynęła duŜa liczba miast (dolnoślą-

skie i śląskie) i duŜa średnia wielkość miast (śląskie). Podczas gdy w wojewódz-

twach podkarpackim, świętokrzyskim czy małopolskim wskaźnik urbanizacji nie 
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przekracza 50,0% (czyli przewaŜa ludność wiejska), na co wpływ miały: mała śred-

nia wielkość miast (podkarpackie, świętokrzyskie), duŜa średnia wielkość wsi (ma-

łopolskie, podkarpackie) lub mała liczba miast (świętokrzyskie). 

Tab. 2. Podstawowe dane na temat sieci miast Polski Południowej w 2009 r. 

Tab. 2. Urban network of the Southern Poland, 2009. Basic data 

Województwo 
Voivodship 

 

Liczba  
ludności 
miejskiej 

Urban 
 population 

Udział ludno-
ści miejskiej 

[%] 
Share of urban 

population 

[%]  

Średnia liczba 
ludności 
miasta 

Average of 
population in 

towns 

Średnia  
powierzchnia 
miasta [km2] 

Average of area 
in towns 

[km2]  

Gęstość zalud-
nienia miast 
[osób/km2] 
Population 

density in towns 
[inh./km2] 

dolnośląskie 2027745 70,5 22283 24,2 920 

małopolskie 1624492 49,4 27534 27,7 995 

opolskie 541597 52,4 15474 21,9 708 

podkarpackie 864094 41,2 18353 23,9 771 

śląskie 3635059 78,2 51198 53,4 959 

świętokrzyskie 576232 45,3 18588 21,6 861 

Polska Południowa 
The Southern 
Poland 

9269219 60,9 27752 30,5 911 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors based on: Powierzchnia…., 2009. 

Na obszarze Polski Południowej znajduje się 31 miast na prawach powiatu  

(w których wskaźnik urbanizacji wynosi 100,0%). Powiatami ziemskimi o najwyŜ-

szym udziale ludności miejskiej na terenie Polski Południowej są powiaty (ryc. 6): 

wałbrzyski (88,8%), mikołowski (86,5%) i dzierŜoniowski (81,4%). Do regionów  

o wysokim udziale (ponad 55,0%) ludności miejskiej na terenie Polski Południowej 

naleŜą: Sudety z Przedgórzem Sudeckim, podregion legnicko-głogowski, konurbacja 

śląska i aglomeracja rybnicka wraz z otoczeniem oraz dolina Kamiennej. Wysoki 

udział ludności miejskiej w tych regionach zaleŜy głównie od:  

- duŜej gęstości sieci miejskiej (czyli duŜej liczby miast w stosunku do liczby miej-

scowości wiejskich), np. powiaty dzierŜoniowski, kłodzki, mikołowski i bieruńsko-

lędziński; 

- obecności w granicach powiatu miasta średniej wielkości (w tym przypadku udział 

ludności miejskiej jest wysoki, mimo niskiej gęstości sieci miejskiej), np. powiaty 

lubiński, głogowski i kędzierzyńsko-kozielski; 
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- duŜej gęstości sieci miast i duŜej liczby ludności miejskiej (wynikającej z obecno-

ści miasta średniej wielkości), np. powiaty wałbrzyski, zgorzelecki, tarnogórski  

i będziński. 

Ryc. 5. Histogram najkrótszych odległości między miastami Polski Południowej  

w 2009 r.  

Fig. 5. The histogram of the nearest-neighbor distances for towns of the Southern Poland, 

2009 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors. 

NajniŜszym udziałem ludności miejskiej (wskaźnikiem urbanizacji) spośród 

powiatów ziemskich Polski Południowej wyróŜniają się powiaty: przemyski (0,0%), 

kielecki (6,6%), tarnowski (10,7%) oraz brzozowski (11,7%). Zjawisko to dotyczy 

w szczególności powiatów ziemskich o duŜej powierzchni otaczających miasta na 

prawach powiatu, czego przykładem są powiaty: przemyski, kielecki, tarnowski, 

krośnieński i częstochowski, a nawet wrocławski i krakowski, co moŜna tłumaczyć 

negatywnym wpływem duŜego lub średniego miasta na jego otoczenie (tzw. „cień 

wielkiego miasta”). Do regionów o niskim udziale ludności miejskiej naleŜą ponad-

to: obszar Karpat i Kotliny Sandomierskiej (głównie ze względu na duŜą średnią 

wielkość wsi oraz małą gęstość sieci miast), południowa i środkowa część święto-

krzyskiego oraz północna część województwa małopolskiego (ze względu na małą 

gęstość sieci miast i dominację miast małych). 
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Ryc. 6. Udział ludności miejskiej wg powiatów Polski Południowej w 2009 r. 

Fig. 6. Share of urban population by counties of the Southern Poland, 2009 

 
Objaśnienia: A) 100% (miasta na prawach powiatu) B) 70-90% C) 55-70% D) 40-55% E) 25-40% F) 5-20% G) 0% 

(powiaty nie posiadające w swych granicach Ŝadnego miasta). 

Explanations: A) 100% (towns with the county status) B) 70-90% C) 55-70% D) 40-55% E) 25-40% F) 5-20%  

G) 0% (no town there is in county). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors based on: Powierzchnia…., 2009. 

W strukturze wielkościowej miast Polski Południowej dominują miasta małe 

(liczące do 20000 mieszkańców), które stanowią 72,7% miast w regionie, z czego 

27,5% to miasta najmniejsze (liczące do 5000 mieszkańców), a 45,2% to miasta 

liczące od 5000 do 20000 mieszkańców (ryc. 7). W regionie jest ponadto 71 (21,3%) 

miast średniej wielkości (liczących od 20000 do 100000 mieszkańców) oraz 20 

(6,0%) miast duŜych, liczących powyŜej 100000 mieszkańców. Struktura wielko-

ściowa miast Polski Południowej, w porównaniu do struktury wielkościowej miast 

całego kraju, wyróŜnia się nieznacznie większym udziałem miast duŜych (o 1,7%), 

średnich (o 1,1%) i małych (o 4,2%), a takŜe zdecydowanie mniejszym udziałem 

miast najmniejszych (o 7,0%). Struktura wielkościowa miast Polski Południowej 

sprawia, Ŝe średnia wielkość miasta w regionie jest nieznacznie większa od średniej 

krajowej (miasto na terenie Polski Południowej liczy średnio 27752 mieszkańców, 

podczas gdy średnia krajowa wynosi 25982 mieszkańców). 
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Województwa połoŜone na terenie Polski Południowej wyróŜniają się specy-

ficznymi strukturami wielkościowymi miast (ryc. 7), a zbliŜone struktury wielko-

ściowe miast posiadają tylko województwa dolnośląskie i małopolskie. Wojewódz-

twa te cechują się przewagą miast małych (ok. 51,0%), udziałem towarzyszącym 

miast najmniejszych (ok. 27,0%) i udziałem drugorzędnym miast średniej wielkości 

(ok. 18,5%), a miasta największe stanowią niespełna 3,5% ogółu miast. Wojewódz-

two opolskie cechuje się nieznacznie mniejszym udziałem miast średniej wielkości 

(14,5%) oraz większym udziałem miast małych (54,5%), a podkarpackie większym 

udziałem miast najmniejszych (34,0%) i zdecydowanie mniejszym udziałem miast 

małych (44,5%). Na tym tle wyróŜniają się: województwo świętokrzyskie, gdzie 

przewaŜają miasta najmniejsze (45,0%), udział towarzyszący stanowią miasta małe 

(35,5%), a udział drugorzędny miasta średniej wielkości (16,0%) oraz województwo 

śląskie, gdzie występuje równowaga miast małych i miast średniej wielkości (ok. 

33,0%), a udział drugorzędny stanowią miasta najmniejsze i miasta duŜe (17,0%).  

Ryc. 7. Struktura wielkościowa miast Polski Południowej w 2009 r. 

Fig. 7. The size structure of towns in the Southern Poland 

 
Objaśnienia: Miasta liczące: A) powyŜej 100000 mieszkańców B) 20000-100000 mieszkańców C) 5000-20000 

mieszkańców D) poniŜej 5000 mieszkańców. 

Explanations: Towns with population: A) more than 100000; B) 20000-100000; C) 5000-20000; D) less than 5000. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors based on: Powierzchnia…., 2009. 
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Największą średnią wielkością miast spośród województw Polski Południo-

wej cechuje się województwo śląskie (51198 mieszkańców), co wynika ze zdecy-

dowanie większego, w porównaniu do innych województw regionu, udziału miast 

duŜych i średnich, a mniejszego miast najmniejszych. W pozostałych wojewódz-

twach Polski Południowej (poza małopolskim) średnia wielkość miasta jest mniejsza 

od średniej krajowej, zwłaszcza w opolskim (tab. 2), co wynika ze znacznego udzia-

łu miast małych i najmniejszych oraz małej liczby miast duŜych. Średnia po-

wierzchnia miasta na terenie Polski Południowej wynosi 30,5 km2 i jest większa od 

średniej krajowej (23,9 km2), co wynika głównie z duŜej liczby miast duŜych i śred-

nich w przypadku województwa śląskiego, względnie duŜej (w odniesieniu do licz-

by mieszkańców) powierzchni miast leŜących w Sudetach i Karpatach oraz złoŜo-

nych struktur przestrzennych w przypadku duŜej części miast regionu. Stosunkowo 

duŜa powierzchnia miast południowej Polski sprawia, Ŝe miasta regionu (z pewnymi 

wyjątkami) charakteryzują się niską gęstością zaludnienia (911 osób na km2), przy 

czym we wszystkich województwach regionu średnia gęstość zaludnienia miast jest 

niŜsza od średniej krajowej (1089 osób na km2). 

Tab. 3. Największe i najmniejsze miasta Polski Południowej w 2009 r. 

Tab. 3. The greatest and the smallest towns in the Southern Poland, 2009 

l.p. 
No. 

Nazwa 
miasta 
Name of 

town 

Województwo 
Voivodship 

Liczba 
ludności 

Population 

l.p. 
No. 

Nazwa 
miasta 
Name of 

town 

Województwo 
Voivodship 

Liczba 
ludności 

Population 

1 Kraków małopolskie 754624 325 Lubomierz dolnośląskie 1833 

2 Wrocław dolnośląskie 632162 326 Zawichost świętokrzyskie 1805 

3 Katowice śląskie 309621 327 Iwonicz 
Zdrój 

podkarpackie 1797 

4 Częstochowa śląskie 240612 328 Sośnicowice śląskie 1733 

5 Sosnowiec śląskie 221259 329 Ujazd opolskie 1655 

6 Kielce świętokrzyskie 205094 330 Zakliczyn małopolskie 1534 

7 Gliwice śląskie 196669 331 Ulanów podkarpackie 1520 

8 Zabrze śląskie 188401 332 Baranów 
Sand. 

podkarpackie 1426 

9 Bytom śląskie 183829 333 Skalbmierz świętokrzyskie 1291 

10 Bielsko-Biała śląskie 175677 334 Działoszyce świętokrzyskie 1040 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors based on: Powierzchnia…., 2009. 
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Na terenie Polski Południowej znajduje się 20 miast duŜych, liczących ponad 

100000 mieszkańców (co stanowi 51,3% duŜych miast w kraju), z czego 6 miast 

liczy ponad 200000 mieszkańców. Większość duŜych miast Polski Południowej (12, 

czyli 60,0%) znajduje się w województwie śląskim, podczas gdy w opolskim, pod-

karpackim i świętokrzyskim jest tylko jedno miasto liczące ponad 100000 miesz-

kańców (ryc. 8). Największe pod względem liczby ludności miasta Polski Połu-

dniowej to: Kraków, Wrocław, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec i Kielce (tab. 3). 

Na terenie Polski Południowej znajduje się równieŜ 30 miast liczących poniŜej 2500 

mieszkańców, a najmniejszymi miastami regionu są: Działoszyce, Skalbmierz i Ba-

ranów Sandomierski, liczące mniej niŜ 1500 mieszkańców. 

Ryc. 8. Liczba mieszkańców w miastach Polski Południowej w 2009 r. 

Fig. 8. Population of towns in the Southern Poland, 2009 

 
Objaśnienia: Miasta o liczbie mieszkańców: A) powyŜej 500000; B) 200000-500000; C) 100000-200000; D) 50000-

100000; E) 20000-50000; F) 10000-20000; G) 5000-10000; H) 2000-5000; I) poniŜej 2000. 

Explanations: Towns with population: A) more than 500000; B) 200000-500000; C) 100000-200000; D) 50000-

100000; E) 20000-50000; F) 10000-20000; G) 5000-10000; H) 2000-5000; I) less than 2000. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors based on: Powierzchnia…., 2009. 

Miasta Polski Południowej pełnią zróŜnicowane funkcje administracyjne (ryc. 

9). W regionie znajduje się: 6 miast wojewódzkich (Katowice, Kielce, Kraków, 



21 
 

Opole, Rzeszów i Wrocław). Miasta te pełnią ponadto funkcje miast na prawach 

powiatu, a takŜe (za wyjątkiem Katowic) są siedzibami powiatów ziemskich. 

Ryc. 9. Funkcje administracyjne miast Polski Południowej w 2009 r. 

Fig. 9. Administrative functions of towns in the Southern Poland, 2009 

 
Objaśnienia: A) miasto wojewódzkie; B) miasto na prawach powiatu, będące zarazem siedzibą powiatu ziemskiego; 

C) miasto na prawach powiatu; D) miasto powiatowe (siedziby powiatów ziemskich); E) pozostałe miasto;  

F) siedziba gminy miejskiej; G) siedziba gminy miejskiej i wiejskiej; H) siedziba gminy miejsko-wiejskiej. 

Explanations: A) voivodship-town; B) town with the county status (urban county) as well as center of land county; 

D) town with the county status (urban county); E) other town; F) center of urban commune (gmina); G) center of 

urban and rural commune (gmina); H) center of urban-rural commune (gmina).  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors based on: Powierzchnia…., 2009. 

Na obszarze Polski Południowej znajduje się 312 miast na prawach powiatu,  

z których 16 pełni równieŜ funkcje miast powiatowych (stanowiąc siedzibę powiatu 

ziemskiego). Ponadto status miasta powiatowego posiada obecnie 91 miast regionu. 

Wszystkie miasta Polski Południowej (za wyjątkiem Siechnic3) są takŜe siedzibami 

gmin: 120 miast jest siedzibami gmin miejskich (z czego 35 jest jednocześnie sie-

dzibą gminy wiejskiej), a 213 miast jest siedzibami gmin miejsko-wiejskich. 

                                                           
2 W latach 1999-2002 miastem na prawach powiatu był równieŜ Wałbrzych, który po likwidacji powiatu grodzkiego 
w 2003 r. został wcielony w obręb powiatu wałbrzyskiego. 
3 Siechnice zostały siedzibą gminy miejsko-wiejskiej dopiero z początkiem 2010 r., a w 2009 r. znajdowały się  
w obrębie gminy miejsko-wiejskiej Święta Katarzyna. 
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Wszystkie miasta na prawach powiatu są siedzibami gmin miejskich (w tym 2 są 

równieŜ siedzibą gminy wiejskiej).  

Wśród miast powiatowych przewaŜają siedziby gmin miejskich (48, czyli 

52,7%), w tym 26 stanowi takŜe siedziby gmin wiejskich, a pozostałe 43 miasta są 

siedzibami gmin miejsko-wiejskich. Miasta nie pełniące funkcji miast powiatowych 

są w większości siedzibami gmin miejsko-wiejskich (170 miast, czyli 80,2%), a 41 

miast stanowi siedziby gmin miejskich (z czego 7 jest zarazem siedzibą gminy wiej-

skiej). 
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DuŜe wsie zurbanizowane w sieci osadniczej  

Polski Południowej 

Large, urbanized villages in the settlement network 

of the Southern Poland 

Wprowadzenie 

Jednym z przejawów procesów urbanizacji jest rozwój ludnościowy i prze-

obraŜenia morfologiczno-funkcjonalne zachodzące na obszarach wiejskich [por. 

Golachowski, 1966], co prowadzi do powstania duŜych i zurbanizowanych wsi  

o funkcjach nierolniczych. Proces ten nie jest zjawiskiem nowym (jego początki 

sięgają okresu wielkiej rewolucji przemysłowej), jednak w okresie powojennym 

nabrał on szczególnego wymiaru, o czym świadczy chociaŜby duŜa liczba zupełnie 

nowych miast (tzn. miejscowości nieposiadających w przeszłości praw miejskich), 

które zostały ustanowione właśnie w tym okresie. Wydaje się jednak, Ŝe proces 

umiastawiania (poprzez formalne uznawania miejskości) nie nadąŜał za bardzo Ŝy-

wiołowymi procesami semiurbanizacji, o czym świadczy m.in. duŜa liczba duŜych 

wsi nie róŜniących się swym charakterem od małych miast, przez co obecna liczba 

miast nie odpowiada faktycznej liczbie miejscowości o miejskim charakterze [Soko-

łowski, 1999]. 

Pod pojęciem duŜych wsi zwykle rozumie się miejscowości wiejskie liczące 

powyŜej 800-1000 mieszkańców [Jakubowicz, 1977; Tkocz, 1998; Drobek, 1999; 

Sokołowski, 1999; Górz, Uliszak, 2006]. W opracowaniu tym postanowiono jednak 

ograniczyć zbiór duŜych wsi do miejscowości liczących ponad 2000 mieszkańców, 

czyli takich, które spełniają wymogi kryterium ludnościowego stawianego miejsco-

wościom w procedurze nadawania formalnego statusu miasta [Drobek, 1999, 2002; 

Sokołowski, 1999; Krzysztofik, 2006], dzięki czemu tak określony zbiór duŜych wsi 

moŜna analizować z punktu widzenia miejskości poszczególnych jednostek osadni-

czych i w pewnym sensie traktować je jako potencjalne nowe miasta (gdyŜ to wła-

śnie z tego zbioru będą głównie pochodziły przyszłe miasta). Warto się zatem zasta-
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nowić, jakie funkcje pełnią duŜe wsie w sieci osadniczej Polski Południowej oraz 

które z nich mają największe szanse by stać się miastami. 

Wiejska sieć osadnicza Polski Południowej 

Obszary wiejskie na terenie Polski Południowej zajmują powierzchnię 76251 

km2 (88,2% powierzchni regionu) i są zamieszkane przez 5945960 mieszkańców 

(39,1% liczby ludności regionu i 40,1% ludności wiejskiej w Polsce). Największa 

liczba ludności wiejskiej spośród województw połoŜonych w południowej części 

Polski skupiona jest w województwie małopolskim (28,0%), najmniejsza w woje-

wództwie opolskim (8,3%).  

Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich Polski Południowej wynosi na-

tomiast 78,0 osób na km2 (tab. 4) i jest duŜo wyŜsza od średniej krajowej, która wy-

nosi 50,9 osób na km2. Gęstość zaludnienia obszarów wiejskich Polski Południowej 

jest jednak bardzo zróŜnicowana w odniesieniu do poszczególnych części regionu. 

Wysoką gęstością zaludnienia na obszarach wiejskich (ponad dwukrotnie większą 

od średniej krajowej, a zarazem najwyŜszą wśród województw) charakteryzują się 

województwa małopolskie i śląskie, podczas gdy w województwie dolnośląskim 

gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich nie przekracza 50 osób na km2 [por. 

Bański, 2008b; Duś, 2008]. 

Na obszarze Polski Południowej znajduje się w sumie 11604 miejscowości 

wiejskich (21,5% miejscowości wiejskich w kraju), z czego najwięcej w wojewódz-

twie świętokrzyskim (24,3%) i dolnośląskim (22,2%), a najmniej w województwie 

opolskim (10,2%).  

Wiejska sieć osadnicza Polski Południowej cechuje się stosunkowo małą gę-

stością4, na co wpływ ma duŜa liczba miast, a takŜe duŜa średnia wielkość wsi. Na 

jedno miasto w regionie przypada średnio 34,7 miejscowości wiejskich (przy śred-

niej krajowej 60,3), a przeciętna miejscowość wiejska Polski Południowej zajmuje 

powierzchnię 6,57 km2 (przy średniej krajowej 5,39 km2) i jest zamieszkana przez 

512 mieszkańców (przy średniej krajowej 274 mieszkańców). Wyjątek na tym tle 

stanowi województwo świętokrzyskie, które cechuje się duŜą gęstością wiejskiej 

sieci osadniczej (na jedno miasto przypada tu 91,1 miejscowości wiejskich, a prze-

                                                           
4 Gęstość sieci wsi obliczona została jako liczba wsi przypadająca na 1 miasto. 
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ciętna wieś liczy 247 mieszkańców). W pozostałych województwach regionu na 

jedno miast przypada średnio 29,0 miejscowości wiejskich, a województwa mało-

polskie, śląskie i podkarpackie cechują się najwyŜszą w kraju przeciętną liczbą lud-

ności w jednej miejscowości wiejskiej. 

Tab. 4. Niektóre dane na temat wiejskiej sieci osadniczej Polski Południowej w 2009 r. 

Tab. 4. Some basic data on rural network in the Southern Poland, 2009 

Województwo 
Voivodship  

Liczba  
ludności na 
obszarach 
wiejskich 
Number of 

population on 
the rural 

areas 

Liczba  
miejscowości 

wiejskich 
Number of 
rural settle-

ments 

Przeciętna 
liczba ludno-
ści w jednej 

miejscowości 
wiejskiej 
Average 

population in 
one rural 
settlement 

Gęstość 
zaludnienia 

na obszarach 
wiejskich 

[osoby/km2] 
Population 

density on the 
rural areas 
[pers./km2]  

Liczba osie-
dli wiejskich 
przypadająca 

na jedno 
miasto 

Number of 
rural settle-
ments per  
one town 

dolnośląskie 849314 2572 330 47,9 28,3 

małopolskie 1662644 1989 836 122,7 33,7 

opolskie 491443 1188 414 56,8 33,9 

podkarpackie 1235401 1707 724 73,9 36,3 

śląskie 1010606 1324 763 118,3 18,6 

świętokrzyskie 696552 2824 247 63,1 91,1 

Polska Południowa 
The Southern Poland 

5945960 11604 512 78,0 34,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors on the base of: Powierzchnia…, 2009. 

Przeciętna wielkość miejscowości wiejskich na terenie Polski Południowej 

jest jednak bardzo zróŜnicowana w skali regionu, jak i poszczególnych województw 

(ryc. 10). Największe pod względem liczby mieszkańców miejscowości wiejskie 

znajdują się w południowej części województwa śląskiego, w podregionach biel-

skim, tyskim i rybnickim (gdzie przeciętna wieś liczy ponad 1500 mieszkańców). 

DuŜą przeciętną liczbą mieszkańców w jednej miejscowości wiejskiej cechuje 

się takŜe województwo małopolskie (za wyjątkiem jego północnej części) oraz 

środkowe części województwa podkarpackiego i śląskiego. Powiaty o niskiej prze-

ciętnej liczbie ludności w jednej miejscowości wiejskiej (poniŜej 250 mieszkańców) 

koncentrują się w południowej części województwa świętokrzyskiego, w nizinnej 

części dolnośląskiego oraz w południowo-wschodniej części podkarpackiego. Naj-

większe dysproporcje w odniesieniu do poszczególnych województw regionu wy-
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stępują między: północną (podregion częstochowski) i południową częścią śląskie-

go, centralną i południowo-wschodnią częścią podkarpackiego oraz środkowo-

zachodnią i północną częścią małopolskiego.  

Ryc. 10. Przeciętna wielkość miejscowości wiejskich w powiatach Polski Południowej  

w 2009 r. 

Fig. 10. Average size of rural settlements by counties of the Southern Poland, 2009 

 
Oznaczenia: Przeciętna liczba ludności w jednej miejscowości wiejskiej: A) powyŜej 1500; B) 1000-1500; C) 750-

1000; D) 500-750; E) 250-500; F) poniŜej 250; G) miasta na prawach powiatu. 

Signatures: Average population per one rural settlement: A) more than 1500, B) 1000-1500; C) 750-1000; D) 500-

750; E) 250-500; F) less than 250; G) county towns.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS. 

Source: By authors on the base of: The Bank of Regional Data at The Statistical Office.  

Zbiór du Ŝych zurbanizowanych wsi Polski Południowej 

Spośród 11604 miejscowości wiejskich połoŜonych na terenie Polski Połu-

dniowej 495 miejscowości (czyli 4,3%) liczyło w 2009 r. ponad 2000 mieszkańców. 

Mimo ograniczenia liczby duŜych wsi jedynie do miejscowości największych, moŜ-

na jednak stwierdzić, Ŝe duŜe wsie nie są w sieci osadniczej regionu zjawiskiem 

incydentalnym. 

Zbiór duŜych wsi Polski Południowej podlegał jednak dość istotnym zmia-

nom w latach 1988-2009 (tab. 5). Uwaga ta odnosi się zarówno do wielkości zbioru 

(liczba duŜych wsi na terenie Polski Południowej wzrosła w analizowanym okresie  
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o 68 jednostek), jak i jego składu jednostkowego (tylko 378 miejscowości naleŜało 

do analizowanego zbioru zarówno w 1988, jak i 2009 r., 116 miejscowości awanso-

wało do grona wsi liczących ponad 2000 mieszkańców, a 48 miejscowości przestało 

naleŜeć do tego zbioru). 

Tab. 5. Zmiany liczby duŜych wsi na terenie Polski Południowej w latach 1988-2009 

Tab. 5. Changes of number of large villages on the area of the Southern Poland, 1988-2009 

Zmiany liczby duŜych wsi w wyniku: 
Changes of number of large villages determined by: 

Województwo 
Voivodship 

Liczba 
duŜych 
wsi w 

1988 r. 
Number 
of large 
villages, 

1988 

wzrostu 
liczby 

ludności 
population 
increase 

spadku 
liczby 

ludności 
population 
decrease 

nadania 
statusu 
miasta 
charter 
of civic 
rights 

procesów 
secesji 

secession 
processes 

procesów 
inkorporacji 
administrative 
incorporation 

Liczba 
duŜych 
wsi w 

2009 r. 
Number 
of large 
villages, 

2009 

dolnośląskie 22 12 2 3 0 0 29 

małopolskie 81 58 0 9 0 0 130 

opolskie 19 0 5 1 0 0 13 

podkarpackie 116 18 5 4 0 6 119 

śląskie 175 13 2 3 8 0 191 

świętokrzyskie 13 7 0 8 0 0 12 

Polska  
Południowa 
The Southern 
Poland 

426 108 14 28 9 6 494 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 1994-2009; Gawryszewski, 2005; Krzysztofik, 

2007 oraz danych z: Bazy Wiedzy WASKO i mapa.szukacz.pl 

Source: By authors on the base of: Powierzchnia…, 1994-2009; Gawryszewski, 2005; Krzysztofik, 2007, as well as 

data from The WASKO Knowledge Base and mapa.szukacz.pl 

Wśród głównych czynników zmian liczby duŜych wsi na terenie Polski Połu-

dniowej w latach 1988-2009 naleŜy wymienić: 

- wzrost liczby ludności, w wyniku którego 108 miejscowości (liczących w 1988 r. 

poniŜej 2000 mieszkańców) w analizowanym okresie awansowało do grona wsi 

liczących ponad 2000 mieszkańców, a spośród których większość (58 miejscowości, 

czyli 53,7%) połoŜona jest na terenie województwa małopolskiego. Najbardziej 

dynamicznym zmianom ludnościowym po 1988 r. podlegały jednak przede wszyst-

kim wsie leŜące w strefach podmiejskich duŜych miast (jak np. Wrocławia, Krako-

wa, Tarnowa czy Kielc); 
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- spadek liczby ludności, w wyniku którego 14 miejscowości liczących w 1988 r. 

ponad 2000 mieszkańców (zwykle w wyniku znaczącej depopulacji) przestało nale-

Ŝeć do zbioru duŜych wsi, przy czym najwięcej takich miejscowości (po 5) połoŜo-

nych jest na terenie województw opolskiego (Dziergowice, Kielcza, Szymiszów, 

Szczedrzyk i Walce) oraz podkarpackiego (Borek Wielki, Husów, Pawłosiów, We-

soła i Straszydle). Po dwie zlokalizowane są w województwie dolnośląskim (Mił-

kowice i Porajów) i śląskim (Huta Stara B i Dobieszowice); 

- nadawanie praw miejskich miejscowościom wiejskim5 (tzn. wzrost liczby miast), 

w wyniku czego 28 miejscowości Polski Południowej, liczących w 1988 r. ponad 

2000 mieszkańców, stało się miastami6, przy czym najwięcej takich miejscowości 

połoŜonych jest na terenie województwa małopolskiego (9) i świętokrzyskiego (8); 

- procesy secesji, w wyniku których 8 duŜych wsi odzyskało samodzielność admini-

stracyjną po okresie funkcjonowania jako część innego miasta, miejscowości te to: 

Chełm Śląski (część Tychów w latach 1975-77, część Mysłowic w latach 1977-94), 

Bojszowy, Gostyń, Kobiór i Wyry (część Tychów w latach 1977-91), Marklowice 

(część Wodzisławia Śląskiego w latach 1975-94), Łąka (część Pszczyny w latach 

1973-97) oraz Goczałkowice Zdrój (część Pszczyny w latach 1975-92); 

- procesy inkorporacji, w wyniku których 6 duŜych wsi Polski Południowej po 1988 

r. zostało wcielonych w granice sąsiadujących z nimi miast, jak np. miejscowość 

Chechły wcielona do miasta Ropczyce w 1998 r. (2519 mieszkańców7) czy 5 wsi 

wcielonych do miasta Rzeszów (w wyniku poszerzenia granic administracyjnych 

miasta), tzn. Słocina w 2006 r. (4530 mieszkańców), Przybyszówka w latach 2007-

088 (3499 mieszkańców), Zwięczyca w 2008 r. (3344 mieszkańców), Biała w 2009 

r. (2030 mieszkańców) oraz Budziwój w 2010 r. (4075 mieszkańców). 

Analizując powyŜsze zmiany moŜna stwierdzić, Ŝe duŜą stabilnością charak-

teryzowały się zbiory duŜych wsi w województwach opolskim, podkarpackim i ślą-

skim, podczas gdy na terenie województw dolnośląskiego, małopolskiego i święto-

krzyskiego zbiory te cechowały się duŜą dynamiką zmian, za co odpowiedzialny był 

                                                           
5 W analizowanym okresie większość nowych miast otrzymało prawa miejskie na zasadzie restytucji [Drobek, 1999; 
Krzysztofik, 2006, 2007; Jokiel, Miszewska, 2008]. 
6 Tylko dwie miejscowości (Korfantów w województwie opolskim i Zakliczyn w województwie podkarpackim), 
które otrzymały prawa miejskie w latach 1988-2009, liczyły w 1988 r. poniŜej 2000 mieszkańców [Drobek, 1999; 
Gawryszewski, 2005]. 
7 Liczba ludności w momencie inkorporacji [na podstawie: Powierzchnia…, 1994-2010]. 
8 W 2007 r. do Rzeszowa wcielona została wschodnia, a w 2008 r. zachodnia część Przybyszówki. 



33 
 

głównie wzrost liczby ludności (dotyczy to zwłaszcza miejscowości wiejskich poło-

Ŝonych w strefach podmiejskich duŜych miast). 

Rozmieszczenie duŜych zurbanizowanych wsi na terenie Polski Południowej 

Rozmieszczenie duŜych wsi na terenie Polski Południowej jest dość nierów-

nomierne, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i w obrębie poszczególnych woje-

wództw regionu (ryc. 11). Większość duŜych wsi (89,1%) Polski Południowej sku-

piona jest w trzech województwach: małopolskim (191), śląskim (131) i podkarpac-

kim (119), gdzie duŜe wsie stanowią 7-10% ogółu miejscowości wiejskich.  

W pozostałych województwach regionu, tzn. w województwie dolnośląskim 

(29), opolskim (13) i świętokrzyskim (12), duŜe wsie występują sporadycznie, a ich 

udział w zbiorze miejscowości wiejskich nie przekracza 1,5%. W ujęciu powiato-

wym największa liczba duŜych wsi znajduje się w powiatach: bielskim (22), rze-

szowskim (21), nowotarskim i wadowickim (po 20) oraz tarnowskim i Ŝywieckim 

(po 19). W województwach dolnośląskim, opolskim i świętokrzyskim największa 

liczba duŜych wsi skupiona jest w powiatach ziemskich otaczających miasta woje-

wódzkie, tzn. w powiecie wrocławskim (7), opolskim (9) oraz kieleckim (6). 

Ryc. 11. Liczba duŜych wsi w powiatach ziemskich Polski Południowej w 2009 r. 

Fig. 11. Number of large villages in counties of the Southern Poland, 2009 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Wiedzy WASKO. 

Source: By authors on the base of data from The WASCO Knowledge Base.  
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Analizując rozmieszczenie duŜych wsi na terenie Polski Południowej (ryc. 13) 

moŜna zauwaŜyć kilka zasadniczych tendencji do ich koncentracji [por. Górz, Uli-

szak, 2006]: 

- w strefach podmiejskich duŜych miast i w bliskim otoczeniu miast średniej wielko-

ści, a czego przykładem są strefy podmiejskie: Wrocławia, Opola, Bielska-Białej, 

Częstochowy, Nowego Sącza, Krakowa, Tarnowa, Kielc, Rzeszowa i Krosna; 

- na obrzeŜach policentrycznych zespołów miejsko-przemysłowych (konurbacji 

katowickiej i aglomeracji rybnickiej); 

- w kotlinach i obniŜeniach śródgórskich Sudetów (Kotlina Jeleniogórska, Kotlina 

Kłodzka) i Karpat (Kotlina śywiecka, Kotlina Orawsko-Nowotarska, Kotlina Są-

decka, Doły Jasielsko-Sanockie); 

- wzdłuŜ głównych (drogowych) ciągów komunikacyjnych o przebiegu południko-

wym (np. DK nr 7) lub równoleŜnikowym (np. DK nr 4, 28 i 52) na terenie Karpat, 

Pogórzy Karpackich i zachodniej części Kotliny Sandomierskiej; 

- na obszarach rolniczych we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej (powiaty: 

łańcucki, rzeszowski, kolbuszowski i leŜajski). 

W nawiązaniu do połoŜenia topograficznego miejscowości duŜe wsie na tere-

nie Polski Południowej moŜna podzielić na wsie o połoŜeniu [por. Kiełczewska-

Zaleska, 1969]: 

- równinnym (wsie Kotliny Sandomierskiej i Niziny Śląskiej), 

- pagórkowatym i wyŜynnym (wsie Przedgórza Sudeckiego, WyŜyny Śląskiej i Wy-

Ŝyny Krakowsko-Częstochowskiej), 

- dolinnym (wsie w Dolinie Wisły i w dolinach jej karpackich dopływów), 

- śródgórskim (wsie w obniŜeniach dolinnych lub kotlinach śródgórskich w obrębie 

Sudetów i Karpat), 

- krawędziowym (wsie leŜące na pograniczu Pogórzy Karpackich i Kotliny Sando-

mierskiej). 
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Sytuacja ludnościowa duŜych wsi zurbanizowanych na terenie Polski Połu-

dniowej 

W duŜych wsiach Polski Południowej mieszka w sumie 1522191 osób (czyli 

25,5% ludności wiejskiej regionu). Największe pod względem liczby ludności miej-

scowości wiejskie leŜące na terenie Polski Południowej to (tab. 3): Kozy w powiecie 

bielskim (będące zarazem najludniejszą wsią w kraju), Pawłowice i Wola w powie-

cie pszczyńskim, Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim oraz Świerklany w powiecie 

rybnickim, które liczą ponad 7000 mieszkańców. W regionie znajduje się ponadto 

25 wsi liczących od 5000 do 7000 mieszkańców, 171 wsi liczących od 3000 do 5000 

mieszkańców i 294 wsie liczące od 2000 do 3000 mieszkańców. 

Liczba ludności największych miejscowości wiejskich Polski Południowej 

znacznie przekracza liczbę ludności najmniejszych miast powiatowych w regionie, 

którymi są: Lesko w województwie podkarpackim (5698 mieszkańców), Kazimierza 

Wielka w województwie świętokrzyskim (5723 mieszkańców) oraz Proszowice  

w województwie małopolskim (6146 mieszkańców). Siedem duŜych wsi Polski 

Południowej znajduje się wśród 500 największych pod względem liczby ludności 

jednostek osadniczych w kraju [por. Powierzchnia…, 2009], są nimi: Kozy (364)9, 

Pawłowice (406), Wola (441), Gorzyce (478), Świerklany (482) oraz Łodygowice 

(499), a sześć pierwszych w pierwszej siódemce największych miejscowości wiej-

skich w Polsce (w zestawieniu tym na drugim miejscu znajduje się miejscowość 

Koziegłowy w województwie wielkopolskim, która liczy 10811 mieszkańców). 

Na terenie Polski Południowej znajduje się w sumie 30 wsi bardzo duŜych 

(tzn. wsi liczących ponad 5000 mieszkańców), z których 14 połoŜonych jest w wo-

jewództwie śląskim (w tym 4 powiecie bielskim i 3 w pszczyńskim), 9 w wojewódz-

twie małopolskim oraz 7 w województwie podkarpackim (ryc. 12).  

Wsiami o największej liczbie ludności, które połoŜone są w pozostałych wo-

jewództwach regionu, są: Kamieniec Ząbkowicki (4879 mieszkańców) i Mysłako-

wice (4378 mieszkańców) w województwie dolnośląskim, Dobrzeń Wielki (4161 

mieszkańców) i Tułowice (4119 mieszkańców) w województwie opolskim oraz 

Radoszyce (3378 mieszkańców) w województwie świętokrzyskim. 

                                                           
9 Pozycja w rankingu ogólnopolskim.  
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Ryc. 12. Struktura wielkościowa duŜych wsi w województwach Polski Południowej  

w 2009 r. 

Fig. 12. A size-structure of large villages in voivodships of the Southern Poland, 2009 
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Oznaczenia: Miejscowości wiejskie liczące: A) od 2000 do 3000 mieszkańców; B) od 3000 do 4000 mieszkańców; 

C) od 4000 do 5000 mieszkańców; D) od 5000 do 7000 mieszkańców; E) ponad 7000 mieszkańców. 

Signatures: Rural settlements with population: A) 2000-3000; B) 3000-4000; C) 4000-5000; D) 5000-7000;  

E) more than 7000. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Wiedzy WASKO. 

Source: By authors on the base of data from The WASCO Knowledge Base.  

DuŜe wsie połoŜone na terenie Polski Południowej charakteryzują się stabilną 

sytuacją ludnościową (tab. 6). W większości duŜych wsi regionu (419, czyli 84,6%) 

w latach 1988-2009 wystąpił wzrost liczby mieszkańców, a spadek liczby ludności 

miał miejsce jedynie w 68 wsiach liczących powyŜej 2000 mieszkańców (13,7%)10. 

Stabilność sytuacji ludnościowej duŜych wsi Polski Południowej zaleŜy przede 

wszystkim od ich połoŜenia, co wpływa na wielkość salda migracji [Bański, 2008b] 

oraz struktury funkcjonalnej miejscowości, a jedynie w niewielkim stopniu od jej 

statusu, który wyraŜa się pełnieniem przez jednostkę funkcji administracyjnych na 

szczeblu gminnym [por. Makowska, 1986; Siemiński, 1992]. W ujęciu regionalnym 

stałym przyrostem liczby ludności cechują się zwłaszcza duŜe wsie połoŜone w wo-

jewództwach małopolskim i podkarpackim, o czym decyduje stosunkowo wysoki 

przyrost naturalny w tych regionach [Bański, 2004, 2008b]. 

 

                                                           
10 Pozostałe 8 miejscowości wiejskich odzyskało samodzielność osadniczą po 1988 r. 
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Tab. 6. Najludniejsze miejscowości wiejskie Polski Południowej w 2009 r. 

Tab. 6. The most populated rural settlements in the Southern Poland, 2009 

Miejscowość 
Rural settlement 

Województwo 
Voivodship 

Powiat 
County 

Liczba ludności 
Population 

Kozy śląskie bielski 11558 

Pawłowice śląskie pszczyński 9929 

Wola śląskie pszczyński 8790 

Gorzyce podkarpackie tarnobrzeski 7413 

Świerklany śląskie rybnicki 7310 

Łodygowice śląskie Ŝywiecki 6925 

Jawiszowice małopolskie oświęcimski 6794 

Osiek małopolskie oświęcimski 6571 

Wilkowice śląskie bielski 6497 

Zawoja małopolskie suski 6453 

Goczałkowice Zdrój śląskie pszczyński 6321 

Rakszawa podkarpackie łańcucki 6278 

Jasienica śląskie bielski 6242 

Słopnice małopolskie limanowski 6123 

Korczyna podkarpackie krośnieński 5951 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Wiedzy WASKO. 

Source: By authors on the base of data from The WASCO Knowledge Base.  

Największy przyrost liczby ludności w latach 1988-2009 wystąpił w duŜych 

wsiach połoŜonych w strefach podmiejskich duŜych lub średnich miast [tab. 7], co 

jest przejawem procesów suburbanizacji [por. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 1998; Mar-

cinowicz, 2000; Zathey, 2003; Więcław-Michniewicz, 2004; Bański, 2004, 2008b; 

Bagińska, Szmytkie, 2009; Górz, Uliszak, 2009; Maleszka, Szmytkie, 2009], jak np. 

w Bielanach Wrocławskich i Kiełczowie (powiat wrocławski), Pogwizdowie (po-

wiat cieszyński), Chełmcu (powiat nowosądecki) czy Bilczy (powiat kielecki).  

Problem depopulacji w przypadku duŜych wsi Polski Południowej dotyczył 

przede wszystkim: osiedli wiejskich w województwie opolskim [Szczygielski, 1988, 

2007; Heffner, 1990], duŜych wsi w regionie sudeckim [ZagoŜdŜon, 1988; Eber-

hardt, 1989; Miszewska, 1993; Ciok, 1995] oraz duŜych wsi o peryferyjnym połoŜe-

niu [por. Cloke, Goodwin, 1992; Bański, 1999, 2008b]. W kilku duŜych wsiach 

regionu spadek liczby ludności sięgał nawet 20-30% względem 1988 r. (tab. 8), jak 

np. w Branicach (powiat głubczycki), Szczedrzyku (powiat opolski), Porajowie 

(powiat zgorzelecki) i LubiąŜu (powiat wołowski). 
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Tab. 7. Zmiany liczby ludności w duŜych wsiach Polski Południowej w latach 1988-2009 

Tab. 7. Changes of population in large villages of the Southern Poland, 1988-2009 

Zmiana liczby ludności w latach 1988-2009 [w %] 
Changes of population, 1988-2009 [in %] 

Wsie o liczbie 
ludności 

Villages with  
population 

 poniŜej -5 
less than -5 

od -5 do 5 
from -5 to 5 

od 5 do 15 
from 5 to 15 

od 15 do 25 
from 15 to 25 

od 25 do 50 
from 25 to 50 

powyŜej 50 
 more than 50 

ponad 7000 
more than 7000 

0 0 3 1 1 0 

5000-7000 0 2 12 7 1 0 

4000-5000 2 9 22 10 3 0 

3000-4000 6 24 49 34 7 2 

2000-3000 23 68 95 72 26 8 

Polska Południowa 
The Southern Poland 

31 103 181 124 38 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Wiedzy WASKO oraz mapa.szukacz.pl 

Source: By authors on the base of data from The WASCO Knowledge Base as well as mapa.szukacz.pl 

Tab. 8. DuŜe wsie Polski Południowej o największym przyroście i spadku liczby ludno-

ści w latach 1988-2009 

Tab. 8. Large villages of the Southern Poland with the greatest increase of population as 

well as the greatest decrease of population, 1988-2009 

Miejscowość 
Settlement 

Powiat 
County 

Zmiana 
liczby 

ludności 
Change of 
population  

Miejscowość 
Settlement 

Powiat 
County 

Zmiana 
liczby 

ludności 
Change of 
population  

Bielany Wroc. wrocławski +109,1% Targowiska krośnieński -27,3% 

Pogwizdów cieszyński +94,9% Branice głubczycki -25,8% 

Bilcza kielecki +76,3% LubiąŜ wołowski -23,9% 

Kiełczów wrocławski +76,2% HyŜne rzeszowski -20,3% 

Chełmiec nowosądecki +74,0% Bobrowniki będziński -14,1% 

Nagawczyna dębicki +67,9% Boronów lubliniecki -12,3% 

Smolec wrocławski +59,4% Ludwikowice Kł. kłodzki -12,1% 

Zielonki krakowski +57,1% Chróścice opolski -11,3% 

Miedziana Góra kielecki +52,3% śędowice strzelecki -10,5% 

Zgłobice tarnowski +52,0% Rogoźnik będziński -10,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Wiedzy WASKO oraz mapa.szukacz.pl 

Source: By authors on the base of data from The WASCO Knowledge Base as well as mapa.szukacz.pl 

W wyniku zmian ludnościowych w latach 1988-2009 108 miejscowości 

awansowało do grona wsi liczących ponad 2000 mieszkańców, a 14 miejscowości 
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wiejskich (w wyniku znaczącej depopulacji) przestało naleŜeć do tego zbioru. Dy-

namiczny rozwój ludnościowy duŜych wsi oraz postępująca depopulacja małych 

miast Polski Południowej przyczyniły się do zwiększenia dysproporcji między licz-

bą ludności największej wsi i najmniejszego miasta w regionie, które wyznaczają 

zakres kontinuum miejsko-wiejskiego [por. Sokołowski, 1999]. W 1988 r. stosunek 

między liczbą ludności największej wsi i najmniejszego miasta wynosił 7,97, pod-

czas gdy w 2009 r. wyniósł juŜ 11,1111. 

Funkcje duŜych wsi zurbanizowanych w sieci osadniczej Polski Południowej 

Spośród 495 duŜych wsi leŜących na terenie Polski Południowej jedynie 196 

(39,6%) stanowi siedzibę gminy, a pozostałe pełnią funkcje wsi sołeckich12. Udział 

wsi gminnych w zbiorze duŜych wsi jest znacznie wyŜszy w województwach, gdzie 

duŜe wsie występują dość sporadycznie, tzn. w województwie: dolnośląskim, opol-

skim i świętokrzyskim (gdzie wynosi on średnio 57,4%), niŜ w województwach  

o duŜej liczbie duŜych wsi, tak jak ma to miejsce w województwach: małopolskim, 

podkarpackim i śląskim (ryc. 13). 

Największe pod względem liczby ludności miejscowości wiejskie Polski Po-

łudniowej, które nie są wsiami gminnymi to: Wola w gminie Miedźno (8790 miesz-

kańców), Jawiszowice w gminie Brzeszcze (6794 mieszkańców), Pustków w gminie 

Dębica (5635 mieszkańców), Chocznia w gminie Wadowice (5627 mieszkańców), 

Wola Rzędzińska w gminie Tarnów (5621 mieszkańców), Czaniec w gminie Porąb-

ka (5536 mieszkańców) i Jadowniki w gminie Brzesko (4950 mieszkańców).  

W kilku przypadkach wieś gminna jest znacznie mniejsza od innych wsi wchodzą-

cych w skład gminy, jak np. w gminie Miedźna, Morawica, Lipnica Murowana, 

Godów, Porąbka czy Wiązownica. 

Gminami o największej liczbie duŜych wsi na terenie Polski Południowej są 

gminy: Andrychów w powiecie wadowickim (6 duŜych wsi), Gorlice w powiecie 

gorlickim, Gorzyce w powiecie wodzisławskim, Łańcut w powiecie łańcuckim, 

Tarnów w powiecie tarnowskim, Pszczyna w powiecie pszczyńskim oraz Trzebow-

nisko w powiecie rzeszowskim (po 5 wsi). Ponadto 12 duŜych wsi Polski Południo-

                                                           
11 W obu analizowanych latach największą wsią w regionie były Kozy (liczące 9919 mieszkańców w 1988 r. i 
11558 w 2009 r.), a najmniejszym miastem Działoszyce (liczące 1244 mieszkańców w 1988 r. i 1040 w 2009 r.). 
12 Niektóre duŜe wsie leŜące na terenie Polski Południowej podzielone są kilka odrębnych sołectw. 
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wej stanowi gminy jednowioskowe. Wsiami tymi są: Jaworze i Kozy (powiat biel-

ski), Koszarawa (powiat Ŝywiecki), Jejkowice (powiat rybnicki), Marklowice (po-

wiat wodzisławski), Ornontowice (powiat mikołowski), Goczałkowice Zdrój i Ko-

biór (powiat pszczyński), Słopnice (powiat limanowski), Spytkowice (powiat nowo-

tarski), Polanka Wielka (powiat oświęcimski) oraz Krościenko WyŜne (powiat kro-

śnieński). 

Ryc. 13. Liczba ludności i obecny status duŜych wsi w Polsce Południowej w 2009 r. 

Fig. 13. Population and contemporary status of large villages in the Southern Poland, 2009 

 
Oznaczenia: Wsie liczące: A) ponad 5000 mieszkańców; B) od 3500 do 5000 mieszkańców; C) od 2000 do 3500 

mieszkańców; D) wsie gminne; E) pozostałe wsie. 

Signatures: Villages with population: A) more than 5000; B) 3500-5000; C) 2000-3500; D) district (gmina) vil-

lages; E) other villages.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Wiedzy WASKO. 

Source: By authors on the base of data from The WASCO Knowledge Base. 

Gminami o największej liczbie duŜych wsi na terenie Polski Południowej są 

gminy: Andrychów w powiecie wadowickim (6 duŜych wsi), Gorlice w powiecie 

gorlickim, Gorzyce w powiecie wodzisławskim, Łańcut w powiecie łańcuckim, 

Tarnów w powiecie tarnowskim, Pszczyna w powiecie pszczyńskim oraz Trzebow-

nisko w powiecie rzeszowskim (po 5 wsi). Ponadto 12 duŜych wsi Polski Południo-

wej stanowi gminy jednowioskowe. Wsiami tymi są: Jaworze i Kozy (powiat biel-

ski), Koszarawa (powiat Ŝywiecki), Jejkowice (powiat rybnicki), Marklowice (po-
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wiat wodzisławski), Ornontowice (powiat mikołowski), Goczałkowice Zdrój i Ko-

biór (powiat pszczyński), Słopnice (powiat limanowski), Spytkowice (powiat nowo-

tarski), Polanka Wielka (powiat oświęcimski) oraz Krościenko WyŜne (powiat kro-

śnieński). 

Większość duŜych wsi połoŜonych na terenie Polski Południowej nie posiada 

tradycji miejskich, bowiem jedynie 30 wsi (6,1%) liczących powyŜej 2000 miesz-

kańców posiadało w swej przeszłości prawa miejskie, a 16 (3,2%) posiadało w okre-

sie powojennym status osiedli miejskich (patrz rozdz. Problem miast…), z czego 

trzy miejscowości (Chełmsko Śląskie, Krościenko nad Dunajcem, Zbrosławice) 

otrzymały status osiedla jako miasta zdegradowane [Miasta…, 1965, 1967; Zmia-

ny…, 1985; Drobek, 1999; Szmytkie, 2003; Krzysztofik, 2007].  

Największą liczbę mieszkańców spośród miast zdegradowanych Polski Połu-

dniowej posiadają: Korczyna w powiecie krośnieńskim (5951 mieszkańców), Chełm 

Śląski w powiecie bieruńsko-lędzińskim (5646) i śołynia w powiecie łańcuckim 

(5145), a spośród dawnych osiedli miejskich: Kamieniec Ząbkowicki w powiecie 

ząbkowickim (4879), Koszęcin w powiecie lublinieckim (4470) oraz Poraj w powie-

cie myszkowskim (4418).  

Miejską przeszłość w pewnym sensie posiadają równieŜ miejscowości wiej-

skie, które odzyskały samodzielność administracyjną po okresie funkcjonowania 

jako część (dzielnica) innego miasta [Zmiany…, 1985; Powierzchnia…, 1994-2009]. 

Przykładem duŜych wsi, które odzyskały samodzielność administracyjną, są: Chełm 

Śląski (część Tychów, a następnie Mysłowic), Bojszowy, Gostyń, Kobiór i Wyry 

(część Tychów), Ćwiklice, Łąka, Studzionki, Goczałkowice Zdrój i Wisła Wielka 

(część Pszczyny) oraz Marklowice (część Wodzisławia Śląskiego), przy czym 

wszystkie połoŜone są w województwie śląskim.  

ZróŜnicowanie funkcjonalne duŜych wsi zurbanizowanych 

W przypadku miejscowości wiejskich wzrost liczby ludności przyczynia się 

do spadku zatrudnienia w rolnictwie oraz rozwoju funkcji nierolniczych, dzięki 

czemu duŜe wsie mają zwykle charakter wsi nierolniczych lub wielofunkcyjnych.  

W sensie funkcjonalnym moŜna je nazwać osiedlami o charakterze przejściowym 

między miastem a wsią [Kiełczewska-Zaleska, 1969], w których obok funkcji rolni-



42 
 

czej jednostronnie rozwinięta jest funkcja mieszkaniowa, usługowa lub produkcyjna 

(a zatem mają inny charakter od zwykłej wsi rolniczej). Do grona miejscowości  

o charakterze przejściowym M. Kiełczewska-Zaleska [1969] zaliczyła: 

- wsie z funkcją usługową lub małe osiedla o funkcji usługowej (zwykle duŜe wsie 

skupione z wykształconym centrum o charakterze usługowym lub miejscowości  

o połoŜeniu węzłowym skupiające działalności usługowe), 

- miasteczka rolnicze lub miasta zdegradowane (stanowiące ośrodki obsługi dla 

regionów rolniczych), 

- wsie zurbanizowane (osiedla robotniczo-chłopskie o charakterze mieszkaniowym, 

z których znaczna część ludności dojeŜdŜa do miasta do pracy), 

- osiedla przemysłowe i przyfabryczne (osiedla powstające w bliskim sąsiedztwie 

fabryk), 

- osiedla kulturalno-usługowe (miejscowości uzdrowiskowo-turystyczne i wyspecja-

lizowane ośrodki usługowe połoŜone z dala od miast). 

Urbanizacja funkcjonalna wsi, wyraŜająca się we wzroście zatrudnienia nie-

rolniczego na wsi, jest jednym z przejawów procesu semiurbanizacji, której podle-

gają w szczególności wsie duŜe [Golachowski, 1966]. Przykładami wsi urbanizują-

cych się w sensie funkcjonalnym są [Dobrowolska, 1972]: 

- wsie uprzemysłowione (przeobraŜające się w osiedla miejskie i zespoły miejsko-

przemysłowe), 

- osiedla transportowe, 

- wsie przekształcające się w osiedla fabryczne, 

- osiedla mieszkaniowe, 

- zespoły osadnicze o złoŜonych funkcjach (rolniczych, usługowych i mieszkanio-

wych), 

- wsie robotniczo-chłopskie o funkcjach mieszkaniowo-rolniczych, 

- zespoły osadnicze turystyczno-wczasowe o złoŜonych funkcjach, 

- osiedla spółdzielcze o złoŜonych funkcjach. 

Wg J. Tkocza [1998] miejscowości wiejskie moŜna podzielić na wsie elemen-

tarne (zwykle małe wsie o dominującej funkcji rolniczej) i wsie wielofunkcyjne, 

które powstają w wyniku wkraczania przemysłu i usług na wieś oraz ich współwy-
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stępowania z rolnictwem. Wsie wielofunkcyjne to jednostki o zróŜnicowanych 

strukturach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które obok rolnictwa mają 

wykształconą działalność pozarolniczą (usługową i przemysłową). Proces urbaniza-

cji funkcjonalnej wsi prowadzi zatem do upodobnienia się duŜych wsi do małych 

miast. Przykładami wsi wielofunkcyjnych są [Tkocz, 1998]: 

- wsie usługowe, stanowiące ośrodki usługowe podstawowe (liczące 800-1000 

mieszkańców) i ponadpodstawowe (liczące ponad 1000 mieszkańców), którymi są 

zwykle wsie gminne lub miasta zdegradowane, 

- wsie rekreacyjne (letniskowe, wczasowe i turystyczne) lub rolniczo-rekreacyjne, 

połoŜone w regionach o duŜej atrakcyjności turystycznej (obszary górskie, nadmor-

skie lub pojezierne), 

- wsie satelitarne (wsie pozarolnicze o silnie rozwiniętej funkcji mieszkaniowej), 

połoŜone zwykle w strefach podmiejskich duŜych miast, których rozwój nastąpił  

w oparciu o dojazdy do pracy w mieście, 

- wsie uprzemysłowione (wiejskie ośrodki przemysłowe), na terenie których zlokali-

zowane są zakłady przemysłowe i związane z nimi osiedla mieszkaniowe. 

Typy duŜych wsi zurbanizowanych na terenie Polski Południowej 

DuŜe wsie połoŜone na terenie Polski Południowej są zróŜnicowane pod 

względem: połoŜenia, pełnionych funkcji czy układu przestrzennego, dzięki czemu 

moŜna je podzielić na sześć typów o specyficznych uwarunkowaniach rozwoju, tzn.: 

1. DuŜe wsie rolniczo-przemysłowe w Sudetach 

To miejscowości o układzie przestrzennym zurbanizowanych wsi łańcuchowych 

(zazwyczaj o długości kilku kilometrów), połoŜone w dolinach lub kotlinach śród-

górskich Sudetów (np. Kotlina Kłodzka i Jeleniogórska), gdzie często tworzą pasma 

osadnicze wzdłuŜ osi głównych dolin (np. w dolinie Ścinawki lub Białej Lądeckiej). 

W miejscowościach tych, ze względu na trudne warunki klimatyczno-glebowe dla 

rozwoju rolnictwa, rozwinął się przemysł (głównie włókienniczy, drzewny i elek-

tromaszynowy) oraz turystyka. Obecnie w wielu wsiach regionu sudeckiego, w wy-

niku upadku przemysłu, mają miejsce procesy depopulacji [Walczak, 1968; Staffa, 

1986; Ciok, 1991, 1995; Czerwiński i in., 1991; Łoboda, 1993; Czerwiński, 1996]. 
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2. DuŜe wsie rolniczo-mieszkaniowe w Karpatach 

To miejscowości o układzie przestrzennym długich wsi łańcuchowych o zwartej 

zabudowie (głównie jednorodzinnej), połoŜone w dolinach rzek karpackich. Zwykle 

tworzą długie ciągi osadnicze wzdłuŜ dolin rzecznych lub głównych dróg (jak np. na 

Podhalu, w dolinie Wisłoka czy Kotlinie śywieckiej). Ze względu na trudne warun-

ki klimatyczno-glebowe dla rozwoju rolnictwa i rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

miejscowości te stanowią zwykle zaplecze mieszkaniowe dla pobliskich miast (oko-

lice Bielska-Białej, Nowego Sącza czy Krosna) bądź rozwinęła się w nich turystyka 

(np. Podhale i Kotlina śywiecka) lub drobna wytwórczość (np. wyrób artykułów 

skórzanych w okolicach Wadowic i Nowego Targu, przemysł spoŜywczy w okoli-

cach Nowego Sącza i na Podhalu czy przemysł meblarski). DuŜe wsie karpackie 

cechują się stabilną sytuacją ludnościową [Guzik, Górka, 1990; Kurek, 1990; Czer-

wiński i in., 1991; Długosz, Soja, 1991; Górka, 1991; Warszyńska, 1995; Górz, Uli-

szak, 2006]. 

3. DuŜe wsie w strefach podmiejskich duŜych miast 

To miejscowości połoŜone w bliskim sąsiedztwie duŜych miast, w których nastąpił 

rozwój funkcji mieszkaniowej w oparciu o dojazdy do pracy w mieście (tzw. wsie 

satelickie), czego przykładem są strefy podmiejskie: Wrocławia, Krakowa, Rzeszo-

wa, Tarnowa, Bielska-Białej czy Kielc. Układ przestrzenny i liczba ludności w tych 

wsiach podlega obecnie dynamicznym zmianom. Na ich terenie powstają nowe 

osiedla głównie o zabudowie willowej i szeregowej (rzadziej wielorodzinnej) oraz 

następuje rozwój funkcji pozarolniczych, głównie usługowych [Liszewski, 1987; 

Jurek, 1991; Ciok, 1992; Kamiński, 1995; Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 1998; Tkocz, 

1998; Rajman, 1999; Zathey, 2002, 2003; Więcław-Michniewicz, 2004; Bański, 

2004, 2008a; Głaz, 2008; Górz, Uliszak, 2009; Maleszka, Szmytkie, 2009].  

4. DuŜe wsie o funkcjach przemysłowo-górniczych 

To miejscowości, których rozwój nastąpił w oparciu o przemysł wydobywczy i wy-

stępujące surowce naturalne (wsie górnicze), np. węgiel kamienny (Ornontowice, 

Pawłowice, Suszec, Wola) lub surowce skalne (Wilków), bądź w oparciu o istnieją-

cy we wsi zakład przemysłowy (wsie przemysłowe lub osady przyfabryczne), np. 

Gorzyce, Klucze, Krupski Młyn i Pustków. Wsie górniczo-przemysłowe są wsiami  

o wielodroŜnym układzie przestrzennym i zabudowie wielorodzinnej, często bloko-
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wej (Gorzyce, Pawłowice, Sitkówka-Nowiny, Wola). Większość z tych miejscowo-

ści jest silnie zurbanizowana, a część z nich (np. Koszęcin, Krupski Młyn, Mysła-

kowice, Nakło) posiadła w okresie powojennym status osiedla miejskiego jako osie-

dla przemysłowe [Tkocz, 1998; Drobek, 1999; Szmytkie, 2003; Duś, 2009]. 

5. DuŜe wsie o funkcjach usługowych wyspecjalizowanych 

To miejscowości, których rozwój nastąpił w oparciu o silnie wyspecjalizowane dzia-

łalności usługowe. Do tej grupy duŜych wsi naleŜą głównie wsie turystyczne (Bu-

kowina Tatrzańska, Kościelisko), uzdrowiskowe (Goczałkowice Zdrój, Horyniec 

Zdrój) i letniskowe (śarki Letnisko), a takŜe wsie transportowe o połoŜeniu węzło-

wym (Chabówka, Herby, Kamieniec Ząbkowicki, Malczyce, StróŜe, Zebrzydowice) 

lub przygranicznym (Medyka, śurawica) oraz porty Ŝeglugi śródlądowej (Malczy-

ce). Miejscowości te są zazwyczaj silnie zurbanizowane, a część z nich (np. Kamie-

niec Ząbkowicki, Malczyce, Poraj) posiadła w okresie powojennym status osiedla 

miejskiego jako osiedla transportowe [Drobek, 1999; Szmytkie, 2003]. 

6. DuŜe wsie stanowiące ośrodki lokalne 

To miejscowości pełniące funkcje lokalnych ośrodków centralnych, które dysponują 

pewnym zestawem instytucji usługowych (tzw. wsie kluczowe). Zwykle są nimi 

wsie gminne połoŜone w pewnym oddaleniu od miast i stanowiące ośrodki obsługi 

dla regionu rolniczego (Branice, Gdów, Łagiewniki, Radgoszcz, Rakszawa, Suło-

szowa) bądź miasta zdegradowane o dobrze wykształconym zapleczu (Chełmsko 

Śląskie, Krościenko nad Dunajcem, Olsztyn, Radoszyce, Tymbark), a ich rola pole-

ga na ogniskowaniu więzi społeczno-gospodarczych. Miejscowości te są zazwyczaj 

ośrodkami większymi (wyróŜniającymi się na tle otoczenia) i rozwojowymi demo-

graficznie [Jakubowicz, 1971, 1977; Drobek, Heffner, 1994; Drobek, 1999; Soko-

łowski, 1999]. 

DuŜe wsie zurbanizowane a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego 

Zagadnienie duŜych wsi, ze względu na ich wielkość (wyraŜoną np. liczbą 

ludności) i funkcje pełnione w systemie osadniczym, powinno być rozpatrywane  

w kontekście koncepcji kontinuum miejsko-wiejskiego, która znajduje swój wyraz 

w dwóch sposobach podejścia [Chojnicki, CzyŜ, 1989]. Według pierwszego ujęcia 

wieś i miasto są dwiema krańcowymi formami osadniczymi, posiadającymi pewne 
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własności obu tych form. Ujęcie to prowadzi to ustalenia modelu pojęciowego 

(wzorca) miasta i wsi, obejmującego zróŜnicowane formy społeczno-osadnicze. 

Drugie podejście zakłada z kolei istnienie ciągu jednostek osadniczych róŜniących 

się pod względem występowania i nasilenia cech miejskich lub wiejskich. Stąd teŜ 

kontinuum miejsko-wiejskie moŜe być rozumiane jako pewien rodzaj skali obrazu-

jącej natęŜenie zespołu cech typowych dla miasta i wsi. 

Z uwagi na trudność w określeniu parametrów charakteryzujących zarówno 

idealne miasto, jak i idealną wieś, analiza stopnia rozwoju cech miejskich dokony-

wana jest zwykle w oparciu o zespół cech typowych (wyznacznikowych) dla miasta. 

Takie podejście stosowane było głównie w odniesieniu do małych miast w układach 

regionalnych, jak np. małych miast regionu poznańskiego [Chojnicki, CzyŜ, 1989] 

oraz województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego [Szymańska, 1992], 

bądź w skali całego kraju [Sokołowski, 1992; Harańczyk, 1998; Szmytkie, 2006]. 

Stosunkowo rzadko jednak (głównie ze względu na brak danych w przypadku miej-

scowości wiejskich) zagadnienie kontinuum miejsko-wiejskiego analizowane było  

w kontekście stopnia rozwoju cech miejskich małych miast i duŜych wsi, czyli zbio-

ru miejscowości tworzących zakres kontinuum. 

Do najwaŜniejszych prac podejmujących zagadnienie miejscowości wiejskich 

(duŜych wsi) w odniesieniu do kontinuum miejsko-wiejskiego oraz pełnionych przez 

te miejscowości funkcji centralnych naleŜą prace dotyczące:  

- ośrodków lokalnych województwa opolskiego [Jakubowicz, 1971, 1977],  

- miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły, które analizowane były 

w oparciu o 11 grup instytucji centralnych [Sokołowski, 1994], 

- zbioru małych miast (liczących do 10000 mieszkańców) i duŜych wsi (liczących 

ponad 1000 mieszkańców) w Polsce w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego, które 

rozpatrywane było z punktu widzenia rozwinięcia cech miejskich (miejskości) miej-

scowości naleŜących do tego zbioru [Sokołowski, 1999] w oparciu o aspekt ludno-

ściowy, funkcjonalny i infrastrukturalny oraz stopień centralności (w sensie instytu-

cjonalnym), 

- miast zdegradowanych i dawnych osiedli miejskich połoŜonych w granicach histo-

rycznego Śląska, analizowanych w kontekście stopnia rozwoju cech miejskich 
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(miejskości) w oparciu o aspekt ludnościowy, morfologiczny, funkcjonalny i infra-

strukturalny [Drobek, 1999]. 

Kontinuum miejsko-wiejskie moŜe być rozpatrywane takŜe w ujęciu prze-

strzennym, jako strefa przejściowa między miastem a obszarami wiejskimi (tzw. 

typowej wsi). W ujęciu tym kontinuum miejsko-wiejskie swe przestrzenne wyraŜe-

nie znajduje w strefie podmiejskiej, na terenie której dochodzi do przenikania się 

cech typowych dla osadnictwa miejskiego i wiejskiego [Bański, 2008a]. 

Przyszłość administracyjna duŜych wsi zurbanizowanych Polski Południowej 

Analizując procesy współcześnie kształtujące zbiór duŜych wsi Polski Połu-

dniowej moŜna stwierdzić, Ŝe największą dynamiką zmian ludnościowych (w sensie 

przyrostu liczby ludności) i morfostrukturalnych w dalszym ciągu będą charaktery-

zowały się wsie połoŜone w strefach podmiejskich duŜych miast, a procesom sta-

gnacji (czy nawet degradacji) w aspekcie ludnościowo-funkcjonalnym będą podle-

gały duŜe wsie o połoŜeniu peryferyjnym, zwłaszcza względem głównych aglome-

racji miejskich regionu. Do najwaŜniejszych problemów rozwoju duŜych wsi moŜna 

ponadto zaliczyć:  

- konieczność zwiększenia liczby miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych na 

terenach wiejskich, zwłaszcza w usługach (spowodowaną malejącym zatrudnieniem 

w rolnictwie),  

- rozwój wielofunkcyjny duŜych wsi (w celu wzmocnienia ich bazy ekonomicznej), 

- wzmocnienie pozycji duŜych wsi (stanowiących wiejskie ośrodki lokalne) w sieci 

osadniczej regionu (poprzez rozwój funkcji egzogenicznych czy wzmocnienie po-

wiązań funkcjonalnych z głównymi miastami regionu). 

Zastanawiając się nad przyszłością administracyjną duŜych wsi Polski Połu-

dniowej moŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe większość z tych miejscowości (mimo 

ich znacznego podobieństwa do małych miast) raczej zachowa wiejski status. Stara-

nia o uzyskanie statusu miasta najbardziej prawdopodobne wydają się w przypadku: 

- miast zdegradowanych liczących ponad 2000 mieszkańców i posiadających długie 

tradycje miejskie, które prawa miejskie utraciły w XX w. lub pod koniec XIX w. 

[por. Drobek, 1999; Krzysztofik, 2006], jak np. Chełmsko Śląskie i Dobroszyce 

(województwo dolnośląskie), Krościenko nad Dunajcem, Lanckorona i Tymbark 
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(województwo małopolskie), Czudec, Jodłowa, Korczyna, Wielopole Skrzyńskie  

i śołynia (województwo podkarpackie), Olsztyn (województwo śląskie), Klimontów 

i Radoszyce (województwo świętokrzyskie); 

- dawnych osiedli miejskich, stanowiących siedziby gmin [por. Drobek, 1999; Soko-

łowski, 1999; Krzysztofik, 2006], jak np. Kamieniec Ząbkowicki, Malczyce, Mysła-

kowice i Walim (województwo dolnośląskie), Bolesław (województwo małopol-

skie), Herby, Koszęcin, Krupski Młyn, Nakło, Poraj, Węgierska Górka i Zbrosławi-

ce (województwo śląskie); 

- zurbanizowanych wsi o funkcjach przemysłowych lub wyspecjalizowanych usłu-

gowych, połoŜonych w strefach dyfuzji idei miejskości [por. Krzysztofik, 2006], jak 

np. Horyniec Zdrój (strefa zamojska), Goczałkowice Zdrój (strefa katowicka), Dwi-

kozy i Gorzyce (strefa świętokrzyska); 

- duŜych wsi o funkcjach nierolniczych połoŜonych w strefach podmiejskich duŜych 

miast lub na obrzeŜach zespołów miejsko-przemysłowych [por. Krzysztofik, 2006], 

jak np. Zabierzów (aglomeracja krakowska), Ornontowice (konurbacja katowicka), 

Pawłowice i Świerklany (aglomeracja rybnicka), Dobrzeń Wielki, Tarnów Opolski  

i Tułowice (aglomeracja opolska); 

- duŜych wsi pełniących funkcje ośrodków lokalnych połoŜonych w znacznym od-

daleniu od miast lub innych duŜych wsi [por. Sokołowski, 1999], jak np. Łagiewniki 

(województwo dolnośląskie), Branice (województwo opolskie), Besko (wojewódz-

two podkarpackie) czy Radoszyce (województwo świętokrzyskie); 

- duŜych wsi o liczbie ludności znacznie przekraczającej średnią wielkość wsi w ich 

bliskim otoczeniu [por. Sokołowski, 1998], jak np. Kamieniec Ząbkowicki, Malczy-

ce i Mysłakowice (województwo dolnośląskie), Kozy i Pawłowice (województwo 

śląskie), Gorzyce i śurawica (województwo podkarpackie). 

Zakończenie 

DuŜe wsie odgrywają istotne znaczenie w sieci osadniczej Polski Południo-

wej, a ranga poszczególnych miejscowości zaleŜy głównie od: wielkości (wyraŜonej 

liczbą mieszkańców), sąsiedztwa (zwłaszcza małych miast lub innych duŜych wsi)  

i pełnienia określonych funkcji (w tym administracyjnych). W regionach o małej 

gęstości sieci miast duŜe wsie pełnią zwykle funkcje ośrodków lokalnych, ognisku-
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jąc więzi społeczno-gospodarcze w swoim otoczeniu. W strefach podmiejskich duŜe 

wsie stanowią głównie zaplecze mieszkaniowe lub rekreacyjno-wypoczynkowe dla 

sąsiednich miast. DuŜe wsie mogą teŜ pełnić funkcje wyspecjalizowanych ośrodków 

usługowych lub ośrodków przemysłowo-górniczych o silnie rozwiniętej funkcji 

miejsca pracy. Większość duŜych wsi Polski Południowej charakteryzuje się stabil-

ną sytuacją ludnościową i wysokim poziomem zurbanizowania (zarówno w sensie 

funkcjonalnym, jak i morfologicznym), przez co wiele z nich nie róŜni się od ma-

łych miast w swoim sąsiedztwie, jednak ich administracyjna przyszłość zaleŜeć bę-

dzie głównie od zainteresowania lokalnych władz. Wydaje się równieŜ, Ŝe zbiór 

duŜych wsi Polski Południowej w dalszym ciągu będzie podlegał istotnym zmianom 

w zakresie wielkości i składu jednostkowego zbioru, do czego przyczynią się proce-

sy: wzrostu liczby ludności (zwłaszcza w duŜych wsiach połoŜonych w strefach 

podmiejskich), depopulacji duŜych wsi (w regionie opolskim, Sudetach i w otocze-

niu konurbacji katowickiej) czy nadawania praw miejskich (zwłaszcza miastom 

zdegradowanym, dawnym osiedlom miejskim i duŜym, zurbanizowanym wsiom 

połoŜonym w strefach dyfuzji idei miejskości). 
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Aneks 

Tab. 9. DuŜe wsie zurbanizowane Polski Południowej 

Tab. 9. Large, urbanized villages in the Southern Poland 

Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Albigowa łańcucki Łańcut 2801 2923 

Aleksandria częstochowski Konopiska 2066 2131 

Bachowice wadowicki Spytkowice 1884 2219 

Balin chrzanowski Chrzanów 3274 3198 

Barcice Górne nowosądecki Stary Sącz 2157 2502 

Bełk rybnicki Czerwionka-Leszczyny 3307 3353 

Besko sanocki Besko 3593 3961 

Bestwina bielski Bestwina 3935 4410 

Biała NiŜna nowosądecki Grybów 1926 2503 

Białka suski Maków Podhalański 2171 2577 

Białka Tatrzańska tatrzański Bukowina Tatrzańska 1852 2084 

Białobrzegi łańcucki Białobrzegi 2152 2338 

Biały Dunajec tatrzański Biały Dunajec 4321 4804 

Bielany Wrocławskie wrocławski Kobierzyce 1046 2187 

Bieliny kielecki Bieliny 1838 2579 

Bieńkówka suski Budzów 1961 2125 

Bilcza kielecki Morawica 1477 2604 

Blizne brzozowski Jasienica Rosielna 2712 3136 

Bobrek oświęcimski Chełmek 1946 2010 

Bobrowniki będziński Bobrowniki 3377 2902 

Bojszowy bieruńsko-lędziński Bojszowy b.d.13 3219 

Bolesław olkuski Bolesław 2433 2467 

Borek Wielki ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski 2000 1531 

Boronów lubliniecki Boronów 3187 2794 

Borzęcin brzeski Borzęcin 3640 3827 

Branice głubczycki Branice 3135 2325 

Bratkowice rzeszowski Świlcza 3886 4175 

Brenna cieszyński Brenna 4982 5859 

Brody wadowicki Kalwaria Zebrzydowska 2420 2577 

Brzezinka oświęcimski Oświęcim 2072 2305 

Brzeziny kielecki Morawica 1631 2012 

Brzeziny ropczycko-sędziszowski Wielopole Skrzyńskie 2594 2508 

Brzezna nowosądecki Podegrodzie 1837 2321 

                                                           
13 W granicach miasta Tychy. 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Brzeźnica dębicki Dębica 2607 3327 

Brzóza Królewska leŜajski LeŜajsk 3082 3425 

Brzyska jasielski Brzyska 1883 2196 

Buczkowice bielski Buczkowice 3705 4102 

Budziwój rzeszowski Tyczyn 2751 b.d.14 

Budzów suski Budzów 2231 2641 

Bujaków bielski Porąbka 2010 2176 

Bukowina Tatrzańska tatrzański Bukowina Tatrzańska 2516 2886 

Bulowice oświęcimski Kęty 4405 4685 

Bystra bielski Wilkowice 3837 3887 

Bystra suski Bystra-Sidzina 2617 3130 

Bystrzyca oławski Oława 1982 2306 

Chechły ropczycko-sędziszowski Ropczyce 2018 b.d.15 

Chełm Śląski bieruńsko-lędziński Chełm Śląski b.d.16 5646 

Chełmiec nowosądecki Chełmiec 1658 2885 

Chełmsko Śląskie kamiennogórski Lubawka 1935 2161 

Chmielnik rzeszowski Chmielnik 3150 3440 

Chmielów tarnobrzeski Nowa Dęba 2236 2137 

Chocznia wadowicki Wadowice 4785 5627 

Chorzelów mielecki Mielec 2520 2700 

Chróścice opolski Dobrzeń Wielki 3244 2877 

Chybie cieszyński Chybie 3227 3678 

Ciche nowotarski Czarny Dunajec 2610 3014 

Cieszków milicki Cieszków 1824 2033 

Cięcina Ŝywiecki Węgierska Górka 4132 4324 

Cisiec Ŝywiecki Węgierska Górka 3165 3214 

Cmolas kolbuszowski Cmolas 2612 2892 

Czaniec bielski Porąbka 4969 5536 

Czarna dębicki Czarna 2119 2552 

Czarnowąsy opolski Dobrzeń Wielki 2671 3042 

Czarny Bór wałbrzyski Czarny Bór 1986 2223 

Czarny Dunajec nowotarski Czarny Dunajec 3354 3723 

Czernica rybnicki Gaszowice 2005 2103 

Czudec strzyŜowski Czudec 2781 2928 

CzyŜowice wodzisławski Gorzyce 2768 3192 

Ćwiklice pszczyński Pszczyna b.d.17 2639 

Dankowice bielski Wilamowice 2413 2697 

                                                           
14 W granicach miasta Rzeszów. 
15 W granicach miasta Ropczyce. 
16 W granicach miasta Mysłowice. 
17 W granicach miasta Pszczyna. 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Długołęka wrocławski Długołęka 1895 2580 

Dobieszowice będziński Bobrowniki 2139 1907 

Dobra limanowski Dobra 2965 3123 

Dobroszyce oleśnicki Dobroszyce 2109 2373 

Dobrzeń Wielki opolski Dobrzeń Wielki 3171 4161 

Domaradz brzozowski Domaradz 2997 3046 

Dominikowice gorlicki Gorlice 1942 2003 

Drogomyśl cieszyński Strumień 1950 2109 

Dwikozy sandomierski Dwikozy 1723 2058 

Dzianisz tatrzański Kościelisko 1864 2193 

Dziergowice kędzierzyński Bierawa 2099 1706 

Filipowice krakowski Krzeszowice 2157 2089 

Frydrychowice wadowicki Wieprz 2346 2734 

Gaszowice rybnicki Gaszowice 2650 2861 

Gdów wielicki Gdów 3140 3825 

Giedlarowa leŜajski LeŜajsk 4096 4111 

Gierałtowice gliwicki Gierałtowice 4064 3752 

Gilowice Ŝywiecki Gilowice 3992 4259 

Głogoczów myślenicki Myślenice 2239 2621 

Głowienka krośnieński Miejsce Piastowe 2177 2282 

Gniewczyna Łańcucka przeworski Tryńcza 2119 2197 

Gnojnica ropczycko-sędziszowski Ropczyce 2275 2199 

Gnojnik brzeski Gnojnik 1754 2290 

Goczałkowice Zdrój pszczyński Goczałkowice Zdrój b.d.18 6321 

Godowa strzyŜowski StrzyŜów 2037 2185 

Godziszka bielski Buczkowice 2046 2207 

Golcowa brzozowski Domaradz 2192 2143 

Goleszów cieszyński Goleszów 4028 4045 

Gołkowice wodzisławski Godów 3273 3478 

Gorliczyna przeworski Przeworsk 1897 2008 

Gorzyce wodzisławski Gorzyce 3340 3761 

Gorzyce tarnobrzeski Gorzyce 6487 7413 

Gorzyczki wodzisławski Gorzyce 1706 2088 

Gostyń mikołowski Wyry b.d.19 3119 

Góra pszczyński Miedźna 2297 2566 

Górki Wielkie cieszyński Brenna 2865 3553 

Górno rzeszowski Sokołów Małopolski 1898 2174 

Grabownica Starzeńska brzozowski Brzozów 2847 3073 

Grębów tarnobrzeski Grębów 2521 2981 

                                                           
18 W granicach miasta Pszczyna. 
19 W granicach miasta Tychy. 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Grodzisko Dolne leŜajski Grodzisko Dolne 2383 2302 

Grodzisko Górne leŜajski Grodzisko Dolne 2221 2286 

Grojec oświęcimski Oświęcim 2516 2940 

Gromadka bolesławiecki Gromadka 2072 2070 

Gromnik tarnowski Gromnik 2616 3260 

Grzechynia suski Maków Podhalański 2250 2556 

Grzęska przeworski Przeworsk 1915 2036 

Haczów brzozowski Haczów 3155 3287 

Harta rzeszowski Dynów 2134 2156 

Haźlach cieszyński Haźlach 1908 2117 

Hecznarowice bielski Wilamowice 2100 2316 

Herby lubliniecki Herby 2508 2421 

Hermanowa rzeszowski Tyczyn 2175 2375 

Horyniec Zdrój lubaczowski Horyniec Zdrój 2133 2535 

Humniska brzozowski Brzozów 4060 4567 

Husów łańcucki Markowa 2012 1973 

Huta Stara B częstochowski Poczesna 2068 1939 

HyŜne rzeszowski HyŜne 3900 3110 

Inwałd wadowicki Andrychów 2883 3224 

Istebna cieszyński Istebna 4480 4895 

Iwkowa brzeski Iwkowa 2179 2729 

Iwonicz krośnieński Iwonicz Zdrój 3796 4296 

Izdebki brzozowski Nozdrzec 2788 2776 

Izdebnik wadowicki Lanckorona 1922 2040 

Jabłonka nowotarski Jabłonka 3927 4804 

Jadowniki brzeski Brzesko 4533 4950 

Jankowice pszczyński Pszczyna 2076 2672 

Jankowice Rybnickie rybnicki Świerklany 4118 3852 

Janowice Wielkie jeleniogórski Janowice Wielkie 2142 2184 

Jaroszów świdnicki Strzegom 2043 2132 

Jasienica bielski Jasienica 4082 4766 

Jasienica Rosielna brzozowski Jasienica Rosielna 1891 2154 

Jasień brzeski Brzesko 2595 2893 

Jasionka rzeszowski Trzebownisko 1817 2120 

Jastkowice stalowowolski Pysznica 2503 2532 

Jawiszowice oświęcimski Brzeszcze 5925 6794 

Jawornik myślenicki Myślenice 2102 2774 

Jaworze bielski Jaworze 5209 6242 

Jaworzynka cieszyński Istebna 2692 3109 

Jejkowice rybnicki Jejkowice 3230 3711 

Jeleśnia Ŝywiecki Jeleśnia 3854 4094 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Jelna leŜajski Nowa Sarzyna 1798 2029 

Jemielnica strzelecki Jemielnica 3545 3454 

Jerzmanowice krakowski Jerzmanowice-Przeginia 2230 2537 

JeŜowe niŜański JeŜowe 4694 5146 

JeŜów Sudecki jeleniogórski JeŜów Sudecki 1798 2243 

Jodłowa dębicki Jodłowa 3999 3966 

Jugów kłodzki Nowa Ruda 3192 3134 

Juszczyn suski Maków Podhalański 2295 2512 

Kaczyce cieszyński Zebrzydowice 3008 3056 

Kamesznica Ŝywiecki Milówka 2696 2806 

Kamienica limanowski Kamienica 2596 3179 

Kamieniec Ząbkowicki ząbkowicki Kamieniec Ząbkowicki 4173 4879 

Kamień rzeszowski Kamień 4308 4572 

Kamionka Wielka nowosądecki Kamionka Wielka 2402 3147 

Kaniów bielski Bestwina 2716 2926 

Kasina Wielka limanowski Mszana Dolna 2590 2968 

Kasinka Mała limanowski Mszana Dolna 2695 3391 

Kaszów krakowski Liszki 1956 2032 

Kąclowa nowosądecki Grybów 1782 2189 

Kielcza strzelecki Zawadzkie 2140 1972 

Kiełczów wrocławski Długołęka 1499 2641 

Klecza Dolna wadowicki Wadowice 1816 2234 

Klimontów sandomierski Klimontów 1914 2050 

Klucze olkuski Klucze 4630 4807 

Kłaj wielicki Kłaj 2873 3141 

Kłomnice częstochowski Kłomnice 2722 2802 

Kobiernice bielski Porąbka 3146 3345 

Kobierzyce wrocławski Kobierzyce 1652 2001 

Kobiór pszczyński Kobiór b.d.20 4626 

Kobylanka gorlicki Gorlice 2219 2460 

Kolbuszowa Dolna kolbuszowski Kolbuszowa 1753 2030 

Kolbuszowa Górna kolbuszowski Kolbuszowa 2401 2769 

Komprachcice opolski Komprachcice 2811 2752 

Koniaków cieszyński Istebna 3184 3584 

Konina limanowski Niedźwiedź 1497 2004 

Konopiska częstochowski Konopiska 2029 2901 

Kończyce Małe cieszyński Zebrzydowice 2981 3294 

Korczyna krośnieński Korczyna 5131 5951 

Kosina łańcucki Łańcut 3456 3516 

                                                           
20 W granicach miasta Tychy. 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Koszarawa Ŝywiecki Koszarawa 2524 2538 

Koszęcin lubliniecki Koszęcin 4602 4470 

Koszyce Wielkie tarnowski Tarnów 1886 2525 

Kościelisko tatrzański Kościelisko 3688 4237 

Kozy bielski Kozy 9919 11558 

Koźmice Wielkie wielicki Wieliczka 2081 2348 

Kraczkowa łańcucki Łańcut 3057 3422 

Krasiejów opolski Ozimek 2166 2033 

Krasne rzeszowski Krasne 3413 3862 

Krosnowice kłodzki Kłodzko 3053 2924 

Krościenko n. Dunajcem nowotarski Krościenko n. Dunajcem 2934 3569 

Krościenko WyŜne krośnieński Krościenko WyŜne 4295 5339 

Królówka bocheński Nowy Wiśnicz 1919 2108 

Krupski Młyn tarnogórski Krupski Młyn 2021 2597 

Krzątka kolbuszowski Majdan Królewski 2053 2226 

Krzczonów myślenicki Tokarnia 1710 2124 

Krzemienica łańcucki Czarna 2664 2742 

Krzyszkowice myślenicki Myślenice 1760 2070 

KrzyŜanowice raciborski KrzyŜanowice 2023 2005 

KsiąŜenice rybnicki Czerwionka-Leszczyny 2318 2460 

Lachowice suski Stryszawa 1900 2111 

Lanckorona wadowicki Lanckorona 1916 2078 

Laskowa limanowski Laskowa 2579 3115 

Leśna Ŝywiecki Lipowa 1862 2093 

Libusza gorlicki Biecz 2833 3300 

Ligota bielski Czechowice-Dziedzice 3742 4388 

Lipa stalowowolski Zaklików 2183 2405 

Lipinki gorlicki Lipinki 1929 2130 

Lipnica Mała nowotarski Jabłonka 2537 3323 

Lipnica Wielka nowotarski Lipnica Wielka 4145 5096 

Lipowa Ŝywiecki Lipowa 3843 4285 

Lisia Góra tarnowski Lisia Góra 2481 2983 

Lubatowa krośnieński Iwonicz Zdrój 3090 3549 

Lubcza tarnowski Ryglice 1973 2013 

Lubenia rzeszowski Lubenia 2490 2433 

LubiąŜ wołowski Wołów 2853 2170 

Lubień myślenicki Lubień 2989 3510 

Lubomia wodzisławski Lubomia 3646 3779 

Lubomierz limanowski Mszana Dolna 1697 2039 

Ludwikowice Kłodzkie kłodzki Nowa Ruda 2611 2294 

Ludźmierz nowotarski Nowy Targ 1894 2308 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Lutcza strzyŜowski Niebylec 2218 2262 

Łagiewniki dzierŜoniowski Łagiewniki 2456 2672 

Łambinowice nyski Łambinowice 2469 2345 

Łapczyca bocheński Bochnia 1918 2052 

Łącko nowosądecki Łącko 2444 2877 

Łąka pszczyński Pszczyna b.d.21 2817 

Łęg Tarnowski tarnowski śabno 3086 3775 

Łękawica Ŝywiecki Łękawica 1863 2170 

Łękawica tarnowski Skrzyszów 1975 2195 

Łętownia suski Jordanów 2197 2648 

Łętownia leŜajski Nowa Sarzyna 2553 2699 

Łodygowice Ŝywiecki Łodygowice 6260 6925 

Łukawiec rzeszowski Trzebownisko 2000 2213 

Łukowica limanowski Łukowica 1713 2108 

ŁuŜna gorlicki ŁuŜna 2813 3199 

Majdan Królewski kolbuszowski Majdan Królewski 2249 2636 

Malawa rzeszowski Krasne 2720 2976 

Malczyce średzki Malczyce 2863 3251 

Maniowy nowotarski Czorsztyn 1869 2095 

Marcinkowice nowosądecki Chełmiec 1800 2083 

Marklowice wodzisławski Marklowice b.d.22 5257 

Markowa łańcucki Markowa 4138 4196 

Mazańcowice bielski Jasienica 2458 3065 

Medyka przemyski Medyka 2583 2639 

Męcina limanowski Limanowa 2827 3159 

Miedziana Góra kielecki Miedziana Góra 1491 2271 

Miedźno kłobucki Miedźno 2391 2530 

Miejsce Piastowe krośnieński Miejsce Piastowe 2063 2011 

Mierzęcice będziński Mierzęcice 2656 2559 

Międzybrodzie Bialskie Ŝywiecki Czernichów 3018 3154 

Międzyrzecze Górne bielski Jasienica 1741 2146 

Milówka Ŝywiecki Milówka 4029 4448 

Miłkowice legnicki Miłkowice 2139 1993 

Miłków jeleniogórski Podgórzyn 2157 2060 

Mirzec starachowicki Mirzec 2040 2111 

Młoszowa chrzanowski Trzebinia 2687 2639 

Mnich cieszyński Chybie 3241 3540 

Mogilany krakowski Mogilany 2186 2595 

Mokrzyska brzeski Brzesko 2142 3051 

                                                           
21 W granicach miasta Pszczyna. 
22 W granicach miasta Wodzisław Śląski. 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Mordarka limanowski Limanowa 2088 2387 

Moszczenica gorlicki Moszczenica 3302 3426 

Mszana wodzisławski Mszana 3662 3549 

Mszana Górna limanowski Mszana Dolna 2165 2616 

Munina jarosławski Jarosław 1862 2033 

Mysłakowice jeleniogórski Mysłakowice 4469 4378 

Myślachowice chrzanowski Trzebinia 2107 2034 

Nagawczyna dębicki Dębica 1368 2297 

Nakło tarnogórski Świerklaniec 4179 3824 

Nawojowa nowosądecki Nawojowa 2598 3278 

Nędza raciborski Nędza 3253 3440 

Niebieszczany sanocki Sanok 1966 2199 

Niechobórz rzeszowski Boguchwała 2539 2711 

Niedźwiada ropczycko-sędziszowski Ropczyce 2466 2644 

Nienadowa przemyski Dubiecko 2416 2196 

Nienadówka rzeszowski Sokołów Małopolski 2601 2793 

Nowa Wieś oświęcimski Kęty 2826 3189 

Ochotnica Dolna nowotarski Ochotnica Dolna 2576 3115 

Ochotnica Górna nowotarski Ochotnica Dolna 1736 2149 

Odrzykoń krośnieński Wojaszówka 2897 2950 

Olsztyn częstochowski Olsztyn 1926 2331 

Olszyny tarnowski Rzepiennik StrzyŜewski 2038 2261 

Ołdrzychowice Kłodzkie kłodzki Kłodzko 2643 2458 

Ołpiny tarnowski Szerzyny 2256 2439 

Ornontowice mikołowski Ornontowice 4679 5291 

Osiedle Nowiny kielecki Sitkówka-Nowiny 2665 2558 

Osiek oświęcimski Osiek 5861 6571 

Osielec suski Jordanów 2695 3107 

Osobnica jasielski Jasło 3340 3537 

Padew Narodowa mielecki Padew Narodowa 2294 2370 

Paniówki gliwicki Gierałtowice 2398 2297 

Paszyn nowosądecki Chełmiec 1814 2102 

Pawłosiów jarosławski Pawłosiów 2391 1920 

Pawłowice pszczyński Pawłowice 8743 9929 

Pcim myślenicki Pcim 4415 5106 

Piasek pszczyński Pszczyna 2809 3342 

Piekielnik nowotarski Czarny Dunajec 1945 2328 

Piekoszów kielecki Piekoszów 2124 2769 

Pielgrzymowice pszczyński Pawłowice 2172 2407 

Pietrowice Wielkie raciborski Pietrowice Wielkie 2330 2239 

Pietrzykowice Ŝywiecki Łodygowice 4466 4279 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Pilchowice gliwicki Pilchowice 2747 2920 

Piotrowice oświęcimski Przeciszów 2130 2255 

Pisarzowice bielski Wilamowice 3726 4673 

Płaza chrzanowski Chrzanów 3615 3516 

Podwilk nowotarski Jabłonka 1987 2376 

Pogórska Wola tarnowski Skrzyszów 2135 2705 

Pogwizdów cieszyński Haźlach 1780 3469 

Polanka Wielka oświęcimski Polanka Wielka 3605 4188 

Połomia wodzisławski Mszana 2403 2497 

Popielów opolski Popielów 2414 2180 

Poraj myszkowski Poraj 3890 4418 

Porajów zgorzelecki Bogatynia 2509 1526 

Porąbka bielski Porąbka 3531 3852 

Poręba Spytkowska brzeski Brzesko 1896 2114 

Poręba Wielka limanowski Niedźwiedź 1851 2292 

Poronin tatrzański Poronin 3661 4123 

Pruchna cieszyński Strumień 2446 2438 

Pruchnik jarosławski Pruchnik 3096 3519 

Przeciszów oświęcimski Przeciszów 3876 3995 

Przeginia krakowski Jerzmanowice-Przeginia 2093 2314 

Przybyszówka rzeszowski Świlcza 2865 b.d.23 

Przysietnica nowosądecki Stary Sącz 1678 2045 

Przysietnica brzozowski Brzozów 3482 3939 

Przystajń kłobucki Przystajń 2181 2283 

Przyszowa limanowski Łukowica 2081 2383 

Przyszowice gliwicki Gierałtowice 3508 3200 

Przyszów stalowowolski Bojanów 1973 2087 

Przytkowice wadowicki Kalwaria Zebrzydowska 2184 2516 

Psary będziński Psary 2888 2717 

Pstrągowa strzyŜowski Czudec 2530 2391 

Ptaszkowa nowosądecki Grybów 2712 3058 

Pustków dębicki Dębica 5619 5635 

Pysznica stalowowolski Pysznica 3311 3748 

Raba WyŜna nowotarski Raba WyŜna 3622 4127 

Radgoszcz dąbrowski Radgoszcz 3497 3778 

Radoszyce konecki Radoszyce 3245 3378 

Radwanice wrocławski Święta Katarzyna 2092 2356 

Radziechowy Ŝywiecki Radziechowy-Wieprz 5021 4541 

Radziszów krakowski Skawina 2619 3029 

                                                           
23 W granicach miasta Rzeszów. 
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Liczba ludności 
Population 

Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Rajbrot bocheński Lipnica Murowana 2020 2330 

Rajcza Ŝywiecki Rajcza 3434 3438 

Rakszawa łańcucki Rakszawa 6140 6278 

RaniŜów kolbuszowski RaniŜów 1786 2146 

Ratułów nowotarski Czarny Dunajec 1806 2113 

Rędziny częstochowski Rędziny 4611 4753 

Roczyny wadowicki Andrychów 3208 3925 

Rogi krośnieński Miejsce Piastowe 2262 2444 

Rogoźnik będziński Bobrowniki 3056 2736 

Rogów wodzisławski Gorzyce 2101 2961 

Rokietnica jarosławski Rokietnica 2541 2592 

Ropa gorlicki Ropa 3412 4104 

Ropica Polska gorlicki Gorlice 1755 2105 

Rozbórz przeworski Przeworsk 2010 2044 

Rudnik myślenicki Sułkowice 2641 3294 

Rudy raciborski Kuźnia Rac. 2651 2768 

Rudzica bielski Jasienica 2291 2686 

Rybarzowice bielski Buczkowice 3177 3448 

Rybna krakowski Czernichów 2229 2361 

Ryczów wadowicki Spytkowice 2163 2573 

Rytro nowosądecki Rytro 2051 2230 

Rząska krakowski Zabierzów 1597 2152 

Rzeszotary krakowski Świątniki Górne 2266 2699 

Rzezawa bocheński Rzezawa 2245 2607 

Rzyki wadowicki Andrychów 2765 3121 

Sarzyna leŜajski Nowa Sarzyna 3287 3868 

Sidzina suski Bystra-Sidzina 2862 3404 

Siedliska tarnowski Tuchów 1990 2337 

Siepraw myślenicki Siepraw 3744 4214 

SkarŜysko Kościelne skarŜyski SkarŜysko Kościelne 2303 2341 

Skawa nowotarski Raba WyŜna 3458 4177 

Skawica suski Zawoja 2231 2603 

Skomielna Biała myślenicki Lubień 2383 2741 

Skopanie tarnobrzeski Baranów Sandomierski 2433 2760 

Skrzyszów wodzisławski Godów 3187 3419 

Skrzyszów tarnowski Skrzyszów 3095 3636 

Słocina rzeszowski Krasne 2108 b.d.24 

Słopnice limanowski Słopnice 4601 6123 

Smolec wrocławski Kąty Wrocławskie 1392 2219 

                                                           
24 W granicach miasta Rzeszów 
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Liczba ludności 
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Wieś 
Village 

Powiat 
County 

Gmina 
Community 

1988 r. 2007 r. 

Sonina łańcucki Łańcut 2405 2921 

Spytkowice nowotarski Spytkowice 3390 4196 

Spytkowice wadowicki Spytkowice 3545 3848 

Staniątki wielicki Niepołomice 2240 2402 

Stanisław Dolny wadowicki Kalwaria Zebrzydowska 1846 2135 

Stanowice rybnicki Czerwionka-Leszczyny 2067 2237 

Stara Wieś limanowski Limanowa 3015 3715 

Stara Wieś brzozowski Brzozów 2985 3359 

Stare Siołkowice opolski Popielów 2248 2044 

Stary Wiśnicz bocheński Nowy Wiśnicz 1705 2071 

Stobierna rzeszowski Trzebownisko 2388 2859 

Straszydle rzeszowski Lubenia 2077 1856 

StróŜa myślenicki Pcim 2608 3010 

StróŜe nowosądecki Grybów 1980 2435 

Stryszawa suski Stryszawa 4781 5289 

Stryszów wadowicki Stryszów 2151 2128 

Strzebiń lubliniecki Koszęcin 3294 2951 

Studzionka pszczyński Pszczyna 2007 2230 

Sułkowice wadowicki Andrychów 4278 4868 

Sułoszowa krakowski Sułoszowa 3878 3616 

Suszec pszczyński Suszec 3342 4183 

Syrynia wodzisławski Lubomia 2872 3138 

Szaflary nowotarski Szaflary 2889 3324 

Szalowa gorlicki ŁuŜna 1989 2175 

Szczedrzyk opolski Ozimek 2163 1580 

Szczerbice rybnicki Gaszowice 1842 2142 

Szerzyny tarnowski Szerzyny 2235 2296 

Szewna ostrowiecki Bodzechów 1818 2155 

Szówsko jarosławski Wiązownica 2489 3244 

Szymbark gorlicki Gorlice 2813 3097 

Szymiszów strzelecki Strzelce Opolskie 2165 1901 

Szynwałd tarnowski Skrzyszów 2812 3114 

Ścinawka Średnia kłodzki Radków 2424 2293 

Świerklaniec tarnogórski Świerklaniec 3585 3786 

Świerklany rybnicki Świerklany 6541 7310 

Świerzowa Polska krośnieński Chorkówka 1703 2039 

Święcany jasielski Skołyszyn 2209 2298 

Świlcza rzeszowski Świlcza 3033 3241 

Targanice wadowicki Andrychów 3326 3757 

Targowiska krośnieński Miejsce Piastowe 3204 2328 

Tarnowiec tarnowski Tarnów 1485 2090 
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Liczba ludności 
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Wieś 
Village 

Powiat 
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Gmina 
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1988 r. 2007 r. 

Tarnów Opolski opolski Tarnów Opolski 3692 3558 

Tenczyn myślenicki Lubień 1755 2130 

Tenczynek krakowski Krzeszowice 2809 3323 

Tokarnia myślenicki Tokarnia 2497 3088 

Tomice wadowicki Tomice 1810 2354 

Toporzysko suski Jordanów 1833 2129 

Truskolasy kłobucki Wręczyca Wielka 1836 2044 

Trzciana rzeszowski Świlcza 2508 2449 

Trzcinica jasielski Jasło 2329 2368 

Trzeboś rzeszowski Sokołów Małopolski 2288 2461 

Trzebownisko rzeszowski Trzebownisko 2703 3128 

Trzebunia myślenicki Pcim 2059 2327 

Trzemeśnia myślenicki Myślenice 1687 2191 

Tułowice opolski Tułowice 4440 4119 

Turza Śląska wodzisławski Gorzyce 2744 3204 

Tuszyma mielecki Przecław 2110 2379 

Tworków raciborski KrzyŜanowice 3045 2754 

Tworóg tarnogórski Tworóg 2532 2607 

Tylmanowa nowotarski Ochotnica Dolna 2355 2895 

Tymbark limanowski Tymbark 2417 2822 

Ujsoły Ŝywiecki Ujsoły 2264 2392 

Waksmund nowotarski Nowy Targ 1965 2390 

Walce krapkowicki Walce 2044 1922 

Walim wałbrzyski Walim 2763 2495 

Wesoła brzozowski Nozdrzec 2048 1874 

Węgierska Górka Ŝywiecki Węgierska Górka 3935 4206 

Węgrzce krakowski Zielonki 1774 2334 

Widełka kolbuszowski Kolbuszowa 2213 2322 

Wielopole Skrzyńskie ropczycko-sędziszowski Wielopole Skrzyńskie 1986 2076 

Wieprz Ŝywiecki Radziechowy-Wieprz 3449 3535 

Wieprz wadowicki Wieprz 4406 4885 

Wierzawice leŜajski LeŜajsk 2839 3325 

Wierzchosławice tarnowski Wierzchosławice 2804 3186 

Wieszowa tarnogórski Zbrosławice 2810 2561 

Wilcza gliwicki Pilchowice 2201 2063 

Wilcza Wola kolbuszowski Dzikowiec 1966 2042 

Wilkowice bielski Wilkowice 5937 6497 

Wilków złotoryjski Złotoryja 1368 2047 

Wisła Wielka pszczyński Pszczyna 1848 2136 

Wiśniowa myślenicki Wiśniowa 1775 2029 

Witkowice oświęcimski Kęty 1889 2136 
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Wieś 
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Wola pszczyński Miedźna 5984 8790 

Wola Baranowska tarnobrzeski Baranów Sandomierski 2023 2234 

Wola Batorska wielicki Niepołomice 2288 2644 

Wola Filipowska krakowski Krzeszowice 2403 2666 

Wola Radziszowska krakowski Skawina 2198 2341 

Wola RaniŜowska kolbuszowski RaniŜów 2353 2340 

Wola Rzędzińska tarnowski Tarnów 4935 5621 

Wola śarczycka leŜajski Nowa Sarzyna 3703 3900 

Wręczyca Wielka kłobucki Wręczyca Wielka 2504 2718 

Wrzawy tarnobrzeski Gorzyce 1543 2157 

Wyry mikołowski Wyry b.d.25 3304 

Wysoka łańcucki Łańcut 2542 2580 

Wysoka Głogowska rzeszowski Głogów Małopolski 2011 2212 

Wysoka StrzyŜowska strzyŜowski StrzyŜów 2199 2130 

Zabierzów krakowski Zabierzów 4180 4846 

Zaborze oświęcimski Oświęcim 1811 2498 

Zabrzeg bielski Czechowice-Dziedzice 2583 3015 

Zaczernie rzeszowski Trzebownisko 2473 3067 

Zagorzyce ropczycko-sędziszowski Sędziszów Małopolski 3182 3318 

Zagórnik wadowicki Andrychów 1919 2126 

Zagórzany gorlicki Gorlice 2198 2386 

Zagórze chrzanowski Babice 2652 2946 

Zaklików stalowowolski Zaklików 2998 3013 

Zalas krakowski Krzeszowice 2147 2236 

Zalasowa tarnowski Ryglice 2714 3094 

Zarzecze niŜański Nisko 2549 2863 

Zawoja suski Zawoja 5643 6453 

Zbrosławice tarnogórski Zbrosławice 2407 2345 

Zbylitowska Góra tarnowski Tarnów 1885 2549 

Zebrzydowice cieszyński Zebrzydowice 4613 5046 

Zembrzyce suski Zembrzyce 2191 2245 

Zgłobice tarnowski Tarnów 1699 2582 

Zielonki krakowski Zielonki 2362 3710 

Zręcin krośnieński Chorkówka 1823 2090 

Zubrzyca Górna nowotarski Jabłonka 2337 2939 

Zwięczyca rzeszowski Boguchwała 2732 b.d.26 

śabnica Ŝywiecki Węgierska Górka 2937 3165 

śarki chrzanowski LibiąŜ 3593 3760 

śarki Letnisko myszkowski Poraj 1630 2344 

                                                           
25 W granicach miasta Tychy. 
26 W granicach miasta Rzeszów. 
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śernica gliwicki Pilchowice 2543 2550 

śędowice strzelecki Zawadzkie 2754 2464 

śołynia łańcucki śołynia 4773 5145 

śórawina wrocławski śórawina 1780 2060 

śurawica przemyski śurawica 3808 4575 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy Wiedzy WASKO oraz mapa.szukacz.pl 

Source: By authors on the base of data from The WASCO Knowledge Base as well as mapa.szukacz.pl 

 



69 
 

Miasta-zlepieńce i miasta administracyjnie  

połączone w Polsce Południowej 

Conglomerate-towns and towns administratively 

integrated in the Southern Poland 

Wprowadzenie 

Typowym zjawiskiem w rozwoju sieci osadniczej jest powstawanie miast  

w bliskim sąsiedztwie innych miast. Pierwsze skupiska miast zaczęły powstawać juŜ 

w okresie średniowiecza, kiedy to w sąsiedztwie miasta juŜ istniejącego lokowano 

inne miasto, które pełniło dla niego funkcje uzupełniające lub konkurencyjne, czego 

przykładem mogą być tzw. „nowe miasta” [Krzysztofik, 2005]. Proces ten nasilił się 

w XIX i XX w. wraz z pojawieniem się nowych czynników miastotwórczych. Przy-

czyniło się to do kreacji nowych ośrodków miejskich, które często powstawały  

w bliskim sąsiedztwie istniejących miast ze względu na dogodniejszą lokalizację, 

np. względem sieci komunikacyjnej lub złóŜ surowców naturalnych. 

Skupiska miast nie są jednak zjawiskiem trwałym. Szybszy rozwój jednego  

z miast tworzących skupisko moŜe prowadzić do degradacji sąsiada lub do integracji 

przestrzennej obu ośrodków, czego następstwem jest ich połączenie w jeden ośrodek 

miejski. W takiej sytuacji miasto inkorporowane, tracąc samodzielność administra-

cyjną, nie traci miejskiego charakteru, stając się częścią innego miasta. Początkowo 

inkorporacja miasta w granice innego była formalnym następstwem rozwoju prze-

strzennego jednego z miast tworzących skupisko, które z czasem wchłaniało sąsiada. 

Proces ten aŜ do końca XIX w. dotyczył w szczególności miast duŜych, które wyle-

wając się poza swoje granice wchłaniały kolejne miejscowości połoŜone w swoim 

sąsiedztwie, a inkorporowane miejscowości w krótkim czasie stawały się integral-

nymi osiedlami miasta, do którego zostały wcielone. 

Procesy łączenia miast nasiliły się w okresie powojennym, a zwłaszcza w la-

tach 1950-77. W tym okresie kilkadziesiąt miast straciło samodzielność administra-

cyjną stając się częścią innego, zwykle większego miasta. Dotyczyło to przede 
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wszystkim miast nowych, które miastami stawały się na kilka lat przed inkorporacją, 

ale równieŜ miast o długich tradycjach miejskich. Procesy inkorporacji w tym okre-

sie dokonywane były głównie wskutek odgórnych decyzji politycznych [Runge, 

2005], które motywowane były w szczególności chęcią ograniczenia kosztów admi-

nistracyjnych, połączenia duŜych zakładów przemysłowych z ich zapleczem usłu-

gowo-mieszkaniowym (jeśli były zlokalizowane w sąsiedniej miejscowości) lub 

zwiększenia potencjału demograficznego powiększanego miasta.  

NaleŜy ponadto pamiętać, Ŝe krótkotrwały charakter miała równieŜ niesamo-

dzielność administracyjna (czyli funkcjonowanie miasta w granicach innego w wy-

niku inkorporacji), o czym świadczą procesy secesji (odzyskiwania samodzielności 

administracyjnej przez miasta, które kilka lub kilkanaście lat wcześniej uległy in-

korporacji, stając się dzielnicami innych miast) zachodzące po 1977 r., a zwłaszcza 

w latach 90. XX w. (patrz rozdz. Miejscowości Polski…). W ten sposób samodziel-

ność administracyjną w Polsce odzyskało 14 miast oraz kilkadziesiąt miejscowości 

wiejskich [Drobek, 2002; Szmytkie, 2005; Krzysztofik, 2006]. 

Skutki procesów inkorporacji 

Rozpatrując zagadnienie zmiany granic administracyjnych miasta z punktu 

widzenia jednostki, która powiększyła swoje terytorium wcielając inne miejscowo-

ści, moŜna wyróŜnić kilka rodzajów skutków, do których moŜna zaliczyć: powięk-

szenie terytorium27, zwiększenie liczby mieszkańców, zmianę struktury przestrzen-

nej oraz zmiany funkcji miasta. Zwiększenie terytorium i potencjału demograficzne-

go miasta zwykle odbierane są jako zmiany pozytywne, przyczyniające się do roz-

woju miasta. K. Dziewoński [1962] jako jeden z trzech głównych kierunków rozwo-

ju przestrzennego miast polskich w okresie powojennym wyróŜnił wzrost policen-

tryczny, który zachodzi drogą scalania początkowo niezaleŜnych miejscowości (czy-

li wynika ze zmiany granic administracyjnych miasta). 

Procesom tym podlegały głównie największe miasta kraju (tab. 10), dla któ-

rych zmiany granic były niejako formalnym potwierdzeniem naturalnego rozwoju 

[Sowa, 1988, Miszewska, 1996], polegającym na wylewaniu się miasta poza granice 

administracyjne i na wchłanianiu miejscowości (w tym innych miast) połoŜonych  
                                                           
27 Zazwyczaj powiększenie granic administracyjnych miasta połączona z inkorporacją sąsiednich miejscowości 
wiąŜe się ze spadkiem gęstości zaludnienia [por. Szymańska i in., 2009]. 
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w jego sąsiedztwie. Zmianom granic administracyjnym podlegały równieŜ miasta 

małe i średnie [Jelonek, Zborowski, 1992; Szymańska, 2002; Runge, 2005; Szymań-

ska i in., 2009], dla których był to jeden z głównych czynników rozwoju ludnościo-

wego. Ponadto dość często w praktyce administracyjnej łączone były miejscowości 

o podobnej wielkości i randze. Zmian granic administracyjnych miast w okresie 

powojennym zwykle dokonywano w trakcie reform podziału terytorialnego kraju 

[por. Zmiany…, 1985; Powierzchnia…, 1994-2009], niejako w konsekwencji dosto-

sowania jednostek podziału terytorialnego do nowych wymogów im stawianych. 

Tab. 10. Miasta o największym bezwzględnym wzroście liczby mieszkańców w wyniku 

zmian granic administracyjnych w latach 1950-2008 

Tab. 10. Towns with the highest absolute increase of population determined by changes of 

municipal borders, 1950-2008 

Miasto 
Town 

Wzrost liczby ludności 
Increase of population 

Liczba ludności (2008 r.) 
Population (2008) 

Warszawa 217133 1709781 

Katowice 98957 309621 

Bytom 79524 183829 

Ruda Śląska 77708 143930 

Rybnik 61613 141177 

Dąbrowa Górnicza 55455 128315 

Sosnowiec 51923 221259 

Wałbrzych 40090 122411 

Kraków 36000 754624 

Bielsko-Biała 33878 175677 

Zabrze 33685 188401 

Częstochowa 30828 240612 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zmiany… 1985; Powierzchnia…, 1994-2009. 

Source: By authors based on: Zmiany… 1985; Powierzchnia…, 1994-2009. 

Największe zmiany zachodzą jednak w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

miasta. W momencie powiększenia swoich granic i inkorporacji sąsiednich miej-

scowości miasto staje się administracyjnym zlepkiem kilku niezaleŜnych dotychczas 

miejscowości. W przypadku miast duŜych stan ten ma zwykle charakter przejścio-

wy, gdyŜ inkorporowane miejscowości (jeśli ich inkorporacja wynika z rozwoju 

przestrzennego miasta) w krótkim czasie stają się integralnymi osiedlami miasta, do 

którego zostały wcielone. W przypadku miast małych lub średnich, gdzie inkorpora-
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cja nie była następstwem rozwoju przestrzennego jednego z miast, miasta te pozo-

stały ośrodkami o niespójnych (lub mało spójnych) strukturach przestrzennych, któ-

re moŜna określić mianem miast-zlepieńców [Szmytkie, 2009]. 

Inkorporacja miasta w granice innego z punktu widzenia miasta inkorporowa-

nego oznacza utratę samodzielności administracyjnej przy zachowaniu miejskiego 

charakteru jednostki (która w momencie inkorporacji staje się dzielnicą innego mia-

sta). Proces ten prowadzi zatem do zmniejszenia liczby miast przy jednoczesnym 

zachowaniu liczby ludności miejskiej oraz powierzchni zajmowanej przez miasta  

(w odróŜnieniu do degradacji miasta, która prowadzi zarówno do zmniejszenia się 

liczby miast, jak i zmniejszenia liczby ludności miejskiej). Oba zjawiska (inkorpora-

cja miasta w granice innego i utrata statusu miasta) naleŜy traktować jednak jako 

negatywne dla jednostki osadniczej, która podlega zmianie. W obu przypadkach 

dochodzi bowiem do degradacji rangi miejscowości, która staje się dzielnicą innego 

miasta w przypadku utraty samodzielności administracyjnej lub wsią w przypadku 

utraty statusu miasta [por. Drobek, 1999]. 

RóŜnorodność miast inkorporowanych 

Na terenie Polski znajduje się ponad sto byłych miast i osiedli miejskich, któ-

re utraciły samodzielność administracyjną i obecnie funkcjonują jako części (dziel-

nice) innych miast. Miasta te traciły samodzielność administracyjną w róŜnych okre-

sach (od średniowiecza aŜ po lata 70. XX w.), cechują się róŜnym stopniem zinte-

growania oraz znajdują się w róŜnym połoŜeniu względem struktury przestrzennej 

miasta, do którego zostały wcielone. Inne czynniki róŜnicujące miasta inkorporowa-

ne to m.in.: ranga i funkcje pełnione w strukturze przestrzennej miasta, stopień za-

awansowania zmian funkcjonalno-przestrzennych, jakie zaszły od momentu inkor-

poracji, stopień zachowania cech miejskich (zwłaszcza tych, które świadczą o od-

rębności jednostki), posiadanie odrębnych społeczności lokalnych, wielkość (rozu-

miana jako liczba ludności) czy stosunek wielkościowy miasta inkorporowanego  

i miasta, do którego zostało ono wcielone.  

W najprostszym ujęciu typologii miast inkorporowanych moŜna dokonać  

w oparciu o następujące kryteria: 
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1. okres, w którym miała miejsce inkorporacja lub połączenie (typologia genetycz-

na), dzięki czemu moŜna wyróŜnić:  

a) zlepieńce feudalne (powstałe od XIII do XVIII w.), np. wcielenie Kazimierza do 

Krakowa czy Nowe Miasta przy Toruniu, Wrocławiu i Warszawie; 

b) zlepieńce industrialne (powstałe od XIX w. do 1945 r.), np. wcielenie Oliwy do 

Gdańska, Leśnicy i Psiego Pola do Wrocławia, połączenie Starego i Nowego Mia-

sta w Ciechanowcu; 

c) zlepieńce powojenne (powstałe po 1945 r.), np. wcielenie Ursusa i Wesołej do 

Warszawy, Zagórza, Kazimierza Górniczego i Klimontowa do Sosnowca, powsta-

nie Golubia-Dobrzyna, Bielska-Białej i Kędzierzyna-Koźla; 

2. stopień zintegrowania miasta inkorporowanego z miastem, do którego zostało ono 

wcielone (typologia przestrzenna), dzięki czemu moŜna wyróŜnić: 

a) zlepieńce silnie zintegrowane, między którymi występuje ciągłość zabudowy 

osiedleńczej, a granice między jednostkami są praktycznie zatarte, np. Nowe Mia-

sta przy Toruniu, Wrocławiu i Warszawie, Kazimierz przy Krakowie; 

b) zlepieńce zintegrowane, między którymi zabudowa osiedleńcza jest częściowo 

rozerwana, np. SkarŜysko-Kamienna, Starachowice-Wierzbnik, Gliwice-Łabędy, 

lub występuje naturalna bariera uniemoŜliwiająca ich całkowitą integrację, np. 

Bielsko-Biała, Golub-Dobrzyń; 

c) zlepieńce słabo zintegrowane, między którymi występują wyraźne granice, a za-

budowa osiedleńcza jest rozerwana na pewnym odcinku, np. Kraśnik i Kraśnik-

Fabryczny, Szczecin-Dąbie, Sochaczew-Chodaków; 

d) zlepieńce o niespójnych strukturach przestrzennych, w przestrzenni których wy-

stępują rozległe wolne przestrzenie oddzielające poszczególne osiedla miasta, np. 

Kędzierzyn-Koźle, Boguszów-Gorce, Czerwionka-Leszczyny, Lędziny; 

3. charakter formy osadniczej istniejącego zlepieńca (typologia morfologiczna), 

dzięki czemu moŜna wyróŜnić: 

a) układy dwuośrodkowe bliźniacze, składające się z jednostek o podobnej wielko-

ści: 

- o podobnych funkcjach obu ośrodków tworzących zlepieniec, np. Nowogród Bo-

brzański i Krzystkowice; 



74 
 

- o charakterze interurbacji [Krzysztofik, 2009], gdzie kaŜde z miast tworzących 

zlepieniec pełni odmienne funkcje (centralne lub wyspecjalizowane), np. Kraśnik  

i Kraśnik Fabryczny, Nowa Ruda i Słupiec, Krapkowice i Otmęt, Bogatynia i Tu-

roszów; 

b) układy dwuośrodkowe satelickie, w których jedno z miast jest duŜo większe od 

drugiego, np. Bełchatów i Grocholice, Sochaczew i Chodaków, śary i Kunice śar-

skie; 

c) układy wieloośrodkowe, obejmujące co najmniej trzy dawne miasta: 

- o charakterze aglomeracyjnym, składające się z jednego dominującego ośrodka 

centralnego i kilku mniejszych miast (zwykle o funkcjach wyspecjalizowanych), 

które zostały do niego wcielone, np. Jelenia Góra, Wrocław, Katowice i Sosno-

wiec; 

- o charakterze konurbacyjnym, składające się z kilku (zwykle dwóch lub trzech) 

ośrodków dominujących o funkcjach centralnych lub wyspecjalizowanych oraz 

kilku mniejszych miast lub osiedli zurbanizowanych o funkcjach wyspecjalizowa-

nych, np. Kędzierzyn-Koźle, Ruda Śl., Boguszów-Gorce. 

Procesom inkorporacji podlegają nie tylko miasta (lub osiedla) obecnie funk-

cjonujące w strukturze osadniczej, ale równieŜ miasta zdegradowane, które przez 

jakiś czas w swojej historii posiadały status miasta, lecz go utraciły. Miejscowości 

te, mimo iŜ formalnoprawnie są wsiami, zwykle zachowują miejski charakter, co 

przejawia się typowym dla miast układem przestrzennym, fizjonomią czy pełniony-

mi funkcjami. Przykładami miast zdegradowanych, które zostały wcielone w granice 

innych miast są m.in.: Denków (część Ostrowca Świętokrzyskiego) czy Rzochów 

(część Mielca). Niezwykle ciekawym przypadkiem jest równieŜ miasto Nowogród 

Bobrzański (poza obszarem badań), które powstało w 1988 r. z połączenia dwóch 

miast zdegradowanych, tzn. Nowogrodu i Krzystkowic. Obie miejscowości status 

miasta utraciły w 1945 r. [Miasta…, 1965, 1967; Krzysztofik, 2007a]. 

Miasta inkorporowane na terenie Polski Południowej 

Na terenie Polski Południowej znajduje się 38 miast obejmujących swoimi 

granicami administracyjnymi więcej niŜ jedno miasto lub osiedle miejskie (tab. 11). 

Najwięcej dawnych miast i osiedli miejskich, które utraciły samodzielność admini-
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stracyjną, stając się częścią innego miasta, znajduje się w granicach Sosnowca (8,  

a jeśliby przyjąć jako osobne miasto Kazimierz Górniczy powstały z połączenia 

Kazimierza i Ostrów Górniczych, to nawet 9) oraz Kędzierzyn-Koźle i Kraków (po 

4). W większości przypadków w granicach wymienionych miast znajduje się po 

jednym lub po dwa miasta (osiedla) inkorporowane. W sumie na terenie Polski Po-

łudniowej znajduje się 77 dawnych miast i osiedli miejskich, które utraciły samo-

dzielność administracyjną, stając się częścią (dzielnicą) innego miasta. Większość 

zmian administracyjnych (80,5%), które prowadziły do utraty samodzielności admi-

nistracyjnej przez miejscowości o miejskim charakterze, miała miejsce w okresie 

powojennym, a zwłaszcza w okresie reform podziału terytorialnego kraju w latach 

1973-77. 

Tab. 11. Miasta i osiedla Polski Południowej, które utraciły samodzielność administra-

cyjną 

Tab. 11. Towns and urban settlements in the Southern Poland which lost administrative 

autonomy 

Data Date of Miasto 
Town 

Miasto (osiedle) 
inkorporowane 

Incorporated town 
(settlement) 

nadania 
statusu 
osiedla 

Settlement 
privileges 

nadania 
statusu 
miasta 
Civic 
rights 

utraty 
statusu 
miasta 

(osiedla) 
Loss of 
privi-
leges 

restytucji 
statusu 
miasta 
Urban 
status 

restitution 

inkorporacji 
(połączenia) 
Incorpora-

tion 

Będzin Łagisza 

Grodziec 

 1969 

1951 

  1973 

1975 

Bielsko-Biała Biała 

Bielsko 
Mikuszowice Śl. 

 

 
1958 

XIII w. 

1723 

  1951 

1951 
1969 

Bogatynia Turoszów 1959    1973 

Boguszów-Gorce Boguszów 

Gorce 
Kuźnice Świd. 

 

1954 
1954 

1499 

1962 

  1973 

1973 
1973 

Bytom Stolarzowice 1958  1973  1975 

Czerwionka-
Leszczyny 

Czerwionka 

Leszczyny 

1954 

1956 

1962 

1962 

  1975 

1975 

Częstochowa Częstochówka 

Str. Częstochowa 

 1717 

1377 

  1826 

1826 

Dąbrowa Górn. Gołonóg 

Strzemieszyce Wlk. 
Ząbkowice 

1957 

 
1956 

 

1954 
1962 

  1960 

1975 
1977 
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Data Date of Miasto 
Town 

Miasto (osiedle) 
inkorporowane 

Incorporated town 
(settlement) 

nadania 
statusu 
osiedla 

Settlement 
privileges 

nadania 
statusu 
miasta 
Civic 
rights 

utraty 
statusu 
miasta 

(osiedla) 
Loss of 
privi-
leges 

restytucji 
statusu 
miasta 
Urban 
status 

restitution 

inkorporacji 
(połączenia) 
Incorpora-

tion 

Gliwice Łabędy 

Wilcze Gardło 

 

1956 

1954  

1973 

 1964 

1975 

Jaworzno Szczakowa 

Jeleń 

 

1958 

1933 

1973 

  1956 

1977 

Jelenia Góra Cieplice Śl. 

Sobieszów 

 

1954 

1935 

1962 

  1976 

1976 

Katowice Szopienice 

Kostuchna 
Murcki 

 

1954 
1954 

1947 

1967 
1967 

  1959 

1975 
1975 

Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn 

Kłodnica 
Koźle 
Sławięcice 

 

1959 
 

1959 

1951 

1973 
1289 
1973 

  1975 

1975 
1975 
1975 

Kraków Okół 

Kazimierz 
Kleparz 
Podgórze 

 1338 

1334 
1366 
1784 

  1346 

1792 
1792 
1915 

Krapkowice Otmęt 1954    1961 

Lędziny Hołdunów 1956    1961 

Łaziska Grn. Łaziska Śred. 1954    1973 

Mielec Rzochów  1382 1880  1985 

Mysłowice Wesoła 1954 1962   1975 

Myszków Mrzygłód  1412 1870  1983 

Nowa Ruda Słupiec 1959 1967   1973 

Opole Groszowice 1956    1965 

Ostrowiec Święt. Denków  1564 1869  1954 

Piekary Śl. Brzeziny Śl. 

 Brzozowice-
Kamień 
 Dąbrówka Wlk. 

 

1954 

1954 

1951 

1962 

  1975 

197328 

197329 

Pińczów Mirów  1586   1612 

Przeworsk Nowe Miasto 1670    1700 

Ruda Śl. Nw. Bytom 

 Wirek 
Ruda 

 1947 

1949 
1947 

  1959 

195130 
1959 

                                                           
28 W latach 1973-75 część Brzezin Śląskich. 
29 W latach 1973-75 część Brzezin Śląskich. 
30 W latach 1951-59 część Nowego Bytomia. 
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Data Date of Miasto 
Town 

Miasto (osiedle) 
inkorporowane 

Incorporated town 
(settlement) 

nadania 
statusu 
osiedla 

Settlement 
privileges 

nadania 
statusu 
miasta 
Civic 
rights 

utraty 
statusu 
miasta 

(osiedla) 
Loss of 
privi-
leges 

restytucji 
statusu 
miasta 
Urban 
status 

restitution 

inkorporacji 
(połączenia) 
Incorpora-

tion 

Rybnik Chwałowice 

Boguszowice 

Niedobczyce 

1954 

1954 

1967 

1962 

1954 

  1973 

1975 

1975 

Rzeszów Nowe Miasto 1615    1675 

Sosnowiec Modrzejów 

Niwka 

Kazimierz Górn. 
 Kazimierz 
 Ostrowy Górn. 

 Maczki 
 Porąbka 
Klimontów 

Zagórze 

 

 

 
1954 
1956 

1958 
1956 
1954 

1954 

1706 

1775 

1967 
 
 

 
1967 
1967 

1967 

1870 

1801 

 1915 

1953 

1975 
196731 
196732 

197333 
197334 
1975 

1975 

Stalowa Wola Rozwadów  1690   1973 

Starachowice Wierzbnik  1624 1870 1916 1939 

Tarnowskie Góry Strzybnica 1958 1967   1975 

Trzebinia Wodna 

Siersza 

1956 

1958 

   1961 

1969 

Wałbrzych Biały Kamień 

Sobięcin 

 1945 

1945 

  1951 

1951 

Wrocław Nowe Miasto 

Leśnica 
Psie Pole 
Brochów 

 1261 

1261 
XIV w. 
1939 

  1327 

1928 
1928 
1951 

Zawichost Prosperów  1701   1820 

Zawiercie Kromołów  1388 1870  1977 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Miasta…, 1965, 1967; Zmiany…, 1985; Krzysztofik, 2007a. 

Source: By authors based on: Miasta…, 1965, 1967; Zmiany…, 1985; Krzysztofik, 2007a. 

Większość miast (osiedli) inkorporowanych, jak i miast, w granice których 

wcielono inne miejscowości o miejskim charakterze, połoŜonych na terenie Polski 

Południowej (tab. 12) znajduje się w granicach dzisiejszego województwa śląskiego 

(50,0% miast zawierających w swych granicach inne miejscowości o miejskim cha-

rakterze i 57,1% miast inkorporowanych), a w szczególności w obrębie i bliskim 

                                                           
31 W latach 1967-75 część Kazimierza Górniczego. 
32 W latach 1967-75 część Kazimierza Górniczego. 
33 W latach 1973-75 część Kazimierza Górniczego. 
34 W latach 1973-75 część Kazimierza Górniczego. 



78 
 

otoczeniu konurbacji katowickiej (ryc. 14). RównieŜ i w pozostałych wojewódz-

twach Polski Południowej procesy inkorporacji miały miejsce głównie w regionach, 

które do końca lat 80. XX w. podlegały intensywnym procesom industrializacji  

i urbanizacji, jak np. południowa część województwa opolskiego i zachodnia mało-

polskiego, stanowiące zaplecze dla GOP, sudecka część województwa dolnośląskie-

go, dolina Kamiennej w województwie świętokrzyskim czy północna część woje-

wództwa podkarpackiego związana z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. 

Tab. 12. Miasta inkorporujące i miasta inkorporowane Polski Południowej w ujęciu 

regionalnym 

Tab. 12. Incorporation-towns and incorporated towns in the Southern Poland. A regional 

view 

Miasta, do których wcielono 
miejscowości o miejskim 

charakterze 
Towns which possess incorpo-

rated towns on their area  
(the first type) 

Miasta (osiedla miejskie) 
inkorporowane w granice 

innych miast 
Incorporated towns or settle-

ments(the second type)  

Województwo 
Voivodship 

Ogółem 
Total 

Udział [%] 
Percentage 

Ogółem 
Total 

Udział [%] 
Percentage 

Liczba miast 
drugiego typu do 
miast pierwszego 

typu 
Number of the 

second type towns 
per number of the 
first type towns 

dolnośląskie 6 15,8 13 16,9 2,17 

małopolskie 2 5,3 6 7,8 3,00 

opolskie 3 7,9 6 7,8 2,00 

podkarpackie 4 10,5 4 5,2 1,00 

śląskie 19 50,0 44 57,1 2,32 

świętokrzyskie 4 10,5 4 5,2 1,00 

Polska Południowa 
The Southern Poland 38 100,0 77 100,0 2,03 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Miasta…, 1965, 1967; Zmiany…, 1985; Krzysztofik, 2007a. 

Source: By authors based on: Miasta…, 1965, 1967; Zmiany…, 1985; Krzysztofik, 2007a. 

Analizując zmiany granic administracyjnych, jakie miały miejsce w miastach 

Polski Południowej w okresie powojennym moŜna stwierdzić, Ŝe w większości 

przypadków utrata samodzielności administracyjnej miała charakter inkorporacji, 

czyli wcielenia jednego miasta w granice innego (zazwyczaj mniejsze z miast stawa-

ło się częścią większego). W kilku jednak przypadkach zmiana granic administra-

cyjnych miała na celu połączenie jednostek o miejskim charakterze, co z kolei pro-

wadziło do powstania zupełnie nowych ośrodków miejskich. W ten sposób powstały 

m.in.:  
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- Bielsko-Biała (z połączenia miast: Bielsko i Biała w 1951 r.),  

- Boguszów-Gorce (z połączenia miast: Boguszów i Gorce oraz osiedla Kuźnice 

Świdnickie w 1973 r.),  

- Czerwionka-Leszczyny (z połączenia miast: Czerwionka i Leszczyny w 1975 r.),  

- Kazimierz Górniczy (z połączenia osiedli: Kazimierz i Ostrowy Górnicze w 1967 

r.)  

- Kędzierzyn-Koźle (z połączenia miast: Kędzierzyn, Koźle, Kłodnica i Sławięcice 

w 1975 r.),  

- Ruda Śląska (z połączenia miast: Ruda i Nowy Bytom w 1959 r.),  

- Starachowice-Wierzbnik (z połączenia miast: Starachowice i Wierzbnik w 1939 

r.). 

Ryc. 14. Jednostki o miejskim charakterze połoŜone w granicach innych miast Polski 

Południowej 

Fig. 14. Urban administrative units localized inside of municipal borders other towns 

 
Objaśnienia: A) Miasta, do których wcielono inne miasta lub osiedla miejskie; B) Miasta (lub miasta zdegradowane) 

wcielone w granice innych miast; C) Osiedla miejskie wcielone w granice innych miast. 

Explanations: A) Towns where other towns or urban settlements have been incorporated; B) Incorporated towns or 

degraded towns; C) Incorporated urban settlements.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Miasta…, 1965, 1967; Zmiany…, 1985; Krzysztofik, 2007a. 

Source: By authors based on: Miasta…, 1965, 1967; Zmiany…, 1985; Krzysztofik, 2007a. 
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W przypadku kilku miejscowości o miejskim charakterze doszło do tzw. „po-

dwójnej inkorporacji”, która ma miejsce w sytuacji, gdy miasto lub osiedle miejskie 

staje się częścią innego miasta, a następnie wraz z nim zostaje wcielone w granice 

jeszcze innego miasta. Taka sytuacja miała miejsce np. w przypadku: 

- miasta Wirek, które w 1951 r. zostało wcielone do miasta Nowy Bytom, które  

w 1959 r. po połączeniu z miastem Ruda utworzyło miasto Ruda Śląska, 

- miasta Brzozowice-Kamień i osiedla Dąbrówka Wielka, które w 1973 r. zostały 

wcielone do miasta Brzeziny Śląskie, a w 1975 r. wraz z nim do miasta Piekary Ślą-

skie, 

- miasta Kazimierz Górniczy, które w 1975 r. zostało wcielone w granice miasta 

Sosnowiec, a powstało w 1967 r. z połączenia dwóch osiedli miejskich: Kazimierza 

i Ostrów Górniczych, po czym w 1973 r. do miasta przyłączono osiedle Maczki  

i miasto Porąbka. 

Ponadto w kilku przypadkach inkorporacja dotyczyła miast juŜ zdegradowa-

nych, które utraciły prawa miejskie (lub status osiedla w przypadku dawnych osie-

dli) jakiś czas przed utratą samodzielności administracyjnej. Co ciekawe większość 

z tych miast została zdegradowana latach 70. i 80. XIX w. w wyniku ukazu carskie-

go w Królestwie Polskim, a ich inkorporacja miała miejsce w okresie powojennym. 

Przykładami miast (osiedli) zdegradowanych, które utraciły samodzielność admini-

stracyjną, na terenie Polski Południowej są: 

- miasto Denków, które zostało zdegradowane w 1869 r., a w 1954 r. zostało wcie-

lone do miasta Ostrowiec Świętokrzyski, 

- miasto Kromołów, które zostało zdegradowane w 1870 r., a w 1977 r. zostało 

wcielone do miasta Zawiercie, 

- miasto Modrzejów, które zostało zdegradowane w 1870 r., a w 1915 r. zostało 

wcielone do miasta Sosnowiec, 

- miasto Mrzygłód, które zostało zdegradowane w 1870 r., a w 1983 r. zostało wcie-

lone do miasta Myszków, 

- miasto Niwka, które zostało zdegradowane w 1801 r., a w 1953 r. zostało wcielone 

do miasta Sosnowiec, 

- miasto Rzochów, które zostało zdegradowane w 1880 r., a w 1985 r. zostało wcie-

lone do miasta Mielec, 
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- osiedle Stolarzowice, które zostało zdegradowane w 1973 r., a w 1975 r. zostało 

wcielone do miasta Bytom, 

- osiedle Wilcze Gardło, które zostało zdegradowane w 1973 r., a w 1975 r. zostało 

wcielone do miasta Gliwice. 

Miasta inkorporowane w strukturach przestrzennych innych miast 

Miejscowości o miejskim charakterze, które utraciły samodzielność admini-

stracyjną, stając się częścią innego miasta znajdują się w róŜnym połoŜeniu wzglę-

dem struktury przestrzennej miasta, do którego zostały wcielone. Termin połoŜenie 

nie naleŜy w tym przypadku rozumieć w kategoriach połoŜenia geograficznego (lo-

kalizacji jednostki w przestrzeni geograficznej), a raczej jako umiejscowienie jed-

nostki osadniczej (w tym przypadku miasta inkorporowanego) w strukturze w danej 

przestrzeni (czyli strukturze przestrzennej miasta, do którego jednostka ta została 

wcielona), a takŜe warunki, w jakich się ona znajduje. W takim ujęciu za czynniki 

róŜnicujące miasta inkorporowane naleŜy uznać: 

- połoŜenie w strukturze przestrzennej miasta, w granicach którego się znajdują, 

- stopień zintegrowania z miastem, którego częścią się stały w wyniku inkorporacji, 

- funkcje pełnione w strukturze przestrzennej miasta, w granicach którego się znaj-

dują, 

- stopień zachowania cech miejskich i struktura przestrzenna jednostki, zaleŜna 

głównie od okresu powstania miasta inkorporowanego, 

- zmiany funkcjonalno-przestrzenne, jakie zaszły od momentu inkorporacji, 

- posiadanie cech świadczących o odrębności jednostki, jak np. słabe związki funk-

cjonalno-przestrzenne z miastem, którego część stanowią, 

- stosunek wielkościowy miasta inkorporowanego i miasta, do którego zostało ono 

wcielone. 

Nawiązując do powyŜszych cech moŜna wyróŜnić kilka typów układów, jakie 

tworzą miasta inkorporowane połoŜone na terenie Polski Południowej z miastami, 

których częścią się stały w wyniku zmian granic administracyjnych, jak np.: 

1. tzw. nowe lub drugie miasta, powstałe w sąsiedztwie miast średniowiecznych 

jako ośrodki uzupełniające lub konkurencyjne dla tych miast, zwykle krótko funk-
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cjonujące jako odrębne jednostki osadnicze, silnie zrośnięte z miastem, do którego 

zostały wcielone, często zatarte w przestrzeni miasta: 

a) o załoŜeniach średniowiecznych, jak np. Kazimierz, Okół i Kleparz przy Kra-

kowie czy Nowe Miasto przy Wrocławiu; 

b) o załoŜeniach późnofeudalnych, jak np. Pińczów i Mirów czy Zawichost i Pro-

sperów; 

2. dawne miasta (lub osiedla miejskie) powstałe w pewnym oddaleniu od miasta, do 

którego zostały wcielone, a po inkorporacji połoŜone na jego peryferiach [Konono-

wicz, 2004], silnie wrośnięte w strukturę przestrzenną miasta (stanowiące integralne 

osiedla miasta): 

a) o załoŜeniach średniowiecznych, jak np. Leśnica i Psie Pole we Wrocławiu; 

b) powstałe w okresie późnofeudalnym lub przemysłowym, jak np. Brochów we 

Wrocławiu, Podgórze w Krakowie; 

c) powstałe w okresie powojennym, jak np. Mikuszowice Śl. w Bielsku-Białej; 

3. dawne miasta (lub osiedla miejskie) powstałe w pewnej odległości od miasta, do 

którego zostały później wcielone, słabo z nim związane przestrzennie, zwykle wie-

lokrotnie mniejsze od niego (tworząc układ satelicki): 

a) o załoŜeniach średniowiecznych lub późno feudalnych, jak np. Zawiercie i 

Kromołów oraz Myszków i Mrzygłód, Stalowa Wola i Rozwadów; 

b) powstałe w okresie powojennym, jak np. Opole i Groszowice; 

4. dawne miasta-zlepieńce, połączone kilkadziesiąt lat temu, a obecnie silnie ze sobą 

zrośnięte:  

a) o charakterze miast bliźniaczych (podwójnych), jak np. Bielsko-Biała, Stara-

chowice-Wierzbnik, SkarŜysko-Kamienna; 

b) o charakterze miast-aglomeracji, jak np. Wałbrzych, do którego wcielono miasta 

Sobięcin i Biały Kamień; 

5. miasta-zlepieńce o charakterze: 

a) miast bliźniaczych, składających się z dwóch miejscowości o podobnej wielko-

ści i randze, przedzielonych trudną do przebycia granicą lub złoŜonych z duŜego 

zakładu przemysłowego i połoŜonego w jego sąsiedztwie zaplecza usługowo-

mieszkaniowego, jak np. Krapkowice i Otmęt; 
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b) konglomeratów miejskich, składających się z kilku jednostek osadniczych  

o zróŜnicowanej wielkości i randze, zwykle z dwoma ośrodkami dominującymi, 

jak np. Nowa Ruda i Słupiec, Kędzierzyn-Koźle, Boguszów-Gorce, Lędziny, Ruda 

Śląska, Czerwionka-Leszczyny; 

c) miast-aglomeracji, składających się z kilku jednostek osadniczych z wyraźnym 

ośrodkiem dominującym, do którego przyłączono pozostałe jednostki wchodzące 

w skład miasta, jak np. Jelenia Góra, Rybnik, Katowice czy Dąbrowa Górnicza. 

Osobnym przypadkiem jest z kolei miasto Jelcz-Laskowice, które powstało  

w 1987 r. w wyniku połączenia dwóch wsi: Jelcza i Laskowic Oławskich [Szmytkie, 

2009]. Rozpatrując strukturę przestrzenną, Jelcz-Laskowice jest typowym przykła-

dem miasta bliźniaczego, jednak elementy składowe miasta nie posiadają miejskiego 

charakteru ani tradycji miejskich. 

Miasta inkorporowane Polski Południowej (studia przypadków) 

1. Grodziec i Łagisza (Będzin) 

Grodziec i Łagisza to dzielnice administracyjne Będzina, zajmujące północną część 

miasta. Grodziec wzmiankowany był juŜ w 1254 r. Rozwój miejscowości nastąpił  

w połowie XIX w. wraz z uruchomieniem cementowni Grodziec i pierwszych ko-

palni węgla kamiennego. W 1951 r. Grodziec otrzymał prawa miejskie, a w 1975 r. 

został wcielony do Będzina. Rozwój Łagiszy związany był z powstaniem na jej te-

renie w latach 60. XX w. elektrowni Łagisza. W 1969 r. miejscowość otrzymała 

prawa miejskie, a w 1973 r. została przyłączona do Będzina. Obie miejscowości 

zachowały odrębność przestrzenną [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; Cie-

piela, 2003; Krajniewski, 2003; Będzin…, 2008]. 

2. Biała, Bielsko i Mikuszowice Śl. (Bielsko-Biała) 

Miasto Bielsko-Biała powstało w 1951 r. w wyniku połączenia dwóch miast: Biel-

ska i Białej Krakowskiej, leŜących na przeciwnych brzegach rzeki Biała, stanowią-

cej historyczną granicę między Śląskiem Cieszyńskim (Bielsko) a Małopolską (Bia-

ła Krakowska). W ten sposób w jeden organizm miejski połączone zostały konku-

rencyjne dla siebie ośrodki włókiennictwa, co przyczyniło się do szybszego rozwoju 

przemysłu oraz samego miasta. Oba dawne miasta stanowią obecnie śródmiejską 

część Bielska-Białej. W 1969 r. do miasta wcielone zostało osiedle Mikuszowice Śl. 
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(osiedle od 1958 r.) o letniskowym charakterze, które z czasem stało się integralną 

dzielnicą miasta [Miasta…, 1965; Rechowicz, 1971; Kwiatek, Lijewski, 1998; Po-

lak, 2002]. 

3. Turoszów (Bogatynia) 

Osiedle Turoszów powstało w 1959 r. w wyniku połączenia pięciu wsi (Turoszów, 

Trzciniec i Zatonie oraz nieistniejące juŜ Nadrzecze i Strzegomice), a w 1973 r. 

osiedle zostało wcielone do Bogatyni. Głównym czynnikiem przemawiającym za 

połączeniem miasta Bogatynia oraz osiedla Turoszów była chęć połączenia kopalni  

i elektrowni „Turów” w Turoszowie z ich zapleczem usługowo-mieszkaniowym  

w Bogatyni-Markocicach. Turoszów stanowi odrębną jednostkę osadniczą w pół-

nocno-zachodniej części miasta i składa się z dwóch osiedli: Kolonii Zatonie oraz 

Trzcińca Dolnego [Miasta…, 1967; Iwanek, Orłowska, 1994; Kwiatek, Lijewski, 

1998; Bena 2003]. 

4. Boguszów, Gorce i Kuźnice Świdnickie (Boguszów-Gorce) 

Miasto Boguszów-Gorce powstało w 1973 r. w wyniku połączenia miast: Boguszów 

i Gorce oraz osiedla Kuźnice Świdnickie. Głównym czynnikiem przemawiającym za 

powstaniem miasta było podobieństwo funkcjonalne miejscowości, w których prze-

waŜało zatrudnienie w przemyśle. Centralną część miasta zajmuje Boguszów, który 

miastem jest od 1499 r. Na zachód od Boguszowa leŜą Gorce, które w 1954 r. 

otrzymały status osiedla, a w 1962 r. prawa miejskie. Kuźnice Świdnickie, będące 

osiedlem od 1954 r., zajmują południowo-wschodnią część miasta. Miasto zachowa-

ło niespójny charakter przestrzenny, a poszczególne jego części stanowią faktycznie 

odrębne miejscowości [Miasta…, 1967; Staffa, 1995; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

5. Stolarzowice (Bytom) 

Stolarzowice to dzielnica administracyjna Bytomia, połoŜona w północno-

zachodniej części miasta. Miejscowość ma charakter osiedla mieszkaniowego, które 

w latach 1958-73 posiadało status osiedla miejskiego, a w 1975 r. zostało wcielone 

do Bytomia. Stolarzowice zachowały odrębność przestrzenną [Miasta…, 1965; Dra-

bina, 1991, 2000a; Kwiatek, Lijewski 1998]. 
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6. Czerwionka i Leszczyny (Czerwionka-Leszczyny) 

Miasto Czerwionka-Leszczyny powstało w 1975 r. z połączenia dwóch miast: 

Czerwionki i Leszczyn. Początkowo miasto funkcjonowało pod nazwą Leszczyny,  

a od 1992 r. funkcjonuje pod obecną nazwą. Rozwój obu miejscowości związany 

był z rozwojem przemysłu w okresie powojennym. W latach 50. obie miejscowości 

otrzymały status osiedla (Czerwionka w 1954 r., Leszczyny w 1956 r.), a w 1962 r. 

otrzymały prawa miejskie. Miasto zachowało niespójny charakter przestrzenny,  

a poszczególne osiedla stanowią faktycznie odrębne miejscowości [Miasta…, 1965; 

Kwiatek, Lijewski, 1998; śukowski, Gudzik, 2002]. 

7. Częstochówka i Stara Częstochowa (Częstochowa) 

Częstochowa początkowo składała się z dwóch miast oddalonych od siebie o kilka 

km: Starej Częstochowy (prawa miejskie od 1377 r.) połoŜonej nad Wartą oraz Czę-

stochówki (prawa miejskie od 1717 r. jako Nowa Częstochowa) połoŜonej u podnó-

Ŝa Jasnej Góry, które w jeden organizm miejski zostały połączone w 1826 r. [Mia-

sta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; Kiryk, 2002]. 

8. Gołonóg, Strzemieszyce Wlk. i Ząbkowice (Dąbrowa Górnicza) 

Gołonóg otrzymał status osiedla w 1957 r., jednak juŜ w 1960 r. został wcielony do 

Dąbrowy Górniczej. Obecnie Gołonóg stanowi dzielnicę administracyjną połoŜoną 

w centralnej części miasta, silnie zintegrowaną ze Śródmieściem. Rozwój miejsco-

wości związany był z budową osiedli mieszkaniowych dla pracowników Huty Ka-

towice. Strzemieszyce Wielkie otrzymały prawa miejskie w 1954 r., a w 1975 r. 

zostały przyłączone do Dąbrowy Górn. Strzemieszyce Wielkie połoŜone są we 

wschodniej części miasta, na południe od Huty Katowice. Miejscowość zachowała 

odrębność przestrzenną. Ząbkowice w 1956 r. otrzymały status osiedla, w 1962 r. 

prawa miejskie, a dzielnicą Dąbrowy Górn. są od 1977 r. Rozwój miejscowości 

związany był z funkcjonującymi tu zakładami przemysłowymi (2 huty szkła i zakła-

dy tworzyw sztucznych) i węzłem kolejowym. Ząbkowice połoŜone są w północno-

wschodniej części miasta i do dziś zachowały odrębność przestrzenną [Miasta…, 

1965; Pobideł, 1996; Kwiatek, Lijewski, 1998; Starościak, 2006] 

9. Łabędy i Wilcze Gardło (Gliwice) 

Łabędy otrzymały prawa miejskie w 1954 r., a w 1964 r. zostały wcielone do Gli-

wic. Miasto rozwinęło się jako ośrodek przemysłu cięŜkiego i zbrojeniowego. 
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Obecnie Łabędy stanowią dzielnicę Gliwic, połoŜoną w północo-zachodniej części 

miasta, silnie wrośniętą w strukturę przestrzenną miasta. Wilcze Gardło w latach 

1956-73 posiadało status osiedla, a w 1975 r. zostało wcielone do Gliwic. Wilcze 

Gardło, połoŜone na południowych obrzeŜach miasta, jest osiedlem mieszkaniowym 

o zabudowie willowej zaprojektowanym w latach 30. XX w. [Miasta…, 1965; Sze-

fer, 1976; Piotrowska-Andruszków 1993; Drabina, 1995; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

10. Jeleń i Szczakowa (Jaworzno) 

W 1933 r. Szczakowa otrzymała prawa miejskie, a w 1954 r. została wcielona do 

Jaworzna. Miejscowość rozwinęła się jako węzeł kolejowy i ośrodek przemysłowy. 

Szczakowa stanowi obecnie dzielnicę w północnej części Jaworzna, słabo z nim 

związaną przestrzennie. Jeleń otrzymał status osiedla w 1958 r., a w 1973 r. prawa 

miejskie. W 1977 r. miejscowość została wcielona do Jaworzna i stanowi obecnie 

dzielnicę w południowej części miasta, słabo z nim związaną przestrzennie [Mia-

sta…, 1965; Staniek i in., 1969; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

11. Cieplice Śląskie i Sobieszów (Jelenia Góra) 

Cieplice Śl. otrzymały prawa miejskie w 1935 r. Sobieszów w 1954 r. otrzymał sta-

tus osiedla, a w 1962 r. prawa miejskie. W 1976 r. oba miasta zostały wcielone do 

Jeleniej Góry. Cieplice Śląskie rozwijały się jako miejscowość uzdrowiskowo-prze-

mysłowa, a Sobieszów to miejscowość turystyczna związana z pobliskim zamkiem 

Chojnik. Cieplice Śl. i Sobieszów wraz z Jelenią Górą tworzą ciąg osadniczy wzdłuŜ 

doliny Kamiennej i jej dopływów, mimo tego oba dawne miasta stanowią raczej 

odrębne jednostki osadnicze, niŜ integralne osiedla miasta [Miasta…, 1967; Kwa-

śny, 1989; Kwiatek, Lijewski, 1998; Staffa, 1999]. 

12. Kostuchna, Murcki i Szopienice (Katowice) 

Szopienice to osiedle o przemysłowym charakterze połoŜone w północno-

zachodniej części Katowic, stanowiące część dzielnicy Szopienice-Burowiec. Roz-

wój miejscowości nastąpił w XIX w., do czego przyczyniło się otwarcie huty cynku 

i powstanie dwóch stacji kolejowych. W 1947 r. Szopienice otrzymały prawa miej-

skie, a w 1959 r. zostały wcielone do Katowic. Kustuchna i Murcki połoŜone są  

w południowej części Katowic. W 1954 r. obie miejscowości otrzymały status osie-

dla, w 1967 r. prawa miejskie, a w 1975 r. zostały wcielone do Katowic. Rozwój 

miejscowości związany był z powstaniem kopalni węgla kamiennego oraz zakładów 
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przemysłowych (jak np. cynkownia w Kostuchnie) w XIX w. Z wymienionych 

miejscowości jedynie Murcki zachowały odrębność przestrzenną, natomiast Ko-

stuchna i Szopienice wrosły w strukturę przestrzenną miasta [Miasta…, 1965; Sza-

raniec, 1996; Kwiatek, Lijewski; 1998, Barciak, 2003]. 

13. Kędzierzyn, Kłodnica, Koźle i Sławięcice (Kędzierzyn-Koźle) 

Miasto Kędzierzyn-Koźle powstało w 1975 r. w wyniku połączenia czterech miast: 

Koźla, Kędzierzyna, Kłodnicy i Sławięcic oraz miejscowości wiejskich wchodzą-

cych w skład gminy Sławięcice. Miasto zachowało niespójny charakter przestrzen-

ny, a poszczególne jego osiedla stanowią faktycznie odrębne miejscowości. Głów-

nymi osiedlami miasta są: Koźle (miasto od 1289 r.) połoŜone w zachodniej części 

miasta nad Odrą oraz Kędzierzyn (miasto od 1951 r.), zajmujący centralną część 

miasta. Między nimi połoŜona jest Kłodnica, natomiast Sławięcice połoŜone są na 

wschodnich obrzeŜach dzisiejszego Kędzierzyna-Koźla. Obie miejscowości w 1959 

r. otrzymały status osiedla, a w 1973 r. prawa miejskie [Miasta…, 1967; Nycz, 1994; 

Drobek, Heffner, 1996; Kwiatek, Lijewski, 1998; Nycz, Senft, 2003]. 

14. Kazimierz, Kleparz, Okół i Podgórze (Kraków) 

W średniowieczu w bliskim otoczeniu Krakowa powstały trzy miasta: Okół (miasto 

od 1338 r.), stanowiący podgrodzie grodu wawelskiego, Kleparz (miasto od 1366 

r.), ośrodek handlu i rzemiosła połoŜony na północ od Krakowa oraz Kazimierz 

(miasto od 1334 r.), połoŜony na południe od Krakowa. Z biegiem czasu miasta te 

zostały wcielone do Krakowa (Okół juŜ w 1346 r., a Kleparz i Kazimierz w 1792 r.) 

i obecnie stanowią integralną część dzielnicy Stare Miasto. Po pierwszym rozbiorze 

Polski władze austriackie naprzeciw Kazimierza utworzyły nowy ośrodek miejski 

nazwany Podgórzem, który miał stanowić konkurencję handlową dla Krakowa.  

W 1784 r. Podgórze otrzymało prawa wolnego miasta królewskiego. Trzeci rozbiór 

Polski osłabił czynniki rozwoju miasta. W 1810 r. Podgórze stało się IV dzielnicą 

Krakowa, zachowując odrębność administracyjną. Formalnie Podgórze zostało 

wcielone do Krakowa w 1915 r. Obecnie Podgórze stanowi część XIII dzielnicy 

miasta [Miasta…, 1965; Dzieje…, 1992-2004; Kwiatek, Lijewski, 1998; Bujak, 

1999; Skowroński, 2004]. 

 

 



88 
 

15. Otmęt (Krapkowice) 

W 1954 r. Otmęt otrzymał status osiedla, a w 1961 r. został wcielony do Krapkowic. 

Rozwój Otmętu związany był z istniejącą tu fabryką obuwia. Miasto Krapkowice 

składa się faktycznie z dwóch części połoŜonych na przeciwnych brzegach Odry: 

lewobrzeŜnych Krapkowic (które miastem są od 1275 r.) i prawobrzeŜnego Otmętu 

[Miasta…, 1967; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

16. Hołdunów (Lędziny) 

W 1956 r. Hołdunów i Lędziny uzyskały status osiedla. W 1961 r. Hołdunów został 

wcielony do osiedla Lędziny, które w 1966 r. otrzymało prawa miejskie. W 1975 r. 

Lędziny (wraz z Hołdunowem) zostały wcielone do miasta Tychy, a samodzielność 

administracyjną odzyskały w 1991 r. Miasto ma niespójny charakter przestrzenny,  

a poszczególne jego osiedla stanowią faktycznie odrębne miejscowości. Hołdunów 

zajmuje północno-zachodnią część miasta [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 

1998; Serafin, 1998]. 

17. Łaziska Średnie (Łaziska Górne) 

W 1954 r. Łaziska Średnie otrzymały status osiedla. Od XIX w. miejscowość jest 

ośrodkiem górniczym związanym z wydobyciem węgla kamiennego. W 1973 r. 

Łaziska Średnie zostały wcielone do Łazisk Górnych. Miasto ma dość niespójny 

charakter przestrzenny i składa się faktycznie z trzech dawnych wsi: Łazisk Dol-

nych, Górnych i Średnich [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

18. Rzochów (Mielec) 

Rzochów prawa miejskie otrzymał w 1382 r. i pozostał miastem do 1880 r. Był to 

niewielki ośrodek rolniczo-rzemieślniczy. W 1985 r. miejscowość została wcielona 

do Mielca i obecnie stanowi osiedle połoŜone w południowej części miasta, słabo  

z nim związane przestrzennie [Miasta…, 1967; Kwiatek, Lijewski, 1998; Witek, 

2004; Gąsiewski, 2006]. 

19. Wesoła (Mysłowice) 

Wesoła to dzielnica Mysłowic, która połoŜona jest w południowo-zachodniej części 

miasta. Rozwój miejscowości związany był z powstaniem kopalni węgla kamienne-

go w końcu XVIII w. W 1954 r. Wesoła otrzymała status osiedla, w 1962 r. prawa 

miejskie, a w 1975 r. została wcielona do Mysłowic. Miejscowość zachowała od-
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rębność przestrzenną [Miasta…, 1965; Długoborski, Czypionka, 1977; Kwiatek, 

Lijewski, 1998]. 

20. Mrzygłód (Myszków) 

Mrzygłód otrzymał prawa miejskie w 1412 r. W 1870 r. na mocy ukazu carskiego  

w wyniku represji po powstaniu styczniowym miejscowość została pozbawiona 

praw miejskich. W 1983 r. Mrzygłód został przyłączony do Myszkowa. Mrzygłód, 

połoŜony na południe od centrum miasta, pozostał faktycznie odrębną miejscowo-

ścią [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

21. Słupiec (Nowa Ruda) 

Słupiec status osiedla otrzymał w 1959 r., a prawa miejskie w 1967 r. Miasto rozwi-

nęło się z dawnej wsi łańcuchowej dzięki istniejącej tu kopalni węgla kamiennego. 

W 1973 r. Słupiec został wcielony do oddalonej o 5 km na północny-zachód Nowej 

Rudy. Miejscowość do dziś zachowała odrębność przestrzenną [Miasta…, 1967; 

Staffa, 1995; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

22. Groszowice (Opole) 

Groszowice otrzymały status osiedla w 1956 r., a w 1965 r. zostały przyłączone do 

Opola. Podstawą rozwoju miejscowości była istniejąca tu cementownia. W ostatnich 

latach między Groszowicami a Grotowicami powstały zakłady Metalchem. Groszo-

wice stanowią dzielnicę w południowej części Opola, słabo z nim związaną prze-

strzennie [Miasta…, 1967; Dziewulski, Hawranek, 1971; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

23. Denków (Ostrowiec Świętokrzyski) 

W 1564 r. na gruntach wsi Denków lokowano miasto Wielki Michów (od XVII w. 

Denków). Było to miasto prywatne o charakterze rolniczo-przemysłowym (mieściła 

się tu: wytwórnia kafli, garnków i kompleks hutniczy). W 1869 r. Denków został 

pozbawiony praw miejskich, a w 1954 r. został wcielony do Ostrowca Świętokrzy-

skiego. Denków jest osiedlem we wschodniej części miasta, dość silnie z nim zwią-

zanym przestrzennie [Miasta…, 1965; Brociek, 1997; Ostrowiec…, 1997; Kwiatek, 

Lijewski, 1998]. 

24. Brzeziny Śląskie, Brzozowice-Kamień i Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie) 

Południowo-wschodnią część miasta Piekary Śl. stanowią dzielnice: Brzeziny Śl., 

Dąbrówka Wielka i Brzozowice-Kamień, wcielone do Piekar Śl. w 1975 r. Brzeziny 
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Śl. prawa miejskie otrzymały w 1951 r., a w 1973 r. ich częścią stały się: Dąbrówka 

Wielka (osiedle od 1954 r.) i Brzozowice-Kamień (osiedle od 1954 r., miasto od 

1962 r.), powstałe w 1947 r. z połączenia dwóch wsi. W Brzezinach Śl. znajduje się 

Piekarski Park Przemysłowy, a na terenie dzielnicy Brzozowice-Kamień funkcjonu-

je KWK Andaluzja. Osiedla tworzące południowo-wschodnią część Piekar Śl. za-

chowały odrębność przestrzenną [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; Gawlik, 

1999; Gacek, Pietrucha, 2007; Kotucha, 2008]. 

25. Mirów (Pińczów) 

W 1586 r. w bliskim sąsiedztwie Pińczowa lokowano miasto Mirów, załoŜone przez 

biskupa krakowskiego P. Myszkowskiego. Mirów samodzielnym miastem pozostał 

do 1612 r., kiedy to został wcielony do Pińczowa. Obecnie Mirów stanowi integral-

ną część Pińczowa [Miasta…, 1965; Dziubiński, 1997; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

26. Przeworsk Nowe Miasto (Przeworsk) 

Nowe Miasto przy Przeworsku lokowane zostało około 1670 r. w najbliŜszym są-

siedztwie Przeworska (Starego Miasta). Było to załoŜenie uzupełniające funkcje 

centralne Przeworska o działalność rzemieślniczą. Z funkcjonalnego punktu widze-

nia był to ośrodek o funkcjach skrajnie wyspecjalizowanych. Z Przeworskiem zinte-

growany został formalnie jeszcze przed końcem XVII w. [Kunysz, 1974]. 

27. Nowy Bytom, Ruda i Wirek (Ruda Śląska) 

Miasto Ruda Śl. powstało w 1959 r. w wyniku połączenia miast: Ruda i Nowy By-

tom, które prawa miejskie otrzymały w 1947 r. W skład miasto wchodzi ponadto 

Wirek (prawa miejskie od 1949 r.), który w 1951 r. został wcielony do miasta Nowy 

Bytom. Rozwój miejscowości tworzących dzisiejsze miasto związany był z rozwo-

jem górnictwa węgla kamiennego w XIX w. Miasto zachowało niespójny charakter 

przestrzenny i w dalszym ciągu składa się z luźno ze sobą związanych osiedli (daw-

nych miejscowości) [Miasta…, 1965; Ruda…, 1970; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

28. Boguszowice, Chwałowice i Niedobczyce (Rybnik) 

W 1973 r. do Rybnika wcielono Chwałowice (osiedle od 1954 r., prawa miejskie od 

1967 r.), a w 1975 r. Niedobczyce (prawa miejskie od 1954 r.) oraz Boguszowice 

(osiedle od 1954 r., prawa miejskie od 1962 r.). Miejscowości te wraz z upływem 

czasu te wrosły się w strukturę przestrzenną Rybnika i stanowią jego dzielnice ad-
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ministracyjne. Boguszowice i Chwałowice połoŜone są w południowo-wschodniej 

części miasta, a Niedobczyce na południowy-zachód od centrum Rybnika [Miasta…, 

1965; Walczak, 1986; Kwiatek, Lijewski, 1998; Kula, 2008]. 

29. Rzeszów Nowe Miasto (Rzeszów) 

Nowe Miasto w Rzeszowie powstało ok. 1615 r. z inicjatywy właściciela miasta 

Mikołaja Spytka Ligęzy jako dzielnica Ŝydowska usytuowana na północny-wschód 

od Starego Rynku. Nowe Miasto zostało rozplanowane jako miasto renesansowe na 

wzór planów lokacyjnych Głogowa Młp. Po 1675 r. Nowe Miasto stało się integral-

ną częścią Rzeszowa [Miasta…, 1967; Kiryk, 1994a; Kwiatek, Lijewski, 1998; En-

cyklopedia…, 2004]. 

30. Kazimierz, Kazimierz Górniczy, Klimontów, Maczki, Modrzejów, Niwka, 
Ostrowy Górnicze, Porąbka, Zagórze (Sosnowiec) 

W granicach Sosnowca znajduje się dziewięć byłych miast, stanowiących obecnie 

dzielnice miasta. W 1915 r. do Sosnowca wcielono Modrzejów (miasto w latach 

1706-1880), a w 1953 r. Niwkę (miasto w latach 1775-1801). W okresie międzywo-

jennym obie miejscowości miały być połączone w miasto Niwka-Modrzejów, obec-

nie stanowią dzielnice w południowej części Sosnowca, słabo z nim związane prze-

strzennie. W 1975 r. do Sosnowca wcielono: Klimontów (osiedle od 1954 r., miasto 

od 1967 r.), Zagórze (osiedle od 1954 r., miasto od 1967 r.) oraz miasto Kazimierz 

Górniczy, które powstało w 1967 r. z połączenia osiedli: Kazimierz (osiedle od 1954 

r.) i Ostrowy Górnicze (osiedle od 1956 r.). W skład Kazimierza Górn. wchodziły 

ponadto: Porąbka (osiedle od 1956 r., prawa miejskie od 1967 r.) i Maczki (osiedle 

od 1958 r.), wcielone do niego w 1973 r. Miejscowości wcielone do Sosnowca  

w 1975 r. połoŜone są na wschód od centrum miasta. Odrębnym przestrzennie osie-

dlem są Maczki, pozostałe osiedla są dość silnie związane przestrzennie z sąsiedni-

mi osiedlami miasta: Klimontów z Dańdówką i Zagórzem, Ostrowy Górnicze z Ka-

zimierzem i Porąbką [Miasta…, 1965; Sosnowiec…, 1977; Kwiatek, Lijewski, 1998; 

Krzysztofik, 2007b]. 

31. Rozwadów (Stalowa Wola) 

Rozwadów został załoŜony w 1690 r. na mocy przywileju lokacyjnego Jana III So-

bieskiego. Pierwotnie było to miasto prywatne (Rozwadowskich, a później Lubo-

mirskich), a od końca XIX w. waŜny węzeł kolejowy. W 1973 r. Rozwadów został 
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przyłączony do Stalowej Woli. Rozwadów stanowi obecnie odrębne przestrzennie 

osiedle w północnej części miasta, które róŜni się fizjonomią od właściwej Stalowej 

Woli, gdzie przewaŜa zabudowa blokowa [Miasta…, 1967; Kwiatek, Lijewski, 

1998; Kuliś, 2000]. 

32. Wierzbnik (Starachowice) 

Wierzbnik był lokowany w 1624 r. przez opata klasztoru świętokrzyskiego i pozo-

stał miastem do 1870 r. Od 1915 r. Wierzbnik był siedzibą powiatu iłŜeckiego,  

a w 1916 r. odzyskał prawa miejskie. W 1939 r. Wierzbnik połączono z osadą fa-

bryczną Starachowice, tworząc miasto Starachowice-Wierzbnik (obecna nazwa mia-

sta funkcjonuje od 1952 r.). Obie miejscowości, z których powstało miasto, zrosły 

się przestrzennie i obecnie tworzą jeden organizm miejski [Miasta…, 1965; Adam-

czyk; Pastuszka, 1984; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

33. Strzybnica (Tarnowskie Góry) 

Strzybnica powstała w 1786 r. jako osada przy hucie Ŝelaza. W 1958 r. miejscowość 

uzyskała status osiedla, w 1967 r. prawa miejskie, a w 1975 r. została wcielona do 

miasta Tarnowskie Góry. Strzybnica stanowi dzielnicę Tarnowskich Gór połoŜoną 

w północo-zachodniej części miasta, słabo z nim związaną przestrzennie [Miasta…, 

1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; Drabina, 2000b]. 

34. Siersza i Wodna (Trzebinia) 

Wodna w 1956 r. otrzymała status osiedla, a w 1961 r. została wcielona do miasta 

Trzebinia. Miejscowość w znacznym stopniu uległa integracji z Trzebinią, a na jej 

terenie znajduje się kopalnia rud cynkowo-ołowiowych i elektrownia. W 1969 r. do 

Trzebini przyłączono osiedle Siersza (status osiedla od 1958 r.), a nazwę miasta 

zmieniono na Trzebinia-Siersza (obecna nazwa miasta funkcjonuje od 1977 r.). Sier-

sza ma charakter przemysłowo-mieszkaniowy (na jej terenie znajduje się elektrow-

nia Siersza). Miejscowość zachowała odrębność przestrzenną i składa się z czterech 

osiedli, tworzących północną część miasta Trzebinia [Miasta…, 1965; Kiryk, 1994b; 

Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

35. Biały Kamień i Sobięcin (Wałbrzych) 

W 1951 r. do Wałbrzycha wcielone zostały m.in. dwa miasta: Biały Kamień i Sobię-

cin, które prawa miejskie otrzymały w 1945 r. jako ośrodki przemysłowe w Regio-
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nie Wałbrzyskim. Oba miasta w krótkim czasie stały się integralnymi osiedlami 

Wałbrzycha połoŜonymi w zachodniej części miasta [Miasta…, 1967; Michalkie-

wicz, 1993; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

36. Brochów, Leśnica, Nowe Miasto i Psie Pole (Wrocław) 

W 1261 r. na wschód od dzisiejszego Starego Miasta we Wrocławiu lokowano No-

we Miasto, które jako odrębne miasto funkcjonowało do 1327 r. Po inkorporacji oba 

miasta szybko zrosły się w jeden organizm miejski. Większość zabudowy wrocław-

skiego Nowego Miasta uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej i nie została 

odbudowana. W 1928 r. do Wrocławia zostały wcielone dwa miasta o średniowiecz-

nym rodowodzie: Psie Pole (miasto od XIV-XV w.) oraz Leśnica (miasto od 1261 

r.), a w 1951 r. Brochów, który prawa miejskie otrzymał w 1939 r. Miasta te w dość 

krótkim czasie stały się integralnymi osiedlami Wrocławia i obecnie stanowią pery-

feryjne dzielnice miasta, słabo z nim związane przestrzennie [Maleczyński i in., 

1956; Miasta…, 1965; Antkowiak 1973, 1991; Kwiatek, Lijewski, 1998; Encyklo-

pedia…, 2006]. 

37. Prosperów (Zawichost) 

W 1701 r. w bliskim sąsiedztwie Zawichostu lokowany był Prosperów, który mimo 

licznych przywilejów nie zdołał się rozwinąć i w 1820 r. został wcielony do Zawi-

chostu [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

38. Kromołów (Zawiercie) 

Kromołów był wzmiankowany w 1193 r., a prawa miejskie otrzymał w 1388 r. Mia-

sto leŜało na waŜnym szlaku handlowym i słynęło z urządzania targów. Kromołów 

miastem pozostał aŜ do 1870 r., kiedy to, na mocy ukazu carskiego w wyniku repre-

sji po powstaniu styczniowym, został pozbawiony praw miejskich. W 1975 r. miej-

scowość została wcielona do Zawiercia. Kromołów, połoŜony na wschód od Za-

wiercia, pozostał faktycznie odrębną miejscowością [Miasta…, 1965; Abramski, 

1994; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

Zakończenie 

Procesy inkorporacji i łączenia miejscowości o miejskim charakterze są jed-

nym z przejawów procesów urbanizacji zachodzących w strukturze osadniczej,  
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a zarazem świadczą o stopniu zaawansowania tych procesów. Decyzja o inkorpora-

cji moŜe być następstwem faktycznej integracji blisko połoŜonych siebie miejsco-

wości, kiedy jedno z miast tworzących skupienie wchłania sąsiada. Często jednak 

zmiany granic administracyjnych nie wynikają z rozwoju przestrzennego miast two-

rzących skupienie, a jedynie są skutkiem odgórnych decyzji politycznych. Prowadzi 

to do powstania miast o niespójnych strukturach przestrzennych (tzw. miast-

zlepieńców), składających się zwykle z kilku miejscowości o miejskim charakterze, 

które pozostają faktycznie odrębnymi jednostkami osadniczymi.  

Miasta i osiedla inkorporowane mogą tworzyć róŜne układy zaleŜności z mia-

stami, których częścią się stały, tracąc samodzielność administracyjną. Ich obecna 

sytuacja i funkcje, jakie pełnią w strukturze przestrzennej miasta, zaleŜy przede 

wszystkim od: okresu funkcjonowania jako dzielnica innego miasta (który wynika  

z czasu utraty samodzielności administracyjnej), połoŜenia względem miasta, które-

go częścią się stały, związków funkcjonalno-przestrzennych występujących między 

nimi i zmian w strukturze przestrzennej jednostki, jakie zaszły od momentu utraty 

przez nią samodzielności administracyjnej. Od tych czynników zaleŜy równieŜ tem-

po procesów integracji. Integracja (rozumiana jako wrośnięcie w strukturę prze-

strzenną innego miasta) oznacza zatarcie się cech świadczących o odrębności jed-

nostki, a jej brak moŜe być jednym z głównych czynników prowokujących dąŜenia 

secesyjne. 
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Aglomeracje „nie-metropolitalne” i zespoły 

miejskie w sieci osadniczej Polski Południowej 

„Non-metropolitan” agglomerations and urban 

concentrations in the settlement network  

of the Southern Poland 

Zarys rozwoju aglomeracji miejskich na południu Polski 

Skupienia miast występujące w przestrzeni geograficznej stanowią jeden  

z najbardziej charakterystycznych elementów zachodzących procesów urbanizacyj-

nych. Polska Południowa jest pod tym względem wyjątkowo uprzywilejowana, za-

równo jeśli wziąć pod uwagę typologię skupień miejskich, jak i ich ilość. Istotnym 

jest tu dodać, Ŝe region ten ma teŜ wielowiekowe tradycje tworzenia się skupień 

miejskich, chociaŜ XIX i XX w. przyniosły w tej kwestii zmiany rewolucyjne.  

Zagadnienie aglomeracji miejskich ma juŜ znaczący dorobek teoretyczny  

i empiryczny, chociaŜ zainteresowania badaczy od lat 90. XX wieku i w obecnym 

stuleciu idą w kierunku definiowania analizowania skupień miejskich, przede 

wszystkim w kontekście pojęcia metropolia [por. m.in.: Aglomeracje…, 1973; Za-

goŜdŜon, 1984; Korcelli, 1996; Rajman, 1997; Liszewski, 2002; Jakubowicz, Ciok, 

2003; Makieła, Fedan, 2006; Heffner, 2007; Markowski, Marszał, 2007; Parysek, 

2008, 2009; Maik, 2009]. 

Pierwsze aglomeracje miejskie kształtowały się na tym obszarze juŜ w XIII  

i XIV w., m.in.: aglomeracja Wrocławia, aglomeracja Raciborza, aglomeracja Kra-

kowa [por. m.in. Krzysztofik, 2006c; 2008b]. Kolejne stulecia przynosiły wzrost 

liczby nowych zespołów miejskich, chociaŜ w przypadku niektórych wcześniejszych 

doszło do ich formalno-prawnej i przestrzennej unifikacji (m.in.: aglomeracja Wro-

cławia, aglomeracja Raciborza, aglomeracja Głogowa). W epoce wczesnonowoŜyt-

nej (XVI-XVIII w.) w miejskiej sieci osadniczej historycznego Śląska i Małopolski 

rozwijają się nie tylko monocentryczne aglomeracje wokół większych miast, ale 
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pojawiają się takŜe zespoły miejskie o charakterze konurbacji. Na pograniczu ślą-

sko-małopolskim rozwija się zespół miejski: Mysłowice – Modrzejów – Niwka, na 

Górnym Śląsku w XVI w. powstaje zespół miast górniczych: Tarnowskie Góry – 

Miasteczko Śląskie, w Małopolsce pojawia się konurbacja na wpół rolniczych mia-

steczek: OŜarów Dolne Miasto, OŜarów Górne Miasto, Gliniany, Janików, Lasocin. 

Kontynuowany jest takŜe rozwój aglomeracji monocentrycznych wokół większych  

i średnich miast takich jak: Kraków, Rzeszów, Przeworsk, Częstochowa, Świdnica, 

Bielsko [Krzysztofik, 2011].  

Jednak prawdziwy przełom w rozwoju układów zaglomerowanych przyniósł 

XIX, a zwłaszcza XX w. Pierwsze ze stuleci tworzyło raczej gospodarcze i prze-

strzenne podwaliny pod ewolucję struktur aglomeracyjnych. Urbanizacja miała  

w tym okresie w duŜej części charakter nieuprawomocniony, tzn. rozwój sieci osad-

nictwa o charakterze miejskim znacząco wyprzedzał przyznawanie praw miejskich 

nowym osadom, które stanowią podstawowy podmiot struktur aglomeracyjnych.  

Uwaga dotycząca XIX w. odnosi się w równym stopniu do skupień o charak-

terze aglomeracji monocentrycznych, jak i policentrycznych.  

Formalizowanie stanu prawno-administracyjnego rozpoczęło się większym 

stopniu w XX w. Do zakończenia I wojny światowej powstały w zasadzie jedynie 

zręby (formalnych) struktur wschodniej i środkowej części późniejszej konurbacji 

katowickiej. Rozwój aglomeracji miejskich w Polsce Południowej szczególnie dy-

namicznie rozwinął się po II wojnie światowej. Swój rozwój kontynuowały aglome-

racja krakowska i wrocławska, w orbicie oddziaływania których znajdowały się 

coraz to liczniejsze miasta – całkiem nowe, jak i starsze, które „przybliŜyły” się do 

miasta metropolitalnego w efekcie zwiększenia dostępności komunikacyjnej.  

Okres powojenny był jednak szczególnym etapem w rozwoju struktur poli-

centrycznych województwa śląskiego – konurbacji katowickiej i policentrycznej 

aglomeracji rybnickiej. Pierwsza z nich stała się największym i najludniejszym ze-

społem miejskim w Polsce. Druga – pod względem demograficznym – weszła do 

pierwszej dziesiątki największych aglomeracji w kraju.  

Dynamicznie rozwinęły się takŜe aglomeracje: opolska, rzeszowska, staropol-

ska, tarnowska, wałbrzyska. Dwudziestowieczna industrializacja spowodowała takŜe 

powstanie licznych mniejszych skupień miast. Zlokalizowane one były lub są we 
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wszystkich analizowanych województwach Polski Południowej. Część z nich zosta-

ło zunifikowanych w ramach miast-zlepieńców. Część kontynuuje rozwój na zasa-

dzie rozłączności prawno-administracyjnej i funkcjonalnej.  

Aglomeracje „nie-metropolitalne” 

Najprostszy podział form osadniczych wg kryterium funkcjonalnego obejmu-

je aglomeracje sensu largo, które dzieli się na aglomeracje monocentryczne i aglo-

meracje policentryczne (tab. 13). Spośród tych ostatnich moŜna wydzielić konurba-

cje miejskie i aglomeracje policentryczne sensu stricte. ZróŜnicowany charakter 

funkcjonalny mają takŜe skupienia miejskie dwuogniskowe – tzw. miasta bliźniacze 

i ich odmiana – interurbacje [Krzysztofik, 2006b].  

Tab. 13. Typologia form zaglomerowanych  

Tab. 13. Typology of agglomerated forms 

AGLOMERACJE SENSU LARGO  
AGGLOMERATIONS SENSU LARGO 

AGLOMERACJE POLICENTRYCZNE SENSU LARGO 
POLYCENTRIC AGGLOMERATIONS SENSU LARGO 

MIASTA BLI ŹNIACZE 
TWIN CITIES 

AGLOMERACJE 
MONOCENTRYCZNE 

SENSU STRICTE 
MONOCENTRIC 

AGGLOMERATIONS  
SENSU STRICTE W TYM M.IN.: 

INCLUDING: 

-INTERURBACJE, 
-INTERURBATIONS 

-MIASTA GRANICZNE 
-BORDER TOWNS 

AGLOMERACJE 
POLICENTRYCZNE 

SENSU STRICTE 
POLYCENTRIC 

AGGLOMERATIONS 
SENSU STRICTE 

KONURBACJE 
CONURBANIONS 

Źródło: Krzysztofik, 2006b. 

Source: Krzysztofik, 2006b. 

Dla form, które w przestrzeni geograficznej przyjmują postać skupień wielu 

aglomeracji miejskich stosowana jest z kolei nazwa megalopolis [Liszewski, Maik, 

2000]. W Polsce Południowej definicją tą moŜna określić zgrupowanie układów 

zaglomerowanych od aglomeracji krakowskiej, być moŜe nawet tarnowskiej w kie-

runku konurbacji katowickiej, aglomeracji częstochowskiej, aglomeracji bielskiej, 

policentrycznej aglomeracji rybnickiej i aglomeracji opolskiej, być moŜe takŜe wro-

cławskiej. Megalopolis śląsko-małopolskie ma charakter trans-graniczny obejmuje 

takŜe policentryczną aglomerację ostrawsko-karwińską w Republice Czeskiej. Sku-
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pienie wymienionych aglomeracji miejskich uzupełnione jest ponadto licznymi ze-

społami miejskimi, których specyfikę omówiono w dalszej części niniejszego opra-

cowania. Podobnie jak pojęcie okręg okręgów miejskich zaproponowane niegdyś 

przez S. Berezowskiego [1980], równieŜ i określenie megalopolis w odniesieniu do 

tego regionu osadniczego nie przyjęło się w polskiej literaturze naukowej.  

Z innej strony w ostatnim czasie zauwaŜalny jest trend stosowania zamiennie 

określeń aglomeracja – metropolia. Postępowanie takie uzasadnione jest jednak 

tylko w przypadku aglomeracji metropolitalnych [por. m.in.: CzyŜ, 2009].  

W skupieniach o charakterze metropolitalnym, oprócz duŜej (minimum 300-

500 tys.) liczby mieszkańców, zostały wykształcone grupy dóbr centralnych, insty-

tucji oraz infrastruktury wyŜszego szczebla (tab. 14). Główne ośrodki aglomeracji 

metropolitalnych stanowią podstawowe ogniwa systemu osadniczego kraju i posia-

dają w wysoką pozycję w hierarchii ogniw rozwoju krajowego i częściowo między-

narodowego. Projekt typologii jakościowej porządkujący, często rozbieŜnie trakto-

wane pojęcia układów zaglomerowanych – szczególnie aglomeracji miejskich i me-

tropolii – przedstawił ostatnio równieŜ J. Parysek [2009]  

Tab. 14. Podział form aglomerowanych 

Tab. 14. Division of agglomerated forms 

Typ formy osadniczej 
Type of settlement form 

Liczba mieszkańców formy osadniczej 
Number of population in settlement form 

Aglomeracje metropolitalne 

Aglomeracje „nie-metropolitalne” 
Zespoły miejskie 

Około 300-500 tys. i więcej 

Około 100 tys. – około 300-500 tys. 
Około 100 tys. i mniej 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors. 

Na obszarze Polski Południowej znajdują się cztery aglomeracje metropolital-

ne: aglomeracja wrocławska, konurbacja katowicka, aglomeracja krakowska i aglo-

meracja rzeszowska. W przypadku aglomeracji rzeszowskiej, z uwagi głównie na jej 

wielkość i rozproszenie sieci miast oraz potencjał demograficzny samego Rzeszowa, 

istnieje szereg wątpliwości co do zasadności określenia jej mianem metropolitalnej. 

Wątpliwości budzi jednak przede wszystkim niski, w porównaniu nawet z metropo-

liami krajowymi, poziom rozwoju instytucji i przedsięwzięć metropolitalnych.  

Z uwagi na jej szczególną rolę oraz waŜne znaczenie w instytucjach skupiających 
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ośrodki metropolitalne, zdecydowano się z zastrzeŜeniami, umiejscowić ten region 

miejski wśród aglomeracji metropolitalnych. 

Pozostałe większe formy osadnicze na badanym w pracy obszarze określono 

jako „aglomeracje nie-metropolitalne”. W układach tych widać niewątpliwie struk-

tury i układy powiązań typowe dla aglomeracji, jednak z uwagi na mały potencjał 

demograficzny głównych miast oraz ograniczony poziom rozwoju funkcji metropo-

litalnych, nie stanowią jednostek równorzędnych wspomnianym wcześniej czterem 

formom osadniczym. Na obszarze województwa śląskiego znajdują się trzy „aglo-

meracje nie-metropolitalne”, podczas gdy w pozostałych analizowanych wojewódz-

twach - z wyjątkiem podkarpackiego - po jednej.  

Problem „aglomeracji nie-metropolitalnych” w Polsce Południowej ma juŜ 

znaczący dorobek naukowy, zarówno w badaniach geograficznych, jak i planistycz-

nych czy urbanistycznych. Interesujące prace powstały w odniesieniu do tych regio-

nów miejskich juŜ w latach 60. XX w. [m.in. Werwicki, 1965; Chmielewski, 1981; 

Cendrowska, 1983; Czajka, 1985].  

W tabeli 15 widać, Ŝe potencjał demograficzny, jak równieŜ typ struktury 

osadniczej poszczególnych form osadniczych na badanym obszarze znacząco się 

róŜnią od siebie. Największa policentryczna aglomeracja rybnicka jest - jeśli wziąć 

pod uwagę liczbę ludności miejskiej - większa blisko czterokrotnie od najmniej-

szych, monocentrycznych – tarnowskiej i opolskiej. Liczba ludności aglomeracji 

rybnickiej, staropolskiej i wałbrzyskiej jest porównywalna z potencjałem demogra-

ficznym niektórych „aglomeracji metropolitalnych”, nie tylko wspomnianej rze-

szowskiej, ale takŜe, białostockiej, lubelskiej czy szczecińskiej.  

Niedorozwój funkcji metropolitalnych, dyskryminujących je w sieci najwaŜ-

niejszych układów aglomeracyjnych Polski wynika z faktu, iŜ znajdują się „w cie-

niu” większych i waŜniejszych w swych regionach układów, odpowiednio: konurba-

cji katowickiej (aglomeracja rybnicka), aglomeracji krakowskiej (aglomeracja staro-

polska) i aglomeracji wrocławskiej (aglomeracja wałbrzyska).  

Niemałe znaczenie ma struktura ich bazy ekonomicznej, w silnym stopniu 

opierająca się jeszcze o działalności przemysłowe, w tym takŜe przemysłów trady-

cyjnych, przy jednocześnie dość niskim poziomie wykształcenia - w porównaniu z 

sąsiednimi metropoliami - działalności usługowych, zwłaszcza tych z zakresu tzw. 
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usług wyŜszego rzędu. Rozwojowi funkcji metropolitalnych nie sprzyja takŜe poli-

centryczność tych trzech układów.  

Ryc. 15. Aglomeracje miejskie i zespoły miejskie Polski Południowej 

Fig. 15. Urban agglomerations and urban concentrations in the Southern Poland 

 
Objaśnienia: A) aglomeracje metropolitalne; B) aglomeracje nie-metropolitalne; C) zespoły miejskie. Numeracja 

zespołów miejskich: 1.Zespół Chrzanowa, 2. Zespół DzierŜoniowa, 3. Zespół Jasła, 4. Zespół Kędzierzyna-Koźla,  

5. Zespół Krapkowic, 6. Zespół Jeleniej Góry, 7. Zespół Kowar, 8. Zespół Nowego Sącza, 9. Zespół Piławy,  

10. Zespół Polanicy-Zdrój, 11. Zespół Praszki, 12. Zespół Ropczyc, 13. Zespół Rudnika, 14. Zespół Sanoka,  

15. Zespół Stalowej Woli, 16. Zespół Suchej Beskidzkiej, 17. Zespół Tarnobrzega, 18. Zespół Ustronia, 19. Zespół 

Zawadzkich, 20. Zespół Zawiercia/Myszkowa, 21. Zespół Zdzieszowic. 

Explanations: A) metropolitan agglomerations; B) “non-metropolitan” agglomerations, C) urban concentrations. 

Numeration of urban concentrations: 1.The Chrzanów Concentration, 2. The DzierŜoniów Concentration, 3. The 

Jasło Concentration, 4. The Kędzierzyn-Koźle Concentration, 5. The Krapkowice Concentration, 6. The Jelenia 

Góra Concentration, 7. The Kowary Concentration, 8. The Nowy Sącz Concentration, 9. The Piława Concentration, 

10. The Polanica-Zdrój Concentration , 11. The Praszka Concentration, 12. The Ropczyce Concentration, 13. The 

Rudnik Concentration, 14. The Sanok Concentration, 15. The Stalowa Wola Concentration, 16. The Sucha Beski-

dzka Concentration, 17. The Tarnobrzeg Concentration, 18. The Ustroń Concentration, 19. The Zawadzkie Concen-

tration, 20. The Zawiercie/Myszków Concentration, 21. The Zdzieszowice Concentration. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  

Problemem układów monocentrycznych – bielskiego, częstochowskiego, 

opolskiego i tarnowskiego, nie jest typ formy osadniczej, lecz raczej fakt niskiej 

liczby ludności miejskiej zamieszkującej wspomniane zespoły miejskie, skupionej 

dodatkowo w przytłaczającym stopniu w głównym ośrodku. Dla wszystkich „nie-
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metropolitalnych” układów zaglomerowanych z wyjątkiem opolskiego i świętokrzy-

skiego, elementem niesprzyjającym jest takŜe niepełnienie funkcji regionalnych 

szczebla wojewódzkiego i związane z tym konsekwencje ekonomiczne, administra-

cyjno-polityczne, infrastrukturalne i społeczne. 

Tab. 15. Aglomeracje „nie-metropolitalne” i zespoły miast w Polsce Południowej 

Tab. 15. „Non-metropolitan” agglomerations and urban concentrations in the Southern 

Poland 

Nazwa formy  
osadniczej 

Name of settlement form 

Województwo 
Voivodship 

Liczba 
miast* 
Number 
of towns 

Największe 
miasto 

The greatest 
town 

Liczba 
ludności 
Number 
of popu-
lation 

Udział 
ludności 
miasta 

głównego 
Share of 

the greatest 
town 

population 

Typ formy 
osadnic-

zej** 
Type of 

settlement 
form 

Aglomeracje „nie-metropolitalne”  
„Non-metropolitan” agglomerations 

Aglomeracja bielska  śląskie 4 (3) Bielsko-Biała 218,6 80,3 AM 

Aglomeracja często-
chowska 

śląskie 3 (0) Częstochowa 263,0 91,2 AM 

Aglomeracja opolska opolskie 4 (0) Opole 145,2 86,8 AM 

Aglomeracja rybnicka śląskie 11 (8) Rybnik 492,9 28,7 AP 

Aglomeracja staropolska świętokrzyskie 11 (2) Kielce 409,3 51,1 AP 

Aglomeracja tarnowska małopolskie 8 (0) Tarnów 139,2 83,0 AM 

Aglomeracja wałbrzyska dolnośląskie 11 (6) Wałbrzych 271,5 44,9 AP 

Zespoły miejskie  
Urban concentrations 

Zespół Chrzanowa małopolskie 5 Chrzanów 76,8 51,2 ZP 

Zespół DzierŜoniowa  dolnośląskie 3 DzierŜoniów 74,5 45,9 ZP 

Zespół Jasła podkarpackie 2 Jasło 37,8 96,6 ZM 

Zespół Kędzierzyna-
Koźla  

opolskie 2 Kędzierzyn-
Koźle 

67,1 96,9 ZM 

Zespół Krapkowic opolskie 2 Krapkowice 23,8 74,4 ZM 

Zespół Jeleniej Góry  dolnośląskie 3 Jelenia Góra 98,6 86,3 ZM 

Zespół Kowar dolnośląskie 2 Kowary 16,6 72,5 ZM 

Zespół Nowego Sącza małopolskie 2 Nowy Sącz 93,5 90,4 ZM 

Zespół Piławy  dolnośląskie 2 Piława Górna 9,8 68,3 ZM 

Zespół Polanicy-Zdrój dolnośląskie 4 Polanica- 
Zdrój 

19,4 35,6 ZP 

Zespół Praszki opolskie 2 Praszka 10,6 76,4 ZM 

Zespół Ropczyc  podkarpackie 2 Ropczyce 22,2 68,0 ZM 

Zespół Rudnika podkarpackie 2 Rudnik 8,3 81,9 ZM 

Zespół Sanoka podkarpackie 3 Sanok 43,1 88,4 ZM 
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Nazwa formy  
osadniczej 

Name of settlement form 

Województwo 
Voivodship 

Liczba 
miast* 
Number 
of towns 

Największe 
miasto 

The greatest 
town 

Liczba 
ludności 
Number 
of popu-
lation 

Udział 
ludności 
miasta 

głównego 
Share of 

the greatest 
town 

population 

Typ formy 
osadnic-

zej** 
Type of 

settlement 
form 

Zespół Stalowej Woli  podkarpackie 2 Stalowa Wola 81,0 80,7 ZM 

Zespół Suchej Beskidz-
kiej 

małopolskie 2 Sucha Be-
skidzka 

15,4 62,3 ZP 

Zespół Tarnobrzega podkarpackie/ 
świętokrzyskie 

2 Tarnobrzeg 74,4 66,7 ZM 

Zespół Ustronia śląskie 2 Ustroń 26,7 57,7 ZP 

Zespół Zawadzkich opolskie 3 Zawadzkie 15,4 52,6 ZP 

Zespół Zawier-
cia/Myszkowa 

śląskie 5 Zawiercie 102,4 50,9 ZP 

Zespół Zdzieszowic opolskie 2 Zdzieszowice 15,8 81,6 ZM 

Objaśnienia: * w nawiasach liczba miast wykazujących ciągłość administracyjną z innymi miastami; ** AM – 

aglomeracja monocentryczna, AP – aglomeracja policentryczna, ZM – monocentryczny zespół miejski, ZP – poli-

centryczny zespół miejski. 

Explanations: * number of towns possess administrative continuation with other towns are written in brackets;  

** AM – monocentric agglomeration, AP – polycentric agglomeration, ZM – monocentric urban concentration ,  

ZP – polycentric urban concentration.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors. 

Przegląd aglomeracji „nie-metropolitalnych” na obszarze Polski Południowej 

1. Aglomeracja wałbrzyska 

Aglomeracja wałbrzyska zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, 

obejmuje swym zasięgiem 11 miast z terenu powiatów wałbrzyskiego i świdnickie-

go, z czego aŜ 6 ośrodków wykazuje się cechą ciągłości administracyjnej (Wał-

brzych, Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Głuszyca, Szczawno-Zdrój i Świebodzice). 

Pięć pierwszych miast spośród wymienionych, zlokalizowanych jest w powiecie 

wałbrzyskim, Świebodzice natomiast na terenie powiatu świdnickiego. Analizowana 

forma osadnicza stanowi klasyczny przykład dosłownej aglomeracji policentrycznej, 

z dwoma rdzeniami w Wałbrzychu i Świdnicy oraz siecią mniejszych miast stano-

wiących ośrodki uzupełniające. Ludność największego miasta w tym przypadku 

stanowi niespełna 45 % populacji wszystkich ośrodków miejskich.  
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Aglomeracja powstała w XX w. na skutek wzrostu potencjału demograficzne-

go dwóch głównych miast oraz umiastowieniu w sąsiedztwie kilku innych miejsco-

wości. Nowe miasta miały charakter silnie wyspecjalizowany i typowy dla struktury 

bazy ekonomicznej regionu sudeckiego (funkcje uzdrowiskowe i wypoczynkowe 

oraz przemysłowe). W przeszłości w obrębie aglomeracji wałbrzyskiej znajdowały 

się ponadto miasta: Biały Kamień, Gorce i Sobięcin. Obecnie stanowią one części 

innych miast.  

Aglomeracja wałbrzyska ma dość spójny układ (wyraźna ciągłość administra-

cyjna miast) na obszarze powiatu wałbrzyskiego i rozłączny (brak ciągłości admini-

stracyjnej miast) na obszarze powiatu świdnickiego. W przypadku powiatu wałbrzy-

skiego cecha spójności nie dotyczy tylko jednego miasta – Mieroszowa, podczas 

gdy w powiecie świdnickim jedno – wspomniane Świebodzice – jest zintegrowane. 

Aglomeracja wałbrzyska stanowi centralny fragment Sudeckiego Okręgu 

Przemysłowego, który po załamaniu gospodarczym lat 90. XX w. stopniowo odzy-

skuje swój potencjał ekonomiczny, głównie w oparciu o nowe inwestycje Wałbrzy-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oprócz rekonstrukcji gospodarczej tradycyj-

nych ośrodków przemysłowych, takich jak np. Wałbrzych, widoczne jest powstawa-

nie całkiem nowych, których spektakularnym przykładem jest śarów.  

2. Aglomeracja opolska 

Aglomeracja opolska obejmuje miasto na prawach powiatu Opole oraz 3 mia-

sta z obszaru powiatu opolskiego: Niemodlin, Ozimek i Prószków. Aglomeracja 

opolska jest modelowym przykładem słabo wykształconej aglomeracji monocen-

trycznej, gdzie ludność miejska głównego ośrodka stanowi 86 % ogółu populacji 

zamieszkałej w miastach.  

Aglomeracja opolska ma bardzo małą spójność, tzn. w Ŝadnym przypadku nie 

istnieje ciągłość administracyjna miast. Z wyjątkiem układu Opole-Prószków, Ŝaden 

inny nie jest nawet oparty na granicach sąsiadujących ze sobą gmin miejsko-

wiejskich. ZauwaŜalna jest jednak silna urbanizacja w sąsiedztwie Opola, co moŜe 

w przyszłości spowodować umiastowienie niektórych wsi. W 2005 r. prawa miej-

skie odzyskał Prószków.  

„Nie-metropolitalny” charakter aglomeracji opolskiej wynika z faktu stosun-

kowo małej liczby mieszkańców miast na tym obszarze, jak i samego Opola. Jak-
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kolwiek liczba ludności nie jest podstawowym elementem definiowania funkcji 

metropolitalnych, to trzeba ją w tym przypadku uznać za niezwykle istotną. W prze-

ciwieństwie do aglomeracji wałbrzyskiej stosunkowo dobrze rozwinięty jest poziom 

usług i dóbr centralnych, jednego z elementów składowych funkcji metropolital-

nych. Wynika to zarówno z przesłanek tradycji historycznych, jak i trwałości funkcji 

ośrodka wojewódzkiego. Rozwój ten, w Ŝaden sposób nie jest jednak porównywalny 

do sąsiedniego Wrocławia czy Katowic.  

Aglomeracja opolska jest dość dobrze rozwiniętym regionem ekonomicznym, 

w duŜym stopniu kontynuującym tradycje przemysłu mineralnego, spoŜywczego, 

elektrotechnicznego i energetycznego.  

3. Aglomeracja częstochowska 

Aglomeracja częstochowska połoŜona jest w północnej części województwa 

śląskiego i spośród omawianych w niniejszej pracy form osadniczych stanowi naj-

bardziej wyrazisty układ monocentryczny. Swym zasięgiem obejmuje obszar za-

chodniej i środkowej części powiatu częstochowskiego (nie obejmuje gmin: Dąbro-

wa Zielona, Przyrów, Lelów i Koniecpol) oraz wschodnią część powiatu kłobuckie-

go (miasto i gmina Kłobuck, gmina Mykanów). Wyrazistość ta podyktowana jest 

małą liczbą miast tego układu – dwóch nie licząc Częstochowy i duŜą liczbą miesz-

kańców głównego ośrodka (ponad 245 tys.). Stąd teŜ udział w zaludnieniu Często-

chowy w odniesieniu do pozostałych miast aglomeracji wynosi ponad 90%. Często-

chowa jest takŜe największym pod względem demograficznym miastem w Polsce, 

które nie tworzy lub nie znajduje się w obrębie aglomeracji metropolitalnej.  

Aglomeracja częstochowska jest układem rozłącznym, tzn. pomimo bliskości 

geograficznej, Ŝadne z miast nie wykazuje względem siebie cechy ciągłości teryto-

rialnej. Ograniczone znaczenie aglomeracji częstochowskiej na mapie rozmieszcze-

nia potencjału funkcji metropolitalnych wynika w głównej mierze z jej lokalizacji  

w cieniu konurbacji katowickiej, w pewnej mierze takŜe aglomeracji krakowskiej,  

a nawet łódzkiej.  

Podobnie jak w przypadku aglomeracji opolskiej, dość wyraźne są procesy 

urbanizacji w najbliŜszym sąsiedztwie głównego miasta. Procesy odśrodkowe po-

winny doprowadzić w najbliŜszych latach do powiększenia liczby miast zlokalizo-

wanych w omawianym układzie osadniczym. Największe szanse mają miejscowości 
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wykazujące się tradycjami miejskimi lub osiedlowymi w przeszłości: Mstów, Olsz-

tyn, Poraj, ale takŜe inne jak Rędziny wraz z Rudnikami.  

Rozwój gospodarczy aglomeracji częstochowskiej opiera się w głównej mie-

rze na funkcjach usługowych nie mniej jednak w dalszym ciągu waŜnym elementem 

rozwojowym są branŜe przemysłów: hutniczego, elektromaszynowego, chemiczne-

go, włókienniczo-odzieŜowego i spoŜywczego.  

4. Aglomeracja rybnicka 

Aglomeracja rybnicka zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części 

województwa śląskiego. Swoim zasięgiem obejmuje trzy miasta na prawach powia-

tu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i śory, trzy powiaty ziemskie: raciborski, rybnicki  

i wodzisławski oraz gminę Pawłowice z powiatu pszczyńskiego i gminę Zebrzydo-

wice z powiatu cieszyńskiego. Ogółem zajmuje obszar 1472 km² i liczy 492,9 tys. 

mieszkańców. Spośród omawianych zespołów osadniczych aglomeracja rybnicka 

jest najlepszym przykładem modelu aglomeracji policentrycznej sensu stricte. 

Udział Rybnika jako największego miasta regionu wynosi zaledwie 28,7%. Jako 

ośrodki rdzeniowe tej aglomeracji zdefiniowano takŜe Jastrzębie Zdrój i Racibórz 

[Krzysztofik, 2006]. Aglomeracja rybnicka wykazuje się znacznym udziałem  

(8 spośród 11) miast cechujących się ciągłością przestrzeni administracyjnej. Poza tą 

strukturą znajdują się jedynie trzy miasta powiatu raciborskiego, w tym sam Raci-

bórz. Najbardziej zwarta administracyjnie jest środkowa i wschodnia część regionu, 

wykazująca miejscowo cechy konurbacji miejskiej. Poprzez miasto Czerwionkę-

Leszczyny aglomeracja rybnicka posiada ciągłość terytorium miejskiego z konurba-

cją katowicką (miasta: Knurów i Orzesze).  

W układzie przestrzennym policentrycznej aglomeracji rybnickiej uwypukla 

się proces dynamicznego rozwoju miejskiej sieci osadniczej. W części jednak pole-

gał on na rozpadzie „wielkiego” Wodzisławia Śląskiego i wydzieleniu się z niego 3 

miast: Pszowa, Radlina i Rydułtów. Wszystkie one swoje przywileje straciły w la-

tach 70. XX w., stając się częścią Wodzisławia Śląskiego. W 2001 r. relokowano 

takŜe Krzanowice, zdegradowane w przeszłości do rzędu wsi. Proces umiastowienia 

jest trwały i powinien w najbliŜszej przyszłości dotyczyć głównie silnie zurbanizo-

wanych wsi w południowej części regionu. Przykład 10-tysięcznych Pawłowic jest 

tu najbardziej wyrazisty.  
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Aglomeracja rybnicka pomimo swojego potencjału demograficznego wykazu-

je się stosunkowo słabym poziomem rozwoju funkcji metropolitalnych. W porów-

naniu do innych omawianych w pracy aglomeracji „nie-metropolitalnych” Polski 

Południowej, w regionie tym nie ma ani jednego miasta, które po 1945 r. pełniłoby 

funkcje administracyjne na szczeblu wojewódzkim.  

Policentryczna aglomeracja rybnicka pomimo dokonanej w ostatnich latach 

restrukturyzacji górnictwa, w dalszym ciągu dynamikę swego rozwoju zawdzięcza 

w głównej mierze eksploatacji węgla kamiennego. Inne waŜne branŜe przemysłowe 

w tym regionie to przemysł elektrotechniczny, spoŜywczy, metalowy i koksowni-

czy.  

5. Aglomeracja bielska 

Aglomeracja bielska zlokalizowana w południowej części województwa ślą-

skiego obejmuje swym zasięgiem miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała i powiat 

bielski. W aglomeracji oprócz Bielska-Białej znajdują się jeszcze Czechowice-

Dziedzice, Szczyrk i Wilamowice. Ludność aglomeracji wynosi 218,6 tys. z czego 

udział głównego miasta to 80,3%. Aglomeracja bielska jest typową aglomeracją 

monocentryczną skupioną wokół Bielska-Białej, ale silnie oddziaływującą takŜe na 

teren sąsiednich powiatów: cieszyńskiego, pszczyńskiego i Ŝywieckiego. Niektóre 

miasta i gminy wiejskie tych powiatów, w tym same ośrodki powiatowe – Pszczyna 

czy śywiec wykazują silne powiązania przestrzenno-funkcjonalne z aglomeracją 

bielską i Bielskiem-Białą. 

 Układ miast w omawianej aglomeracji wykazuje rozciągłość południkową. 

Cechę ciągłości administracyjnej wykazują: Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice  

i Szczyrk. Niewielkie Wilamowice leŜą w kilkunastokilometrowym oddaleniu od 

sąsiednich miast. Aglomeracja bielska poprzez miasto Szczyrk wykazuje ciągłość 

administracyjno-terytorialną z zespołem miejskim Ustronia. Tworzy z nim pod 

względem funkcjonalnym (turystyka, wypoczynek) tzw. beskidzkie trójmiasto 

(Szczyrk-Ustroń-Wisła). W obrębie aglomeracji bielskiej znajdują się takŜe liczne 

duŜe zurbanizowane wsie, z których część w przyszłości zostanie umiastowiona. 

Rolę szczególną odgrywają tu Kozy, które są najludniejszą wsią w Polsce (liczące 

ponad 11 tys. mieszkańców). 
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Aglomeracja bielska jest jednym z najlepiej rozwiniętych regionów gospodar-

czych Polski. Oprócz dobrze rozwiniętej sfery usług, rolę szczególną odgrywa 

przemysł elektrotechniczny, w tym głównie środków transportu, przemysł włókien-

niczo-odzieŜowy, petrochemiczny i drzewny. Podobnie jak monocentryczna aglo-

meracja częstochowska i policentryczna - rybnicka, aglomeracja bielska leŜy w cie-

niu konurbacji katowickiej, co w istotny sposób ogranicza rozwój funkcji metropoli-

talnych.  

6. Aglomeracja staropolska 

Aglomeracja staropolska zlokalizowana jest w środkowej i północnej części 

województwa świętokrzyskiego. Jest to druga pod względem liczby ludności (409,3 

tys. mieszkańców) aglomeracja „nie-metropolitalna” w Polsce Południowej. Aglo-

meracja staropolska ma charakter policentryczny, głównym miastem są Kielce, któ-

rych udział w liczbie ludności miejskiej ogółem wynosi nieco ponad 50 %. Ponadto 

w skład aglomeracji staropolskiej wchodzą powiaty: kielecki, ostrowiecki, skarŜyski 

i starachowicki. W opracowaniach pojawia się takŜe pojęcie aglomeracji kieleckiej 

ograniczonej do Kielc i powiatu kieleckiego lub Kielc i części gmin powiatu kielec-

kiego.  

Aglomeracja staropolska składa się z dwóch subukładów osadniczych: regio-

nu kieleckiego o charakterze dośrodkowym (tu: monocentrycznym) i koncentrycz-

no-promienistym, oraz regionu Kamiennej o charakterze odśrodkowym (tu: policen-

trycznym) i liniowym. Oba subukłady stanowią południową część Staropolskiego 

Okręgu Przemysłowego.  

W całej aglomeracji staropolskiej widoczna jest słaba spójność przestrzenno-

administracyjna miast. Wyjątek stanowią relacje SkarŜysko-Kamienna – Suched-

niów oraz Starachowice-Wąchock. Procesy urbanizacji i umiastowienia widoczne są 

w dwóch aspektach. Po pierwsze jako silnie zaznaczające się efekty suburbanizacji 

w strefie podmiejskiej Kielc oraz jako procesy restytucji praw miejskich ośrodków 

zdegradowanych w XIX w., a zlokalizowanych w strefach oddziaływania większych 

miast regionu: Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, SkarŜyska-Kamiennej i Stara-

chowic. Aglomeracja staropolska obok tarnowskiej, cechuje się największą liczbą 

nowych miast (tu: powstałych w latach 1990-2010), spośród wszystkich zespołów 

miejskich w Polsce (Bodzentyn, Daleszyce, Kunów, Wąchock). 
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Jakkolwiek aglomerację staropolską zaklasyfikowano do grona zespołów 

„nie-metropolitalnych” to ma ona jeden z wyŜszych wskaźników funkcji metropoli-

talnych spośród miast liczących mniej niŜ 250 tys. mieszkańców. Poziom rozwoju 

funkcji i dóbr centralnych czy z innej strony metropolitalnych w Ŝaden sposób nie 

odróŜnia jej od „metropolitalnej” aglomeracji rzeszowskiej.  

Podstawą rozwoju gospodarczego regionu obok działalności usługowych są 

przemysły: mineralny, metalurgiczny, elektromaszynowy i spoŜywczy.  

7. Aglomeracja tarnowska 

Aglomeracja tarnowska zlokalizowana jest we wschodniej części wojewódz-

twa małopolskiego. Aglomeracja ta ma charakter monocentryczny, gdzie udział 

głównego miasta w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi 83 %. Spośród wszystkich 

analizowanych, aglomeracja tarnowska ma teŜ najmniejszą liczbę ludności miejskiej 

ogółem. W 2009 r. wynosiła ona 139,2 tys. mieszkańców. Obszar aglomeracji obej-

muje miasto na prawach powiatu Tarnów i powiat tarnowski. Układ ośrodków miej-

skich ma charakter rozłączny, to znaczy, Ŝe w Ŝadnym przypadku nie występuje 

zjawisko ciągłości administracyjnej miast. Uwidacznia się za to dobrze proces su-

burbanizacji w strefie podmiejskiej Tarnowa. Częściowo to zjawisko, ale przede 

wszystkim idea dyfuzji innowacji jaką jest ponowne umiastowienie są powodem 

bardzo dynamicznego wzrostu liczby nowych miast na tym obszarze. Od lat 90. XX 

w. powstało tu ich aŜ pięć. śaden inny zespół miejski, zarówno jeśli wziąć pod uwa-

gę aglomeracje metropolitalne, jak i nie-metropolitalne w Polsce, nie notował tak 

duŜej liczby nowych miast powstałych z ośrodków wiejskich. Więcej nowych miast 

powstało w konurbacji katowickiej, ale poprzez wydzielenie się miast z wcześniej 

istniejących. W aglomeracji tarnowskiej wszystkie nowe miasta mają za sobą miej-

skie tradycje, przerwane w latach 30. XX w.  

Jednak proces rozwoju nowych miast na obszarze aglomeracji tarnowskiej 

prawdopodobnie się juŜ zakończył. Powstawanie nowych ośrodków miejskich  

w oparciu o zurbanizowane wsie bez miejskiej przeszłości jest o wiele mniej praw-

dopodobne.  

Problemem aglomeracji tarnowskiej jest niski poziom funkcji metropolital-

nych, a co jest bezpośrednio uwarunkowane sąsiedztwem aglomeracji krakowskiej. 
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Rozwój ekonomiczny aglomeracji tarnowskiej oprócz działalności usługo-

wych oparty jest na branŜach przemysłowych: chemicznej, elektrotechnicznej i spo-

Ŝywczej.  

Zespoły miejskie na terenie Polski Południowej 

 Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy są takŜe zespoły miejskie  

(w węŜszym rozumieniu równieŜ aglomeracje) dwóch lub więcej miast. Przyjmując 

jednak zarówno ilościowy, jak i - do pewnego stopnia - jakościowy aspekt definicji 

aglomeracji miejskiej, postanowiono dla tych układów przyjąć określenie zespołu 

miejskiego. Podstawą wyznaczenia zespołów miejskich było występowanie zjawi-

ska bezwzględnej ciągłości przestrzeni administracyjnej co najmniej dwóch miast. 

W efekcie na obszarze Polski Południowej zinwentaryzowano 21 tego typu zespo-

łów (tab. 15). Sieć tą uzupełniają ponadto zespoły transgraniczne: Cieszyna – Cze-

skiego Cieszyna (PL-CZ), Jeleniej Góry – Spidlerův Mlyna (PL-CZ), Karpacza – 

Peca pod Snežkou (PL-CZ), Kudowy-Zdrój – Nachodu (PL-CZ), Lądka-Zdrój – 

Javornika (PL-CZ), Szklarskiej Poręby – Harrachova – Rokytnic nad Jizerou (PL-

CZ-CZ), Wisły – Jablunkova (PL-CZ) Zgorzelca – Görlitz (PL-D). Nie były one 

jednak w pracy analizowane. Granicę pomiędzy „aglomeracją nie-metropolitalną”  

a zespołem osadniczym wyznacza liczba 100 tys. mieszkańców, którą według przy-

jętych załoŜeń, powinno mieć główne miasto pierwszej z wymienionych form osad-

niczych. 

Zespoły miejskie zlokalizowane są we wszystkich województwach wchodzą-

cych w skład omawianego obszaru. Przy czym na obszarze woj. świętokrzyskiego 

znajduje się tylko jeden taki zespół.  

Wiele par miast funkcjonuje teŜ w zbliŜonych układach, tzn. są do siebie 

przestrzennie zbliŜone, jednak nie mają bezpośredniej, wspólnej granicy np. Krosno-

Jedlicze w woj. podkarpackim, Olkusz-Bukowno w woj. małopolskim czy Świerza-

wa-Wojcieszów w woj. dolnośląskim.  

Najwięcej zespołów miejskich znajduje się na obszarze województw: podkar-

packiego, dolnośląskiego i opolskiego. Najmniej obok świętokrzyskiego w woje-

wództwie śląskim. Liczne zespoły miejskie w pierwszych trzech wymienionych 

województwach naleŜy tłumaczyć z jednej strony uwarunkowaniami przyrodniczy-
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mi tereny górskie i górzyste oraz zwarte połacie leśne (województwa: dolnośląskie  

i podkarpackie), z drugiej zaś uwarunkowaniami historycznymi i osadniczymi oraz 

infrastruktury transportu (województwa dolnośląskie i opolskie).  

Mała liczba tego typu zespołów województwie śląskim i świętokrzyskim wy-

nika z faktu, Ŝe wiele miast i skupień osadniczych znajduje się w obrębie aglomera-

cji miejskich. Skupienia takie nie były jednak w pracy uwzględniane. 

Najwięcej miast w zespołach miejskich znajduje się na obszarze wojewódz-

twa dolnośląskiego (14), a takŜe podkarpackiego (12) i opolskiego (11).  

RóŜnice w liczbie ludności zespołów miejskich Polski Południowej są zna-

czące (nawet 12-krotne). Dobry przykład stanowi relacja zespołu zawierciańsko-

myszkowskiego (102,4 tys. mieszkańców) do zespołu Rudnika (8,3 tys. mieszkań-

ców). W grupie tej znalazły się z jednej strony układy zbliŜone do aglomeracji „nie-

metropolitalnych”, takie jak na przykład zespół miejski Jeleniej Góry. Z drugiej zaś 

strony widoczne są skupienia małych miast o bardzo lokalnym znaczeniu. 

Biorąc pod uwagę potencjał ludnościowy zespołów miejskich, większość  

z nich mieści się w przedziale 20-70 tys. mieszkańców. Największymi miastami 

tworzącymi swoje zespoły miejskie są wspomniane Jelenia Góra i Nowy Sącz  

z liczbą ludności 84,6 tys. mieszkańców. Inne większe miasta zespołów miejskich 

to: Stalowa Wola (65,4 tys.), Kędzierzyn-Koźle (65,0 tys.) i Zawiercie (52,2 tys.). 

Do grona najmniejszych miast współtworzących zespoły miejskie, ale jednocześnie 

w ich obrębie największe, zaliczyć naleŜy: Piławę, Polanicę-Zdrój, Praszkę, Rudnik 

czy Zawadzkie. śaden z tych ośrodków nie ma więcej niŜ 10 tys. mieszkańców.  

Bardzo róŜna była geneza zespołów miejskich. MoŜna w tym przypadku wy-

róŜnić kilka typów funkcjonalno-genetycznych: 

- warunkowane czynnikami przyrodniczymi (głównie ukształtowanie terenu, granice 

morfologiczne, bieg większej rzeki), 

- warunkowane czynnikami historyczno-własnościowymi (granice dawnych domen, 

regionów historycznych, rywalizacja panujących), 

- warunkowane czynnikami gospodarczymi (skupienia przemysłowe – jedno- lub 

wielobranŜowe, powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych), 

- warunkowane czynnikami komunikacyjnymi (specyfika rozplanowania sieci trans-

portowych, istotność szlaków komunikacyjnych, węzły transportowe) 
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- warunkowane innymi czynnikami.  

Podkreślić jednak naleŜy, Ŝe o powstaniu konkretnego zespołu miejskiego za-

decydowało niejednokrotnie kilka czynników, często równowaŜących się znacze-

niowo.  

 Pierwszy typ genetyczny reprezentuje m.in. skupienie Suchej Beskidzkiej. 

Oba miasta zlokalizowane w tym skupieniu (Sucha Beskidzka i Maków Podhalań-

ski) powstały na skutek wymuszonej, liniowej koncentracji impulsów miastotwór-

czych w dolinie rzecznej otoczonej górskim krajobrazem Beskidu Makowskiego. 

Skupienia tego typu są dość rozpowszechnione w Karpatach Północnych i innych 

rejonach górskich Europy.  

Budowa w późniejszym okresie linii kolejowej utrwaliła znaczenie obu miast, 

cechujących się niezaleŜnością bazy ekonomicznej (działalność usługowa i usługo-

wo-produkcyjna w Suchej Beskidzkiej i produkcyjna w Makowie Podhalańskim).  

Kwestie czynnika historyczno-własnościowego zaznaczyły się natomiast  

w ewolucji układu miejskiego Rudnika i Ulanowa. KaŜde z tych miast stanowiło  

w epoce wczesno- nowoŜytnej ośrodek odrębnej domeny moŜnowładczej. Miasta 

skupione były na niezaleŜnie prowadzonej działalności transportowej, wytwórczej  

i rolniczej w ramach układu lokalizacyjnego miast typu system-sieci [por. Krzyszto-

fik, 2009b]. W okresie późniejszym udało im się przetrwać, stanowiąc niewielkie 

lokalne ośrodki usługowo-produkcyjne dla własnego otoczenia rolniczego. Istotną 

rolę w podtrzymaniu miejskości miały tu takŜe dojazdy do pracy w sąsiednich 

ośrodkach przemysłowych (LeŜajsk, Nisko, Nowa Sarzyna, Stalowa Wola).  

Istotną rolę w kreowaniu zespołów miejskich mają skupienia zakładów prze-

mysłowych umiejscowionych w sąsiednich miejscowościach. Dobrym przykładem 

jest rejon DzierŜoniowa. W ciągu kilku stuleci w sąsiedztwie tego miasta powstało 

wiele uprzemysłowionych wsi, które w ciągu XX w. umiastowiły się. Podstawą 

rozwoju był tu przede wszystkim przemysł włókienniczo-odzieŜowy i elektroma-

szynowy. Miasta zespołu DzierŜoniowa (Bielawa, Pieszyce) pomimo podobieństw 

czynnika miastotwórczego ukształtowały indywidualne układy powiązań gospodar-

czych związanych ze specyfiką produkcji poszczególnych zakładów przemysło-

wych. Zjawisko to obserwowane jest takŜe współcześnie pomimo, widocznego kry-

zysu, który dotknął część miejscowego przemysłu.  
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Innym często spotykanym czynnikiem miastotwórczym, który mógł decydo-

wać o rozwoju zespołu miejskiego był i jest element komunikacyjny. 

W klasycznym układzie, lokalizacji węzła transportowego w obrębie granic 

miasta powoduje on wzrost jego dynamiki rozwoju. Częstym przypadkiem jest jed-

nak powstanie węzła komunikacyjnego w pewnym oddaleniu od istniejącego miasta. 

Zjawisko takie powoduje przeniesienie czynników miastotwórczych poza ośrodek 

miejski. W sąsiedztwie węzła transportowego zaczyna powstawać drugi ośrodek 

miejski, bardzo często związany ze starszym miastem. W większości przypadków 

dochodzi wtedy do powstania tzw. interurbacji [Krzysztofik, 2009a].  

Część z nich integruje się tworząc jedno miasto (np. Kędzierzyn-Koźle), część 

natomiast funkcjonuje rozłącznie tworząc miejskie skupienie administracyjne.  

W niektórych przypadkach czynnikiem miastotwórczym nie musi być nawet 

węzeł komunikacyjny, a jedynie sam przebieg szlaku transportowego wraz z dwor-

cem kolejowym. Przykładem takiej separacji jest powstanie zespołu miast Krapko-

wice-Gogolin. W tym, jak i w większości przypadków szlak komunikacyjny jest 

takŜe pośrednim elementem rozwoju przemysłu, który z czasem moŜe stać się głów-

nym czynnikiem miastotwórczym.  

Jak juŜ zostało podkreślone wcześniej, czynniki rozwoju układów aglomero-

wanych mogą nie tylko zmieniać się w czasie, ale równieŜ mieć zróŜnicowany cha-

rakter w tym samym czasie.  

Interesującym przypadkiem jest zespół Zawadzkich, gdzie rolę wiodącą  

w umiastowieniu tego obszaru miały: wyspecjalizowana wytwórczość i handel (Do-

brodzień), transport kolejowy (Kolonowskie) oraz przemysł (Zawadzkie). W tym 

przypadku dostrzegalna jest pewna niezaleŜność czynników miastotwórczych, cho-

ciaŜ nie da się nie zauwaŜyć w powstaniu tego skupienia czynnika przyrodniczego  

i geograficznego.  

Większość miast funkcjonujących w omawianych zespołach miejskich cechu-

je rozwój niezaleŜny, to znaczy, Ŝe nie są konsekwencją rozwoju większego, sąsied-

niego miasta, co widoczne jest w duŜych aglomeracjach miejskich, głównie poprzez 

rozwój funkcji satelitarnych na drodze procesu suburbanizacji. Wyspecjalizowana 

baza ekonomiczna miast zlokalizowanych w omawianym typie zespołów miejskich 

jest rozłączna i zdominowana głównie funkcjami przemysłowymi. Cechą genetycz-
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ną jest tu raczej niedorozwój, jakiejś istotnej funkcji. Na przykład odsunięcie linii 

kolejowej Racibórz-Opole od Krapkowic spowodowało wspomniano dynamiczny 

rozwój Gogolina, a powstanie węzła kolejowego w odległości kilku kilometrów od 

Sanoka miało i ma bezpośredni wpływ na rozwój Zagórza.  

W ujęciu dynamicznym, niezwykle interesujący jest takŜe translokacyjny ze-

spół Nowego Sącza. Translacja miasta z XIII w., w przeciwieństwie do większości 

przypadków tego typu pozostawiła zarówno tzw. stare miasto (Stary Sącz), jak  

i tzw. nowe miasto (Nowy Sącz). Interesujące było to, Ŝe miasta te rozwijały się  

w oparciu o praktycznie zbliŜone funkcje centralne.  

Bardzo charakterystyczne, zwłaszcza dla obszaru Sudetów są skupienia miast 

o funkcjach uzdrowiskowych i wypoczynkowych, przemieszane niejednokrotnie  

z funkcjami przemysłowymi (zespół Polanicy-Zdroju, południowa część zespołu 

Jeleniej Góry ze Szklarską Porębą, Piechowicami i dawnymi miastami: Cieplice 

Śląskie Zdrój i Sobieszów). W Karpatach ten typ skupienia reprezentuje zespół 

Ustronia z Wisłą, z przedłuŜeniem w kierunku południowej części aglomeracji biel-

skiej (Szczyrk). Formą najbardziej spektakularną są przypadki skupień miast,  

w których młodsze, z reguły XX-wieczne miasto lub miasta zdominowały starszy 

ośrodek o niejednokrotnie średniowiecznej genezie i tradycjach miejskich (Polanica-

Zdrój i Szczytna versus Duszniki-Zdrój, Piława Górna versus Niemcza, Zdzieszowi-

ce versus Leśnica czy Stalowa Wola versus Nisko).  

Rozwój skupień miejskich jest trwałym elementem rozwoju sieci osadniczej 

w jej historycznym rozwoju. Skupienia takie rozwijały się juŜ w epoce feudalnej  

i później w okresie industrialnym. Część z nich zanikła tworząc skupienia zdegra-

dowanych miast, a dziś wsi, jak np. układ: Jaćmierz-Zarszyn w województwie pod-

karpackim. Częstszym przypadkiem jest, gdy jedno z tych miast odzyskało prawa 

miejskie, a drugie nadal jest wsią, jak np. układ: Bodzentyn-Tarczek w wojewódz-

twie świętokrzyskim.  

Do grona zanikłych skupień miejskich naleŜą takŜe układy powstałe z dwóch 

miast połączonych w jedno, tzw. miast-zlepieńców (np. Kędzierzyn i Koźle czy 

Stalowa Wola i Rozwadów). Tej tematyce poświęcone jest jednak osobne studium  

w niniejszej ksiąŜce.  
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Zakończenie 

Miasta w swym rozwoju często tworzą skupienia. Mają one charakter zapla-

nowany, bądź swobodny w swej ewolucji. W kaŜdym przypadku świadczą o pozy-

tywnych – rozwojowych trendach w regionalnych układach osadniczych.  

Powstawanie aglomeracji, w tym takŜe aglomeracji nie-metropolitalnych oraz 

zespołów miast było i jest szczególnie charakterystyczne dla Polski Południowej, 

skupiającej niemal 1/3 wszystkich tego typu form osadniczych, które rozwinęły się 

na obszarze Polski. Z uwagi na specyfikę uwarunkowań rozwojowych, naleŜy nad-

mienić takŜe, Ŝe powstające na tym obszarze skupienia miejskie mają zróŜnicowaną 

typologię zarówno pod względem formy osadniczej, jak równieŜ walorów jakościo-

wych: aglomeracje, aglomeracje nie-metropolitalne, konurbacje, aglomeracje poli-

centryczne, policentryczne aglomeracje nie-metropolitalne, itd.  

Układy zaglomerowane pełnią waŜną funkcję w regionalnych systemach 

osadniczych. W przypadku Polski Południowej uwaga ta zasługuje na szczególne 

podkreślenie. Jak pokazują dane z tab. 16 pozycja miast współtworzących róŜnego 

rodzaju skupienia miast jest bardzo duŜa.  

Interesującym spostrzeŜeniem jest to, Ŝe w pięciu spośród sześciu analizowa-

nych województw odsetek miast wchodzących w skład róŜnych skupionych form 

osadniczych wynosi około 40%. W województwie śląskim jest natomiast dwukrot-

nie większy. O ile moŜna było spodziewać się tego typu proporcji między woje-

wództwem śląskim a pozostałymi analizowanymi, o tyle wartość procentowa dla 

poszczególnych regionów jest zaskakująco wysoka. W niniejszym studium, szcze-

gólnie w odniesieniu do zespołów miejskich przyjęto dość ostre kryterium ciągłości 

administracyjnej miast, nie uwzględniono teŜ uczestnictwa miast w zespołach trans-

granicznych. Łagodząc kryteria kwalifikacyjne, odsetek miast zlokalizowanych  

w niektórych województwach, takich jak np., dolnośląskie wzrósł by jeszcze wyraź-

niej.  

Udział – najbardziej zurbanizowanego – województwa śląskiego najwyŜszy 

jest tylko w przypadku aglomeracji miejskich. Region ten ulega natomiast pozosta-

łym województwom (z wyjątkiem świętokrzyskiego) w udziale ogólnym miejsco-

wości współtworzących zespoły miejskie (tab. 16).  
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Tab. 16. Liczba i odsetek miast zlokalizowanych w formach osadniczych  

Tab. 16. Number and percentage of towns by settlement forms 

Województwo 
Voivodship 

 

D K O R S T 

Polska 
Południowa 
The Southern 

Poland 

Liczba miast ogółem 
Number of town - total 

91 
100% 

59 
100% 

35 
100% 

48 
100% 

71 
100% 

31 
100% 

335 
100% 

Aglomeracje „metropolitalne” 
„Metropolitan” agglomerations 

15 
16,5% 

9 
15,2% 

0 
0,0% 

8 
16,7% 

33 
46,8% 

0 
0,0% 

65 
19,4% 

Aglomeracje „nie-metropolitalne”  
„Non-metropolitan” agglomerations 

11 
12,1% 

8 
13,6% 

4 
11,4% 

0 
0,0% 

18 
25,3% 

11 
35,5% 

52 
15,5% 

Aglomeracje razem 
Agglomerations total 

26 
28,6% 

17 
28,8% 

4 
11,4% 

8 
16,7% 

51 
72,1% 

11 
35,5% 

117 
34,9% 

Zespoły miast 
Urban concentrations 

14 
15,4% 

9 
15,2% 

11 
31,4% 

12 
25,0% 

8 
11,3% 

1 
3,2% 

55 
16,4% 

Miasta w skupieniach ogółem 
Towns in focused urban forms total 

40 
44,0% 

26 
42,0% 

15 
42,8% 

20 
41,7% 

59 
83,4% 

12 
38,7% 

172 
51,3% 

Objaśnienia: D – województwo dolnośląskie, K – województwo małopolskie, O – województwo opolskie, R – 

województwo podkarpackie, S – województwo śląskie, T – województwo świętokrzyskie  

Explanations: D – dolnośląskie voivodship, K – małopolskie voivodship, O – opolskie voivodship, R – podkarpackie 

voivodship, S – śląskie voivodship, T – świętokrzyskie voivodship 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors. 

W zaleŜności od poziomu rozwoju i struktury osadniczej róŜnie prezentuje się 

natomiast udział miast zlokalizowanych w konkretnych typach form osadniczych  

w poszczególnych województwach. O ile w województwie śląskim czy świętokrzy-

skim dominują miasta w aglomeracjach, o tyle w województwie opolskim główną 

rolę odgrywają ośrodki zlokalizowane w zespołach osadniczych.  

Bez względu na analizowane województwo przedstawione fakty pokazują sil-

ne tendencje koncentracji przestrzennej miast w Polsce Południowej, takŜe w regio-

nach, wydawałoby się słabiej umiastowionych. 
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Miasta kurczące się w Polsce Południowej 

Shrinking towns in the Southern Poland 

Wprowadzenie  

Procesem odwrotnym do rozwoju miast, jest ich kurczenie się (shrinkage). 

Pojęcie kurczenia się miast podbudowę naukową głównie w zagranicznych, a szcze-

gólnie niemieckich badaniach naukowych [Hager, Schenkel, 2000; Beauregard, 

2003, 2009; Altrock, 2005; Benke, 2005; Shrinking…, 2005; Atlas…, 2006; Bernt, 

2007; Couch et al., 2005; Steinführer, Haase, 2007; Turok, Mykhnenko, 2007a, 

2007b; Großmann et al., 2008a; Großmann et al., 2008b; Haase, 2008; Mykhnenko, 

Turok, 2008; Audirac, 2009; Haase et al., 2009]. Spośród polskich prac na uwagę 

zasługuje przede wszystkim opracowanie A. Radzimskiego [2009].  

Generalnie w definicji kurczenia się miast w odróŜnieniu od depopulacji pod-

kreśla się równieŜ istotność czynników, które stoją za ubytkiem ludności oraz kon-

sekwencje jakie ten ubytek niesie na polu problemów: ekonomicznych, społecznych, 

kulturalnych czy przestrzennych.  

Istotnym czynnikiem w definiowaniu miast kurczących się jest teŜ problem 

globalnych lub ogólnokrajowych zmian zachowań społeczno-psychologicznych (np. 

ponowoczesność, utylitaryzm, konsumpcjonizm, egoizm, itp.) 

Większość opracowań traktujących o kurczeniu się miast odnosi się do badań 

nad miastami średnimi, duŜymi i wielkimi. Wielkość miasta ma tu o tyle istotne 

znaczenie, Ŝe w sposób bardziej czytelny pozwala wychwytywać wewnętrzne me-

chanizmy destabilizacji społeczno-ekonomicznych, które mogą wpływać na kurcze-

nie się miasta lub z innej strony pokazywać przestrzenne zróŜnicowanie tego zjawi-

ska [Governance…, 2009-2012]. Jednak z uwagi na regionalny aspekt badań niniej-

szego opracowania, postanowiono do rozwaŜań włączyć wszystkie miasta, które 

zlokalizowane są na analizowanym w nim obszarze. Ujęcie takie pozwala ściślej 

zwrócić uwagę na lokalne i regionalne kumulacje badanego zjawiska, a takŜe uwy-

puklić zjawiska, które są typowe dla miast róŜnych przedziałów wielkościowych, 

jeśli chodzi o zaludnienie.  
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Zjawisko kurczenia się miast definiowane we wcześniejszych badaniach jako 

depopulacja, występowało na obszarze Polski Południowej we wszystkich okresach 

historycznych, a spowodowane było bardzo róŜnymi czynnikami. Procesy depopu-

lacyjne w przeszłości miały dwa podstawowe czynniki determinujące – pierwszy to 

róŜne klęski elementarne (powodzie, susze, zarazy, wojny), drugi natomiast to 

zmiany systemów i elementów gospodarczych zarówno w wymiarze jakościowym 

(np. przejście z komunikacji wozami na przewozy kolejowe, zanik powiązań gospo-

darczych w ramach wczesno- nowoŜytnego układu lokalizacyjnego miast typu sys-

tem-sieci), jak i ilościowym (przesunięcia przestrzenne i zmiany w sieci przedsię-

wzięć ekonomicznych, np. produkcyjnych).  

Kurczenie się miast było jednym z podstawowych czynników, który prowa-

dził do ruralizacji i degradacji prawno-administracyjnej miast. W procesie rozwoju 

sieci osadniczej w Polsce Południowej widać dość charakterystyczne zjawisko,  

w którym miasta pozbawione praw miejskich podzieliły się na dwie grupy.  

W pierwszej znalazły się miasta w większości rozwojowe (notujące wzrost liczby 

ludności), które stały się celem polityki przestrzennej swoich większych sąsiadów  

i zostały wchłonięte w ich obręb. I drugi typ to miasta kurczące się stanowiące tło 

przekształceń miast we wsie, ich ruralizacji czy z innego punktu widzenia agraryza-

cji. Badania nad rozwojem demograficznym miast województwa śląskiego [Kantor-

Pietraga, Krzysztofik, 2009], pokazują, Ŝe kurczeniu się demograficznemu i prze-

kształceniu we wsie mogą ulec nawet ośrodki o znacznym potencjale administracyj-

nym, takie jak niegdyś powiatowy Lelów.  

W okresie XIX i pierwszej połowy XX w., moŜna było zaobserwować trend 

rosnący w potencjale demograficznym miast Polski Południowej. To znaczy dość 

ustabilizowaną sytuację w miasteczkach usługowo-handlowych (ograniczony wzrost 

lub stabilizacja liczby ludności) i dynamiczny wzrost w miastach industrializujących 

się i całkiem nowych ośrodkach przemysłowych. 

W czasie II wojny światowej (1939-1945) depopulacja dotknęła wszystkie 

miasta regionu, w nielicznych tylko, o bardzo silnych funkcjach przemysłowych lub 

będących ośrodkami nowego osadnictwa w 1946 r. zanotowano liczbę mieszkańców 

większą niŜ tuŜ przed wybuchem wojny.  
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Najbardziej znamienny był tutaj przypadek Wrocławia, największego miasta 

Europy, które na skutek wojny i jej konsekwencji politycznych „wymieniło” w za-

sadzie całą 600-tysięczną ludność, przy początkowym oczywiście jej ubytku,  

w latach 40. XX w.  

 Po II wojnie światowej część małych miasteczek, głównie na wschodzie ba-

danego obszaru, zaczęła się w znaczniejszym stopniu wyludniać lub stagnować. 

Zjawiska te determinowała przede wszystkim utrata silnych funkcji handlowych  

i usługowych. Zjawisko to było wynikiem wprowadzenia gospodarki socjalistycznej 

z jednej strony, a zagładą związanej z tymi działalnościami ludności Ŝydowskiej,  

z drugiej strony, Na obszarze Śląska włączonego do Polski po II wojnie światowej 

problemem małych miast był natomiast takŜe niski wskaźnik napływu migracyjne-

go, który w większości przypadków nie zrównowaŜył ubytków ludności związanych 

z II wojną światową.  

O ile baza ekonomiczna małych miast nie została uzupełniona wyraźnymi 

funkcjami wyspecjalizowanymi, zwłaszcza przemysłowymi, to potencjał demogra-

ficzny tego typu osiedli, był generalnie mniejszy lub porównywalny do tego, który 

notowano dla okresu międzywojennego.  

Innego typu sytuacja miała miejsce w miastach średnich i duŜych. W tym 

przypadku straty wojenne zostały wyrównane juŜ w latach 70., w części silnie 

uprzemysłowionych większych miast nawet juŜ w latach 50. czy 60. XX w. Rozwój 

miast w Polsce Południowej, ale takŜe na jej pozostałym terytorium, był wprost 

proporcjonalny do rozwoju miejscowego przemysłu, względnie skrajnie wyspecjali-

zowanych funkcji usługowych.  

Załamanie gospodarcze związane ze zmianami systemowymi przełomu lat 80. 

i 90. XX w. spowodowało odwrócenie trendów w rozwoju wielu miast. Przede 

wszystkim impet rozwojowy straciło wiele średnich i duŜych miast. Problem ten 

dotknął w największym stopniu rejony rozwijające się w oparciu o silny czynnik 

przemysłu tradycyjnego. W lepszej sytuacji znalazły się generalnie miasta o duŜym 

zróŜnicowaniu branŜowym przemysłu i rozwiniętych usługach, takŜe wyspecjalizo-

wanych.  

Tak jak rozwój przemysłu dynamizował wzrost liczby ludności, tak jego re-

gres jest i był w dość prostej korelacji z kurczeniem się miasta. Bardzo widoczne 
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jest to przede wszystkim tam, gdzie nie napłynęły nowe inwestycje. Czynnik eko-

nomiczny nie wyjaśnia jednakŜe wszystkich przypadków kurczenia się miast. Do-

brym przykładem odzwierciedlającym to stwierdzenie są Katowice. Miasto naleŜy 

do stosunkowo najmniej dotkniętych regresem gospodarczym większych miast Pol-

ski Południowej i Polski w ogóle. Ośrodek ten ma niski wskaźnik bezrobocia, do-

brze rozwinięty sektor przemysłowy i usługowy, w części oparty takŜe o nowe in-

westycje ekonomiczne. Katowice posiadają takŜe najlepiej rozwinięty w wojewódz-

twie śląskim zespół funkcji i instytucji o charakterze metropolitalnym, co jest istot-

nym czynnikiem synergii w rozwoju miast. Jednocześnie w latach 1988-2009 straci-

ły około 20% populacji, co w liczbach realnych daje liczbę blisko 60 tys. osób. 

W wyjaśnianiu kurczenia się miast istotne są więc takŜe zjawiska związane  

z ogólnymi procesami demograficznymi czy społecznymi, takimi jak – nowe modele 

rodziny, starzenie się ludności, migracje, w tym zagraniczne, suburbanizacja, kwe-

stie związane z postrzeganiem miasta przez mieszkańców i inne [Governance…, 

2009-2012].  

W zasadzie kaŜdy przypadek kurczenia się miasta, rozpatrywać naleŜy osob-

no. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do większych miast. Istnieje jednak pewien do-

bór cech definicyjnych uwarunkowania się kurczenia się miast. Za kluczowe naleŜy 

uznać: regres ekonomiczny i jego konsekwencje w postaci bezrobocia, przemiany 

demograficzne takie jak starzenie się ludności i zmniejszającą się liczbę członków 

przeciętnej rodziny, suburbanizację, konkurencję międzymiejską o nowych miesz-

kańców czy wizerunek miasta, jako przestrzeni Ŝyciowej.  

Czynniki te występują pojedynczo lub w powiązaniu ze sobą. W kaŜdym mie-

ście inaczej. W przebadanych szczegółowo - Bytomiu i Sosnowcu znaczenie pierw-

szorzędne miały regres ekonomiczny i powszechnie występujące w Polsce problemy 

demograficzne. W Bytomiu dodatkowo były to kwestie związane z powszechnością 

zagranicznych migracji ekonomicznych oraz percepcja niedoinwestowanej tkanki 

mieszkaniowej tworzącej ogólnie niekorzystne wraŜenie zarówno na mieszkańcach, 

jak i przyjezdnych, w części takŜe potencjalnych nowych mieszkańcach [Krzyszto-

fik i in., 2010].  
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Miasta kurczące się Polski Południowej w ujęciu przestrzennym i systemowym 

W procedurze badań miast kurczących się demograficznie wydzielono trzy 

etapy. W pierwszym zinwentaryzowano wszystkie miasta Polski Południowej, pod 

kątem obserwacji zmian liczby ludności w okresie 1988-2009. W celu uszczegóło-

wienia analizy oraz wychwycenia pewnych trendów krótkoterminowych przyjęty 

okres badawczy podzielono na dwa podokresy: podokres lat: 1988-2002 i podokres: 

lat 2002-2009. W tym celu zebrano informacje o zaludnieniu wszystkich miast Pol-

ski Południowej, które w 2009 r. posługiwały się prawem miejskim. Z uwagi na 

wstępne załoŜenie badań przedziałów czasowych, odrzucono miasta, które prawa 

miejskie uzyskały w latach 2003-2009.  

Efektem tej części procedury badawczej było określenie grupy miast rozwija-

jących się i grupy miast kurczących się.  

 Do drugiego etapu badań zakwalifikowano tylko te miasta, które w latach 

1988-2009 wykazały się spadkiem liczby ludności równym lub większym niŜ 2,5%. 

ZałoŜono, Ŝe depopulacja mniejsza lub równa 2,5%, moŜe być trendem okresowym  

i nie do końca świadczy o zjawisku kurczenia się miasta. Uwaga ta odnosi się 

zwłaszcza do tych miejscowości, w których zauwaŜalna była w latach 2002-2009 

tendencja wzrostowa, względnie stabilizacja stanu zaludnienia. 

Jednocześnie w opracowaniu uŜywa się pojęcia miast stagnujących. Za takie 

przyjęto rozumieć miejscowości, w których dynamika zmian zaludnienia dla okresu 

1988-2009 mieści się w przedziale od -2,5% do 2,5%. Miasta, w których nastąpił 

przyrost ludności na poziomie 2,5% lub więcej zdefiniowano natomiast jako ośrodki 

rozwojowe. ZałoŜono wstępnie, Ŝe przedział miast stagnujących, jako przedział 

jakościowo pośredni jest najlepszym rozwiązaniem problemu prostej, często nie do 

końca sprawdzalnej dychotomii określeń: depopulacja (saldo ujemne) i przyrost 

liczby ludności (saldo dodatnie).  

Tak zdefiniowane miasta kurczące się podzielono na sześć typów, uwzględ-

niając dynamikę depopulacji z jednej strony; z drugiej natomiast uwypuklono skalę 

ilościową zmian, a więc odsetek liczby ludności w danym roku w stosunku do wy-

branego, uwzględnionego w pracy poprzedniego.  

Efektem tego jest propozycja typologii ośrodków kurczących się z uwzględ-

nieniem dwóch powyŜszych cech – dynamiki i skali zmian. W pracy wyróŜniono: 
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- miasta kategorii pierwszej, tzn. kurczące się okresowo i w ograniczonym stopniu 

(wartość całkowita depopulacji od -2,5% do -6,5%; depopulacja w jednym podokre-

sie), 

- miasta kategorii drugiej, tzn. kurczące się trwale, ale w ograniczonym stopniu 

(wartość całkowita depopulacji od -2,5% do -6,5%; depopulacja w dwóch podokre-

sach), 

- miasta kategoria trzeciej, tzn. okresowo kurczące się, ale w znacznym stopniu 

(wartość całkowita depopulacji od -6,5% do -12,5%; depopulacja w jednym pod-

okresie), 

- miasta kategorii czwartej, tzn. trwale i silnie kurczące się (wartość całkowita depo-

pulacji od -6,5% do -12,5%; depopulacja w dwóch podokresach), 

- miasta kategorii piątej, tzn. okresowo bardzo silnie się kurczące (wartość całkowita 

depopulacji od -12,5% do -40,0%; depopulacja w jednym podokresie) 

- miasta kategorii szóstej, tzn. bardzo silnie i trwale się kurczące (wartość całkowita 

depopulacji od -12,5% do -40,0%; depopulacja w dwóch podokresach).  

W części trzeciej niniejszego studium dokonano próby analizy uwarunkowań 

i konsekwencji zjawiska kurczenia się demograficznego miast na obszarze Polski 

Południowej. Uwzględniono tu zarówno generalne cechy determinujące, jak równieŜ 

w kilku przypadkach wskazano na indywidualne trajektorie depopulacji.  

Na badanym obszarze Polski Południowej w 2009 r. funkcjonowało 456 

miast. Pięć nowych ośrodków prawa miejskie uzyskało z dniem 01 stycznia 2010 r. 

Od 2011 r. miastami są takŜe Nowe Brzesko w województwie małopolskim i Pruch-

nik w województwie podkarpackim. Jednak zarówno one, jak i te, które uzyskały 

przywileje miejskie w latach 2003-09 nie były brane pod uwagę. Z powodów for-

malnych ośrodki umiastowione w tym okresie zdecydowano się umieścić jedynie w 

tabelach aneksowych prezentujących liczbę ludności poszczególnych miast w latach 

1988-2009 (tab. 20-25).  

Pierwsza uwaga nasuwająca się przy analizie procesu kurczenia się miast Pol-

ski Południowej, to jego bardzo wyraźne zróŜnicowanie przestrzenne. Generalnie 

zjawisko to bardziej zaznacza się w miastach historycznego Śląska, niŜ Małopolski 

(ryc. 16). Z innej strony w województwach zachodnich (dolnośląskie, opolskie, ślą-

skie) niŜ wschodnich (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Wyjaśnienie tej 
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zaleŜności stanowi odmienna struktura historyczna i społeczno-kulturowa sieci 

miast w tych regionach. 

Ryc. 16. Rozmieszczenie miast kurczących się w Południowej Polsce 

Fig. 16. Distribution of shrinking cities in the Southern Poland 

 
Objaśnienia: Wskaźnik depopulacji miast w latach 1988-2009: A) od -55% do -10%; B) od -10% do -5%; C) od  

-5% do -2,5%. 

Explanations: Index of depopulation of towns, 1988-2009: A) from -55% to -10%; B) from -10% to -5% ; C) from  

-5% to -2,5%. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  

Czynnik historyczny widać chociaŜby w podziale badanego obszaru na tereny 

dawnych trzech państw zaborczych i trwające w tym względzie dziedzictwo tamtych 

czasów. Ogólnie moŜna stwierdzić wysoki stopień kurczenia się miast na obszarze 

dawnych Prus, dość wysoki na obszarze dawnego zaboru rosyjskiego i niski na ob-

szarze dawnego zaboru austriackiego. Pewne regionalne uwarunkowania ma takŜe 

zróŜnicowanie tego procesu na historycznym Górnym Śląsku (część województw 

śląskiego i opolskiego).  

Podziały historyczne stanowią tło zróŜnicowań kulturowo-społecznych. Po 

pierwsze naleŜy stwierdzić, Ŝe ludność Małopolski oraz Górnego Śląska, poza naj-

większymi i nowo uprzemysłowionymi miastami jest tzw. ludnością zasiedziałą, 

podkreślającą duŜą więź z tradycją, kulturą, religią. Ten ostatni czynnik jest jednak 
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rozumiany odmiennie w „galicyjskiej” części Małopolski (zabór austriacki) i tej, 

która wchodziła do 1918 r. w skład tzw. Kongresówki (zabór rosyjski). W pierw-

szym spośród regionów postępowanie społeczne i indywidualne według norm reli-

gijnych jest znacznie bliŜsze załoŜeniom teologicznym, niŜ w przypadku Kongre-

sówki, co umacnia z kolei trwanie określonych norm społecznych. 

 Całość tworzy oczywisty, pozytywny klimat pewnych zjawisk społeczno-

demograficznych, takich jak: wstępowanie w związki małŜeńskie, płodność kobiet, 

ograniczenia mentalne dla rozwodów, toŜsamość miejsca zamieszkania, konstytu-

owanie wspólnot lokalnych, itp. Zjawiska te najbardziej charakterystyczne są dla 

mniejszych miejscowości, obok wsi, takŜe małych miast. Dlatego skala depopulacji 

mniejszych miast województw małopolskiego i podkarpackiego jest niŜsza niŜ we 

wszystkich pozostałych jednostkach wchodzących w skład Polski Południowej.  

Czynnik historyczny potwierdza nawet fakt podziału zjawiska kurczenia się 

miast w obrębie województwa małopolskiego. W jego części lewobrzeŜnej naleŜącej 

niegdyś do zaboru rosyjskiego, depopulacja jest bardzo widoczna, podczas gdy  

w części prawobrzeŜnej naleŜącej do zaboru austriackiego ma ona ograniczony cha-

rakter. Skalę kurczenia się miast w części lewobrzeŜnej ograniczają dodatkowo takie 

czynniki, jak jej mała powierzchnia oraz lokalizacja w strefie oddziaływania aglo-

meracji krakowskiej (zjawisko suburbanizacji). Kwestie te zostaną poruszona  

w dalszej części tego opracowania.  

Ludność Dolnego Śląska (województwo dolnośląskie i część opolskiego) to 

ludność napływowa lub jej kolejne generacje. Ludność ta jest bardziej liberalnie 

nastawiona do pewnych tradycyjnych norm społecznych, większa jest tu takŜe ru-

chliwość społeczna wynikająca z ograniczonego stopnia przywiązania do miejsca 

zamieszkania. Wszystko to w odniesieniu zwłaszcza do województwa podkarpac-

kiego tworzy przeciwległy biegun zachowań społecznych współdecydujących  

o badanym tu zjawisku kurczenia się miast.  

Kolejnym czynnikiem, powiązanym historycznie jest takŜe kwestia struktury 

ekonomicznej w mniejszych miastach Śląska i Małopolski. OtóŜ do początku lat 90. 

XX w. przetrwały podziały na małe miasta usługowo rolnicze we wschodniej Polsce 

i małe miasta usługowo-przemysłowe na Śląsku.  
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W pierwszym przypadku struktury usługowo-rolnicze z ograniczonym 

uprzemysłowieniem, częstymi dojazdami do przemysłu w innych miastach, tworzy-

ły powolny, ale ewolucyjny i zróŜnicowany rozwój miejscowej bazy ekonomicznej.  

W drugim przypadku mieliśmy do czynienia generalnie ze strukturami typo-

wymi dla duŜych miast, silnie opartymi o działalności przemysłowe. W powojen-

nym rozwoju tych miast napływ migracyjny związany z miejscowym przemysłem 

mógł mieć niejednokrotnie dość dynamiczny charakter, a co związane było z bieŜą-

cym zapotrzebowaniem na siłę roboczą. W przypadku mniejszych miast generalną 

róŜnicą pomiędzy Dolnym Śląskiem a województwem podkarpackim, było to, Ŝe  

w tym pierwszym regionie ośrodki te były miejscem dojazdów do pracy w przemy-

śle, a w tym drugim - wyjazdów do pracy w przemyśle. Na Górnym Śląsku, w jego 

rolniczej (opolskiej) części struktury ekonomiczne zbliŜone były raczej do tych  

z województwa podkarpackiego.  

Wszystkie te zróŜnicowania miały swoje przełoŜenie w procesie kurczenia się 

miast w latach 90. XX w. i po 2000 r. Kurczenie się miast w duŜej części utoŜsamia 

się bowiem z kryzysem przemysłu, dezindustrializacją. W zasadzie kurczenie się 

miast dotknęło w mniejszym lub większym stopniu wszystkie dawne miasta prze-

mysłowe, zwłaszcza te opierające swój byt na przemysłach tradycyjnych. Dlatego 

teŜ przekształcenia społeczno-gospodarcze i kryzys ekonomiczny ostatnich 20 lat  

w szczególny sposób dotknął miasta, w których działalność przemysłowa była wio-

dącą lub silnie współdecydującą. Tym takŜe naleŜy wyjaśniać kryzys demograficzny 

małych i średnich miast Śląska, a zwłaszcza Dolnego Śląska.  

Dotychczasowe wyjaśnienia zróŜnicowań stopnia depopulacji miast podkre-

ślały to w ujęciu raczej mniejszych miast. W przypadku miast większych czołową 

rolę odegrał przede wszystkim, wspomniany powyŜej kryzys przemysłu, a gałęzi 

przemysłu tradycyjnego w sposób szczególny.  

Skala kurczenia się miast przemysłowych jest bezdyskusyjna. W rankingu 

opartym o spadek zaludnienia wyraŜonym przez wartości procentowe (tab. 17) mia-

sta przemysłowe stanowią, obok miasteczek rolniczo-usługowych i uzdrowisk, jedną 

z trzech grup ośrodków z największymi odsetkami odnotowanego w latach 1988-

2009 spadku liczby mieszkańców. Spośród 20 miast zajmujących czołową pozycję 

w tym rankingu, 11 to miasta, których rozwój opierał się lub częściowo jeszcze 
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opiera o rozwój przemysłów tradycyjnych. W ujęciu wartości bezwzględnych (tab. 

18) widać, Ŝe pierwszych 14 miast (z innej strony: 18 z 20 pierwszych w zestawie-

niu) z najwyŜszym wskaźnikiem ubytku ludności to dawne potęŜne ośrodki przemy-

słów tradycyjnych, głównie na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego.  

Tab. 17. Ranking miast kurczących się według wartości ubytku procentowego 

Tab. 17. The shrinking towns ranking by values of percentage population decrease 

Miasto 
Town 

Procentowy ubytek 
ludności 

Percentage population 
decrease 

Rzeczywisty ubytek 
ludności (w tys.) 

Population decrease  
Numerical values (thous.) 

Wodzisław Śląski 

Toszek 
Pszczyna 
Tychy 

Będzin 
Bytom 
Skalbmierz 

Działoszyce 
Iwonicz-Zdrój 
Ujazd 

Chorzów 
Katowice 
Kolonowskie 

Mysłowice 
Tarnowskie Góry 
Boguszów-Gorce 

Ruda Śląska 
Sosnowiec 
Duszniki-Zdrój 

Piekary Śląskie 
Knurów 
Miasteczko Śląskie 

Szklarska Poręba 
Zawichost 

-56 

-39 
-34 
-31 

-24 
-23 
-23 

-20 
-20 
-20 

-19 
-19 
-19 

-18 
-18 
-17 

-17 
-17 
-16 

-16 
-15 
-15 

-15 
-15 

-62,1 

-1,4 
-12,8 
-58,1 

-18,5 
-55,6 
-0,3 

-0,2 
-0,4 
-0,3 

-21,4 
-57,4 
-0,6 

-16,9 
-13,4 
-3,3 

-23,9 
-37,4 
-0,9 

-9,4 
-5,8 
-1,1 

-1,2 
-0,3 

Źródło: Opracowanie własne.  

Source: By authors.  

Przykładów moŜna przytaczać więcej w zaleŜności od przypadku miasta. 

Ogólnie jednak naleŜy podkreślić dość dobrze widoczną w miastach kurczących się 

zaleŜność: likwidacja miejsc pracy � wzrost bezrobocia � pogorszenie się klimatu 

społecznego i ekonomicznego � zmiana w zachowaniach społeczno-demograficz-
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nych (spadek przyrostu naturalnego, migracje) � wieloaspektowe, często samona-

pędzające się zjawisko kryzysowego kurczenia się miasta. 

Tab. 18. Ranking miast kurczących się według rzeczywistej wartości ubytku  

Tab. 18. The shrinking towns ranking by numerical values of population decrease 

Miasto 
Town 

Rzeczywisty ubytek 
ludności (w tys.) 

Population decrease  
Numerical values (thous.) 

Procentowy ubytek 
ludności 

Percentage population 
decrease 

Wodzisław Śląski 

Tychy 
Katowice  
Bytom 

Sosnowiec 
Ruda Śląska 
Chorzów 

Wałbrzych 
Będzin 
Gliwice 

Mysłowice 
Częstochowa 
Tarnowskie Góry 

Zabrze 
Pszczyna 
Piekary Śląskie 

Dąbrowa Górnicza 
Siemianowice Śląskie 
Jastrzębie Zdrój 

Jelenia Góra 
Kędzierzyn-Koźle 

-62,1 

-58,1 
-57,4 
-55,6 

-37,4 
-23,9 
-21,4 

-18,6 
-18,5 
-17,0 

-16,9 
-14,8 
-13,4 

-13,2 
-12,8 
-9,4 

-8,3 
-8,1 
-8,1 

-7,9 
-7,2 

-56 

-31 
-19 
-23 

-17 
-17 
-19 

-13 
-24 
-9 

-18 
-6 

-18 

-7 
-34 
-16 

-6 
-11 
-9 

-8 
-11 

Źródło: Opracowanie własne.  

Source: By authors.  

Masowość depopulacji wiąŜe się w przypadku miast przemysłowych ze skalą 

zatrudnienia, a co za tym idzie takŜe likwidacji miejsc pracy. Uwaga ta odnosi się 

tak do pojedynczych zakładów przemysłowych (np. Ostrowiec Świętokrzyski, Sta-

lowa Wola), jak i grupy zakładów w konkretnych miastach lub okręgach przemy-

słowych (np. miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego). 

Na skutek przemian społeczno-ekonomicznych przełomu tysiącleci, wiele 

miast straciło całą lub prawie całą dotychczasową bazę ekonomiczną. Dość wspo-

mnieć, Ŝe nie istnieje legalne górnictwo węgla kamiennego w dawnym Zagłębiu 

Wałbrzyskim; w Chorzowie w 2006 r. było więcej zatrudnionych w rolnictwie  
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i leśnictwie, niŜ w górnictwie; w Sosnowcu nie istniej ponad 80% miejsc pracy  

w przemyśle, które odnotowywane były w 1985 r., a w Bytomiu z pięciu została juŜ 

tylko jedna kopalnia węgla kamiennego.  

W modelu tym pojawia się ostatecznie takŜe zły wizerunek miasta, jako: 

- miasta, gdzie, swojego bytu nie mogą kontynuować dotychczasowi mieszkańcy 

(emigracja), 

- miasta, w którym nie mogą realizować swoich planów Ŝyciowych młodsze pokole-

nia (emigracja młodych), 

- miasta, gdzie nie osiedlają się potencjalni nowi migranci (brak imigracji), 

- miasta traktowanego utylitarnie (suburbanizacja). 

 Niekorzystny wizerunek miasta pogłębiany jest często problemami związa-

nymi z zagospodarowaniem przestrzennym (duŜy udział nieuŜytków i terenów typu 

brownfields, obszary zdegradowane działalnością górniczą, dekapitalizacja zabudo-

wy z powodów organizacyjnych i ekonomicznych, brak nowych inwestycji polep-

szających percepcję miasta przez mieszkańców i inne).  

Efektem tego jest dodatkowe utrwalenie stereotypu miasta, jako nie zachęca-

jącego do zamieszkania. Powszechność tej opinii potwierdzają takŜe badania sonda-

Ŝowe takie jak: ranking na najbardziej „odpychające miasto”, gdzie w pierwszej 10 

znalazły się przede wszystkim kurczące się miasta Polski Południowej, z Bytomiem, 

Wałbrzychem i Rudą Śląską na czele [Krzysztofik i in., 2010].  

Model ten często uzupełniany jest takŜe przestrzennym aspektem kurczenia 

się, któremu po części poświęcone jest odrębne studium niniejszego opracowania. 

Przejawia się ono separacją terytorialną w miastach, przeŜywających kryzys ekono-

miczny, zwłaszcza tych, które zostały nieproporcjonalnie powiększone w latach 70. 

XX w. Atmosfera kryzysu miasta, przy wzroście samorządności i poczucia lokalno-

ści doprowadziła do dezintegracji terytorialnej kilku miast Górnego Śląska i Zagłę-

bia Dąbrowskiego (m.in. Będzina, Bytomia, Mysłowic, Tarnowskich Gór, Tychów, 

Wodzisławia Śląskiego), czego efektem były restytucje praw miejskich dla nowo 

powstałych ośrodków. Tendencje separatystyczne dodatkowo zaznaczały się m.in. 

w: Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu. 

Zmiany terytorialne były jednymi z najwaŜniejszych czynników współdecy-

dujących o ogólnym ubytku liczby ludności większych miast województwa śląskie-
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go. W mniejszym stopniu lub w ogóle nie zaznaczyły się w innych województwach, 

a przypadki Zagórza (jeszcze w latach 80. XX w.) w województwie podkarpackim  

i Szczawnicy w latach 2000. w województwie małopolskim naleŜy uznać za od-

osobnione. Częściej pojawiały się tendencje separatystyczne, zwłaszcza w odniesie-

niu do dawnych miast współistniejących w granicach innych (Kędzierzyn-Koźle, 

Stalowa Wola).  

Kurczenie się miast dotknęło jeszcze dwa inne typy gospodarcze miast,  

a mianowicie uzdrowiska, zarówno karpackie, jak i sudeckie oraz miasteczka bez 

rozwiniętej produkcyjno-usługowej bazy ekonomicznej, a jednocześnie z niskim 

poziomem zaludnienia.  

Pierwsza grupa miast – uzdrowiska i wczasowiska, mogą być tutaj pewnym 

zaskoczeniem. W pierwszej dwudziestce miast z największym odsetkiem ubytku 

liczby ludności, znalazły się aŜ cztery ośrodki o takich funkcjach (tab. 17). W więk-

szości przypadków są to bowiem miejscowości, które odniosły sukces ekonomiczny 

na forum przemian społeczno-gospodarczych ostatnich lat. Popyt na świadczone 

usługi jest stale zaspokajany rosnącą podaŜą (liczba obiektów, liczba pokoi, liczba 

udzielonych noclegów, napływ odwiedzających z zagranicy). Z tego teŜ powodu 

pojęcie traktowanego wieloaspektowo kurczenia się miast jest w tym przypadku 

częściowo dyskusyjne. 

Depopulację miast wypoczynkowych naleŜy tłumaczyć, co jest paradoksem, 

wzrostem elitarności tych miejscowości, co z kolei moŜe powodować wzrost pozio-

mu renty gruntowej. To ostanie zjawisko w prosty sposób przekłada się natomiast na 

rozwój procesu suburbanizacji. W przypadku górskich zdrojowisk i wczasowisk, 

których populacja rzadko przekracza 10 tys. mieszkańców, korzystniejsze byłoby 

raczej stwierdzenie – „urbanizacji sąsiedzkiej”. Oznacza to wzrost liczby mieszkań-

ców w wiejskim (podmiejskim) otoczeniu nieduŜych elitarnych miast wypoczynko-

wych, kosztem tych ostatnich. Najlepszym przykładem zjawiska depopulacji miasta 

wypoczynkowego i wzrostu liczby ludności jego wiejskiego formalnie otoczenia jest 

Zakopane, które zanotowało 10% spadek liczby mieszkańców i notujące wzrost 

liczby mieszkańców gminy okalającego to miasto powiatu tatrzańskiego.  

Innym problemem jest fakt, Ŝe społeczności uzdrowisk w duŜej mierze repre-

zentują cechy społeczne, edukacyjne i kulturowe typowe dla środowisk wielkomiej-
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skich, w pewnym stopniu silnie mieszczańskich. Ta część dorastającego młodego 

pokolenia, która wychowana jest w takim środowisku, a która nie widzi swoich za-

interesowań ekonomicznych w usługach turystycznych czy wypoczynkowych, jest 

bardzo silnie naraŜona na migracje do większych miast, gdzie moŜe realizować swo-

je aspiracje. Jest to więc czynnik społeczno-demograficzny bardzo typowy dla tej 

grupy osiedli. W przypadku większych miast przeradza się on raczej w zjawisko 

suburbanizacji i jest znacząco korzystniejszy niŜ ten opisany powyŜej.  

Drugi typ ekonomiczny miast kurczących się to małe miasta bez silnej bazy 

ekonomicznej, w rozumieniu głównie funkcji produkcyjnych przemysłu. W gronie 

tym znalazły się często na wpół-rolnicze, niewielkie ośrodki województwa opol-

skiego i świętokrzyskiego, liczące niejednokrotnie mniej niŜ 2000 mieszkańców. 

Funkcje usługowe są tu na podstawowym (gminnym) poziomie, co w Ŝaden sposób 

nie czyni tych miejscowości konkurencyjnymi wobec sąsiednich miast powiato-

wych. O wojewódzkich juŜ nie wspominając. Uogólniając mają one charakter więk-

szych wsi gminnych, nie posiadając jednocześnie tak silnych uwarunkowań ekono-

micznych swojego rozwoju jak wspomniane ośrodki wiejskie, a będąc jednocześnie 

miastami, nie tworzą często nawet namiastki Ŝycia miejskiego. Część z nich mia-

stami jest tylko z uwagi na tradycje historyczne, a przy trwałej tendencji depopula-

cyjnej naraŜone są w perspektywie przyszłości na utratę posiadanych przywilejów. 

Działoszyce w 2009 r. miały nieco ponad 1000 mieszkańców, a Skalbmierz niespeł-

na 1300. W obu przypadkach zjawisko kurczenia się trwa nadal.  

W ujęciu procentowym ranking na najbardziej kurczące się miasto, warunko-

wane wyłącznie zjawiskiem depopulacji, wygrał jednak niewielki Toszek w woje-

wództwie śląskim, zlokalizowany jednak w pewnym oddaleniu od rdzenia konurba-

cji katowickiej. Ubytek ludności w latach 1988-2009 wyniósł aŜ 39%. Miasto to 

reprezentuje typ nieduŜych miast liczących poniŜej 10000 mieszkańców, znajdują-

cych na historycznym Górnym Śląsku, których depopulacja warunkowana jest mi-

gracjami zagranicznymi, powiązanymi często z ograniczoną bazą ekonomiczną, a co 

zostało przedstawione w powyŜej. U podstawy zjawisk depopulacyjnych stoi  

w omawianym regionie czynnik historyczno-demograficzny, na który składa się 

zamieszkiwanie na tym obszarze około 300-tysięcznej mniejszości niemieckiej oraz 

mniejszości śląskiej mogącej się ubiegać o nadanie obywatelstwa niemieckiego.  
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Z powodów głównie ekonomicznych moŜliwość ta jest wykorzystywana od 

co najmniej lat 70. XX w. [Rauziński, 2004; Rajchel, 2005]. Efektem tego są bardzo 

silne ruchy migracyjne (stałe i sezonowe) do landów zachodnioniemieckich. Istnieje 

tutaj takŜe zjawisko depopulacji płci (męskiej), która stanowi trzon migracji zagra-

nicznych. Kurczenie się w tym przypadku odnosi się nie tylko więc do miast czy 

mieszkań, dotyka ono w poprzek poszczególne rodziny. Jest to dość znaczna grupa 

miast kurczących się. Z grona 20 miast osiągających najwyŜsze wskaźniki procen-

towe ubytku liczby ludności w tym rejonie znajdują się aŜ trzy mniejsze miasta (To-

szek, Ujazd, Kolonowskie). 

Migracje do Niemiec dotyczą takŜe większych miast regionu, jednak depopu-

lacja wynikająca warunkowana tym czynnikiem jest tu uzupełniana innymi (styl), 

głównie gospodarczymi. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe z wielu większych miast hi-

storycznego Górnego Śląska (m.in. Bytomia, Rudy Śląskiej, Zabrza) wyjeŜdŜa za 

zachodnią granicę 500-2000 osób rocznie [Krzysztofik i in., 2010]. 

W wyjaśnianiu przyczyn kurczenia się miast waŜną rolę odgrywa czynnik ka-

tastrof naturalnych, głównie powodzi, osunięć ziemi, suszy, katastrofalnych poŜa-

rów i innych. W Polsce Południowej większość z tych zjawisk miała miejsce i to  

w znacznym jak na środkowoeuropejskie warunki stopniu. Trudno jednak się doszu-

kiwać bezpośredniego wpływu tych czynników na kurczenie się miast. Uwaga ta 

odnosi się raczej do kwestii kurczenia się przestrzeni osiedleńczej i gospodarczej  

w niektórych miastach. Dotyczy to zwłaszcza terenów naraŜonych na katastrofalne 

powodzie (m.in.: Czechowice-Dziedzice, Jasło, Kędzierzyn-Koźle, Kraków, Opole, 

Racibórz, Sandomierz, Tarnobrzeg) oraz negatywne skutki oddziaływania szkód 

górniczych (m.in.; Bytom, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, 

Wałbrzych).  

Rosnącym utrudnieniem, zwłaszcza dla małych miast górskich jest problem 

osunięć ziemi i zniszczeń zabudowy połoŜonej na górskich stokach. Zjawiska te, 

które zaznaczyły się w stopniu katastrofalnym w Karpatach w 2010 r. mogą i będą  

z pewnością silnie oddziaływać na moŜliwości zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowościach górskich. W oczywisty sposób przełoŜy się to na uniemoŜliwie-

nie rozbudowy miast, a co za tym idzie ich stagnację, poprzez wyeliminowanie jed-

nego z najwaŜniejszych czynników zapobiegawczych kurczeniu się miast, którym 



140 
 

jest przygotowywanie przez samorządy i przedsiębiorców nowych terenów inwesty-

cyjnych dla mieszkalnictwa i działalności gospodarczej.  

Miasta kurczące się Polski Południowej w ujęciu regionalnym (wojewódzkim) 

W Polsce Południowej skala zjawiska kurczenia się miast jest dość wyraźnie 

zróŜnicowana. KaŜde województwo ma praktycznie swoją specyfikę tego zjawiska. 

śadne nie jest pod tym względem podobne do innego. Przedstawia to m.in. tab. 19. 

ZróŜnicowanie to z innej strony prezentuje rozmieszczenie i skala ubytku liczby 

ludności w miastach, które proces kurczenia dotknął najbardziej (por. tab. 17 i 18). 

Do wszystkich tabel nawiązano w kolejnych podrozdziałach poświęconych 

omówieniu zjawiska kurczenia się miast według kryterium terytorialnego. W tym 

miejscu naleŜy jedynie zwrócić uwagę na fakt iŜ w wielu przypadkach depopulacja 

znaczy co innego. Szczególnie jeśli doświadczają jej miasta róŜnej wielkości, tak jak 

np. Katowice i Toszek. Z innej strony dla jednych ośrodków jest to być moŜe tylko 

okresowa korekta stanu zaludnienia (np. Czeladź), dla innych początek końca ich 

miejskości (np. Działoszyce).  

Tab. 19. Liczba ludności i dynamika ludności miast kurczących się w Polsce Południo-

wej wg województw 

Tab. 19. Number of population and population dynamics in shrinking towns of the Southern 

Poland by voivodships 

Liczba ludności (w tys.) 
Number of population (in thous.) 

Dynamika ludności (%) 
Population dynamics (%) 

Województwo 
Voivodship 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

dolnośląskie 

małopolskie 

opolskie 
podkarpackie 
śląskie 

świętokrzyskie 

1012,4 

384,5 

245,4 
94,1 

3173,4 

490,1 

968,1 

374,6 

239,2 
93,2 

2960,4 

497,2 

929,4 

359,1 

228,7 
88,8 

2860,2 

478,2 

-4,4 

-2,6 

-2,5 
-1,0 
-6,7 

1,4 

-4,0 

-4,1 

-4,4 
-4,7 
-3,4 

-3,8 

-8,2 

-6,6 

-6,8 
-5,6 
-9,9 

-2,4 

Polska Południowa 
The Southern Poland 

5399,9 5132,7 4944,4 -5,0 -3,7 -8,4 

Źródło: Opracowanie własne.  

Source: By authors.  
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1. Województwo dolnośląskie  

Po odrzuceniu w badaniach jednego miasta, które powstało w okresie 2003-

2009, uwzględniono łącznie 90 miast. W drugim etapie zbadano dynamikę ludności 

wszystkich pozostałych miejscowości w latach 1988-2009. Zgodnie z załoŜeniami, 

Ŝe miastami kurczącymi są te, w których spadek liczby ludności wyniósł -2,5% lub 

więcej, do kolejnego etapu badań zakwalifikowano 54 (60%) miejscowości. 

Województwo dolnośląskie pod względem zjawiska kurczenia się miast nale-

Ŝy do regionów mocno zaznaczających się na mapie Polski Południowej. Problem 

regresu demograficznego i jego konsekwencji w największym stopniu dotknął Wał-

brzych. W latach 1988-2009 miasto straciło 18,6 tys. mieszkańców, co oznacza spa-

dek o 13%. Wałbrzych wraz z Boguszowem-Gorcami (-17%) i Nową Rudą (-14%) 

naleŜą do grupy dawnych ośrodków górniczych, dla których lata 90. XX w. stały się 

końcem okresu rozwoju opartego na działalności eksploatacyjnej. Do pewnego 

stopnia równieŜ rozwoju w ogóle, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. 

Kryzys ten dotknął w zasadzie większą część aglomeracji wałbrzyskiej. W gronie 

kurczących się ośrodków znalazły się takŜe sąsiednie: Świdnica, Świebodzice czy 

Strzegom, a takŜe mniejsze miasta wypoczynkowe, jak Szczawno-Zdrój czy Jedlina-

Zdrój. Jedynym miastem wykazującym stabilizację rozwoju jest śarów – nowy 

ośrodek przemysłowy skupiający duŜą część nowych inwestycji Wałbrzyskiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej oraz leŜąca po sąsiedzku Jaworzyna Śląska.  

Drugą liczną grupę miast kurczących się stanowiły miejscowości wypoczyn-

kowe Sudetów. W zasadzie wszystkie, z wyjątkiem Kudowy-Zdrój, naleŜą do tego 

typu demograficznego ośrodków miejskich. Geneza tego zjawiska została wyjaśnio-

na juŜ wcześniej. Kwestię tą tylko naleŜy uzupełnić spostrzeŜeniem, Ŝe spadki liczby 

ludności sudeckich miast uzdrowiskowych są znaczące, a np. w Dusznikach-Zdrój  

(-16%), Szklarskiej Porębie (-15%) i Karpaczu (-13%) wręcz bardzo duŜe.  

Wiele miast kurczących się to lokalne ośrodki usługowo-przemysłowe i usłu-

gowo-rolnicze, których ubytek ludności niejednokrotnie, poza kryzysem w niektó-

rych branŜach produkcyjnych, naleŜy wyjaśniać takŜe depopulacją w skali regional-

nej, głównie w Sudetach i na ich Przedgórzu (m.in. Niemcza, Mieroszów, Kamienna 

Góra i inne).  
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Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe proces kurczenia się miast w najwięk-

szym stopniu obejmuje południową, górską część województwa dolnośląskiego, 

wraz z największymi tam miastami: Wałbrzychem i Jelenią Górą. Mniej zauwaŜalny 

jest w pasie środkowym i północnym. W obrębie aglomeracji wrocławskiej uwi-

dacznia się zjawisko suburbanizacji skutkujące m.in. znacznymi przyrostami liczby 

ludności w miastach strefy zewnętrznej tej jednostki (np. Jelcz-Laskowice – wzrost 

o 13%, Kąty Wrocławskie – wzrost o 12%). ZróŜnicowana sytuacja ma miejsce  

w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Część z miast, na czele z Legnicą  

i Polkowicami wykazuje się stabilizacją, a nawet wzrostem liczby ludności. Inne 

zaś, takie jak Lubin czy Głogów tracą liczbę mieszkańców. Głównym czynnikiem 

kurczenia się średnich miast w tym rejonie jest zaznaczająca się suburbanizacja. 

Dotyczy to zwłaszcza Lubina. Czynnik ekonomiczny wyjaśnień zjawiska kurczenia 

się miast, jest tu natomiast nieistotny.  

2. Województwo małopolskie  

Region ten zaleŜy do tych, które odznaczają się stosunkowo słabo zaznaczają-

cymi się procesami kurczenia się miast. NaleŜy teŜ podkreślić, Ŝe część miast śred-

nich, a nawet mniejszych cechuje się silną suburbanizacją i rozwojem stref podmiej-

skich. W obu przypadkach obserwuje się ograniczony napływ migracyjny do tych 

miast, przy jednocześnie znaczącym stopniu powiązań przestrzenno-funkcjonalnych 

miasta głównego z sąsiednimi gminami formalnie wiejskimi. Skala tego zjawiska 

jest wprost proporcjonalna do potencjału demograficznego konkretnych miast; naj-

lepiej dostrzegalna w rejonie Tarnowa i Nowego Sącza.  

Szczególnie w przypadku średnich miast suburbanizacja jest stosunkowo 

najmniej negatywnym aspektem procesu kurczenia się. Większy problem stanowią 

miejscowości wyludniające się z powodów strukturalnych: restrukturyzacji przemy-

słu i ograniczania funkcji produkcyjnych (Oświęcim - spadek o 13%, Brzeszcze – 

spadek o 11%) czy omówionej w poprzednim podrozdziale ogólnej tendencji wy-

ludniania się górskich miejscowości wypoczynkowych (Krynica-Zdrój – spadek  

o 14%, Zakopane – spadek o 10%).  

Innym problemem o charakterze subregionalnym, a omówionym juŜ wcze-

śniej jest generalna tendencja do depopulacji miast w lewobrzeŜnej części woje-

wództwa małopolskiego. Spośród 14 miast na tym obszarze proces kurczenia do-
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tknął aŜ połowę. Dla prawobrzeŜa województwa odsetek ten wynosi natomiast tylko 

nieco ponad 20%. 

Skalę zjawiska depopulacji sieci miast zlokalizowanych w północno-

zachodniej części omawianego regionu w znaczącym stopniu niwelują zjawiska 

suburbanizacji (Skała) i dojazdów do pracy do Krakowa (Miechów). 

Przypadkiem całkowicie odosobnionym jest gwałtowny spadek liczby ludno-

ści w Szczawnicy, wynikający z faktu wydzielenia się z niej gminy wiejskiej,  

w oparciu o dotychczasową wschodnią część miasta. Tendencje wskaźników demo-

graficznych są jednak pozytywne.  

Spośród badanych sześciu województw Polski Południowej, województwo 

małopolskie obok podkarpackiego jest regionem, gdzie kurczenie się miast ma ogra-

niczone raczej lokalne znaczenie. Pozytywnym trendem jest teŜ spadek dynamiki 

ubytku mieszkańców miast kurczących się odnotowany dla podokresu lat 2002-09 

oraz fakt, Ŝe w gronie miast wykazujących najwyŜsze procentowe spadki liczby 

ludności (tab. 18) znalazły jedynie trzy miasta z tego województwa, a co stanowi 

tylko 7% uwzględnionych w powyŜszym rankingu.  

3. Województwo opolskie  

W gronie regionów z dominującym procesem kurczenia się miasta w latach 

1988-2002 znalazło się województwo opolskie. Spośród 35 miast na zlokalizowa-

nych w województwie opolskim, depopulacja na poziomie kurczenia się miasta do-

tknęła 21 ośrodków, a co stanowi 60% ogółu.  

Specyfiką tego województwa jest fakt, Ŝe poza Kędzierzynem-Koźle zjawiska 

tego uniknęły niemal wszystkie większe miasta. Układ taki moŜe świadczyć o ogól-

nej pozytywnej sytuacji bardziej zaludnionych miast, przy jednocześnie ograniczo-

nych lub zminimalizowanych moŜliwościach rozwoju najmniejszych miast. Ma to 

teŜ negatywny aspekt. Depopulacji doświadczają najczęściej małe miasta, których 

stan zaludnienia juŜ dziś tak jak w przypadku Ujazdu jest charakterystyczny dla 

większych wsi Polski Południowej.  

Proces ten jest o tyle niebezpieczny, Ŝe spadki te są znaczące, często przekra-

czające wartość 10%. Dalszy ubytek ludności moŜe grozić tym miejscowościom 

nawet odebraniem praw miejskich, względnie przyłączeniem do innych miast  

(w przypadku Ujazdu do Kędzierzyna-Koźle).  
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Struktura osadnicza województwa opolskiego determinuje takŜe inny fakt.  

W latach 1988-2009 miasta regionu straciły łącznie 16,6 tys. mieszkańców, a z tego 

aŜ 43% przypadło na Kędzierzyn-Koźle. Z tego punktu widzenia moŜna stwierdzić, 

Ŝe zjawisko kurczenia się miast jest mocno skoncentrowane ilościowo w jednym 

mieście.  

Przesłanki ubytku liczby ludności w przypadku tego ośrodka są czytelnie po-

wiązane z kwestią restrukturyzacji zlokalizowanych tu przemysłów tradycyjnych.  

W przypadku mniejszych miast za wyludnianiem się stoją kwestie emigracji 

zewnętrznych, kryzysu funkcjonalnego małych miast oraz niekorzystnego wizerun-

ku tych miejscowości, jako przestrzeni ograniczających horyzonty Ŝyciowe i zawo-

dowe pokoleń młodszych i lepiej wykształconych.  

4. Województwo podkarpackie  

Problem depopulacji miast w województwie podkarpackim, spośród wszyst-

kich innych tu rozwaŜanych, jest raczej marginalny. Zjawisko kurczenia się miast  

w okresie lat 1988-2009 zaznaczyło się jedynie w 6 spośród 48 miast, co stanowi 

12,5% ogółu.  

Z tego punktu widzenia moŜna stwierdzić, Ŝe omawiana kwestia ubytku lud-

ności w miastach ma w tym regionie charakter incydentalny. Podobieństwo struktu-

ry wielkościowej osadnictwa miejskiego, do tej obserwowanej w województwie 

opolskim, determinuje podobny rozkład analizowanego zjawiska. Oznacza to wy-

raźną dominację jednego średniego (w skali województwa drugiego/trzeciego duŜe-

go) miasta w koncentracji omawianego procesu wyludniania się. W województwie 

opolskim był to Kędzierzyn-Koźle, w województwie podkarpackim jest nim Stalo-

wa Wola. Oba miasta mają podobną genezę funkcjonalną, a do pewnego stopnia 

współczesny układ powiązań ekonomicznych i społecznych, cechujących się  

w głównym stopniu monofunkcyjną gospodarką na drodze restrukturyzacji. Oba 

ośrodki umiastowiły się teŜ dopiero w latach 40. XX w. Udział Stalowej Woli  

w całkowitej liczbie spadku liczby ludności miast kurczących się w województwie 

podkarpackim wyniósł w latach 1988-2009 aŜ 68%.  

Do grona ośrodków przemysłowych w sytuacji kryzysu demograficznego na-

leŜy takŜe Nowa Sarzyna. Jednak miastem, który stracił proporcjonalnie najwięcej 
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ludności był w tym okresie uzdrowiskowy Iwonicz-Zdrój, gdzie ubytek liczby lud-

ności wyniósł 20% i był jednym z największych w Polsce.  

Zjawiskiem niepokojącym w skali całego województwa jest natomiast fakt, Ŝe 

z wyjątkiem Leska, proces depopulacji pogłębia się we wszystkich pozostałych mia-

stach, a na co wskazuje trend z lat 2002-2009.  

5. Województwo śląskie  

Region ten pod względem kurczenia się miast w Polsce Południowej naleŜy 

do najbardziej wyrazistych. W zasadzie informują o tym wszystkie spośród moŜli-

wych wskaźników – liczba (45) i odsetek (63%) miast wyludniających się, liczba 

miast z największymi potencjałami demograficznymi ulegającymi depopulacji (9  

z 10 pierwszych), spadek liczby ludności miejskiej ogółem, o którą zmniejszyło się 

województwo w latach 1988-2009 i inne.  

Kluczowym czynnikiem depopulacji większości miast województwa śląskie-

go, a szczególnie wszystkich duŜych i średnich jest restrukturyzacja przemysłu oraz 

szerzej postępujący zwłaszcza w latach 1990-2005 kryzys struktur ekonomiczno-

społecznych.  

Kryzys gospodarczy, zmiana oblicza ekonomicznego miast miały w wielu 

przypadkach wyjątkowo destabilizacyjny wpływ, który skutkował zachwianiem 

dotychczasowych struktur demograficznych. Większość duŜych miast regionu, 

zwłaszcza te lokalizowane w obrębie konurbacji katowickiej w znaczącym stopniu 

zaczęło się wyludniać juŜ na początku lat 90. W niektórych spośród nich (np. Byto-

miu) zjawisko okresowego ubytku liczby ludności odnotowywane było juŜ wcze-

śniej, szczególnie w latach 80. XX w. Nigdy nie wystąpiło ono w takim natęŜeniu 

jak w latach 90. XX w. i po 2000 r. Proces odczuwalny był zwłaszcza w kontraście 

do gwałtownego wzrostu demograficznego większości duŜych miast w latach 70.  

i 80. XX w.  

Dramatyzm sytuacji polegał na tym, Ŝe ludność tracą niemal wszystkie duŜe 

miasta. W niektórych spośród nich, takich jak Bielsko-Biała, Częstochowa czy Ryb-

nik sytuację poprawia fakt silnej suburbanizacji. Tyle, Ŝe te miasta nie naleŜą do 

grona kurczących się, a raczej stagnujących, względnie wykazujących ograniczony 

stopień regresu demograficznego. W większości jednak zjawisko suburbanizacji ma 

marginalne znaczenie. Wielkim problemem miast w województwie jest zły image, 
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co w znaczącym stopniu ogranicza napływ migracyjny, a konsekwencji pogłębia 

proces się ich kurczenia.  

Nie we wszystkich miastach (np. Katowice, Gliwice, Tychy) za depopulacją 

stoi kryzys miejscowej gospodarki. W wymienionych miejscowościach moŜna 

wręcz powiedzieć, o korzystnej zmianie w rozwoju ekonomicznym w porównaniu  

z końcem lat 80. XX w.  

Nakładają się tu trendy ogólnopolskie kurczenia się przeciętnego gospodar-

stwa domowego, mały napływ migracyjny, starzenie się ludności, częściowo tylko 

suburbanizacja (Gliwice), odpływ ludności przyjezdnej (która napłynęła do tych 

miast w latach 70. i 80. XX w.) do miejsc urodzenia, odpływ ludności do gmin 

atrakcyjnych pod względem krajobrazowym (zwłaszcza Beskidy). W latach 90. XX 

w. dodatkowo brak stabilizacji ekonomicznej.  

W efekcie tego w okresie 1988-2009 tylko Katowice straciły ponad 57 tys. 

mieszkańców, co klasyfikuje je po Łodzi na drugim miejscu w Polsce, a w kategorii 

miast z liczbą mieszkańców w przedziale od 200 do 500 tys. w czołówce kurczących 

się miast Europy. Ponad 37 tys. mieszkańców stracił Sosnowiec, zajmując niechlub-

ne trzecie miejsce w rankingu ogólnopolskim. Z rdzenia konurbacji (16 miast) ubyło 

natomiast we wspomnianym okresie ponad 253 tys. mieszkańców, a więc tyle co 

współcześnie liczy Gdynia. Skala ubytku demograficznego miała niespotykaną nig-

dzie indziej poza Łodzią skalę. Negatywny aspekt poruszanej kwestii podkreśla fakt, 

Ŝe aŜ 10 z 16 miast rdzenia konurbacji katowickiej straciło 11% lub więcej miesz-

kańców.  

Osobną kategorię stanowią kurczące się miasta, których depopulacja wynikała 

z rozpadu dotychczasowych struktur administracyjnych. W tym ujęciu najwięcej 

ludności stracił Wodzisław Śląski 62,1 tys., co stanowi aŜ 56% stanu z 1988 r.  

W grupie tej znalazły się takŜe Tychy, odpowiednio 58,1 tys. i 31%, Mysłowice – 

16,9 tys. i 18%, Będzin – 18,5 tys. i 24% oraz częściowo Bytom 55,6 tys. i 23%. 

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe pośrednią przyczyną rozpadu większości spośród wy-

mienionych miast był kryzys miasta przemysłowego lub poprzemysłowego wywo-

łany trudną sytuacją gospodarczą lat 90. XX wieku.  

Proporcjonalnie mniejsze spadki liczby mieszkańców niŜ te w konurbacji ka-

towickiej odnotowały natomiast miasta policentrycznej aglomeracji rybnickiej – 
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największe Jastrzębie Zdrój i Racibórz – po ok. 9%. Sam Rybnik i niektóre miasta 

wyłączone w latach 90. z Wodzisławia Śląskiego przeŜywały pod względem demo-

graficznym raczej stagnację. Blisko 15 tys. mieszkańców ubyło w latach 1988-2009 

z Częstochowy. Tu jednak jak juŜ wspomniano kurczenie się miasta, równowaŜone 

było wzrostem liczby ludności w przylegających do niego gminach.  

Depopulacja dotknęła takŜe mniejsze miasta regionu, często leŜące w strefie 

peryferyjnej rdzenia konurbacji katowickiej. W aglomeracjach monocentrycznych 

jest to zjawisko spotykane niezwykle rzadko, szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat.  

O ile depopulację Wojkowic na poziomie 11% moŜna wyjaśnić całkowitym zani-

kiem przemysłu tradycyjnego (górnictwo, przemysł mineralny), o tyle 13-procen-

towy ubytek w niedawno restytuowanych, leŜących w strefie podmiejskiej Gliwic – 

Sośnicowicach, musi być częściowo zaskoczeniem.  

Przesłanki depopulacji mniejszych miast województwa śląskiego są najogól-

niej dwie – kwestie ekonomiczne w części północnej i wschodniej oraz kwestie spo-

łeczno-demograficzne (migracje do Niemiec z Górnego Śląska) w części zachodniej.  

Pozytywnym aspektem trajektorii spadków liczby mieszkańców jest to, Ŝe  

w ostatnim okresie (2002-09) proces depopulacji wyhamowuje w przewaŜającej 

części miast, w wielu bardzo znacząco. Procesy przeciwne - ewentualne wzrosty 

stopnia omawianego zjawiska są rzadsze i generalnie nie większe niŜ 1-2%.  

Województwo śląskie jest regionem dość specyficznym jeśli chodzi o struktu-

rę osadniczą. Istnieją tu, aŜ 4 układy zaglomerowane, z których co najmniej dwa 

powstały w oparciu o silnie rozbudowywane przemysły tradycyjne. Fakt ten ma 

współcześnie wiele róŜnych konsekwencji. Jedną z nich jest to, Ŝe znaczna część 

regionu stała się modelową, zurbanizowaną przestrzenią kurczącą się. Jakkolwiek 

niektóre determinanty regresu demograficznego są wspólne, to ilość, zróŜnicowanie 

funkcjonalne i lokalizacja miast, warunkują dodatkowo kształtowanie się dodatkowo 

indywidualnych przesłanek depopulacji.  

6. Województwo świętokrzyskie  

Województwo świętokrzyskie naleŜy do regionów z wyraźnie zaznaczającym 

się procesem kurczenia miast. Spośród 29 miast wziętych pod uwagę aŜ 19 (65,5%) 

zanotowało w latach 1988-2009 spadek ludności na poziomie 2,5% lub więcej.  
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Depopulacji podlega cały obszar województwa, chociaŜ przesłanki tego zja-

wiska w skali lokalnej są róŜne. W przypadku Kielc naleŜy wziąć pod uwagę wi-

doczną suburbanizację, której efektem jest wzrost liczby ludności w gminach wokół 

stolicy województwa. Mały wskaźnik spadku liczby ludności, przy duŜym stopniu 

suburbanizacji, wskazuje raczej na stagnację demograficzną Kielc. Obraz zmian 

determinuje jednocześnie potrzebę przynajmniej z tego punktu widzenia częścio-

wych korekt granic miasta.  

Problem depopulacji w największym stopniu odnosi się na obszarze woje-

wództwa świętokrzyskiego do miast małych. W tej grupie spadki liczby mieszkań-

ców za okres lat 1988-2009 są najgwałtowniejsze (Działoszyce – spadek o 20%, 

Skalbmierz – spadek o 23% czy Zawichost – spadek o 15%). Stagnacją i spadkami - 

chociaŜ w nie tak duŜym stopniu - cechuje się takŜe część tzw. nowych miast, które 

licznie powstały tu w latach 90. XX w. i po 2000 r. (m.in. Kunów, Małogoszcz).  

Wobec części wspomnianych ośrodków, a zwłaszcza wobec Działoszyc  

i Skalbmierza, z uwagi na zapaść demograficzną istnieje coraz bardziej realna szan-

sa pozbawienia ich praw miejskich. Tylko na obszarze województwa świętokrzy-

skiego zlokalizowanych jest kilkadziesiąt wsi mających więcej ludności niŜ Działo-

szyce. W Polsce jest ich ponad 2000. W tym przypadku rozdźwięk pomiędzy statu-

sem miasta, a rzeczywistym jego poziomem rozwoju, szczególnie demograficznym 

stale się powiększa.  

Regres demograficzny notują takŜe niektóre ośrodki powiatowe, a takŜe mia-

sta średnie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. We wszystkich tych przypad-

kach za depopulacją stoi bezdyskusyjnie restrukturyzacja przemysłu, głównie trady-

cyjnego. Część spośród wspomnianych typów miast (m.in. Staszów, Włoszczowa) 

po przemianach społeczno-ekonomicznych końca XX w., znalazła róŜne nowe 

ścieŜki rozwoju gospodarczego (z reguły przy istotnym współudziale działalności 

produkcyjnych). 

W innych miastach, aŜ do czasu ustabilizowania się miejscowej bazy ekono-

micznej oraz pełnej restrukturyzacji przemysłu cięŜkiego procesy kurczenia mogą 

być kontynuowane. Zwłaszcza tam, gdzie nie nastąpi zamiana „starych” przemysłów 

na „nowe”. śywiołowość procesu kurczenia się sieci miast województwa święto-

krzyskiego podkreśla fakt, iŜ w ostatnich latach (2002-2009) proces depopulacji  
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w większych miastach się zwiększa, w mniejszych częściej maleje. W przeciwień-

stwie do województwa małopolskiego czy śląskiego, nie ma tu jakiegoś bardzo wy-

raźnego jednolitego trendu tego zjawiska.  

Zakończenie 

Kurczenie się miast jest zjawiskiem w większości przypadków raczej nega-

tywnym. Wśród aspektów pozytywnych zwraca się uwagę na proces naturalnego 

dostosowywania liczby ludności do moŜliwości zaspokajania potrzeb ekonomicz-

nych, społecznych i infrastrukturalnych oferowanych przez daną miejscowość.  

W wielu przypadkach jednak kurczenie się jest Ŝywiołowe i powiązane z negatyw-

nymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Jest ich jak najbardziej konsekwencją. 

Problemem miast kurczących się, takŜe tych zlokalizowanych w Polsce Południowej 

jest skala zjawiska i praktycznie brak jakichkolwiek planów zaradczych. W przy-

padku niektórych małych miast liczących nieco ponad 1000 mieszkańców, sytuacja 

jest o tyle dramatyczna, Ŝe zbliŜyły się one wielkościowo, a często infrastrukturalnie 

i ekonomicznie do nawet średniej wielkości ośrodków formalnie wiejskich. Z tego 

punktu widzenia postęp zjawiska zagraŜa ich bytności w gronie miast rozumianych  

z punktu widzenia formalno-administracyjnego.  

Niemniej trudna sytuacja jest w średnich i duŜych miastach, z reguły mają-

cych silny element przemysłowy w swoim genotypie, względnie procesach rozwo-

jowych w II połowie XX wieku. W tym gronie stosunkowo najmniej niekorzystna 

sytuacja ma miejsce w miastach, z których odłączyły się inne ośrodki. Szczególnie 

wtedy, gdy w mieście tracącym obszar, jak i wydzielającym się procesy rzeczywi-

stego ubytku ludności nie są gwałtowne (np. Wodzisław Śląski i okolica).  

Najtrudniejsza sytuacja jest w miastach, które ludność tracą na skutek ujem-

nego salda migracji i ujemnego przyrostu naturalnego. Paradoksem jest fakt, Ŝe nie 

zawsze są to miasta problemowe (Katowice). Jednak w większości z nich, szczegól-

nie w województwie śląskim problemy kurczenia się miast wiąŜą się głównie z kwe-

stiami: rynku pracy, bezrobocia, ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, a takŜe 

postrzegania miasta, jako przestrzeni (m.in.: Bytom, Sosnowiec).  

Kurczenie się miast ma tendencje do niepohamowanego rozwoju. Stanowi 

charakterystyczną grę pomiędzy moŜliwościami wielokryterialnego rozwoju prze-
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strzeni miejskiej a faktyczną sytuacją społeczno-ekonomiczno-przestrzenną. Nie bez 

znaczenia jest takŜe, skomplikowany układ osadniczy miast i zespołów miejskich, 

szczególnie w województwie śląskim.  

Badania tego zjawiska [Governance…, 2009-2012] pokazują, Ŝe przedsię-

wzięcia i polityka skierowane na przeciwdziałanie kurczeniu się miast w Polsce są 

słabo zaawansowane. Problem jest raczej monitorowany, niŜ analizowany pod ką-

tem przeciwdziałania. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja jeśli rozpatrywać element 

współpracy (międzymiejskiej, między instytucjami czy podmiotami), w celu łago-

dzenia konsekwencji i niwelowania powodów kurczenia się poszczególnych miast. 

Zagadnienie to wydaje się jednym z kluczowych wyzwań polityki miejskiej w kur-

czących się miejscowościach Polski Południowej, w szczególności.  
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Aneks 

Tab. 20. Zmiany liczby ludności w miastach województwa dolnośląskiego w latach 

1988-2009 

Tab. 20. Population changes in towns of dolnośląskie voivodship, 1988-2009 

Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Bardo 3052 2910 2758 -4,7% -5,2% -9,6% 

Bielawa 34153 32017 31023 -6,3% -3,1% -9,2% 

Bierutów 5011 5153 5065 2,8% -1,7% 1,1% 

Bogatynia 18175 19443 18780 7,0% -3,4% 3,3% 

Boguszów-Gorce 19614 17154 16298 -12,5% -5,0% -16,9% 

Bolesławiec 43503 41579 40258 -4,4% -3,2% -7,5% 

Bolków 5599 5581 5326 -0,3% -4,6% -4,9% 

Brzeg Dolny 13207 12940 12816 -2,0% -1,0% -3,0% 

Bystrzyca Kłodzka 12067 10877 10467 -9,9% -3,8% -13,3% 

Chocianów 7472 8331 8179 11,5% -1,8% 9,5% 

Chojnów 14067 14800 14413 5,2% -2,6% 2,5% 

Duszniki-Zdrój 5897 5252 4975 -10,9% -5,3% -15,6% 

DzierŜoniów 37573 35437 34263 -5,7% -3,3% -8,8% 

Głogów 70438 70490 68016 0,1% -3,5% -3,4% 

Głuszyca 7351 7194 6855 -2,1% -4,7% -6,7% 

Góra 11557 12751 12409 10,3% -2,7% 7,4% 

Gryfów Śląski 7325 7346 6943 0,3% -5,5% -5,2% 

Jawor 23524 24762 24070 5,3% -2,8% 2,3% 

Jaworzyna Śląska 5168 5272 5211 2,0% -1,2% 0,8% 

Jedlina-Zdrój 5747 5270 5085 -8,3% -3,5% -11,5% 

Jelcz-Laskowice 13557 15174 15340 11,9% 1,1% 13,2% 

Jelenia Góra 93239 89339 85378 -4,2% -4,4% -8,4% 

Kamienna Góra 23424 21984 20865 -6,1% -5,1% -10,9% 

Karpacz 5734 5306 5004 -7,5% -5,7% -12,7% 

Kąty Wrocławskie 4915 5263 5502 7,1% 4,5% 11,9% 

Kłodzko 30111 29173 28034 -3,1% -3,9% -6,9% 

Kowary 12383 12019 11579 -2,9% -3,7% -6,5% 

Kudowa-Zdrój 10308 10384 10137 0,7% -2,4% -1,7% 

Lądek-Zdrój 6785 6449 6014 -5,0% -6,7% -11,4% 

Legnica 102995 107100 104489 4,0% -2,4% 1,5% 

Leśna 4787 4790 4648 0,1% -3,0% -2,9% 

Lubań 23285 22852 21740 -1,9% -4,9% -6,6% 

Lubawka 7085 6648 6351 -6,2% -4,5% -10,4% 
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Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Lubin 78695 78544 75225 -0,2% -4,2% -4,4% 

Lubomierz 1951 1769 1833 -9,3% 3,6% -6,0% 

Lwówek Śląski 9266 9862 9434 6,4% -4,3% 1,8% 

Mieroszów 5113 4704 4456 -8,0% -5,3% -12,8% 

Międzybórz 2170 2280 2358 5,1% 3,4% 8,7% 

Międzylesie 2824 2875 2748 1,8% -4,4% -2,7% 

Milicz 11970 12233 11898 2,2% -2,7% -0,6% 

Mirsk 4306 4226 4139 -1,9% -2,1% -3,9% 

Niemcza 3600 3280 3110 -8,9% -5,2% -13,6% 

Nowa Ruda 27549 25071 23812 -9,0% -5,0% -13,6% 

Nowogrodziec 3773 4102 4030 8,7% -1,8% 6,8% 

Oborniki Śląskie 7310 8389 8475 14,8% 1,0% 15,9% 

Oleśnica 37510 37276 36947 -0,6% -0,9% -1,5% 

Olszyna - - 4739 - - - 

Oława 31030 31154 30846 0,4% -1,0% -0,6% 

Piechowice 6729 6554 6496 -2,6% -0,9% -3,5% 

Pieńsk 5880 5980 5803 1,7% -3,0% -1,3% 

Pieszyce 10289 9620 9379 -6,5% -2,5% -8,8% 

Piława Górna 7001 6873 6736 -1,8% -2,0% -3,8% 

Polanica-Zdrój 7451 7024 6891 -5,7% -1,9% -7,5% 

Polkowice 20359 21869 22170 7,4% 1,4% 8,9% 

Prochowice 3465 3696 3726 6,7% 0,8% 7,5% 

Prusice - 2187 2244 - 2,6% - 

Przemków 6057 6691 6457 10,5% -3,5% 6,6% 

Radków 2512 2546 2438 1,4% -4,2% -2,9% 

Siechnice 4066 3943 3851 -3,0% -2,3% -5,3% 

Sobótka 6525 6707 6873 2,8% 2,5% 5,3% 

Stronie Śląskie 6848 6421 6161 -6,2% -4,0% -10,0% 

Strzegom 17204 17063 16650 -0,8% -2,4% -3,2% 

Strzelin 12776 12514 12165 -2,1% -2,8% -4,8% 

Syców 9616 10779 10632 12,1% -1,4% 10,6% 

Szczawno-Zdrój 6348 5762 5586 -9,2% -3,1% -12,0% 

Szczytna 5889 5326 5215 -9,6% -2,1% -11,4% 

Szklarska Poręba 8184 7348 6970 -10,2% -5,1% -14,8% 

Ścinawa 5872 6030 5865 2,7% -2,7% -0,1% 

Środa Śląska 8498 8788 8912 3,4% 1,4% 4,9% 

Świdnica 62178 61342 59863 -1,3% -2,4% -3,7% 

Świebodzice 24373 23540 22816 -3,4% -3,1% -6,4% 

Świeradów-Zdrój 4900 4658 4492 -4,9% -3,6% -8,3% 

Świerzawa 2526 2504 2361 -0,9% -5,7% -6,5% 

Trzebnica 11149 12041 12356 8,0% 2,6% 10,8% 
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Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Twardogóra 5982 6875 6858 14,9% -0,2% 14,6% 

Wałbrzych 141002 130268 122411 -7,6% -6,0% -13,2% 

Wąsosz 2911 2768 2789 -4,9% 0,8% -4,2% 

Węgliniec 3340 3163 2992 -5,3% -5,4% -10,4% 

Wiązów 2259 2296 2336 1,6% 1,7% 3,4% 

Wleń 2085 1940 1886 -7,0% -2,8% -9,5% 

Wojcieszów 4193 4026 3933 -4,0% -2,3% -6,2% 

Wołów 11833 12302 12269 4,0% -0,3% 3,7% 

Wrocław 638986 640367 632162 0,2% -1,3% -1,1% 

Zawidów 4244 4497 4364 6,0% -3,0% 2,8% 

Ząbkowice Śląskie 17104 16495 16116 -3,6% -2,3% -5,8% 

Zgorzelec 35930 33799 32177 -5,9% -4,8% -10,4% 

Ziębice 10111 9594 9154 -5,1% -4,6% -9,5% 

Złotoryja 16287 16699 16479 2,5% -1,3% 1,2% 

Złoty Stok 3109 3025 2910 -2,7% -3,8% -6,4% 

śarów 6999 6861 6920 -2,0% 0,9% -1,1% 

śmigród 6011 6537 6540 8,8% 0,0% 8,8% 

Miasta ogółem  
Towns total 

2095256 2073936 2020762 -1,0% -2,6% -3,6% 

Źródło: Spis Powszechny, 1988, 2002. Urząd Statystyczny w Warszawie, 2010. 

Source: National Census, 1988, 2002. Statistical Office in Warsaw, 2010.  
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Tab. 21. Zmiany liczby ludności w miastach województwa małopolskiego w latach 

1988-2009 

Tab. 21. Population changes in towns of małopolskie voivodship, 1988-2009 

Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Alwernia 2884 3275 3362 13,6% 2,7% 16,6% 

Andrychów 22219 22187 21468 -0,1% -3,2% -3,4% 

Biecz 4904 4693 4561 -4,3% -2,8% -7,0% 

Bobowa - - 3010 - - - 

Bochnia 28379 29388 29605 3,6% 0,7% 4,3% 

Brzesko 16745 17117 16828 2,2% -1,7% 0,5% 

Brzeszcze 12843 11923 11579 -7,2% -2,9% -9,8% 

Bukowno 9953 10797 10574 8,5% -2,1% 6,2% 

Chełmek 9480 9226 9074 -2,7% -1,6% -4,3% 

Chrzanów 41763 40880 39291 -2,1% -3,9% -5,9% 

CięŜkowice 2183 2372 2395 8,7% 1,0% 9,7% 

Czchów - 2165 2256 - 4,2% - 

Dąbrowa Tarnowska 10082 11241 11402 11,5% 1,4% 13,1% 

Dobczyce 5048 5995 6171 18,8% 2,9% 22,2% 

Gorlice 28679 29005 28437 1,1% -2,0% -0,8% 

Grybów 6122 6269 5994 2,4% -4,4% -2,1% 

Jordanów 4694 5063 5194 7,9% 2,6% 10,7% 

Kalwaria Zebrzydowska 4699 4442 4288 -5,5% -3,5% -8,7% 

Kęty 18460 19286 19132 4,5% -0,8% 3,6% 

Kraków 746627 758544 754624 1,6% -0,5% 1,1% 

Krynica-Zdrój 12682 11820 11085 -6,8% -6,2% -12,6% 

Krzeszowice 10544 10150 9915 -3,7% -2,3% -6,0% 

LibiąŜ 17054 17726 17410 3,9% -1,8% 2,1% 

Limanowa 13302 14391 14781 8,2% 2,7% 11,1% 

Maków Podhalański 5633 5703 5797 1,2% 1,6% 2,9% 

Miechów 11584 11870 11618 2,5% -2,1% 0,3% 

Mszana Dolna 6059 7326 7500 20,9% 2,4% 23,8% 

Muszyna 4806 5028 5018 4,6% -0,2% 4,4% 

Myślenice 17185 17969 18096 4,6% 0,7% 5,3% 

Niepołomice 6869 8100 9132 17,9% 12,7% 32,9% 

Nowy Sącz 75206 84477 84475 12,3% 0,0% 12,3% 

Nowy Targ 31804 33034 33339 3,9% 0,9% 4,8% 

Nowy Wiśnicz - 2622 2751 - 4,9% - 

Olkusz 40155 38173 37174 -4,9% -2,6% -7,4% 

Oświęcim 45407 41946 40332 -7,6% -3,8% -11,2% 

Piwniczna-Zdrój 5388 5769 5793 7,1% 0,4% 7,5% 

Proszowice 6778 6231 6154 -8,1% -1,2% -9,2% 
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Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Rabka-Zdrój 13387 13128 13048 -1,9% -0,6% -2,5% 

Ryglice - 2785 2802 - 0,6% - 

Skała 3631 3686 3635 1,5% -1,4% 0,1% 

Skawina 23542 23812 23660 1,1% -0,6% 0,5% 

Słomniki 4485 4370 4325 -2,6% -1,0% -3,6% 

Stary Sącz 8471 8970 8990 5,9% 0,2% 6,1% 

Sucha Beskidzka 9731 9662 9629 -0,7% -0,3% -1,0% 

Sułkowice 5542 6208 6391 12,0% 2,9% 15,3% 

Szczawnica-Zdrój 6702 7341 6184 9,5% -15,8% -7,7% 

Szczucin - - 4166 - - - 

Świątniki Górne - 2088 2140 - 2,5% - 

Tarnów 118881 119913 115518 0,9% -3,7% -2,8% 

Trzebinia 20589 19172 20102 -6,9% 4,9% -2,4% 

Tuchów 5892 6393 6528 8,5% 2,1% 10,8% 

Wadowice 18360 19531 19288 6,4% -1,2% 5,1% 

Wieliczka 17740 18228 19601 2,8% 7,5% 10,5% 

Wojnicz - - 3509 - - - 

Wolbrom 8696 9246 9026 6,3% -2,4% 3,8% 

Zakliczyn - - 1534 - - - 

Zakopane 29521 28203 26846 -4,5% -4,8% -9,1% 

Zator 3263 3679 3705 12,7% 0,7% 13,5% 

śabno 4005 4318 4250 7,8% -1,6% 6,1% 

Miasta ogółem  
Towns total 

1588658 1617276 1602324 1,8% -0,9% 0,9% 

Źródło: Spis Powszechny, 1988, 2002. Urząd Statystyczny w Warszawie, 2010. 

Source: National Census, 1988, 2002. Statistical Office in Warsaw, 2010.  
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Tab. 22. Zmiany liczby ludności w miastach województwa opolskiego w latach  

1988-2009 

Tab. 22. Population changes in towns of opolskie voivodship, 1988-2009 

Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Baborów 3356 3467 3117 3,3% -10,1% -7,1% 

Biała 2868 2793 2564 -2,6% -8,2% -10,6% 

Brzeg 38002 39023 37625 2,7% -3,6% -1,0% 

Byczyna 3201 3741 3672 16,9% -1,8% 14,7% 

Dobrodzień 4443 4400 4006 -1,0% -9,0% -9,8% 

Głogówek 6262 6302 5810 0,6% -7,8% -7,2% 

Głubczyce 13824 13614 13269 -1,5% -2,5% -4,0% 

Głuchołazy 15429 15384 14849 -0,3% -3,5% -3,8% 

Gogolin 6350 6280 6047 -1,1% -3,7% -4,8% 

Gorzów Śląski 2690 2669 2595 -0,8% -2,8% -3,5% 

Grodków 8671 8817 8704 1,7% -1,3% 0,4% 

Kędzierzyn-Koźle 72207 67097 64960 -7,1% -3,2% -10,0% 

Kietrz 6551 6587 6306 0,5% -4,3% -3,7% 

Kluczbork 25822 26595 25355 3,0% -4,7% -1,8% 

Kolonowskie 4015 3693 3367 -8,0% -8,8% -16,1% 

Korfantów 1815 1951 1851 7,5% -5,1% 2,0% 

Krapkowice 19235 18723 17750 -2,7% -5,2% -7,7% 

Leśnica 3119 3040 2848 -2,5% -6,3% -8,7% 

Lewin Brzeski 5625 5908 5850 5,0% -1,0% 4,0% 

Namysłów 15676 16839 16280 7,4% -3,3% 3,9% 

Niemodlin 6546 6946 6858 6,1% -1,3% 4,8% 

Nysa 46089 48145 46592 4,5% -3,2% 1,1% 

Olesno 9505 10452 9997 10,0% -4,4% 5,2% 

Opole 126404 129946 126203 2,8% -2,9% -0,2% 

Otmuchów 5324 5430 5174 2,0% -4,7% -2,8% 

Ozimek 9819 10359 9783 5,5% -5,6% -0,4% 

Paczków 8427 8313 8005 -1,4% -3,7% -5,0% 

Praszka 8372 8419 8182 0,6% -2,8% -2,3% 

Prószków - - 2643 - - - 

Prudnik 24603 23681 22787 -3,7% -3,8% -7,4% 

Strzelce Opolskie 21219 20839 19758 -1,8% -5,2% -6,9% 

Ujazd 1982 1663 1655 -16,1% -0,5% -16,5% 

Wołczyn 5666 6314 6094 11,4% -3,5% 7,6% 

Zawadzkie 8351 8885 8016 6,4% -9,8% -4,0% 

Zdzieszowice 12339 13749 13025 11,4% -5,3% 5,6% 

Miasta ogółem  
Towns total 553807 560064 538954 1,1% -3,8% -2,7% 

Źródło: Spis Powszechny, 1988, 2002. Urząd Statystyczny w Warszawie, 2010. 

Source: National Census, 1988, 2002. Statistical Office in Warsaw, 2010.  
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Tab. 23. Zmiany liczby ludności w miastach województwa podkarpackiego w latach 

1988-2009 

Tab. 23. Population changes in towns of podkarpackie voivodship, 1988-2009 

Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Baranów Sandomierski 1502 1458 1426 -2,9% -2,2% -5,1% 

BłaŜowa 1936 2123 2129 9,7% 0,3% 10,0% 

Boguchwała - - 5823 - - - 

Brzostek - - 2599 - - - 

Brzozów 7447 7722 7691 3,7% -0,4% 3,3% 

Cieszanów 1648 1889 1935 14,6% 2,4% 17,4% 

Dębica 43948 47678 46694 8,5% -2,1% 6,2% 

Dukla 1855 2136 2126 15,1% -0,5% 14,6% 

Dynów 5666 6091 6065 7,5% -0,4% 7,0% 

Głogów Małopolski 3680 4765 5407 29,5% 13,5% 46,9% 

Iwonicz-Zdrój 2156 1997 1797 -7,4% -10,0% -16,7% 

Jarosław 40907 40235 40118 -1,6% -0,3% -1,9% 

Jasło 36246 37916 37249 4,6% -1,8% 2,8% 

Jedlicze 5223 5593 5629 7,1% 0,6% 7,8% 

Kańczuga 2685 3262 3186 21,5% -2,3% 18,7% 

Kolbuszowa 7572 9016 9207 19,1% 2,1% 21,6% 

Kołaczyce - - - - - - 

Krosno 48172 48372 47534 0,4% -1,7% -1,3% 

Lesko 6334 5881 5700 -7,2% -3,1% -10,0% 

LeŜajsk 13177 14305 14166 8,6% -1,0% 7,5% 

Lubaczów 11157 12458 12406 11,7% -0,4% 11,2% 

Łańcut 16936 17890 18025 5,6% 0,8% 6,4% 

Mielec 58489 61728 60983 5,5% -1,2% 4,3% 

Narol 1747 2108 2098 20,7% -0,5% 20,1% 

Nisko 12522 15703 15578 25,4% -0,8% 24,4% 

Nowa Dęba 11209 11472 11317 2,3% -1,4% 1,0% 

Nowa Sarzyna 6545 6642 6168 1,5% -7,1% -5,8% 

Oleszyce 2815 3224 3085 14,5% -4,3% 9,6% 

Pilzno 4028 4293 4535 6,6% 5,6% 12,6% 

Przemyśl 67165 68095 66488 1,4% -2,4% -1,0% 

Przeworsk 14749 15855 15751 7,5% -0,7% 6,8% 

Radomyśl Wielki 2020 2786 2992 37,9% 7,4% 48,1% 

Radymno 4613 5673 5497 23,0% -3,1% 19,2% 

Ropczyce 13247 14858 15148 12,2% 2,0% 14,4% 

Rudnik nad Sanem 6646 6719 6770 1,1% 0,8% 1,9% 

Rymanów 3488 3639 3583 4,3% -1,5% 2,7% 

Rzeszów 148560 160376 172683 8,0% 7,7% 16,2% 
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Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Sanok 38414 40039 39231 4,2% -2,0% 2,1% 

Sędziszów Małopolski 7170 7196 7096 0,4% -1,4% -1,0% 

Sieniawa 1601 2151 2163 34,4% 0,6% 35,1% 

Sokołów Małopolski 3562 3978 3975 11,7% -0,1% 11,6% 

Stalowa Wola 67911 67555 64353 -0,5% -4,7% -5,2% 

StrzyŜów 8081 8619 8739 6,7% 1,4% 8,1% 

Tarnobrzeg 46917 50287 49615 7,2% -1,3% 5,8% 

Tyczyn 2692 3207 3393 19,1% 5,8% 26,0% 

Ulanów 1517 1481 1520 -2,4% 2,6% 0,2% 

Ustrzyki Dolne 9651 9664 9398 0,1% -2,8% -2,6% 

Zagórz 4716 4918 5023 4,3% 2,1% 6,5% 

Miasta ogółem  
Towns total 

808322 853053 855672 5,5% 0,3% 5,9% 

Źródło: Spis Powszechny, 1988, 2002. Urząd Statystyczny w Warszawie, 2010. 

Source: National Census, 1988, 2002. Statistical Office in Warsaw, 2010.  
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Tab. 24. Zmiany liczby ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1988-2009 

Tab. 24. Population changes in towns of śląskie voivodship, 1988-2009 

Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Będzin 65520 59210 58747 -9,6% -0,8% -10,3% 

Bielsko-Biała 178375 178028 175677 -0,2% -1,3% -1,5% 

Bieruń 18377 20094 19486 9,3% -3,0% 6,0% 

Blachownia 9934 10001 9889 0,7% -1,1% -0,5% 

Bytom 209959 193546 183829 -7,8% -5,0% -12,4% 

Chorzów 134686 117430 113314 -12,8% -3,5% -15,9% 

Cieszyn 36095 36640 35308 1,5% -3,6% -2,2% 

Czechowice-Dziedzice 35191 35151 34893 -0,1% -0,7% -0,8% 

Czeladź 37611 34957 33848 -7,1% -3,2% -10,0% 

Czerwionka-Leszczyny 29188 28956 28301 -0,8% -2,3% -3,0% 

Częstochowa 255466 251436 240612 -1,6% -4,3% -5,8% 

Dąbrowa Górnicza 136591 132236 128315 -3,2% -3,0% -6,1% 

Gliwice 213666 203814 196669 -4,6% -3,5% -8,0% 

Imielin 7833 7721 8071 -1,4% 4,5% 3,0% 

Jastrzębie-Zdrój 101685 97116 93554 -4,5% -3,7% -8,0% 

Jaworzno 97905 96826 95228 -1,1% -1,7% -2,7% 

Kalety 8856 8760 8681 -1,1% -0,9% -2,0% 

Katowice 367014 327222 309621 -10,8% -5,4% -15,6% 

Kłobuck 13976 13413 13134 -4,0% -2,1% -6,0% 

Knurów 45091 40584 39283 -10,0% -3,2% -12,9% 

Koniecpol 6284 6534 6324 4,0% -3,2% 0,6% 

Koziegłowy 2701 2462 2481 -8,8% 0,8% -8,1% 

Krzanowice - - 2162 - - - 

Krzepice 4573 4596 4493 0,5% -2,2% -1,7% 

Kuźnia Raciborska 5823 5816 5453 -0,1% -6,2% -6,4% 

Lędziny 14855 15842 16259 6,6% 2,6% 9,5% 

Lubliniec 25042 24601 23992 -1,8% -2,5% -4,2% 

Łaziska Górne 22006 22070 21983 0,3% -0,4% -0,1% 

Łazy 7367 7272 7160 -1,3% -1,5% -2,8% 

Miasteczko Śląskie 8391 7439 7327 -11,3% -1,5% -12,7% 

Mikołów 38817 38096 38821 -1,9% 1,9% 0,0% 

Mysłowice 78064 75712 74998 -3,0% -0,9% -3,9% 

Myszków 32729 33235 32834 1,5% -1,2% 0,3% 

Ogrodzieniec 4438 4469 4459 0,7% -0,2% 0,5% 

Orzesze 18192 18667 18971 2,6% 1,6% 4,3% 

Piekary Śląskie 68267 60909 58832 -10,8% -3,4% -13,8% 

Pilica 2225 1946 2007 -12,5% 3,1% -9,8% 

Poręba 9043 8888 8722 -1,7% -1,9% -3,5% 
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Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Pszczyna 25414 25774 25507 1,4% -1,0% 0,4% 

Pszów 14406 14185 13737 -1,5% -3,2% -4,6% 

Pyskowice 20962 19574 19025 -6,6% -2,8% -9,2% 

Racibórz 61733 59495 56727 -3,6% -4,7% -8,1% 

Radlin 17760 17755 17681 0,0% -0,4% -0,4% 

Radzionków 18347 17486 17192 -4,7% -1,7% -6,3% 

Ruda Śląska 167858 150595 143930 -10,3% -4,4% -14,3% 

Rybnik 140308 142731 141177 1,7% -1,1% 0,6% 

Rydułtowy 22370 22047 21843 -1,4% -0,9% -2,4% 

Siemianowice Śląskie 79255 74269 71118 -6,3% -4,2% -10,3% 

Siewierz 5465 5533 5405 1,2% -2,3% -1,1% 

Skoczów 15476 14993 14655 -3,1% -2,3% -5,3% 

Sławków 7291 6665 6901 -8,6% 3,5% -5,3% 

Sosnowiec 258635 232622 221259 -10,1% -4,9% -14,5% 

Sośnicowice 1956 1833 1733 -6,3% -5,5% -11,4% 

Strumień 2912 3454 3437 18,6% -0,5% 18,0% 

Szczekociny 4373 4036 3858 -7,7% -4,4% -11,8% 

Szczyrk 5512 5701 5778 3,4% 1,4% 4,8% 

Świętochłowice 60142 56410 54360 -6,2% -3,6% -9,6% 

Tarnowskie Góry 66791 52393 60857 -21,6% 16,2% -8,9% 

Toszek 4951 4295 3553 -13,2% -17,3% -28,2% 

Tychy 138141 132816 129475 -3,9% -2,5% -6,3% 

Ustroń 15531 15322 15469 -1,3% 1,0% -0,4% 

Wilamowice 2625 2831 2853 7,8% 0,8% 8,7% 

Wisła 11382 11430 11323 0,4% -0,9% -0,5% 

Wodzisław Śląski 50405 49784 49406 -1,2% -0,8% -2,0% 

Wojkowice 10307 9620 9299 -6,7% -3,3% -9,8% 

Woźniki 4531 4481 4387 -1,1% -2,1% -3,2% 

Zabrze 201668 195293 188401 -3,2% -3,5% -6,6% 

Zawiercie 55822 54037 52295 -3,2% -3,2% -6,3% 

śarki 4319 4416 4504 2,2% 2,0% 4,3% 

śory 65424 63461 62044 -3,0% -2,2% -5,2% 

śywiec 31693 32048 32132 1,1% 0,3% 1,4% 

Miasta ogółem  
Towns total 

3945601 3739080 3632897 -5,2% -2,8% -7,9% 

Źródło: Spis Powszechny, 1988, 2002. Urząd Statystyczny w Warszawie, 2010. 

Source: National Census, 1988, 2002. Statistical Office in Warsaw, 2010.  
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Tab. 25. Zmiany liczby ludności w miastach województwa świętokrzyskiego w latach 

1988-2009 

Tab. 25. Population changes in towns of świętokrzyskie voivodship, 1988-2009 

Liczba ludności 
Population 

Zmiana liczby ludności 
Changes of population 

Miasto  
Town 

1988 2002 2009 1988-2002 2002-2009 1988-2009 

Bodzentyn - 2302 2228 - -3,2% - 

Busko-Zdrój 17486 17686 17024 1,1% -3,7% -2,6% 

Chęciny 4171 4281 4247 2,6% -0,8% 1,8% 

Chmielnik 4236 4127 3926 -2,6% -4,9% -7,3% 

Ćmielów 3459 3161 3194 -8,6% 1,0% -7,7% 

Daleszyce - - 2938 - - - 

Działoszyce 1244 1115 1040 -10,4% -6,7% -16,4% 

Jędrzejów 18077 17011 16360 -5,9% -3,8% -9,5% 

Kazimierza Wielka 6056 6057 5696 0,0% -6,0% -5,9% 

Kielce 210699 212429 205094 0,8% -3,5% -2,7% 

Końskie 21383 21338 20328 -0,2% -4,7% -4,9% 

Koprzywnica - - 2536 - - - 

Kunów - 3099 3078 - -0,7% - 

Małogoszcz - 3997 3890 - -2,7% - 

Opatów 7269 6961 6771 -4,2% -2,7% -6,9% 

Osiek - 1945 1984 - 2,0% - 

Ostrowiec Świętokrzyski 76298 75639 72823 -0,9% -3,7% -4,6% 

OŜarów 4926 5110 4689 3,7% -8,2% -4,8% 

Pińczów 11329 12152 11600 7,3% -4,5% 2,4% 

Połaniec 6957 8711 8310 25,2% -4,6% 19,4% 

Sandomierz 24926 25633 24666 2,8% -3,8% -1,0% 

Sędziszów - 6897 6771 - -1,8% - 

Skalbmierz 1592 1348 1291 -15,3% -4,2% -18,9% 

SkarŜysko-Kamienna 50167 50464 48175 0,6% -4,5% -4,0% 

Starachowice 55700 54615 52320 -1,9% -4,2% -6,1% 

Staszów 14942 15882 15301 6,3% -3,7% 2,4% 

Stąporków 5712 6222 5946 8,9% -4,4% 4,1% 

Suchedniów 9394 9030 8773 -3,9% -2,8% -6,6% 

Wąchock - 2860 2743 - -4,1% - 

Włoszczowa 10388 10785 10685 3,8% -0,9% 2,9% 

Zawichost 2067 1950 1805 -5,7% -7,4% -12,7% 

Miasta ogółem  
Towns total 568478 571707 550064 0,6% -3,8% -3,2% 

Źródło: Spis Powszechny, 1988, 2002. Urząd Statystyczny w Warszawie, 2010. 

Source: National Census, 1988, 2002. Statistical Office in Warsaw, 2010.  
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Miejscowości Polski Południowej wydzielone  

w wyniku procesów secesji 

Towns and villages in the Southern Poland  

emerged as a result of secession processes 

Wprowadzenie 

Jednym z trzech głównych kierunków rozwoju przestrzennego miast polskich 

w XX w. był wzrost policentryczny [Dziewoński, 1962], który zachodzi drogą sca-

lania początkowo niezaleŜnych jednostek osadniczych, czyli wynika ze zmiany gra-

nic administracyjnych miasta. W okresie powojennym wiele miejscowości, w tym 

równieŜ miast i osiedli miejskich, zostało włączonych w obręb pobliskich miast. 

Procesy inkorporacji miały miejsce głównie w pierwszym trzydziestoleciu omawia-

nego okresu, a zwłaszcza w latach 1973-77, kiedy to w wyniku reform podziału 

terytorialnego kraju 45 miast i 8 osiedli miejskich zostało wcielonych w granice 

innych miast [Zmiany…, 1985]. 

Doprowadziło to do powstania organizmów miejskich o złoŜonych i często 

mało spójnych strukturach osadniczych, będących faktycznie zlepkiem kilku miej-

scowości, które moŜna określić terminem miasta-zlepieńce [Szmytkie, 2009]. Proce-

sy inkorporacji aŜ do 1989 r. dokonywane były w wyniku odgórnych decyzji admi-

nistracyjnych, nieuwzględniających opinii społeczności lokalnych. Zmianom granic 

administracyjnych podlegały w szczególności miasta duŜe i średniej wielkości 

[Zmiany…, 1985; Jelonek, Zborowski, 1992; Runge, 2005; Szymańska i in., 2009] 

oraz miasta połoŜone w regionach silnie zurbanizowanych, np. miasta połoŜone  

w otoczeniu konurbacji katowickiej i aglomeracji rybnickiej [Szajnowska-Wysocka, 

Zuzańska-śyśko, 1999; Runge, 2005] czy w sudeckiej części województwa dolno-

śląskiego [Szmytkie, 2009]. 

Po 1977 r. liczba inkorporacji uległa wyraźnemu zmniejszeniu, natomiast  

w wyniku tendencji odśrodkowych, a zwłaszcza działalności samorządów lokalnych 

po 1990 r. nasiliły się procesy secesji [Powierzchnia…, 1994-2004]. W wyniku tych 
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działań w latach 1977-98 14 miast i kilkanaście miejscowości wiejskich, zwykle po 

kilkunastu latach funkcjonowania jako część innego miasta, odzyskało samodziel-

ność administracyjną. Odzyskiwanie statusu miasta w wyniku secesji, obok restytu-

cji praw miejskich, moŜna uznać za główne czynniki wzrostu liczby miast po 1977 r. 

[Szymańska, 1996; Drobek, 2002; Krzysztofik, 2006, 2007; Jokiel, Miszewska, 

2008]. Odzyskanie samodzielności administracyjnej moŜe równieŜ prowadzić do 

całkowitego lub częściowego rozpadu miast-zlepieńców [Szmytkie, 2005]. 

NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe secesja nie jest zjawiskiem nowym, zaistniałym 

dopiero w okresie powojennym. Do podziału miasta na kilka jednostek (zwykle na 

dwa odrębne miasta) dochodziło juŜ w przeszłości, czego przykładem moŜe być 

czasowy podział OŜarowa na dwie części: katolicką i kalwińską, do którego doszło 

w XVII w. [Krzysztofik, 2010]. Do podziału miasta zwykle dochodziło w wyniku 

przedzielenia miasta granicą państwową, tak jak ma to miejsce np. w przypadku 

Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Zgorzelca i Gırlitz, Gubina i Guben czy Słubic  

i Frankfurtu nad Odrą [Kostrubiec, Łoboda, 2000; Zenderowski, 2002; Leśniak, 

2004], lub miało miejsce w przypadku Ciechanowca i Drohiczyna, gdzie jednostki 

powstałe w wyniku przedzielenia miasta granicą, po jej zaniknięciu, ponownie zo-

stały połączone w jeden ośrodek miejski [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; 

Tomaszewski, 2008]. 

Procesy secesji na terenie Polski Południowej 

W latach 1977-2010 samodzielność administracyjną w Polsce odzyskało 14 

miast i ok. 30 miejscowości wiejskich, z których większość połoŜona jest na terenie 

Polski Południowej. Jedynym miastem, które odzyskało prawa miejskie w wyniku 

secesji, leŜącym poza obszarem Polski Południowej są Międzyzdroje, stanowiące  

w latach 1973-84 część miasta Świnoujście [Szmytkie, 2005]. Procesom dezintegra-

cji podlegały w szczególności miasta leŜące na terenie województwa śląskiego,  

w bliskim otoczeniu konurbacji katowickiej i aglomeracji rybnickiej (ryc. 17), gdzie 

doszło do całkowitego lub częściowego rozpadu dziewięciu miast (Będzina, Byto-

mia, Dąbrowy Górn., Mysłowic, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Tychów, Wodzisła-

wia Śl. i Zawiercia). Poza obszarem województwa śląskiego procesom dezintegracji 

uległy jeszcze dwa miasta z obszaru Polski Południowej (ryc. 18): Zagórz w woje-
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wództwie podkarpackim i Szczawnica-Krościenko (a potem Szczawnica) w woje-

wództwie małopolskim. W przypadku Polski Południowej samodzielność admini-

stracyjną w wyniku dąŜeń secesyjnych odzyskało w sumie 13 miast (tab. 26), z cze-

go po 3 miasta stanowiły część Tychów (Bieruń, Lędziny i przez dwa lata Imielin) 

oraz Wodzisławia Śl. (Pszów, Radlin i Rydułtowy), a takŜe 24 miejscowości wiej-

skie (tab. 27). 

Ryc. 17. Procesy secesji na terenie województwa śląskiego 

Fig. 17. Secession processes on the area of Śląskie Voivodship 

 
Oznaczenia: A) Miasta, które utraciły część swojego terytorium; B) Miasta, które odzyskały samodzielność admini-

stracyjną; C) Wsie, które odzyskały samodzielność administracyjną; D) Granice miast przed secesją. 

Explanations: A) Town which lost a part of their administrative territory; B) Town which separated from other 

town; C) Villages which separated from other town; D) administratively borders before secession.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009. 

Source: By authors on the base of: Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009. 

W przypadku większości jednostek, które odzyskały samodzielność admini-

stracyjną w wyniku secesji, okres funkcjonowania jako dzielnica innego miasta nie 

przekraczał kilkunastu lat, a kilka z nich stanowiło dzielnice innych miast zaledwie 

kilka lat, np. Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka (2 lata), Zagórz (5 lat) czy 

Poręba i Sławków (po 7 lat). NajdłuŜej jako dzielnice innego miasta funkcjonowały: 
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Jaworki i Szlachtowa, które przez 50 lat stanowiły część Szczawnicy (a w latach 

1973-82 Szczawnicy-Krościenka), a wśród miast Radzionków, który przez 22 lata 

był częścią Bytomia i Radlin, który przez 21 lat był częścią Wodzisławia Śląskiego 

[Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009]. 

Tab. 26. Miasta powstałe w wyniku secesji (1977-1998) 

Tab. 26. New towns constituted as an effect of administrative secession (1977-1998) 

Miasto 
Town 

Poprzedni status 
Status before 

secession 

Okres przy-
naleŜności  

do innego miasta 
Period when town 

was integrated with 
other town 

Rok  
odzyskania 

praw 
miejskich 
A year of 

civic rights 
restitution 

Powierzch-
nia* [km 2] 
Area [km2] 

Liczba 
ludności* 
Population 

Bieruń miasto od 1407 r. 1975-91 (Tychy) 1991 40,19 21200 

1975-77 (Tychy) 
Imielin osiedle od 1957 r. 

miasto od 1967 r. 1977-94 (Mysłowice) 
1995 28,04 7495 

Lędziny osiedle od 1957 r. 
miasto od 1966 r. 

1975-91 (Tychy) 1991 31,04 16200 

Miasteczko Śl. 
miasto 1561-1945 
osiedle od 1958 r. 
miasto od 1963 r. 

1975-94  
(Tarnowskie Góry) 

1995 68,30 7571 

Poręba osiedle od 1957 r. 
miasto od 1973 r. 

1975-82 (Zawiercie) 1982 40,04 8777 

Pszów miasto od 1954 r. 1975-94  
(Wodzisław Śl.) 

1995 20,42 14934 

Radlin miasto od 1954 r. 1975-96  
(Wodzisław Śl.) 

1997 12,53 18222 

Radzionków miasto od 1951 r. 1975-97 (Bytom) 1998 13,26 18233 

Rydułtowy miasto od 1951 r. 1975-91  
(Wodzisław Śl.) 

1992 15,00 23900 

Sławków 
miasto 1286-1869 
osiedle od 1954 r. 
miasto od 1958 r. 

1977-84  
(Dąbrowy Górn.) 

1984 36,60 7500 

Szczawnica osiedle od 1958 r. 
miasto od 1962 r. 

1973-82 (Szczawni-
ca-Krościenko) 

1982 87,90 - 

Wojkowice osiedle od 1954 r. 
miasto od 1962 r. 

1977-91 (Będzin) 1992 12,81 10270 

Zagórz osiedle od 1959 r. 1972-77 (Sanok) 1977 22,39 4343 

* w momencie odzyskania samodzielności administracyjnej 

Źródło: Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009. 

Source: Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009. 

Ze względu na intensywność procesów secesji, jakie miały miejsce na obsza-

rze Polski Południowej, okres po 1977 r. moŜna podzielić na trzy podokresy: 
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- lata 1977-90, kiedy procesy secesji (odzyskiwania samodzielności administracyj-

nej) zostały zainicjowane, jednak miały charakter incydentalny (usamodzielnienie 

się Zagórza, Poręby i Sławkowa oraz rozpad Szczawnicy-Krościenka); 

- lata 1991-98, zapoczątkowany wraz z wprowadzeniem Ustawy o samorządzie 

gminnym z 8 marca 1990 r.35 („odrodzenie się” samorządności lokalnej), która 

zwiększyła uprawnienia społeczności lokalnych [Runge, 2005], co przyczyniło się 

do wzmoŜenia dąŜeń secesyjnych (juŜ w 1991 r. samodzielność administracyjną w 

wyniku rozpadu „Wielkich Tychów” odzyskały miasta Bieruń i Lędziny oraz gminy 

Bojszowy, Kobiór i Wyry, a w 1992 r. miasta Rydułtowy i Wojkowice); 

- okres po 1999 r., czyli po wprowadzeniu reformy podziału terytorialnego kraju 

(powrót do trójstopniowego podziału terytorialnego), w wyniku której jednostki 

osadnicze i społeczności lokalne znalazły się w nowych realiach (nowych powiatów 

i województw), co przyczyniło się do wyhamowania procesów secesji. 

Ryc. 18. Procesy secesji w południowej części województwa małopolskiego i podkar-

packiego 

Fig. 18. Secession processes in the southern part of małopolskie and podkarpackie voivod-

ship 

 
Oznaczenia: A) Miasta, które utraciły część swojego terytorium; B) Miasta, które odzyskały samodzielność admini-

stracyjną; C) Wsie, które odzyskały samodzielność administracyjną; D) Granice miast przed secesją. 

Explanations: A) Town which lost a part of their administrative territory; B) Town which separated from other 

town; C) Villages which separated from other town; D) administratively borders before secession.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009. 

Source: By authors on the base of: Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009. 

                                                           
35 Tekst jednolity [Dz.U. 2010, nr 106, poz. 675]. 
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Tab. 27. Wsie, które odzyskały samodzielność administracyjną po 1977 r. 

Tab. 27. Villages administratively separated from towns after 1977 

Miejscowość 
Settlement 

Okres funkcjonowania 
jako dzielnica miasta 

Period when village was 
integrated with town 

Obecny status 
Contemporary 

status 

Powierzchnia* 
[km2] 

Area [km2]  

Liczba  
ludności* 
Population 

Bojszowy 
Bojszowy Nowe 
Jedlina 
Międzyrzecze 
Świerczyniec 

1977-91 
(Tychy) 

gmina wiejska 
Bojszowy 

34,07 5500 

1975-77 (Tychy) Chełm Śl. 
Chełm Mały 
Kopciowice 1977-94 (Mysłowice) 

gmina wiejska 

Chełm Śl. 
23,23 5472 

Goczałkowice 
Zdrój 

1975-92 
(Pszczyna) 

gmina wiejska 
Goczałkowice 

Zdrój 
48,64 5947 

Kobiór 1977-91 
(Tychy) 

gmina wiejska 
Kobiór 

49,50 4000 

Krościenko n. D. 1973-82 
(Szczawnica-Krościenko) 

wieś gminna 28,92 3280 

Marklowice 1975-94 
(Wodzisławia Śl.) 

gmina wiejska 
Marklowice 

13,75 5099 

Studzionka 
Wisła Mała 
Wisła Wielka 

1975-77 
(Pszczyna) 

wsie w gminie 
Pszczyna 

42,84 4545 

Brzeźce 
Ćwiklice  
Łąka 
Poręba  
Rudołtowice 

1973-97 
(Pszczyna) 

wsie w gminie 
Pszczyna 

49,18 8048 

Jaworki 
Szlachtowa 

1958-2008 
(Szczawnica) 

wsie w gminie 
Szczawnica 

55,00 1331 

Wyry 
Gostyń 

1975-91 
(Tychy) 

gmina wiejska 
Wyry 

34,45 6000 

* w momencie odzyskania samodzielności administracyjnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009. 

Source: By authors on the base of: Zmiany…, 1985, Powierzchnia…, 1994-2009. 

Krótki okres funkcjonowania jako część innego miasta, duŜa aktywność spo-

łeczności lokalnych inkorporowanych miejscowości oraz swoista „popularność” 

dąŜeń secesyjnych po 1990 r. poddaje w wątpliwość słuszność decyzji administra-

cyjnych z lat 70. XX w., w wyniku których utraciły one samodzielność administra-

cyjną. Mimo znacznego zmniejszenia się liczby secesji po 1999 r. wydaje się, Ŝe 

proces odzyskiwania samodzielności administracyjnej przez inkorporowane miej-

scowości nie został jeszcze całkowicie zakończony, o czym świadczyć moŜe przy-
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padek Jaworek i Szlachtowej, które w 2008 r. zostały wydzielone ze Szczawnicy. 

Miejscowości te, mimo kilkudziesięciu lat funkcjonowania w granicach miasta, za-

chowały odrębność i wiejski charakter. 

Przyczyny dąŜeń secesyjnych 

Zarówno procesy inkorporacji, jak i odzyskiwania samodzielności administra-

cyjnej, są skutkiem zmian granic administracyjnych miejscowości, zachodzących  

w wyniku odgórnych decyzji politycznych. Zmiany te dokonywane są jednak na 

wniosek władz zainteresowanych jednostek podziału terytorialnego, a po 1990 r. 

(czyli po wprowadzeniu ustawy o samorządzie gminnym) równieŜ i ich społeczności 

lokalnych. W nawiązaniu do przewaŜających w okresie powojennym procesów łą-

czenia jednostek podziału terytorialnego na szczeblu podstawowym w jednostki 

większe (w tym równieŜ inkorporacji miast w granice innych miast), niezwykle 

interesującym zagadnieniem wydają się motywy (przeciwstawnych do tych tenden-

cji) dąŜeń secesyjnych, które doprowadziły do odzyskania samodzielności admini-

stracyjnej przez kilkadziesiąt dawnych dzielnic. 

M. S. Szczepański [1991, 1996] analizując przyczyny rozpadu „Wielkich Ty-

chów” w 1991 r., w wyniku czego samodzielność administracyjną odzyskały [Po-

wierzchnia…, 1994]: dwa miasta (Bieruń, Lędziny) i trzy gminy wiejskie (Bojszo-

wy, Kobiór, Wyry), stwierdził, Ŝe za podziałem miasta przemawiały: 

- brak akceptacji społecznej dla decyzji administracyjnych z lat 70. (miasto rozrasta-

ło się na mocy licznych biurokratycznych decyzji podejmowanych bez akceptacji  

i zgody społeczności lokalnych); 

- demobilizacja społeczności włączonych obszarów (miejscowości), wywołana ode-

braniem samodzielności administracyjnej; 

- brak znaczących związków funkcjonalno-przestrzennych między dzielnicami mia-

sta; 

- ciąŜenie przyłączonych miejscowości ku innym ośrodkom; 

- wiejski i małomiasteczkowy charakter przyłączonych miejscowości; 

- trudności w rządzeniu miastem składającym się z wielu heterogenicznych pod 

względem kulturowym i społecznym jednostek osadniczych; 

- odmienność losów historycznych poszczególnych dzielnic miasta. 
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W. Jarczewski [2002] opisał przyczyny i skutki dąŜeń secesyjnych, które 

przyczyniły się do odzyskania po 1990 r. samodzielności administracyjnej przez 13 

gmin, które w latach 70. stały się częścią innych gmin (z czego 11 stanowiło dziel-

nice innych miast). Powstawanie małych (nowych) gmin uznał on jako przejaw 

praktycznej realizacji endogennej koncepcji rozwoju lokalnego, którego głównym 

animatorem są społeczności lokalne. Z kolei za główne przyczyny dąŜeń „separaty-

stycznych” zostały uznane: 

- okoliczności utraty samodzielności (decyzja o włączeniu do wielkiego miasta po-

dejmowana była bez zgody, a właściwie przy sprzeciwie mieszkańców, którzy  

o decyzji dowiadywali się po jej ostatecznym podjęciu, a ponadto utrata samodziel-

ności przyjmowana była z poczuciem straty czegoś waŜnego); 

- problemy małej peryferyjnej dzielnicy (stanowiące czynniki dające podstawę do 

rozpoczęcia starań o uzyskanie samodzielności), do których moŜna zaliczyć: 

a) nierówny podział środków w mieście i niedorozwój infrastruktury (dzielnice 

otrzymywały proporcjonalnie duŜo mniej środków niŜ przypadało statystycznie na 

jednego mieszkańca), 

b) brak więzi infrastrukturalnych (odległości centrów miast od dzielnic były na ty-

le duŜe, Ŝe często opłacało się budować w nich samodzielne sieci), 

c) poziom rozwoju gospodarczego (na secesję decydowały się tylko dzielnice po-

siadające silne zaplecze gospodarcze, moŜliwość osiągnięcia odpowiednio wyso-

kich dochodów moŜna uznać jako jeden z podstawowych czynników wpływają-

cych na decyzję o usamodzielnieniu), 

d) brak więzi kulturowych i identyfikacji z duŜym miastem (duŜy udział ludności 

zasiedziałej w usamodzielnionych dzielnicach, stanowiącej ich społeczności lokal-

ne, poczucie odrębności i brak identyfikacji z miastem kształtowane było w nich 

przez: posiadanie jednego lub kilku lokalnych pracodawców, z którymi związana 

była znaczna część mieszkańców, odległość i niezagospodarowaną przestrzeń 

dzielącą je od miasta oraz posiadanie układu urbanistycznego i lokalnego centrum 

typowego dla samodzielnych jednostek osadniczych).  

W swej pracy W. Jarczewski [2002] stwierdził ponadto, Ŝe usamodzielnienie 

dzielnicy mogło dojść do skutku tylko w wyniku konsekwentnej postawy liderów 

lokalnych. W kaŜdej z analizowanych gmin w drodze do samodzielności występo-



173 
 

wała bowiem podobna sekwencja działań, w której szczególną rolę odegrali lokalni 

liderzy: 

- pojawienie się idei samodzielności,  

- pozyskanie dla pomysłu grupy ludzi aktywnych na terenie dzielnicy, sondowanie 

nastrojów i preferencji lokalnej społeczności, symulacje społeczno-ekonomicznych 

skutków oddzielenia się, poszukiwanie wzorców i kontaktów w innych nowych 

gminach, 

- sformalizowanie działalności grupy aktywnych działaczy, budowanie poparcia 

społecznego wśród mieszkańców dzielnicy, 

- kompletowanie niezbędnych dokumentów, przeprowadzenie konsultacji bądź refe-

rendów lokalnych, szukanie poparcia w mieście i we władzach wyŜszego szczebla, 

- przedstawienie kompletnego wniosku o utworzenie odrębnej gminy. 

J. Runge [2005] za główne tendencje zmian granic administracyjnych miast  

w regionie katowickim po 1989 r. uznał: 

- podział duŜych terytorialnie jednostek administracyjnych, tworzonych zwłaszcza  

w latach 70. XX w. w drodze odgórnej inkorporacji sąsiednich miejscowości, często 

wbrew woli ich mieszkańców (jak np. Dąbrowa Górnicza, Tychy), 

- aspiracji społeczności lokalnych do usamodzielnienia się, 

- resentymentów do straconych (w wyniku inkorporacji) praw miejskich, których 

odzyskanie stanowiło cel działań społeczności lokalnej na fali transformacji ustro-

jowej (jak np. Pszów, Radlin, Radzionków). 

R. Szmytkie [2005] opisując miasta, które odzyskały samodzielność admini-

stracyjną po 1977 r. w wyniku secesji, jako główne argumenty przemawiające za 

odłączeniem uznał: 

- brak akceptacji społeczności lokalnych dla decyzji administracyjnych, które do-

prowadziły do wcielenia ich miejscowości w granice innego miasta, o czym świad-

czą inicjatywy na rzecz odzyskania samodzielności inicjowane przez społeczności 

tych miejscowości, zwłaszcza po wprowadzeniu reformy samorządowej w 1990 r. 

[por. Szczepański, 1991, 1996; Serafin, 1998; Jarczewski, 2002; Krawczyk i in., 

2002]; 

- odmienny charakter funkcjonalny inkorporowanych miejscowości i miast, których 

częścią się stały po inkorporacji, jak np. Miasteczko Śl. i Tarnowskie Góry (P  
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i PU)36, Międzyzdroje i Świnoujście (U i UP), Sławków i Dąbrowa Górn. (PU i P) 

oraz Zagórze i Sanok (X i PU); 

- brak ciągłości zabudowy między miastem i jednostką wcieloną w jego granice 

(świadczący o odrębności przestrzennej miejscowości), czego przykładem są: Bie-

ruń, Lędziny i Tychy, Imielin i Mysłowice, Miasteczko Śl. i Tarnowskie Góry, Mię-

dzyzdroje i Świnoujście, Poręba i Zawiercie, Sławków i Dąbrowa Górn. oraz Zagó-

rze i Sanok; 

- peryferyjne połoŜenie w obrębie wielkiego miasta i znaczny dystans do jego cen-

trum, czego przykładem są: Międzyzdroje i Świnoujście (16 km)37, Sławków i Dą-

browa Górn. (14 km), Lędziny i Tychy (13 km), Imielin i Mysłowice (12 km), Bie-

ruń i Lędziny (11 km), Rydułtowy i Wodzisław Śl. (10 km) oraz Wojkowice i Bę-

dzin (9 km); 

- odmienny charakter zabudowy dzielnic i miast, do których zostały wcielone 

(świadczący o małomiasteczkowym charakterze wcielonych miejscowości), np. 

Bieruń i Tychy (2,4 i 7,4)38, Imielin i Mysłowice (1,4 i 4,4), Lędziny i Tychy (2,0  

i 7,4), Międzyzdroje i Świnoujście (3,4 i 6,8), Radzionków i Bytom (2,4 i 9,2), 

Sławków i Dąbrowa Górn. (1,5 i 4,7), Wojkowice i Będzin (2,6 i 4,9) oraz Zagórze  

i Sanok (1,4 i 3,8); 

- niekorzystne skutki przyłączenia, a zwłaszcza stagnacja w zakresie rozwoju infra-

struktury wywołana peryferyjnym połoŜeniem w obrębie wielkiego miasta, np.  

w przypadku Bierunia, Imielina, Lędzin, Miasteczka Śl., Radzionkowa, Sławkowa 

czy Wojkowic [Szczepański, 1991, Jarczewski, 2002]; 

- ciąŜenie ku innym ośrodkom (niŜ miasto, do którego miejscowość została wcielo-

na), jak np. Radzionków, który był częścią Bytomia, ciąŜy do Tarnowskich Gór 

[Krawczyk i in., 2002] czy Rydułtowy, które były częścią Wodzisławia Śląskiego, 

ciąŜą do Rybnika [Matuszczyk-Kotulska, 1997]. 

 

 

                                                           
36 W nawiasach typ funkcjonalny miejscowości w 1970 r. (czyli przed inkorporacją) wg Jerczyńskiego [1977]. 
37 W nawiasach przybliŜona drogowa odległość między centralnymi częściami obu miejscowości. 
38 W nawiasach wskaźnik zabudowy w 2002 r. liczony jako stosunek liczby mieszkań do liczby budynków. 
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Skutki procesów secesji 

Skutki secesji (odzyskania samodzielności administracyjnej) są odwrotne do 

skutków inkorporacji (utraty samodzielności administracyjnej). W przypadku miej-

scowości, od której oddzieliła się inna miejscowość, skutkiem oddzielenia jest: 

zmniejszenie terytorium i liczby mieszkańców oraz zmiana struktury funkcjonalno-

przestrzennej, przy czym zmiany te naleŜy odbierać jako negatywne (powodują 

zmniejszenie potencjału miasta i ograniczają moŜliwości jego rozwoju), równieŜ w 

aspekcie ekonomicznym [Jarczewski, 2002]. Usamodzielnienie się wszystkich ele-

mentów wchodzących w skład miasta prowadzi z kolei do ujednolicenia jego struk-

tury przestrzennej. 

Secesja z punktu widzenia jednostki wydzielonej z obrębu „duŜego miasta” 

oznacza odzyskanie samodzielności administracyjnej (po okresie funkcjonowania 

jako część innego miasta) i naleŜy ją odbierać jako zjawisko pozytywne (nawet mi-

mo utraty rangi miejscowości, która przestaje być częścią większego, a zarazem 

łatwiej identyfikowalnego w świadomości społecznej, tworu). Proces ten prowadzi 

takŜe do zwiększenia liczby miast bez zmiany liczby ludności miejskiej i po-

wierzchni zajmowanej przez miasta (w przypadku secesji miasta) lub do zmniejsze-

nia liczby ludności miejskiej oraz powierzchni zajmowanej przez miasta przy za-

chowaniu liczby miast (w przypadku usamodzielnienia miejscowości wiejskiej). 

Skutkami odzyskania samodzielności administracyjnej są równieŜ [Jarczewski, 

2002]: 

- zmiana modelu zarządzania oraz poprawa jakości obsługi ludności (z peryferyjnej 

dzielnicy „duŜego miasta” po usamodzielnieniu miejscowość znalazła się w centrum 

zainteresowania nowych władz lokalnych, po zmianie do władzy przybliŜyła się 

równieŜ społeczność lokalna, zmianie uległa takŜe skala problemów stojących przed 

władzami lokalnymi); 

- wzrost aktywności społecznej (poprzez rozwój organizacji społecznych i kultural-

nych oraz działalności na rzecz gminy); 

- racjonalizacja dochodów i wydatków (jak np. inwestycje w infrastrukturę czy po-

szukiwanie nowych inwestorów) oraz poprawa sytuacji ekonomicznej (w przeci-

wieństwie do nierównego podziału środków w obrębie „duŜego miasta”). 
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Ponadto fakt usamodzielnienia jest pozytywnie oceniany przez liderów lokal-

nych, jak i mieszkańców [Jarczewski, 2002]. 

Rozpad miast-zlepieńców 

Procesom secesji podlegają przede wszystkim miejscowości, które zachowały 

swoją odrębność, mimo funkcjonowania jako część innego miasta (pozostają fak-

tycznie odrębnymi jednostkami osadniczymi, mimo utraty samodzielności admini-

stracyjnej). Procesom secesji podlegają zatem jednostki wchodzące w skład miast-

zlepieńców, które nie wrosły w strukturę przestrzenną miasta i zachowały swój 

pierwotny charakter. DąŜenia secesyjne zmierzające do odzyskania samodzielności 

administracyjnej przez jednostki stanowiące część miasta mogą równieŜ prowadzić 

do częściowego lub całkowitego rozpadu struktury przestrzennej miasta, mającego 

charakter miasta-zlepieńca.  

Częściowy rozpad oznacza wydzielenie jednego z elementów wchodzących  

w skład struktury przestrzennej miasta. W takiej sytuacji miasto pozostaje admini-

stracyjnym zlepkiem kilku jednostek osadniczych (miastem o niespójnej strukturze 

przestrzennej), lecz zmniejsza się liczba elementów składowych (miejscowości) 

wchodzących w skład miasta. Wydzielenie wszystkich jednostek, które nie stały się 

integralnymi osiedlami miasta, prowadzi z kolei do całkowitego rozpadu miasta-

zlepieńca. Procesy secesji, które miały miejsce na terenie Polski Południowej, do-

prowadziły do całkowitego rozpadu trzech miast-zlepieńców: 

- „Wielkich Tychów” (ryc. 19) , które są przykładem rozpadu miasta w jednym eta-

pie (wydzielenie wszystkich elementów składowych w wyniku jednej decyzji admi-

nistracyjnej); 

- Wodzisławia Śląskiego (ryc. 20), który jest przykładem rozpadu miasta w kilku 

etapach (kilkukrotne wydzielenie poszczególnych elementów wchodzących w skład 

miasta); 

- zespołu Szczawnica-Krościenko, gdzie początkowo doszło do rozpadu miasta bliź-

niaczego, a następnie rozpadu jednego z elementów wchodzących w jego skład 

(wydzielenie Jaworek i Szlachtowej ze Szczawnicy). 
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„Wielkie Tychy” 

W 1934 r. Tychy stały się gminą wiejską na prawach miejskich połoŜoną  

w powiecie pszczyńskim. W 1945 r. miejscowość zajmowała powierzchnię 30,1 km2 

i liczyła ok. 11000 mieszkańców. W 1950 r. Prezydium Rządu przyjęło uchwałę  

o rozbudowie Tychów (budowa tzw. Nowych Tychów) do miasta liczącego ponad 

100000 mieszkańców, które miało pełnić rolę miasta-sypialni dla Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego. Z początkiem 1951 r. Tychy stały się miastem, a w jego 

obręb zostały włączone miejscowości Paprocany i Wilkowyje. 

Ryc. 19. Zmiany przestrzenno-administracyjne i ludnościowe miasta Tychy 

Fig. 19. Spatial-administratively as well as demographic changes in city of Tychy 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  
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W 1954 r. został utworzony powiat tyski (w tym samym roku do miasta przy-

łączono tzw. Dolne Lasy Pszczyńskie), a w 1955 r. z jego obszaru wydzielono mia-

sto Tychy, tworząc tym samym powiat miejski liczący 35,7 km2 i 26250 mieszkań-

ców. W 1967 r. przyłączono do Tychów część gromady Urbanowice, a w 1973 r. 

miejscowości Urbanowice, Jaroszowice i Cielice oraz część obszaru miasta Bieruń 

Stary (w nowych granicach miasto liczyło 83,5 km2 i 82520 mieszkańców).  

W 1975 r. do Tychów przyłączono miasta: Bieruń Stary (miasto od 1407 r.), 

Lędziny (osiedle od 1957 r., miasto od 1966 r.) i Imielin (osiedle od 1957 r., miasto 

od 1967 r.) oraz gminy Bieruń Stary, Imielin i Wyry, w wyniku czego powierzchnia 

miasta wzrosła do 237 km2, a liczba mieszkańców do 135620 osób (ryc. 19).  

W 1976 r. z obszaru miasta wyłączono Dziećkowice, a w 1977 r. Imielin, Chełm Śl. 

i część Kopciowic (wcielając je do Mysłowic), natomiast przyłączono sołectwa: 

Bojszowy, Jedlina, Kobiór, Międzyrzecze, Nowe Bojszowy oraz Świerczyniec, two-

rzące gminy Bojszowy i Kobiór [Tychy…, 1975; Zmiany…, 1985; Musioł, 1992b; 

Szczepański, 1996].  

W wyniku tych zmian ludność miasta wzrosła do 154090 osób w 1978 r., na-

tomiast powierzchnia do 271 km2. Tychy stały się największym pod względem po-

wierzchni miastem województwa (i jednym z największych w Polsce), będącym 

faktycznie administracyjnym zlepkiem wielu zantagonizowanych miejscowości 

[Szczepański, 1996]. W latach 80. XX w. liczba ludności miasta w dalszym ciągu 

rosła osiągając 183826 osób w 1985 r. oraz 191723 osoby w 1990 r. (przy gęstości 

zaludnienia 708 osób na km2).  

W 1990 r. została podjęta decyzja o rozparcelowaniu „Wielkich Tychów”.  

W wyniku presji społeczności przyłączonych w latach 70. XX w. do Tychów miej-

scowości w 1991 r. samodzielność administracyjną odzyskały miasta: Bieruń  

i Lędziny oraz gminy: Bojszowy, Kobiór i Wyry (tab. 28). W wyniku tych zmian 

obszar miasta zmniejszył się do 81,8 km2, a liczba ludności o 52900 osób, podczas 

gdy gęstość zaludnienia wzrosła do 1699 osób na km2 [Szczepański, 1996]. W 2008 

r. Tychy liczyły 129475 mieszkańców, a w granicach miasta do 1991 r. (jednostkach 

tworzących miasto do 1991 r.) zamieszkiwało 183347 osób. 
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Tab. 28. Jednostki powstałe z rozpadu „Wielkich Tychów” w 1991 r. 

Tab. 28. Units constituted as an effect of „The Great Tychy” administrative disintegration 

 

Powierzchnia 
[km2] 

Area [km2] 

Liczba  
ludności 

Population 

Gęstość zaludnienia 
[osób/km2] 

Population density 

[persons/km2]  

miasto Bieruń 40,19 21200 527,5 

miasto Lędziny 31,04 16200 521,9 

gmina Bojszowy 34,07 5500 161,4 

gmina Kobiór 49,50 4000 80,8 

gmina Wyry 34,45 6000 174,2 

Razem 
Total 

189,25 52900 279,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 1994. 

Source: By authors on the base of: Powierzchnia…, 1994.  

Wodzisław Śląski 

Wodzisław Śląski lokowany był w 1257 r. W 1945 r. do miasta przyłączona 

została gmina Jedłownik. W 1951 r. miejscowość Rydułtowy otrzymała prawa miej-

skie, a w obręb nowego miasta włączono gminy Pietrzykowice i KrzyŜkowice.  

W 1954 r. został utworzony powiat wodzisławski, a Pszów i Radlin uzyskały prawa 

miejskie. W 1973 r. do Wodzisławia Śl. wcielono gromadę Wilchwy oraz wsie Ma-

rusze i Turzyczka, a do miasta Pszów gromady Kokoszyce i Zawada. W 1975 r. do 

Wodzisławia Śl. przyłączone zostały miasta: Rydułtowy, Pszów i Radlin oraz gmina 

Marklowice, a w 1983 r. obręby geodezyjne Mszana i CzyŜowice (ryc. 20). W wy-

niku tych zmian obszar miasta zwiększył się z 27,0 do 111,1 km2, a liczba miesz-

kańców wzrosła z 34700 w 1974 r. do 101901 w 1975 r. [Zmiany…, 1985]. 

W 1991 r. Wodzisław Śl. osiągnął 112215 mieszkańców i gęstość zaludnienia 

1010 osób na km2. Rozpad miasta rozpoczął się w 1992 r., kiedy z jego obrębu wy-

dzielono miasto Rydułtowy (liczące 23900 mieszkańców). W kolejnych latach sa-

modzielność administracyjną odzyskały gmina Marklowice w 1994 r. (5099 miesz-

kańców), miasto Pszów w 1995 r. (14934 mieszkańców) oraz miasto Radlin w 1997 

r. (18222 mieszkańców). W wyniku tych zmian obszar Wodzisławia Śl. zmniejszył 

się do 49,5 km2, a liczba ludności do 49697 osób. W 2008 r. Wodzisław Śl. liczył 

49406 mieszkańców (tab. 29), a w jednostkach tworzących miasto do 1992 r. za-

mieszkiwało 107869 osób [Powierzchnia…, 1994-2009; Cichy, 2003]. 
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Ryc. 20. Zmiany przestrzenno-administracyjne i ludnościowe miasta Wodzisław Śląski 

Fig. 20. Spatial-administratively as well as demographic changes in city of Wodzisław Śląski 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  

Tab. 29. Jednostki tworzące Wodzisław Śląski (1975-91) w 2008 r. 

Tab. 29. Administrative units of Wodzisław Śląski (1975-91) in 2008 

 

Powierzchnia 
[km2] 

Area [km2] 

Liczba  
ludności 

Population 

Gęstość zaludnienia 
[osób/km2] 

Population density 
[persons/km2]  

miasto Wodzisław Śl. 49,51 49406 997,9 

miasto Pszów 20,44 13737 672,1 

miasto Radlin 12,53 17681 1411,1 

miasto Rydułtowy 14,95 21843 1461,1 

gmina Marklowice 13,69 5202 380,0 

Razem 
Total 

111,12 107869 970,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnia…, 2009. 

Source: By authors on the base of: Powierzchnia…, 2009.  
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Szczawnica-Krościenko 

W 1973 r. połączono miasto Szczawnica (osiedle od 1958 r., prawa miejskie 

od 1962 r.) oraz osiedle Krościenko (miasto w latach 1348-1932, osiedle od 1958 r.) 

w jeden organizm miejski pod nazwą Szczawnica-Krościenko. W skład miasta 

wchodziły ponadto wsie Jaworki i Szlachtowa, wcielone do Szczawnicy w 1958 r. 

[Zmiany…, 1985]. Szczawnica-Krościenko była typowym przykładem miasta bliź-

niaczego [Dziewoński, 1962], złoŜonego faktycznie z dwóch części (Krościenka  

i Szczawnicy) przedzielonych doliną Dunajca (ryc. 21). Powstałe w ten sposób mia-

sto cechowało się ponadto: 

� brakiem spójności przestrzennej (Krościenko i Szczawnica oddalone są od sie-

bie o 5 km, a zabudowa nowego miasta rozciągała się na długości kilkunastu ki-

lometrów); 

� zróŜnicowaniem funkcjonalnym tworzących go osiedli (w 1970 r. Szczawnica 

była ośrodkiem usługowo-rolniczym, a Krościenko rolniczo-usługowym); 

� odmienną fizjonomią jednostek wchodzących w skład miasta (Krościenko ma 

zabudowę małomiasteczkową i typowe dla miast średniowiecznych rozplano-

wanie, Szczawnica to miejscowość o zabudowie uzdrowiskowo-letniskowej, 

wyrosła z dawnej wsi łańcuchowej, a Jaworki i Szlachtowa to typowe wsie łań-

cuchowe o zabudowie zagrodowej); 

� rozległą powierzchnią (116,8 km2) przy niezbyt duŜej liczbie ludności (w mo-

mencie utworzenia miasto zamieszkiwało ok. 8500 mieszkańców), przez co gę-

stość zaludnienia miasta w 1973 r. wynosiła ok. 73 osoby na km2. 

Ponadto zdecydowana większość mieszkańców Krościenka była przeciwna 

połączeniu i dzięki działaniom powołanemu z ich inicjatywy Komitetowi Obywatel-

skiemu juŜ w 1982 r. miasto podzielono na dwie odrębne miejscowości (Krościenko 

nad Dunajcem i Szczawnica), przy czym status miasta zachowała jedynie Szczawni-

ca, a Krościenko, mimo kilkuwiekowych tradycji miejskich, stało się wsią gminną. 

W 2008 r. ze Szczawnicy wydzielono wsie Jaworki (której częścią są nieistniejące 

juŜ wsie Biała Woda i Czarna Woda) i Szlachtowa, nadając im status wsi sołeckich, 

w wyniku czego liczba mieszkańców Szczawnicy zmniejszyła się o 1331 osób,  

a powierzchnia miasta z 87,9 do 32,9 km2. Równocześnie gmina miejska Szczawni-

ca została przekształcona w gminę miejsko-wiejską [Powierzchnia…, 2008]. 
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Ryc. 21. Rozpad miasta Szczawnica-Krościenko 

Fig. 21. Administrative disintegration of Szczawnica-Krościenko 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  

Jednostki powstałe w wyniku secesji 

W latach 1977-2010 samodzielność administracyjną na terenie Polski Połu-

dniowej, po okresie funkcjonowania jako dzielnica innego miasta (gminy miejskiej), 

odzyskało 13 miast stanowiących gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. W czterech 

przypadkach wydzielenie części miasta spowodowało usamodzielnienie się 10 wsi 

sołeckich, z których jedna (Krościenko n. Dunajcem) stała się siedzibą nowej gminy 

wiejskiej, a pozostałe miejscowości utworzyły wiejskie części gmin Pszczyna  

i Szczawnica. 

1. Miasto Bieruń 

Bieruń to miasto (gmina miejska) w województwie śląskim, będące siedzibą władz 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Bieruń otrzymał prawa miejskie w 1387 r. i pozo-

stał miastem aŜ do 1743 r., kiedy wszedł w skład państwa pruskiego. W 1865 r. 

miejscowość (jako Bieruń Stary) ponownie otrzymała prawa miejskie. W 1975 r. 

miasto zostało wcielone do Tychów. W 1991 r. Bieruń (wraz z Bieruniem Nowym, 

Bijasowicami, Czarnuchowicami i Jajostami) odzyskał samodzielność administra-

cyjną. Miasto składa się: z 2 części o miejskim charakterze (Bieruń Nowy, Bieruń 

Stary) oraz 4 miejscowości wiejskich (Ściernie, Bijasowice, Czarnuchowice, Jaj-



183 
 

osty) oddalonych od siebie o kilka km [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; 

Musioł, 1999; Kaczmarek, Myszor, 2007]. Miasto Bieruń zajmuje powierzchnię 

40,7 km2 i jest zamieszkane przez 19486 mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. 

2. Miasto Imielin 

Imielin to miasto (gmina miejska) w powiecie bieruńsko-lędzińskim (województwo 

śląskie). W latach 1391-1790 miejscowość stanowiła własność biskupów krakow-

skich, a następnie weszła w skład państwa pruskiego. W 1957 r. Imielin otrzymał 

status osiedla, a w 1967 r. prawa miejskie. W 1975 r. miejscowość została wcielona 

w granice miasta Tychy, a w 1977 r. do Mysłowic. W 1994 r. Imielin odzyskał sa-

modzielność administracyjną [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; Kopiec, 

2004]. Miasto Imielin zajmuje powierzchnię 28,0 km2 i jest zamieszkane przez 8071 

mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. 

3. Miasto Lędziny 

Lędziny to miasto (gmina miejska) w powiecie bieruńsko-lędzińskim (województwo 

śląskie). Miejscowość wzmiankowana była juŜ w 1160 r. Rozwój miejscowości  

i górnictwa nastąpił tu po II wojnie światowej. W 1955 r. Lędziny i Hołdunów 

otrzymały status osiedla, a w 1961 r. doszło do połączenia obu osiedli. W 1966 r. 

Lędziny otrzymały prawa miejskie, a w 1975 r. zostały wcielone do miasta Tychy.  

W 1991 r. Lędziny odzyskały samodzielność administracyjną. W skład miasta 

wchodzi 7 odrębnych przestrzennie miejscowości [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijew-

ski, 1998; Serafin, 1998], z których największe to Lędziny (7130 mieszkańców) oraz 

Hołdunów (5730 mieszkańców). Miasto zajmuje powierzchnię 31,5 km2 i jest za-

mieszkane przez 16259 mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. 

4. Miasto Miasteczko Śląskie 

Miasteczko Śląskie to miasto (gmina miejska) w powiecie tarnogórskim (wojewódz-

two śląskie). Początki osady sięgają początków XVI w. i są związane z odkryciem 

złóŜ rud i kruszców. W 1561 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie (jako Geor-

genberg), które utraciła w 1945 r. W 1958 r. Miasteczko Śląskie otrzymało status 

osiedla, a w 1963 r. ponownie prawa miejskie. W latach 1975-94 miejscowość sta-

nowiła część Tarnowskich Gór [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998]. W skład 

miasta wchodzą: Miasteczko Śląskie, dzielnica śyglin-śyglinek i dwa sołectwa 

(Bibiela i Brynica). Na terenie miasta funkcjonuje duŜa huta cynku i ołowiu. Miasto 
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zajmuje powierzchnię 67,8 km2 i jest zamieszkane przez 7327 mieszkańców [Po-

wierzchnia…, 2009]. 

5. Miasto Poręba 

Poręba to miasto (gmina miejska) w powiecie zawierciańskim (województwo ślą-

skie). Osada Poręba powstała w XIV w. W średniowieczu wypalano tu węgiel 

drzewny, a takŜe wytapiano Ŝelazo i stal. W 1795 r. powstał tu pierwszy piec do 

przetapiania rudy, co przyczyniło się do rozwoju miejscowości. W 1957 r. Poręba 

otrzymała status osiedla, a w 1973 r. prawa miejskie. W latach 1975-82 miejscowość 

stanowiła część Zawiercia [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998]. Miasto zaj-

muje powierzchnię 40,0 km2 i jest zamieszkane przez 8722 mieszkańców [Po-

wierzchnia…, 2009]. 

6. Miasto Pszów 

Pszów to miasto (gmina miejska) w powiecie wodzisławskim (województwo ślą-

skie). Wieś Pszów lokowana była w 1265 r. na prawie niemieckim, a juŜ w 1293 r. 

powstał tu pierwszy kościół. W XVIII w. miejscowość stała się ośrodkiem piel-

grzymkowym. W XIX w. na terenie Pszowa zaczęto produkować wapno i wydoby-

wać węgiel kamienny, co przyczyniło się do rozwoju miejscowości. W 1954 r. 

Pszów otrzymał prawa miejskie, a w 1975 r. miasto zostało wcielone do Wodzisła-

wia Śl. Samodzielność administracyjną Pszów odzyskał w 1994 r. W skład miasta 

wchodzi dzielnica KrzyŜkowice i 4 osiedla [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 

1998]. Miasto zajmuje powierzchnię 20,4 km2 i jest zamieszkane przez 13737 

mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. 

7. Miasto Radlin 

Radlin to miasto (gmina miejska) w powiecie wodzisławskim (województwo ślą-

skie). Radlin (pierwotnie składający się z dwóch wsi: Radlina Dolnego i Górnego) 

wzmiankowany był w 1365 r. Pierwsze wzmianki o Biertułtowych, które stanowią 

obecne centrum miasta, pochodzą z kolei z 1305 r. Szybszy rozwój miejscowości 

nastąpił pod koniec XIX w. i związany był z powstaniem kopalni węgla kamiennego 

i koksowni, dzięki czemu Radlin stał się największą wsią w powiecie rybnickim. 

Miasto Radlin powstało w 1954 r. z połączenia wsi: Radlin Górny, Radlin Dolny, 

Biertułtowy, GłoŜyny i Obszary. W 1975 r. Radlin wcielono do Wodzisławia Ślą-

skiego Samodzielność administracyjną miasto odzyskało w 1997 r., jednak dawne 
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dzielnice Radlin Dolny i Górny (tworzące razem tzw. Radlin II) pozostały w grani-

cach administracyjnych Wodzisławia Śląskiego [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 

1998]. Miasto zajmuje powierzchnię 12,5 km2 i jest zamieszkane przez 17681 

mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. 

8. Miasto Radzionków 

Radzionków to miasto (gmina miejska) w powiecie tarnogórskim w województwie 

śląskim. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV w. Rozwój Radzion-

kowa nastąpił w XIX w., do czego przyczyniło się powstanie pierwszych kopalń 

węgla kamiennego, huty cynku i pieców wapienniczych. W 1922 r. miejscowość  

(w przeciwieństwie do Bytomia) znalazła się w granicach Polski. W 1951 r. Ra-

dzionków otrzymał prawa miejskie. W 1975 r. miejscowość wcielona została do 

Bytomia, stanowiąc jego peryferyjną dzielnicę do 1997 r. Samodzielność admini-

stracyjną Radzionków (bez Stroszka i Suchej Góry, które pozostały w granicach 

miasta Bytom) odzyskał w 1998 r. W skład Radzionkowa wchodzi dzielnica Rojca 

[Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; Krawczyk i in., 2002]. Miasto zajmuje 

powierzchnię 13,2 km2 i jest zamieszkane przez 17192 mieszkańców [Powierzch-

nia…, 2009]. 

9. Miasto Rydułtowy 

Rydułtowy to miasto (gmina miejska) w powiecie wodzisławskim w województwie 

śląskim. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII w. Pierwsza kopalnia 

węgla kamiennego powstała tu juŜ pod koniec XVIII w., co przyczyniło się do roz-

woju miejscowości. W 1926 r. doszło do połączenia wsi: Rydułtowy Dolne, Ryduł-

towy Górne, Orłowiec, Radoszowy Dolne oraz Radoszowy Górne w jedną gminę. 

Prawa miejskie Rydułtowy otrzymały w 1951 r., a do nowo utworzonego miasta 

wcielono gminy Pietrzykowice i KrzyŜkowice. W 1975 r. Rydułtowy zostały wcie-

lone do Wodzisławia Śl. Samodzielność administracyjną miejscowość odzyskała  

w 1992 r. [Miasta…, 1965; Matuszczyk-Kotulska, 1997; Kwiatek, Lijewski, 1998]. 

Miasto Rydułtowy zajmuje powierzchnię 15,0 km2 i jest zamieszkane przez 21843 

mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. 

10. Miasto Sławków 

Sławków to miasto (gmina miejska) w powiecie będzińskim (województwo śląskie). 

Pierwsze wzmianki o Sławkowie pochodzą z 1220 r. Prawa miejskie Sławków 
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otrzymał przed 1286 r. Do powstania i rozwoju miasta przyczyniło się jego połoŜe-

nie na waŜnym szlaku handlowym oraz wydobycie złóŜ srebra i ołowiu. AŜ do roz-

biorów Sławków był siedzibą dóbr biskupich starostwa sławkowskiego, a po III 

rozbiorze stał się częścią państwa pruskiego, a następnie Księstwa Warszawskiego. 

W XIX w. w mieście rozpoczęto wydobycie rud cynku oraz węgla kamiennego.  

W 1870 r. Sławków utracił prawa miejskie, a pod koniec XIX w. miejscowość stała 

się węzłem kolejowym. W 1954 r. Sławków otrzymał status osiedla, a w 1958 r. 

prawa miejskie. W latach 1977-84 Sławków był dzielnicą Dąbrowy Górniczej. Po 

reformie terytorialnej kraju w 1999 r. miasto (aŜ do 2002 r.) znalazło się w grani-

cach województwa małopolskiego [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; Dzie-

chciarz, 2001; Kiryk, 2001]. Miasto zajmuje powierzchnię 36,7 km2 i jest zamiesz-

kane przez 6901 mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. 

11. Miasto Szczawnica 

Szczawnica to miasto będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej w powiecie nowo-

tarskim w województwie małopolskim. Pierwsze wzmianki o miejscowości pocho-

dzą z XV w. W 1828 r. Szczawnicę kupili Szalayowie, których uwaŜa się za twór-

ców uzdrowiska (bazującego na występujących tu szczawach alkalicznych i ko-

rzystnych warunkach klimatycznych). Rozwój uzdrowiska nastąpił po 1876 r.  

W 1958 r. Szczawnica (po wcieleniu Jaworek i Szlachtowej) otrzymała status osie-

dla, a w 1962 r. prawa miejskie. W 1973 r. Szczawnica została połączona z osiedlem 

Krościenko n. Dunajcem w jedno miasto, funkcjonujące pod nazwą Szczawnica-

Krościenko aŜ do 1983 r., kiedy nastąpił jego podział. W 2008 r. ze Szczawnicy 

wydzielone zostały wsie Jaworki i Szlachtowa, dzięki czemu gmina Szczawnica 

stała się gminą miejsko-wiejską [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 1998; Po-

wierzchnia…, 2008]. Miasto zajmuje powierzchnię 32,9 km2 i jest zamieszkane 

przez 6184 mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. 

12. Miasto Wojkowice 

Wojkowice to miasto (gmina miejska) w powiecie będzińskim (województwo ślą-

skie). Osada Wojkowice wzmiankowana była w 1271 r. Rozwój miejscowości na-

stąpił w XIX w. i był związany z górnictwem galmanu i węgla kamiennego. AŜ do 

1954 r. Wojkowice Komorne pozostawały wsią w gminie Bobrowniki. W 1954 r. 

miejscowość otrzymała status osiedla, a w 1962 r. (po wcieleniu gromady śychcice-
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Kamyce) prawa miejskie. W 1977 r. Wojkowice wcielono do Będzina, a samodziel-

ność administracyjną odzyskały w 1992 r. [Miasta…, 1965; Kwiatek, Lijewski, 

1998; Szajnowska-Wysocka, Zuzańska-śyśko, 2000; Zuzańska-śyśko, 2001]. Mia-

sto zajmuje powierzchnię 12,8 km2 i jest zamieszkane przez 9299 mieszkańców 

[Powierzchnia…, 2009]. 

13. Miasto Zagórz 
Zagórz to miasto (stanowiące siedzibę gminy miejsko-wiejskiej) w powiecie sanoc-

kim w województwie podkarpackim. Wieś Zagórz powstała w XIV w. W 1710 r. 

powstał tu obronny klasztor-twierdza. Rozwój miejscowości związany był z po-

wstaniem linii kolejowej w 1872 r. Od 1884 r. Zagórz jest węzłem kolejowym, na 

potrzeby którego powstało osiedle kolejarskie. W 1959 r. miejscowość otrzymała 

status osiedla, a w 1973 r. została wcielona do Sanoka. W 1977 r. Zagórz odzyskał 

samodzielność administracyjną, stając się miastem [Miasta…, 1967; Osenkowski, 

1995; Michalak, 1997; Kwiatek, Lijewski, 1998]. Zagórz zajmuje powierzchnię 22,3 

km2 i jest zamieszkane przez 5023 mieszkańców [Powierzchnia…, 2009]. Miasto 

ma niespójny charakter przestrzenny i składa się z 11 osiedli. 

14. Gmina Bojszowy 

Gmina wiejska Bojszowy połoŜona jest w powiecie bieruńsko-lędzińskim w woje-

wództwie śląskim. Gmina Bojszowy powstała w 1973 r., a w 1977 r. obszar gminy 

został wcielony do miasta Tychy. Samodzielność administracyjną gmina odzyskała 

w 1991 r. w wyniku rozpadu „Wielkich Tychów”. Obecnie w skład gminy wchodzi 

5 sołectw: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jedlina, Międzyrzecze i Świerczyniec. Gmi-

na Bojszowy zajmuje powierzchnię 34,6 km2 i jest zamieszkana przez 6851 miesz-

kańców [Zmiany…, 1985; Powierzchnia…, 1994-2009; Lysko, 2002]. 

15. Gmina Chełm Śląski 

Gmina wiejska Chełm Śląski połoŜona jest w powiecie bieruńsko-lędzińskim  

w województwie śląskim. Gmina Chełm Śląski powstała w 1973 r., w 1975 r. zosta-

ła wcielona do miasta Tychy, a w 1977 r. do miasta Mysłowice. Samodzielność 

administracyjną gmina odzyskała w 1994 r. Obecnie w skład gminy wchodzą 3 so-

łectwa: Chełm Śląski, Chełm Mały i Kopciowice. Gmina zajmuje powierzchnię 23,3 

km2 i jest zamieszkana przez 5789 mieszkańców [Zmiany…, 1985; Powierzchnia…, 

1994-2009; Monografia…, 2004]. 
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16. Gmina Goczałkowice Zdrój 

Gmina wiejska Goczałkowice Zdrój połoŜona jest w powiecie pszczyńskim w wo-

jewództwie śląskim. Gmina Goczałkowice powstała w 1973 r., a w 1975 r. została 

wcielona do miasta Pszczyna. Samodzielność administracyjną gmina odzyskała  

w 1992 r. Gmina Goczałkowice Zdrój jest gminą jednowioskową, zajmuje po-

wierzchnię 47,4 km2 i jest zamieszkana przez 6297 mieszkańców [Zmiany…, 1985, 

Powierzchnia…, 1994-2009, Famulok, 2002]. 

17. Gmina Kobiór 

Gmina wiejska Kobiór połoŜona jest w powiecie pszczyńskim w województwie 

śląskim. Gmina powstała w 1973 r., a w 1977 r. została wcielona do miasta Tychy. 

Samodzielność administracyjną gmina odzyskała w 1991 r. w wyniku rozpadu 

„Wielkich Tychów”. Gmina Kobiór jest gminą jednowioskową, zajmuje powierzch-

nię 48,2 km2 i jest zamieszkana przez 4682 mieszkańców [Zmiany…, 1985; Po-

wierzchnia…, 1994-2009; Musioł, 2001; Famulok, 2002]. 

18. Krościenko nad Dunajcem 

Krościenko nad Dunajcem to wieś gminna w powiecie nowotarskim w wojewódz-

twie małopolskim. Krościenko w latach 1348-1932 posiadało prawa miejskie.  

W 1958 r. miejscowość otrzymała status osiedla, a w 1973 r. została połączona  

z miastem Szczawnica w miasto Szczawnica-Krościenko. W 1983 r. Krościenko 

odzyskało samodzielność administracyjną, stając się siedzibą nowej gminy wiej-

skiej. Miejscowość liczy 3569 mieszkańców [Zmiany…, 1985; Powierzchnia…, 

1994-2009; Sochacka, 1996; Bogaczyk, 2000]. 

19. Gmina Marklowice 

Gmina wiejska Marklowice połoŜona jest w powiecie wodzisławskim (wojewódz-

two śląskie). Gmina powstała w 1973 r., a w latach 1975-94 stanowiła część miasta 

Wodzisław Śl. Gmina Marklowice jest gminą jednowioskową, zajmuje powierzch-

nię 13,7 km2 i jest zamieszkana przez 5202 mieszkańców [Zmiany…, 1985; Po-

wierzchnia…, 1994-2009; Karwot, 2000]. 

20. Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka (gmina Pszczyna) 

Wsie Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka są częścią gminy miejsko-wiejskiej 

Pszczyna w powiecie pszczyńskim (województwo śląskie). W 1973 r. wsie weszły 
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w skład gminy Wisła Wielka, która w 1975 r. została wcielona do miasta Pszczyna. 

W 1977 r. miejscowości odzyskały samodzielność administracyjną, stając się czę-

ścią gminy Pszczyna. Wisła Mała liczy obecnie 1307 mieszkańców, Wisła Wielka 

2136 mieszkańców, a Studzionka 2230 mieszkańców [Zmiany…, 1985; Musioł, 

1992a; Powierzchnia…, 1994-2009; Orlik, 1998; Szuster, 1998a, 1998b]. 

21. Brzeźce, Ćwiklice, Łąka, Poręba, Rudołtowice (gmina Pszczyna) 

Wsie Brzeźce, Ćwiklice, Łąka, Poręba i Rudołtowice są częścią gminy miejsko-

wiejskiej Pszczyna w powiecie pszczyńskim (województwo śląskie). W 1973 r. wsie 

zostały wcielone do miasta Pszczyna, a samodzielność administracyjną odzyskały  

w 1997 r. Wieś Brzeźce liczy 1084 mieszkańców, Ćwiklice 2639 mieszkańców, 

Łąka 2817 mieszkańców, Poręba 978 mieszkańców, a Rudołtowice 1098 mieszkań-

ców [Zmiany…, 1985; Musioł, 1992a; Powierzchnia…, 1994-2009; Sztoler, 1999]. 

22. Jaworki i Szlachtowa (gmina Szczawnica) 

Wsie Jaworki i Szlachtowa są połoŜone w gminie miejsko-wiejskiej Szczawnica  

w powiecie nowotarskim w województwie małopolskim. W 1958 r. wsie weszły  

w skład osiedla, a od 1962 r. miasta Szczawnica (w latach 1973-82 miasta Szczaw-

nica-Krościenko). Obie miejscowości samodzielność administracyjną odzyskały  

w 2008 r., stając się wsiami w gminie Szczawnica. W sumie Jaworki i Szlachtowa 

zajmują powierzchnię 55,0 km2 i są zamieszkane przez 1341 mieszkańców [Zmia-

ny…, 1985; Powierzchnia…, 1994-2009]. 

23. Gmina Wyry 

Gmina wiejska Wyry połoŜona jest w powiecie mikołowskim (województwo ślą-

skie). Gmina powstała w 1973 r., a w 1975 r. została wcielona w granice miasta 

Tychy. Samodzielność administracyjną gmina odzyskała w 1991 r. w wyniku rozpa-

du „Wielkich Tychów”. W skład gminy wchodzą 2 sołectwa: Wyry i Gostyń. Gmina 

Wyry zajmuje powierzchnię 34,5 km2 i jest zamieszkana przez 6594 mieszkańców 

[Zmiany…, 1985; Powierzchnia…, 1994-2009; Musioł, Strzępa, 1998]. 

Cechy usamodzielniających się dzielnic 

W. Jarczewski [2002], analizując przyczyny i skutki powstawania nowych 

gmin na obrzeŜach GOP, stwierdził, Ŝe jednostki, które w latach 90. XX w. odzyska-
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ły samodzielność administracyjną, cechuje pewne podobieństwo. MoŜna zatem mó-

wić o pewnym zestawie cech typowych dla tego typu jednostek (dzielnic miasta,  

a po secesji samodzielnych miejscowości), do których moŜna zaliczyć [por. Jar-

czewski, 2002]: 

- okoliczności utraty samodzielności administracyjnej (inkorporacja miejscowości 

nastąpiła w wyniku odgórnej decyzji administracyjnej, bez akceptacji mieszkańców, 

budząc tym samym niezadowolenie lokalnej społeczności); 

- niewielkie zmiany funkcjonalno-przestrzenne od momentu inkorporacji, w wyniku 

których miejscowość nie stała się integralnym osiedlem miasta, do którego została 

wcielona, a dzięki czemu zachowała swój pierwotny charakter; 

- odrębność przestrzenną miejscowości (występowanie niezabudowanej przestrzeni 

w postaci lasów, terenów rolniczych lub przemysłowych, oddzielającej miejscowość 

od miasta, którego część stanowiła); 

- układ urbanistyczny z wyraźnie wykształconym lokalnym centrum i małomia-

steczkową lub wiejską zabudową (zwykle róŜniące się od układu przestrzennego  

i fizjonomii miasta, którego częścią miejscowość była), świadczące o tym, Ŝe sta-

nowi ona odrębną jednostkę osadniczą; 

- peryferyjne połoŜenie w obrębie „wielkiego miasta” i znaczną odległość do jego 

centrum (peryferyjność wiązała się z negatywnymi skutkami utraty samodzielności 

administracyjnej, do których moŜna zaliczyć: demobilizację lokalnej społeczności, 

nierówny podział środków w mieście, nikłą reprezentację społeczności dzielnicy we 

władzach miejskich, stagnację w zakresie rozwoju infrastruktury czy niedoinwesto-

wanie peryferyjnych części miasta); 

- brak znaczących związków funkcjonalno-przestrzennych z „wielkim miastem” 

(słabe więzi infrastrukturalne i komunikacyjne), a często nawet ciąŜenie ku innym 

ośrodkom; 

- wyraźnie wykształcony charakter funkcjonalny miejscowości, która nie jest tylko 

osiedlem o funkcjach mieszkaniowo-usługowych (czyli typową „sypialnią”); 

- posiadanie silnego zaplecza gospodarczego (zwykle w postaci jednego lub kilku 

lokalnych pracodawców, zatrudniających duŜą część mieszkańców) lub moŜliwość 

pozyskania nowych źródeł dochodów po odzyskaniu samodzielności administracyj-

nej, wynikająca z odmiennego charakteru funkcjonalnego inkorporowanych miej-
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scowości (dotyczy to zwłaszcza jednostek o wiejskim charakterze lub miejscowości 

turystyczno-uzdrowiskowych); 

- wyraźnie ukształtowaną społeczność lokalną miejscowości i mało znaczący udział 

ludności napływowej, która napłynęła juŜ po jej inkorporacji (czyli funkcjonowała 

tylko w warunkach niesamodzielności administracyjnej jednostki); 

- brak więzi kulturowych oraz brak identyfikacji mieszkańców z „duŜym miastem” 

(poczucie odrębności lokalnej społeczności, często wynikająca z odmiennych losów 

historycznych ich miejscowości, utoŜsamianie się bardziej ze „swoją” dzielnicą, niŜ 

z „duŜym miastem”). 

Nagromadzenie tych czynników moŜe w konsekwencji przyczynić się do za-

istnienia idei samodzielności oraz wpływać na jej duŜe poparcie przez lokalną spo-

łeczność. 

Przyszłość procesów secesji 

W ostatnich latach liczba secesji została wyraźnie ograniczona, natomiast 

zwiększyła się liczba inkorporacji, czego przykładem moŜe być wcielenie Wesołej 

do Warszawy w 2002 r. czy teŜ kilkukrotne poszerzenie granic administracyjnych 

Rzeszowa [Powierzchnia…, 1994-2009]. W. Jarczewski [2002] stwierdził nawet, Ŝe 

mimo niewątpliwego sukcesu, jaki stał się udziałem miejscowości, które odzyskały 

samodzielność administracyjną, procesy secesji nie będą raczej zjawiskiem maso-

wym (przy czym nie wykluczył, Ŝe jedna lub kilka dzielnic moŜe doprowadzić do 

usamodzielnienia). Jarczewski uznał ponadto, Ŝe dzielnice, w których istniały od-

powiednie warunki i wola mieszkańców, usamodzielniły się niemal od razu, kiedy 

pojawiły się takie moŜliwości (czyli po 1990 r., po wprowadzeniu ustawy o samo-

rządzie gminnym), a czynnikami, które mogą osłabiać wolę secesji są:  

- otrzymywanie przez samorządy coraz większej ilości zadań, nieproporcjonalnie do 

przyrostu środków finansowych, 

- upadek wielkich zakładów przemysłowych i wzrost bezrobocia, 

- długi czas, jaki minął od utraty samodzielności. 

Wydaje się jednak, Ŝe procesy secesji nie zostały jeszcze zupełnie zakończo-

ne, czego dowodzić moŜe przypadek Szczawnicy. W 2008 r. ze Szczawnicy, po 

kilkudziesięciu latach od utraty samodzielności, wydzielone zostały dwie wsie (Ja-
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worki i Szlachtowa). Tym samym gmina miejska Szczawnica została przekształcona 

w gminę miejsko-wiejską. W uzasadnieniu do wniosku stwierdzono, Ŝe głównymi 

argumentami przemawiającymi za samodzielnością są: moŜliwość skorzystania  

z dotacji unijnych dla obszarów wiejskich oraz moŜliwość tworzenia gospodarstw 

agroturystycznych. Casus Szczawnicy moŜe stać się wzorcem dla innych gmin miej-

skich (miast), obejmujących swymi granicami miejscowości wiejskie [Szmytkie, 

2005/6] i przyczynić się do ich usamodzielnienia. Przypadek ten pokazuje równieŜ, 

Ŝe długi czas, jaki minął od utraty samodzielności, nie musi przekreślać dąŜeń sece-

syjnych. 

W nawiązaniu do współczesnych tendencji osadniczych wydaje się zatem, Ŝe 

spośród moŜliwych scenariuszy zmian granic administracyjnych miast najbardziej 

prawdopodobne są dwa: zachowanie miast w ich obecnych granicach oraz całkowity 

lub częściowy rozpad miast o niespójnych strukturach przestrzennych w wyniku 

usamodzielnienia się niezintegrowanych wciąŜ dzielnic [por. Drobek, Heffner, 1996; 

Szmytkie, 2005, 2009]. Silne lobby samorządów i społeczności lokalnych nie sprzy-

ja bowiem procesom inkorporacji (czego dowodem są m.in. kontrowersje towarzy-

szące ostatnim zmianom granic administracyjnym Rzeszowa oraz duŜa liczba nega-

tywnie opiniowanych propozycji poszerzenia granic innych miast, np. Przemyśla, 

Kraśnika, Słupska, Szczecinka czy Chocianowa w 2009 r.). 

W społeczeństwie o silnie zakorzenionym juŜ poczuciu samorządności, wyda-

je się, Ŝe jakiekolwiek przyszłe dąŜenia secesyjne w głównej mierze zaleŜeć będą od 

zainteresowania władz lokalnych i samych mieszkańców [por. Jarczewski, 2002; 

Szmytkie, 2005]. W oparciu o przesłanki sprzyjające dąŜeniom secesyjnym (a jed-

nocześnie przemawiające za nimi) moŜna jednak pokusić się o wytypowanie miej-

scowości, których usamodzielnienie jest najbardziej prawdopodobne. Do tej grupy  

z pewnością naleŜeć będą [por. Szmytkie, 2005, 2009]: 

- dawne miasta stanowiące obecnie peryferyjne dzielnice innych miast, w przypadku 

których tendencje odśrodkowe powinny być najsilniejsze (podobnie jak to miało 

miejsce w przypadku Miasteczka Ślaskiego, Poręby czy Zagórza), jak np. Rozwa-

dów (Stalowa Wola), Grodziec i Łagisza (Będzin), Ząbkowice i Strzemieszyce 

Wielkie (Dąbrowa Górnicza), Stolarzowice (Bytom), Murcki (Katowice), Kazimierz 

Górniczy (Sosnowiec) czy Siersza (Trzebinia); 
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- jednostki stanowiące części miast o niespójnych strukturach funkcjonalno-

przestrzennych, a zwłaszcza tych, które w swych granicach zawierają inne miasta 

lub miejscowości o miejskim charakterze (tzn. miast-zlepieńce, podobne do „Wiel-

kich Tychów” czy Wodzisławia Śl.), jak np. Boguszów, Gorce i Kuźnice Świdnickie 

(Boguszów-Gorce), Czerwionka i Leszczyny (Czerwionka-Leszczyny), Szczakowa  

i Jeleń (Jaworzno), Cieplice Śląskie i Sobieszów (Jelenia Góra), Słupiec (Nowa Ru-

da), czy Kędzierzyn, Koźle, Kłodnica i Sławięcice (Kędzierzyn-Koźle); 

- dzielnice o wiejskim charakterze stanowiące części gmin miejskich (podobnie jak 

to miało miejsce w przypadku Jaworek i Szlachtowej), które po usamodzielnieniu 

(co wiązałoby się ze zmianą statusu gminy) mogłyby zyskać dotacje dla obszarów 

wiejskich, jak np. wsie będące częścią Kudowy Zdrój, Piechowic czy Pieszyc. 

Większość miast zawiera w swych granicach jednostki osadnicze, stanowiące 

niegdyś samodzielne miejscowości, z których wiele zachowało odrębność i swój 

pierwotny charakter. Na szczególną uwagę wydają się zasługiwać dwa przypadki: 

- miasta Lędziny, które w 1991 r. (po 16 latach) odzyskało samodzielność admini-

stracyjną w wyniku rozpadu „Wielkich Tychów” i które jest klasycznym przykła-

dem miasta-zlepieńca. Miasto składa się z kilku odrębnych miejscowości, z których 

największe to Lędziny (7130 mieszkańców) i Hołdunów (5730 mieszkańców), który 

w latach 1956-61 miał status osiedla [Serafin, 1998]. Interesującym zagadnieniem 

jest to, czy mieszkańcy jednostek tworzących miasto, korzystając z przykładu, jakim 

był rozpad „Wielkich Tychów”, będą próbowali odzyskać samodzielność dla swoich 

miejscowości. 

- dawnej gminy Kromołów, która w 1977 r. została zniesiona i wcielona do Zawier-

cia. Cztery jej dawne sołectwa (Karlin, Łośnice, PomroŜyce i SkarŜyce) stanowią 

obecnie sołectwa w granicach miasta Zawiercie, a pozostałe (Kromołów, Blanowice, 

Bzów i śerkowice) są jego osiedlami. Miejscowości te, mimo upływu ponad 30 lat 

od inkorporacji, pozostały faktycznie odrębnymi jednostkami osadniczymi, mają-

cymi słabe związki funkcjonalno-przestrzenne z miastem, co przemawia za ich usa-

modzielnieniem i reaktywacją gminy (na wzór Poręby, która odłączyła się od Za-

wiercia w 1982 r.). Zastanawiające jest to, czy reaktywacja gminy, przyczyniłaby się 

do zainicjowania starań Kromołowa o odzyskanie statusu miasta, który miejscowość 

utraciła w 1870 r. 
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Zakończenie 

Wydaje się, Ŝe zmiana granic administracyjnych miasta, prowadząca do wy-

dzielenia z jego obszaru i usamodzielnienia (niegdyś samodzielnej) miejscowości, 

powinna być związana ze zmianą podziału terytorialnego na szczeblu podstawo-

wym, tzn. wiązać się z koniecznością utworzenia nowej gminy (tak jak to miało 

miejsce z miastami, które odzyskały samodzielność administracyjną) lub ze zmianą 

statusu gminy juŜ istniejącej, np. z przekształceniem gminy miejskiej w miejsko-

wiejską (tak jak to miało miejsce w przypadku Szczawnicy).  

Procesy secesji, w odniesieniu do sieci i systemów osadniczych, są jednak 

trudne do oceny. Z jednej strony naleŜy je odbierać jako zjawiska pozytywne, 

świadczą one bowiem o niewątpliwym sukcesie, jakim jest odzyskanie samodziel-

ności administracyjnej. Prowadzi to do zwiększenia liczby elementów wchodzących 

w skład sieci (systemu) i przyczynia się do rozwoju usamodzielnionej miejscowości. 

Z drugiej strony procesy secesji moŜna utoŜsamiać jako jeden z procesów dezurba-

nizacji, który prowadzi do osłabienia potencjału miasta, tracąc część swojego teryto-

rium oraz pewną liczbę mieszkańców (a w przypadku usamodzielnienia miejscowo-

ści wiejskich prowadzi do zmniejszenia liczby ludności miejskiej oraz powierzchni 

zajmowanej przez miasta). 

Analizując zachodzące zmiany granic administracyjnych miast moŜna teŜ 

stwierdzić, Ŝe procesy secesji są reakcją na niewłaściwie dokonane procesy inkorpo-

racji. Inkorporacja powinna być bowiem konsekwencją rozwoju przestrzennego 

miasta, które wylewając się poza swoje granice, wchłania okoliczne miejscowości. 

MoŜna takŜe odnieść wraŜenie, Ŝe w okresie powojennym zmian granic administra-

cyjnych miast dokonywano zbyt często i często „nieco na wyrost”, gdyŜ wiele z nich 

nie wynikało z kierunków rozwoju przestrzennego jednostek osadniczych. W dodat-

ku decyzje o inkorporacji (która wiąŜe się z utratą samodzielności administracyjnej) 

aŜ do 1989 r. podejmowano bez akceptacji społeczności lokalnych, budząc tym sa-

mym poczucie niesprawiedliwości, które w większości przypadków stało się przy-

czyną zainicjowania dąŜeń secesyjnych. 
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Problem miast zdegradowanych w sieci  

osadniczej Polski Południowej 

Question of degraded towns in the settlement  

network of the Southern Poland 

Wprowadzenie 

Procesy urbanizacji w przestrzeni geograficznej polegają w głównej mierze na 

pozyskiwaniu nowych obszarów i miejsc do nierolniczej działalności człowieka  

i związanej z tym sfery osadnictwa. Postęp urbanizacji na obszarze Polski od ośmiu 

stuleci skutkował umiastowieniem około 1730 miejscowości, z czego tylko połowa 

dotrwała do dziś. W tej grupie są miasta zarówno z okresu XX i XXI w., ale takŜe 

ośrodki, które prawa miejskie uzyskały w XIX w. oraz w epoce feudalnej.  

Rozwój sieci miejskiej w przestrzeni geograficznej jest charakterystyczną 

„grą o miejsce i rolę” poszczególnych ośrodków w ramach zmieniających się wa-

runków gospodarczo-społecznych oraz politycznych. Zjawiskiem bezwzględnie 

towarzyszącym przekształceniom sieci miast w tej „grze” jest konkurencja między-

miejska o wpływy w otoczeniu regionalnym z jednej strony oraz moŜliwości i umie-

jętności pozyskiwania przez liderów społeczności lokalnych przedsięwzięć dynami-

zujących rozwój, z drugiej strony.  

Na powstawanie i rozwój miast mają takŜe wpływ czynniki o ponadregional-

nej czy wręcz globalnej skali, takie jak: klęski Ŝywiołowe, wojny, zmiany technolo-

giczne i inne.  

Te same uwarunkowania, które mogą powoływać do Ŝycia nowe miasta, mo-

gą być, i jak pokazują dzieje Polski, mogą stanowić zagroŜenie bytności dla innych 

ośrodków. Nowe miasta, w porównaniu z ośrodkami starszymi, mają często ko-

rzystniejsze uwarunkowania rozwoju z uwagi na brak obciąŜeń strukturami społecz-

nymi, ekonomicznymi i przestrzennymi, typowymi dla wcześniejszych okresów 

ewolucji tych drugich.  
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Przewagą starszych miast, jest jednak stosunkowo silne utrwalenie ich roli  

w regionalnej sieci osadniczej. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza miast średnich i duŜych 

oraz tych, które pełnią funkcje administracyjne, co najmniej na szczeblu regional-

nym.  

Zjawiskiem równorzędnym z powstawaniem nowych miast, jest degradacja 

prawno-administracyjna innych. W większości przypadków degradacja prawno-

administracyjna poprzedzona jest depresją demograficzną takiego ośrodka z towa-

rzyszącymi jej niekorzystnymi zmianami ekonomicznymi (agraryzacja miasta, 

zmiana bazy ekonomicznej, zanik dominującej funkcji usługowej lub produkcyjnej  

i inne) oraz społecznymi (pauperyzacja, ujednolicanie struktur społecznych, brak 

kreatywności w społeczności lokalnej).  

Proces degradacji prawno-administracyjnej miast ma dwa wymiary: węŜszy  

i szerszy. W węŜszym ujęciu o degradacji miasta mówi się wtedy, gdy miasto traci 

prawa miejskie i zostaje przekształcone w miejscowość niemiejską z formalnego 

punktu widzenia, z reguły w wieś. W przeszłości takŜe - w osadę miejską, wieś tar-

gową czy osiedle. W kaŜdym razie, w tym przypadku miasto zdegradowane w dwu-

biegunowym podziale: miasto-wieś zaliczane jest do grona miejscowości wiejskich. 

W szerszym ujęciu, obok wspomnianych miejscowości formalnie wiejskich, ośrod-

kami zdegradowanymi są miasta włączone w obręb innych, sąsiednich. W uŜyciu są 

tu takie określenia jak miasto: przyłączone, włączone, anektowane, inkorporowane, 

zintegrowane. W odróŜnieniu od miast przekształconych na formy wiejskie z for-

malno-prawnego punktu widzenia, w tym przypadku mieszkańcy takiego osiedla 

nadal mieszkają w mieście, ale mającym inną nazwę. Dotychczasowe miasto traci 

jedynie swoje indywidualne struktury samorządowe szczebla miejsko-gminnego.  

Z uwagi na fakt, iŜ przyłączenia miast w duŜej części związane są z powięk-

szaniem terytorium większych ośrodków miejskich, proces ten dość często jest trak-

towany jako zjawisko nadające prestiŜu. Społeczność mało znanego miasta anekto-

wanego staje się częścią ludności duŜej, znanej metropolii (casus Wesołej włączonej 

ostatnio do Warszawy). Brak utoŜsamiania się z miastem większym jest najczęściej 

przesłanką procesu odwrotnego, tzn. wyłączania się części miast z tzw. miast-

zlepieńców. Ośrodki odłączające się od takiego miasta posiadały z reguły wcześniej 

prawa miejskie.  
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Przykładem połączenia zjawiska degradacji w węŜszym i szerszym ujęciu jest 

np. Sławków, który degradowany był do rzędu wsi w XIX w. W XX wieku po odzy-

skaniu praw miejskich, niedługo potem został włączony do Dąbrowy Górniczej. 

Aktualnie jest samodzielnym miastem. Analogiczne zjawisko miało miejsce w po-

bliskim Miasteczku Śląskim i Bieruniu.  

W niniejszej pracy uwzględniono wyłącznie miejscowości pozbawione statu-

su miejskiego lub osiedlowego i będące z formalnego punktu widzenia wsiami [por. 

takŜe: Drobek, 1999, 2000; Drobek, Heffner, 1993; Siemiński, 1989, 1991]. Z tej 

grupy wyłączono tzw. miasta zanikłe i miasta z niezrealizowanymi lub krótkotrwa-

łymi przywilejami miejskimi, powstałe w skrajnej większości przypadków przed 

połową XVIII w.  

Analizie poddano sieć miast zdegradowanych zlokalizowanych w Polsce Po-

łudniowej na obszarze sześciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, 

małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Obszar badań nawiązuje do 

terytorium historycznego Śląska oraz z wyjątkiem części woj. podkarpackiego, do 

południowej i zachodniej części Małopolski właściwej. Ogółem na dzień 01 czerwca 

2010 r. zinwentaryzowano na tym terenie 337 miast zdegradowanych. Ich liczbę  

i odsetek w badanych województwach prezentują szczegółowo tab. 30. i tab. 31.  

Tab. 30. Odsetek miast zdegradowanych w województwach Polski Południowej 

Tab. 30. Percentage of degraded towns in voivodships of the Southern Poland 

Liczba miast  
zdegradowanych 

Number of degraded towns 

Odsetek miast  
zdegradowanych 

Percentage of degraded towns 

Województwo 
Voivodship 

 
1990 2010 1990 2010 

dolnośląskie 

małopolskie 
opolskie 
podkarpackie 

śląskie 
świętokrzyskie 

35 

41 
14 
47 

18 
47 

34 

31 
12 
42 

15 
41 

17,4 

20,3 
6,9 

23,2 

8,9 
23,3 

19,4 

17,7 
6,9 

24,0 

8,6 
23,4 

Polska Południowa 
The Southern Poland 

202 175 100,0 100,0 

Źródło: Opracowanie własne.  

Source: By authors.  
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Strukturę gospodarczą, demograficzną i społeczną miast zdegradowanych na 

historycznym Śląsku (woj. dolnośląskie, opolskie i część śląskiego) omówił szerzej 

W. Drobek [1999]. D. Sokołowski [2007] podkreślił natomiast rolę miast zdegrado-

wanych w układzie kontinuum wiejsko-miejskiego, jako efektu róŜnicowania się 

oraz gradacji poziomu rozwoju funkcji i instytucji lokalnych. W. Drobek [2000]  

i R. Krzysztofik [2006] zwrócili z kolei uwagę na okoliczności awansu administra-

cyjnego z grona miast zdegradowanych do rzędu miast uprawomocnionych. 

Tab. 31. Liczba miast zdegradowanych i miast uprawomocnionych w Polsce Południo-

wej wg województw 

Tab. 31. Number of degraded towns and towns with civic rights in Southern Poland 

Liczba miast zde-
gradowanych 

Number of degraded 
towns 

Liczba miast* upra-
womocnionych 

Number of towns with 
civic rights 

Proporcja miast zdegrado-
wanych do miast uprawo-

mocnionych 
Proportion of degraded towns 

and towns with civic rights 

Województwo 
Voivodship 

1990 2010 1990 2010 1990 2010 

dolnośląskie 
małopolskie 

opolskie 
podkarpackie 
śląskie 

świętokrzyskie 

35 
41 

14 
47 
18 

47 

34 
31 

12 
42 
15 

41 

88 
49 

33 
44 
59 

24 

91 
60 

35 
49 
71 

31 

0,40 
0,84 

0,42 
1,07 
0,30 

1,96 

0,37 
0,82 

0,34 
0,86 
0,21 

1,32 

Polska Południowa 
The Southern Poland 

202 175 297 337 0,68 0,51 

Objaśnienia: * - część nowych miast uprawomocnionych, które zwiększyły liczbę ogółem ośrodków w niektórych 

województwach (dolnośląskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) nie wywodzi się z grupy wsi - zdegradowa-

nych miast.  

Explanations: some of new towns with civic rights wchich have increased total number of urban centres in some 

voivodships (dolnośląskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) do not come from group of villages – degraded 

towns.  

Źródło: Opracowanie własne.  

Source: By authors.  

Ukształtowanie się sieci miast i osiedli zdegradowanych 

Pierwsze degradacje miast na obszarze Polski Południowej miały miejsce juŜ 

w XIII w. Były to przede wszystkim tzw. stare miasta, powstałe w efekcie translo-

kacji ośrodka miejskiego na nowe miejsce. Ich ludność przeniosła się do korzystniej 

połoŜonych sąsiednich miast, kontynuujących ich rozwój (tzw. nowych miast). Miej-
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scowości te stanowią obecnie części miast, względnie całkowicie się zagraryzowały. 

Agraryzacja miast i zanik układów urbanistycznych jest zresztą dość charaktery-

styczna dla wszystkich dawnych miast, które przywileje miejskie straciły w XVIII 

w. i wcześniej.  

Stosunkowo czytelne są natomiast układy rozplanowania miejskiego, a nawet 

ciągłość niektórych struktur ekonomiczno-społecznych w miejscowościach zdegra-

dowanych w XIX i XX w. Dotyczy to w takim samym stopniu historycznego Śląska, 

jak i Małopolski. Na okres XIX w. i pierwszej połowy XX w. przypada zresztą oko-

ło 2/3 decyzji o odebraniu praw miejskich na analizowanym obszarze (patrz tabele 

aneksowe).  

W sposób szczególny w rozwoju sieci osadniczej Polski Południowej, rozu-

mianej tu jako masowe korekty liczby uprawomocnionych miast, zaznaczyły się 

lata: 1742, 1869-1870, 1896, 1918-1919, 1932-1935 i 1945.  

W 1742 r. na skutek reform administracyjnych w Prusach, prawa miejskie 

straciło łącznie kilkadziesiąt miejscowości na Śląsku, z czego większość znajdowała 

się w granicach badanego obszaru39, w szczególności na Górnym Śląsku. Część  

z nich odzyskała swoje przywileje juŜ w XIX w., niektóre, jak Krzanowice, dopiero 

w XXI w. Reformy w 1742 r. wprowadziły na Śląsku pojęcie tzw. miasteczek i wsi 

targowych, który to status otrzymywały miejscowości pozbawiane praw miejskich. 

Przekształcenia formalne odnosiły się do realnej sytuacji demograficznej i gospo-

darczej, chociaŜ znamienne jest, Ŝe większość tych miejscowości znajdowała się na 

Górnym Śląsku. 

W latach 1869-1870 władze carskie pozbawiły praw miejskich 338 miast na 

terenie Królestwa Polskiego. Po odebraniu im praw miast, nadano status tzw. osad 

miejskich. Część z nich nie została nawet siedzibami gmin. Szczególnym kuriozum 

był fakt, iŜ przywileje miejskie odbierano nawet niektórym miastom, pełniącym 

funkcje administracyjne na szczeblu powiatu (np. Jędrzejów czy Stopnica w dzisiej-

szym województwie świętokrzyskim). Ponad połowa osad miejskich odzyskała swo-

je przywileje w XX i XXI w. DuŜa część jednak nadal pozostaje osiedlami wiejski-

mi. Na badanym obszarze ich szczególnym nagromadzeniem cechuje się wojewódz-

                                                           
39 Część historycznego Śląska znajduje się na obszarze współczesnych województw: lubuskiego i wielkopolskiego 

oraz na terytorium Niemiec i Republiki Czeskiej.  
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two świętokrzyskie (29), kilka z nich znajduje się na terenie województw: małopol-

skiego (3), podkarpackiego (2) i śląskiego (7).  

Kolejny okres redukcji liczby miast przypadł w Polsce Południowej na lata 

1896 i 1918-1919 (por. takŜe tab. 32). Odnosił się on do obszaru byłego zaboru au-

striackiego (Galicji), a więc znaczących terytoriów dzisiejszych województw mało-

polskiego i podkarpackiego. W tym przypadku większość miast została przemiano-

wana na tzw. miasteczka lub wsie targowe, których w niniejszej rozprawie nie 

uwzględniono jako miast sensu stricte. Łącznie na badanym obszarze w ciągu 

wspomnianych trzech lat zdegradowano 24 miasta, będące obecnie miejscowościami 

formalnie wiejskimi. 

Obszaru byłej Galicji oraz terenów przyłączonych z zaboru pruskiego (Wiel-

kopolska, Pomorze) dotyczyły takŜe reformy prawno-administracyjne z lat 30. XX 

w. Zweryfikowano wtedy status wszystkich osiedli o charakterze miejskim, wskutek 

czego część tych rozwojowych otrzymała prawa miejskie, część natomiast zdegra-

dowano do rzędu wsi. Najwięcej miast powstało na obszarze dzisiejszego woje-

wództwa małopolskiego. Jednak reformy te przyniosły przede wszystkim degradacje 

miast. Łącznie w latach 1932-1935 przywileje miejskie na badanym obszarze straci-

ło 18 miejscowości, które w dalszym ciągu są wsiami.  

Ostatnim rokiem, kiedy masowo degradowano mniejsze miasta był rok 1945. 

Praw miejskich pozbawiono wtedy kilkadziesiąt mniejszych miasteczek na tzw. 

ziemiach odzyskanych, w tym równieŜ na przyłączonej po II wojnie światowej nie-

mieckiej, dawnej części Śląska. Tym razem w większości były to małe miasta Dol-

nego Śląska.  

Po II wojnie światowej (od 1946 r.) tylko jedno miasto Polski Południowej 

(Prusice w 1951 r.) zostało przekształcone w wieś. Pojedyncze przypadki ruralizacji 

prawno-administracyjnej miały takŜe miejsce w Polsce północno-wschodniej i pół-

nocno-zachodniej.  

Wspomnieć jeszcze naleŜy o latach 1973-1977, kiedy to w efekcie reform 

prawno-administracyjnych samodzielności pozbawiono dziesiątki miast. W tym 

przypadku jednak były to włączenia do sąsiednich, większych miast, a nie prawna 

ruralizacja.  
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Tab. 32. Udział degradacji miast z okresu 1850-1950 oraz udział wsi gminnych w ogól-

nej liczbie miast zdegradowanych 

Tab. 32. Share of town-degradation acts from the period of 1850-1950 and share of district 

villages in total number of degraded towns 

Miasta zdegradowane  
w latach 1850-1950 

Towns degraded  
in the period of 1850-1950 

Miasta zdegradowane – siedziby 
gmin wiejskich (06.2010 r.) 

Degraded towns – seats of rural dis-
tricts (06.2010) 

Województwo 
Voivodship 

Liczba 
Number 

Odsetek 
Percentage 

Liczba 
Number 

Odsetek 
Percentage 

dolnośląskie 

małopolskie 
opolskie 
podkarpackie 

śląskie 
świętokrzyskie 

15 

20 
1 

36 

8 
29 

44,1 

64,5 
8,3 

85,7 

53,3 
70,7 

11 

16 
1 

32 

11 
24 

32,3 

51,6 
8,3 

76,2 

73,3 
58,5 

Polska Południowa 
The Southern Poland 

109 62,3 95 54,3 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors. 

Kryteria utraty praw miejskich, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie - 

po II wojnie światowej – nie były zawsze jasne. W duŜej mierze, zwłaszcza w przy-

padku masowych degradacji, waŜną rolę odgrywał czynnik polityczny. Tak było 

zwłaszcza w latach 1869-1870, kiedy to przywileje miejskie odebrano za zaangaŜo-

wanie się społeczeństw miasteczek Królestwa Polskiego w Powstaniu Styczniowym. 

Za degradacją miast na Śląsku w 1945 r. stał czynnik polityczno-administracyjny, 

tzn. nieco sztucznie próbowano wyrównywać poziom rozwoju społeczno-ekono-

micznego na ziemiach zachodnich i wschodnich. Jednym z kryteriów tego rozwoju 

była liczba i zagęszczenie miast. PoniewaŜ w Polsce zachodniej była gęsta, dość 

dobrze rozwinięta miejska sieć osadnicza, próbowano ją uszczuplić, upodabniając 

do zapóźnionych obszarów Polski wschodniej.  

Współczesność oraz przyszłość miast zdegradowanych 

Ogółem w 2010 r. (stan na 01 czerwca) na badanym obszarze Polski Połu-

dniowej funkcjonowało 175 miast zdegradowanych (ryc. 22), z czego zdecydowana 

większość w województwach obejmujących obszar historycznej Małopolski (mało-

polskie, podkarpackie, świętokrzyskie). W porównaniu z 1990 r. spadek wyniósł 
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ponad 9%. Jest on znaczący, jednak naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe ponad 3/5 miast 

zdegradowanych jest obecnie silnie zruralizowanych, co przy jednocześnie ich ni-

skim wskaźniku zaludnienia, nie przekraczającym w 2/3 przypadków 1000 miesz-

kańców, powinno w najbliŜszej przyszłości spowolnić tempo ewentualnej restytucji 

praw miejskich. Niektóre spośród miast zdegradowanych cechuje wysoki wskaźnik 

zaludnienia (tab. 33). Są to głównie miejscowości z województw małopolskiego  

i podkarpackiego. Fakt ten powiązany jest takŜe w duŜej mierze z występowaniem  

w tym regionie gęsto zaludnionych wsi w ogóle.  

Ryc. 22. Rozmieszczenie miast zdegradowanych w Polsce Południowej 

Fig. 22. Distribution of degraded towns in the Southern Poland 

 
Objaśnienia: A – miasta zdegradowane liczące powyŜej 2000 mieszkańców; B – miasta zdegradowane liczące 

poniŜej 2000 mieszkańców. 

Explanations: A – degraded towns with population more than 2000; B – degraded towns with population less than 

2000.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  

Z innego punktu widzenia rola miast i osiedli zdegradowanych w sieci osad-

niczej jest szczególnie widoczna na obszarach o słabszym wskaźniku urbanizacji 

(województwo podkarpackie, świętokrzyskie, południowa część małopolskiego, 

północna część śląskiego czy północno-wschodnia część dolnośląskiego). W niektó-

rych powiatach, np. buskim, częstochowskim, jasielskim, przemyskim, sanockim 
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czy staszowskim jest więcej miast zdegradowanych niŜ miast uprawomocnionych. 

Sytuacja ta jest w głównej mierze związana z opóźnieniami w rozwoju ekonomicz-

nym i uprzemysłowieniu w stosunku do obszarów sąsiednich. Sytuacja ta jest dobrze 

widoczna zwłaszcza na WyŜynie Małopolskiej. Powiaty o dominującej strukturze 

rolniczo-usługowej z licznymi miastami zdegradowanymi sąsiadują tu z powiatami 

o strukturze usługowo-przemysłowej, gdzie miasta zdegradowane są nieliczne lub 

nie występują (np. powiat myszkowski), względnie poprzez restytucje praw – są  

w zaniku (np. powiat tarnowski).  

Tab. 33. Zdegradowane miasta Południowej Polski z największą liczbą ludności 

Tab. 33. Degraded towns in the Southern Poland by number of population 

Dawne miasto 
Degraded town 

Województwo 
Voivodship 

Liczba ludności 
(w tys.) w 2009 r. 

Number of population  
(in thous.) 2009 

Korczyna 

śołynia 
Chełm Śląski 

Milówka 
Jodłowa 
Spytkowice 

Pruchnik 
Czarny Dunajec 
Gdów 

Krościenko n. Dunajcem 
Radoszyce 
Szymbark 

Zaklików 
Czudec 
Pilchowice 

Tymbark 
Majdan Królewski 

podkarpackie 

podkarpackie 
śląskie 

śląskie 
podkarpackie 
małopolskie 

podkarpackie 
małopolskie 
małopolskie 

małopolskie 
świętokrzyskie 
małopolskie 

podkarpackie 
podkarpackie 
śląskie 

małopolskie 
podkarpackie 

5,9 

5,1 
5,1 

4,5 
3,9 
3,9 

3,7 
3,6 
3,5 

3,5 
3,4 
3,1 

3,0 
3,0 
2,9 

2,7 
2,7 

Źródło: Opracowanie własne. 
Source: By authors. 

O roli miast zdegradowanych na tym obszarze świadczy fakt, iŜ to właśnie  

z tej grupy pochodzi najwięcej tzw. nowych miast dla okresu lat 90. XX w. i lat 

2000. (Alwernia, Bobowa, Bodzentyn, Brzostek, CięŜkowice, Czchów, Daleszyce, 

Kołaczyce, Koprzywnica, Korfantów, Krzanowice, Kunów, Małogoszcz, Prószków, 

Prusice, Przecław, Narol, Nowy Wiśnicz, Olszyna, Osiek, Pilica, Radłów, Ryglice, 

Sośnicowice, Szczucin, Wąchock, Wojnicz, Zakliczyn). Tylko co ósme, co dziewią-
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te miasto na tym obszarze, otrzymujące obecnie prawa miejskie nie ma za sobą tra-

dycji miejskich. W latach 60. i 70. XX w. dominowały miasta całkiem nowe, bez 

tradycji miejskich [Krzysztofik, 2000]. W latach 80. XX w. umiastowiło się nato-

miast 6 ośrodków pozbawionych wcześniej praw miejskich (Połaniec, Oleszyce, 

OŜarów, Skała, Świerzawa, Wąsosz). 

Szanse na ponowne umiastowienie mają przede wszystkim dwie kategorie 

dawnych miast. Pierwsza z nich to dawne miasta zlokalizowane w obrębie oddzia-

ływań duŜego miasta metropolitalnego, druga natomiast to ośrodki zdegradowane 

zlokalizowane w regionie, gdzie zaznaczył się juŜ silnie trend restytucji przywilejów 

miejskich.  

W pierwszym przypadku umiastowienie jest efektem pozytywnych impulsów 

płynących z rdzenia metropolii. Przejawia się to głównie w zjawisku suburbanizacji 

i wzrostu demograficznego, ale takŜe napływie i rozwoju przedsięwzięć gospodar-

czych. Czynnik demograficzny, ekonomiczny, społeczny i historyczny w takim 

przypadku wręcz determinują ponowne umiastowienie [Krzysztofik, 2006]. W całej 

Polsce jest tylko kilka dawnych miast, które rozwijają się obecnie dynamicznie jako 

wsie w wewnętrznych strefach metropolitalnych, a nie uzyskały jeszcze praw miej-

skich. Z kolei pozytywne przykłady dawnych wsi, a obecnie miast z obszaru Polski 

Południowej stanowią w tej kategorii m.in.: Boguchwała koło Rzeszowa, Daleszyce 

koło Kielc, Pilica w strefie oddziaływania konurbacji katowickiej, Prószków koło 

Opola, Prusice koło Wrocławia czy Wojnicz koło Tarnowa.  

Drugi czynnik restytucji ma natomiast silne uwarunkowania społeczne,  

a w zasadzie społeczno-psychologiczne. Prawa miejskie w tym przypadku uzyskują 

zdegradowane miasta zlokalizowane w sąsiedztwie miejscowości, które o ponowne 

umiastowienie wystarały się w nieodległym okresie czasu. Działa tu mechanizm 

dyfuzji innowacji, gdzie innowacją z ekonomicznego, społecznego, prawno-admi-

nistracyjnego i przestrzennego punktu widzenia jest przekształcenie wsi w miasto. 

Restytucja jest w takim przypadku celem samym w sobie, nadaje prestiŜu i ugrun-

towuje nowe-stare miasto w lokalnej i regionalnej sieci osadniczej.  

W procesie umiastowienia ośrodków zdegradowanych, w odniesieniu do 

przeszłości, zauwaŜalna jest takŜe tendencja zmian charakteru bazy ekonomicznej. 

W latach 60. czy 70. XX w. podstawą rozwoju i bezpośrednim czynnikiem miasto-
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twórczym był przemysł, względnie silnie wyspecjalizowane usługi (działalność 

transportowa, turystyczno-wypoczynkowa). Aktualnie nowe miasta cechują się 

zróŜnicowaną gamą usług o charakterze lokalnym, które uzupełniane są działalno-

ścią produkcyjną i wyspecjalizowaną usługową.  

Miasta zdegradowane w niektórych województwach stanowią znaczą część 

(około 30%) spośród ośrodków - siedzib gmin wiejskich (podkarpackie, świętokrzy-

skie). W pozostałych, spośród badanych, z wyjątkiem opolskiego udział ten wynosi 

z kolei około 20 %.  

W związku ze skupieniem wielu instytucji poziomu gminnego oraz posiada-

niem naturalnej, wysokiej pozycji w hierarchii lokalnej sieci osadniczej, wzmacnia-

nej częstokroć znacznym jak na obszary wiejskie potencjałem demograficznym, są 

one teŜ jednostkami najbardziej uwydatnionymi w procesie potencjalnego umiasto-

wienia. Istotną kwestią jest takŜe fakt, Ŝe większość siedzib gmin wiejskich w mia-

stach zdegradowanych odnosi się do ośrodków, które prawa miejskie straciły  

w okresie lat 1850-1950. W poszczególnych województwach Polski Południowej 

zbliŜony jest nawet udział dawnych miast, a obecnie siedzib gmin wiejskich oraz 

degradacji prawno-administracyjnych z lat 1850-1950 (tab. 34).  

Tab. 34. Udział miast zdegradowanych-siedzib gmin wiejskich w liczbie gmin wiejskich 

ogółem w 2010 r. 

Tab. 34. Share of degraded towns - seats of rural districts in total number of rural villages, 

2010 

Województwo 
Voivodship 

 Liczba gmin  
wiejskich ogółem 
Number of rural 

districts total 

Miasta zdegradowane – 
siedziby gmin wiejskich 
Degraded towns – seats 

of rural districts 

Udział miast zdegradowanych – 
siedzib gmin wiejskich w liczbie 

gmin wiejskich ogółem 
 Share of degraded towns - seats 
of rural districts in total number 

of rural villages 

dolnośląskie 

małopolskie 

opolskie 
podkarpackie 
śląskie 

świętokrzyskie 

78 

122 

36 
111 
96 

71 

11 

16 

1 
32 
11 

24 

14,1 

13,1 

2,8 
28,8 
11,4 

33,8 

Polska Południowa 
The Southern Poland 

514 95 18,5 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors. 
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ZaleŜność ta jest oczywiście motywowana faktem, iŜ miejscowości, które sta-

tus miejski straciły stosunkowo późno, kontynuują swój rozwój jako ośrodki lokal-

ne. Na tle typowo wiejskiej sieci osadniczej ich pozycja jest z tego powodu uprzywi-

lejowana. Większość miast zdegradowanych w latach 1850-1950, a nie pełniących 

funkcji gminnych, zlokalizowana jest w sąsiedztwie miasta – siedziby gminy miej-

sko-wiejskiej. W tym przypadku miasto zdegradowane przegrało konkurencję  

z miastem uprawomocnionym. W niektórych przypadkach widoczne są tendencje do 

wyłączenia miasta zdegradowanego i jego najbliŜszej okolicy z obrębu gminy miej-

sko-wiejskiej (np. Chełmsko Śląskie, w gminie Lubawka, w województwie dolno-

śląskim), co w niektórych przypadkach zakończyło się powodzeniem (Jaśliska, do 

końca 2009 r. w gminie Dukla, w województwie podkarpackim). Równie duŜe szan-

se na samodzielność administracyjną ma dawne miasto, które znajduje się w gminie 

wiejskiej, a której siedzibą jest miejscowość bez tradycji miejskich. Dobrym przy-

kładem jest Oksa w województwie świętokrzyskim, która wydzieliła się z gminy 

wiejskiej Nagłowice-Oksa. 

Jeszcze inny przypadek stanowią miasta zdegradowane zlokalizowane w gmi-

nach, których siedzibą jest wieś, która w przeszłości równieŜ miała przywileje miej-

skie (m.in.: Cerekwica w gminie Zawonia, StróŜa w gminie Kostomłoty, oba przy-

padki z obszaru województwa dolnośląskiego; Uście Solne w gminie Szczurowa na 

terenie województwa małopolskiego; Ossolin w gminie Klimontów w wojewódz-

twie świętokrzyskim czy Babice w gminie Krzywcza, Jaćmierz w gminie Zarszyn  

i Nowotaniec w gminie Bukowsko – wszystkie z obszaru województwa podkarpac-

kiego). Przypadkiem szczególnym jest lokalizacja aŜ czterech dawnych miast  

w gminie wiejskiej Raków, w województwie świętokrzyskim. Oprócz zdegradowa-

nego Rakowa prawem miejskim posługiwały się tu w przeszłości jeszcze Dębno, 

Raków Nowe Miasto i Rembów. Do końca lat 80. XX w. drugi przykład tego typu 

stanowiła gmina OŜarów w województwie świętokrzyskim, gdzie obok OŜarowa 

(restytucja praw miejskich w 1988 r.) przywileje miejskie w przeszłości posiadały: 

Gliniany, Janików i Lasocin.  
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Zdegradowane osiedla miejskie 

Osiedla zdegradowane są znacznie mniej liczne, niŜ miasta pozbawione praw 

miejskich. Wynika to nie tylko z faktu, Ŝe stanowiły one w praktyce pośrednią formę 

organizacyjną pomiędzy zurbanizowaną wsią a miastem sensu stricte. Kluczowym 

jest tu fakt, Ŝe ich istnienie zamknęło się jedynie w niespełna dwóch dekadach II 

połowy XX w. Pierwsze osiedla miejskie na terenie Polski uprawomocniono w 1954 

r. Z końcem 1972 r. zniknęły one z mapy administracyjnej Polski. Największą grupę 

(75,9%) stanowią 123 dawne osiedla miejskie, którym nadano prawa miejskie 

[Szmytkie, 2003]. Wliczając do grupy osiedli miejskich - niezdegradowanych, te 

które włączono do innych miast ich udział wyniósł 84,6% (por. takŜe tab. 35). 

Uwarunkowania powstania, podstawy prawne, rozmieszczenie oraz proces 

tworzenia zbioru osiedli miejskich na obszarze Polski omówił juŜ szczegółowo m.in. 

R. Szmytkie [2003]. Niniejszy rozdział poświęcony jest zarysowaniu wybranych 

aspektów dawnych osiedli miejskich na rozwaŜanym obszarze Polski Południowej.  

Udział dawnych osiedli zdegradowanych do rzędu wsi wyniósł więc 15,4%. 

Biorąc pod uwagę fakt iŜ 2/3 miast na terenie dzisiejszej Polski straciło na zawsze 

lub okazjonalnie prawa miejskie, przypadek osiedli miejskich dowodzi ich nie tylko 

miejskiego charakteru, ale równieŜ utrwalonych czynników miastotwórczych po-

zwalających na ich późniejszy rozwój.  

Aktualnie na obszarze Polski Południowej znajduje się 17 zdegradowanych 

osiedli miejskich, głównie w województwie śląskim i dolnośląskim. Nie występują 

one w województwach opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim (ryc. 23).  

W sieci dawnych osiedli miejskich znajdują się takŜe 3 dawne miasta: Chełm-

sko Śląskie, Krościenko nad Dunajcem i Zbrosławice. Status osiedla miejskiego 

miał być dla nich w przeszłości etapem do pełnego umiastowienia. Z uwagi na ogra-

niczony stopień rozwoju funkcji miejskich tak się nie stało. Chełmsko Śl. i Zbrosła-

wice przekształcono we wsie. Chełmsko Śląskie nie pełni dziś nawet funkcji wsi 

gminnej. Krościenko połączono ze Szczawnicą tworząc miasto-zlepieniec Szczaw-

nicę-Krościenko, które to miasto rozpadło się ostatecznie w 1984 r. Krościenko nad 

Dunajcem jest dziś siedzibą władz gminnych.  

Sukcesem zakończyło się natomiast umiastowienie trzech innych dawnych 

osiedli miejskich z terenu województwa dolnośląskiego, które straciły swoje prawa 
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w 1972 r., a mianowicie: Świerzawy (miasta od 1984 r.), Wąsosza (miasta od 1984 

r.) i Olszyny (miasta od 2005 r.). Zarówno Świerzawa, jak i Wąsosz naleŜały takŜe 

do grupy wcześniej zdegradowanych miast w 1945 r.  

Ryc. 23. Rozmieszczenie i liczba ludności dawnych osiedli miejskich w Polsce Połu-

dniowej  

Fig. 23. Distribution and population of degraded urban settlements in the Southern Poland 

 
Objaśnienia: A) dawne osiedla miejskie z liczbą ludności powyŜej 3500 mieszkańców; B) dawne osiedla miejskie  

z liczbą ludności 2000-3500; C) dawne osiedla miejskie z liczbą ludności poniŜej 2000; D) dawne osiedla miejskie 

będące w 2010 r. ośrodkami gminnymi; E) dawne osiedla miejskie nie posiadające w 2010 r. statusu wsi gminnej.  

Explanations: A) former urban settlements with population more than 3500; B) former urban settlements with 

population 2000-3500; C) former urban settlements with population less than 2000; D) former urban settlements – 

administrative centres of communes (gminas); E) other former urban settlements.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  

Rozmieszczenie wszystkich niegdyś istniejących, jak i zdegradowanych osie-

dli miejskich silnie nawiązuje do ich XX-wiecznej genezy, w której zaznaczyły się 

wyspecjalizowane funkcje: górnicze, przemysłowe, wypoczynkowe i satelitarne. 

Część dawnych osiedli miejskich straciła po 1989 r. funkcje, które zadecydowały  

o ich powstaniu (Walim). W niektórych baza ekonomiczna, rozumiana tu jako liczba 

zatrudnionych znacząco spadła dotyczy to zwłaszcza ośrodków monofunkcyjnych, 

w których większość zatrudnionych związana była z jednym zakładem przemysło-

wym (Bolesław, Krupski Młyn). 
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Tab. 35. Współczesny status administracyjny i liczba ludności zdegradowanych osiedli 

miejskich w Polsce Południowej w latach 1960-2008 

Tab. 35. Contemporary administrative status and population of degraded urban settlements 

in the Southern Poland, 1960-2008 

Lp. 
No. 

Dawne osiedle 
Former urban settlement 

Okres 
Period 

Województwo 
Voivodship 

Liczba ludności 
w 1960 (w tys.) 
Population in 

1960 (in thous.) 

Liczba ludności 
w 2008 (w tys.) 
Population in 

2008 (in thous.) 

1 Bolesław 1956-1968 małopolskie 4,6 2,5 

2 Chełmsko Śląskie 1957-1972 dolnośląskie 1,7 2,2 

3 Herby 1958-1972 śląskie 2,1 2,4 

4 Kamieniec Ząbkowicki 1958-1972 dolnośląskie 4,7 4,9 

5 Koszęcin 1958-1972 śląskie 4,0 4,6 

6 Krościenko n. Dunajcem 1958-1972 małopolskie 3,1 3,5 

7 Krupski Młyn 1956-1972 śląskie 2,8 2,6 

8 Malczyce 1954-1972 dolnośląskie 2,9 3,2 

9 Mysłakowice 1957-1972 dolnośląskie 4,1 4,5 

10 Nakło 1958-1972 śląskie 3,7 3,8 

11 Poraj 1956-1972 śląskie 3,3 4,4 

12 Sieniawka 1959-1972 dolnośląskie 5,0 0,7 

13 Walim 1957-1972 dolnośląskie 3,4 2,2 

14 Węgierska Górka 1958-1972 śląskie 2,2 4,2 

15 Wieszowa 1958-1972 śląskie 3,1 1,9 

16 Wilków 1954-1972 dolnośląskie 1,6 2,0 

17 Zbrosławice 1958-1972 śląskie 2,7 2,3 

Objaśnienia: 1) Pogrubieniem zaznaczono dawne osiedla miejskie będące w 2010 r. siedzibami gmin wiejskich;  

2) kursywą zaznaczono dawne osiedla miejskie, które posiadały prawa miejskie przed połową XX w.  

Explanations: 1) Former towns which have rural commune (gmina) status in 2010 have been bolded; 2) former 

settlements (administrative type) which possessed civic rights before the middle of the 20’th century have been 

italicized.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  

Innym problem mogącym wpływać na potencjalne umiastowienie dawnych 

osiedli miejskich są zmiany liczby ludności. W tab. 35 zestawiono liczbę ludności  

w 1960 r. i współcześnie. Spośród 17 dawnych osiedli aŜ w 11 wzrosła liczba 

mieszkańców, co moŜe świadczyć o tendencjach rozwojowych tych miejscowości.  

W pozostałych sześciu odnotowano spadek liczby ludności, przy czym największy 

w przypadku Sieniawki w województwie dolnośląskim.  
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W ciągu niespełna 50 lat miejscowość ta straciła 86% mieszkańców. ZróŜni-

cowanie funkcjonalne i lokalizacyjne dawnych osiedli miejskich, które zanotowały 

wzrost lub spadek liczby ludności, nie pozwala na zdefiniowanie ogólniejszych uwa-

runkowań tych procesów. Mają one raczej indywidualny charakter.  
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Aneks 

Tab. 36. Miasta zdegradowane na obszarze województwa dolnośląskiego 

Tab. 36. Degraded towns on the area of dolnośląskie voivodship 

Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

1 Bolesławów kłodzki 1581b-1894b Wyraźny 

2 Borów strzeliński 1294b-1742b Niewyraźny 

3 Cerekwica trzebnicki 1252b-1742b Niewyraźny 

4 Chełmsko Śląskie kamiennogórski 1289b-1945b Wyraźny 

5 Chobienia lubiński 1303a-1945b Wyraźny 

6 Ciechanowice kamiennogórski 1754b-1809b NiewyraŜny 

7 Cieszków milicki 1489b-1742b Wyraźny 

8 Czernina górowski 1584b-1945b Wyraźny 

9 Dobromierz jaworski 1289a-1945b Wyraźny 

10 Dobroszyce oleśnicki 1663b-1928b Wyraźny 

11 Goszcz oleśnicki 1638b-1742b Niewyraźny 

12 Jędrzychów polkowicki 1400a-1450a Niewyraźny 

13 Kostomłoty średzki 1254a-1278a 
1595b-1742b 

Wyraźny 

14 Koziniec ząbkowicki 1244b-1287a Niewyraźny 

15 Krzydłowice polkowicki 1285b-1500a Niewyraźny 

16 Lewin Kłodzki kłodzki 1345a-1945b Wyraźny 

17 LubiąŜ wołowski 1249b-1742b Niewyraźny 

18 Miedzianka (Górne Miasto) jeleniogórski 1519b-1742b 
1809b-1945b 

Niewyraźny 

19 Mikołajewice legnicki 1345b-1700a Niewyraźny 

20 Milin wrocławski 1293a-1314b Niewyraźny 

21 Pobiedna lubański 1666b-1815b Wyraźny 

22 Przyłęk ząbkowicki 1241a-1284b Niewyraźny 

23 Rudna lubiński 1339a-1945b Wyraźny 

24 Srebrna Góra ząbkowicki 1536b-1945b Wyraźny 

25 StróŜa średzki 1254b-1314a Niewyraźny 

26 Strupina trzebnicki 1253a-1945b Niewyraźny 

27 Sulików zgorzelecki 1268a-1945b Wyraźny 

28 Sulików Nowe Miasto zgorzelecki 1650d-1800a Wyraźny 

29 Sułów milicki 1755b-1945b Wyraźny 

30 Uraz trzebnicki 1288a-1945b Wyraźny 

31 Wińsko wołowski 1285b-1945b Wyraźny 
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Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

32 Zawonia trzebnicki 1252b-1293a Niewyraźny 

33 Złotniki Lubańskie lubański 1662b-1815b Wyraźny 

34 śórawina wrocławski 1272b-1400a Niewyraźny 

Objaśnienia: * - pogrubieniem zaznaczono zdegradowane miasta, będące w 2010 r. siedzibami gmin wiejskich;  

** - określenie: wyraźny wobec stanu zachowania przestrzennego układu miejskiego, oznacza posiadanie co naj-

mniej 3 z 4 wymienionych cech, w tym kaŜdorazowo cechy nr 1. Cechy: 1 - czytelne rozplanowanie rynku (placu 

miejskiego) z istniejącymi i zabudowanymi co najmniej 3 pierzejami, 2- sieć kilku, rzadziej kilkunastu uliczek  

w sąsiedztwie dawnego rynku, 3 – skupienie w miarę zwartej zabudowy przy rynku i co najmniej jednej uliczce  

z niego wybiegającej, 4 – skupieniem funkcji usługowo-handlowych w obrębie i w sąsiedztwie dawnego rynku. 

Określenie niewyraźny odnosi się do posiadania przez daną miejscowość maksymalnie 2 z 4 wymienionych cech lub 

nie posiadania Ŝadnej. W większości przypadków nie występuje cecha nr 1.  

Explanations: * - degraded towns which have commune (gmina) status in 2010 have been bolded; ** - term of 

visible in case of urban arrangement conditions means that 3 from 4 features described below can be found in this 

settlement. Feature no. 1 exists in each case. Features: 1 – good visible market place (central urban place) with 

existing and build-up, minimum three frontages, 2 – network of few or dozen or so streets in the neighborhood of 

former market place, 3 – concentration of densely built-up area around of market place and minimum one street 

leads to market place, 4 – concentration of service-trade functions on the market place and its neighborhood. Term 

of invisible in case of urban arrangement conditions means that underlined settlement possesses only 2 or less 

features. The feature no. 1 does not existing in majority of cases. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  
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Tab. 37. Miasta zdegradowane na obszarze województwa małopolskiego 

Tab. 37. Degraded towns on the area of małopolskie voivodship 

Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

1 Brzeźnica bocheński 1282b-1317a Niewyraźny 

2 Bydlin olkuski 1404a-1530d Niewyraźny 

3 Czarny Dunajec nowotarski 1880c-1934b Wyraźny 

4 Czorsztyn nowotarski 1377a-1400a Niewyraźny 

5 CzyŜówka chrzanowski 1564b-1581a Niewyraźny 

6 Gdów wielicki 1794a-1880a Wyraźny 

7 Góra Jana limanowski 1417b-1500a Niewyraźny 

8 Koszyce proszowicki 1361d-1869b Wyraźny 

9 Kro ścienko nad Dunajcem nowotarski 1348b-1934b Wyraźny 

10 KsiąŜ Wielki miechowski 1370b-1869b Wyraźny 

11 KsiąŜ Wielki Nowe Miasto miechowski 1554b-1554b Niewyraźny 

12 Lanckorona wadowicki 1366a-1934b Wyraźny 

13 Lipnica Murowana bocheński 1326b-1934b Wyraźny 

14 Łapanów bocheński 1785b-1896b Wyraźny 

15 Niegowić wielicki 1785b-1896b Niewyraźny 

16 Nowa Góra krakowski 1369a-1933b Wyraźny 

17 Nowe Brzesko proszowicki 1279b-1525a 
1562a-1869b 

Wyraźny 

18 Rzepiennik StrzyŜewski tarnowski 1775b-1896b Niewyraźny 

19 Spytkowice wadowicki 1327a-1400d Niewyraźny 

20 Szczepanów brzeski 1761b-1850d Wyraźny 

21 Szczurowa brzeski 1785b-1933b Wyraźny 

22 Szczyrzyc limanowski 1416b-1499a Niewyraźny 

23 Szymbark gorlicki 1388a-1595a Niewyraźny 

24 Trzciana bocheński 1785b-1896b Niewyraźny 

25 Tylicz nowosądecki 1325a-1400a 
1612b-1934b 

Niewyraźny 

26 Tymbark limanowski 1353b-1896b Wyraźny 

27 Uszew brzeski 1346a-1411d Niewyraźny 

28 Uście Ruskie gorlicki 1785b-1896b Niewyraźny 

29 Uście Solne brzeski 1360a-1933b Wyraźny 

30 Wawrzeńczyce krakowski 1363a-1470d 
1727a-1790a 

Niewyraźny 

31 Zbyszyce nowosądecki 1785b-1896b Niewyraźny 

Objaśnienia: * - pogrubieniem zaznaczono zdegradowane miasta, będące w 2010 r. siedzibami gmin wiejskich;  

** - określenie: wyraźny wobec stanu zachowania przestrzennego układu miejskiego, oznacza posiadanie co naj-

mniej 3 z 4 wymienionych cech, w tym kaŜdorazowo cechy nr 1. Cechy: 1 - czytelne rozplanowanie rynku (placu 
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miejskiego) z istniejącymi i zabudowanymi co najmniej 3 pierzejami, 2- sieć kilku, rzadziej kilkunastu uliczek  

w sąsiedztwie dawnego rynku, 3 – skupienie w miarę zwartej zabudowy przy rynku i co najmniej jednej uliczce  

z niego wybiegającej, 4 – skupieniem funkcji usługowo-handlowych w obrębie i w sąsiedztwie dawnego rynku. 

Określenie niewyraźny odnosi się do posiadania przez daną miejscowość maksymalnie 2 z 4 wymienionych cech lub 

nie posiadania Ŝadnej. W większości przypadków nie występuje cecha nr 1.  

Explanations: * - degraded towns which have commune (gmina) status in 2010 have been bolded; ** - term of 

visible in case of urban arrangement conditions means that 3 from 4 features described below can be found in this 

settlement. Feature no. 1 exists in each case. Features: 1 – good visible market place (central urban place) with 

existing and build-up, minimum three frontages, 2 – network of few or dozen or so streets in the neighborhood of 

former market place, 3 – concentration of densely built-up area around of market place and minimum one street 

leads to market place, 4 – concentration of service-trade functions on the market place and its neighborhood. Term 

of invisible in case of urban arrangement conditions means that underlined settlement possesses only 2 or less 

features. The feature no. 1 does not existing in majority of cases. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  
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Tab. 38. Miasta zdegradowane na obszarze województwa opolskiego 

Tab. 38. Degraded towns on the area of opolskie voivodship 

Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

1 Bogacica kluczborski 1251b-1300a 
1386b-1450a 

Niewyraźny 

2 Kazimierz prudnicki 1393b-1430c Niewyraźny 

3 Michałów brzeski 1615b-1742b Wyraźny 

4 Miejsce namysłowski 1249b-1650c Niewyraźny 

5 Nowa Cerekwia głubczycki 1298b-1742b Wyraźny 

6 Opawice głubczycki 1377b-1742b Niewyraźny 

7 Skorogoszcz  brzeski 1271a-1945b Wyraźny 

8 Stary Grodków  nyski 1253d-1278d Niewyraźny 

9 Strzeleczki krapkowicki 1327b-1742b Wyraźny 

10 Ścinawa Mała nyski 1243a-1742b Niewyraźny 

11 Trzebina prudnicki 1542b-1631b Niewyraźny 

12 Zarzysk oleśnicki 1228b-1261d Niewyraźny 

Objaśnienia: * - pogrubieniem zaznaczono zdegradowane miasta, będące w 2010 r. siedzibami gmin wiejskich;  

** - określenie: wyraźny wobec stanu zachowania przestrzennego układu miejskiego, oznacza posiadanie co naj-

mniej 3 z 4 wymienionych cech, w tym kaŜdorazowo cechy nr 1. Cechy: 1 - czytelne rozplanowanie rynku (placu 

miejskiego) z istniejącymi i zabudowanymi co najmniej 3 pierzejami, 2- sieć kilku, rzadziej kilkunastu uliczek  

w sąsiedztwie dawnego rynku, 3 – skupienie w miarę zwartej zabudowy przy rynku i co najmniej jednej uliczce  

z niego wybiegającej, 4 – skupieniem funkcji usługowo-handlowych w obrębie i w sąsiedztwie dawnego rynku. 

Określenie niewyraźny odnosi się do posiadania przez daną miejscowość maksymalnie 2 z 4 wymienionych cech lub 

nie posiadania Ŝadnej. W większości przypadków nie występuje cecha nr 1.  

Explanations: * - degraded towns which have commune (gmina) status in 2010 have been bolded; ** - term of 

visible in case of urban arrangement conditions means that 3 from 4 features described below can be found in this 

settlement. Feature no. 1 exists in each case. Features: 1 – good visible market place (central urban place) with 

existing and build-up, minimum three frontages, 2 – network of few or dozen or so streets in the neighborhood of 

former market place, 3 – concentration of densely built-up area around of market place and minimum one street 

leads to market place, 4 – concentration of service-trade functions on the market place and its neighborhood. Term 

of invisible in case of urban arrangement conditions means that underlined settlement possesses only 2 or less 

features. The feature no. 1 does not existing in majority of cases. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  
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Tab. 39. Miasta zdegradowane na obszarze województwa podkarpackiego 

Tab. 39. Degraded towns on the area of podkarpackie voivodship 

Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

1 Babice przemyski 1484a-1918b Wyraźny 

2 Baligród leski 1634b-1919b Wyraźny 

3 Bircza przemyski 1464a-1500a 
1550b-1876b 

Wyraźny 

4 Bukowsko sanocki 1720a-1900b Wyraźny  

5 Czudec strzyŜowski 1427b-1919b Wyraźny 

6 Dębowiec jasielski 1349a-1896b Wyraźny 

7 Dubiecko przemyski 1407b-1896b Wyraźny 

8 Fredropol przemyski 1720c-1880a Wyraźny 

9 Frysztak strzyŜowski 1366b-1934b Wyraźny 

10 Grodzisko leŜajski 1720c-1896b Wyraźny 

11 Jaćmierz sanocki 1437a-1896b Wyraźny 

12 Jasienica Rosielna brzozowski 1727c-1918b Wyraźny 

13 Jaśliska krośnieński 1365b-1896b Wyraźny 

14 Jawornik Polski przeworski 1472a-1919b Wyraźny 

15 Jodłowa dębicki 1733b-1933b Niewyraźny 

16 Korczyna krośnieński 1785b-1934b Wyraźny 

17 Krasiczyn przemyski 1620c-1919b Niewyraźny 

18 Krzeszów niŜański 1640b-1869b Wyraźny 

19 Krzywcza przemyski 1444b-1888b Wyraźny 

20 LeŜajsk Stare Miasto leŜajski 1397b-1523b Niewyraźny 

21 Lipsko lubaczowski 1616b-1896b Wyraźny 

22 Lutowiska bieszczadzki 1742a-1919a Niewyraźny 

23 Majdan Królewski kolbuszowski 1763a-1785b Wyraźny 

24 Mrzygłód sanocki 1425b-1919a Wyraźny 

25 Niebylec strzyŜowski 1509b-1919a Wyraźny 

26 Nowotaniec sanocki 1444b-1918b Wyraźny 

27 Nowy śmigród jasielski 1331d-1934b Wyraźny 

28 Osiek Jasielski jasielski 1365a-1934b Wyraźny 

29 Płazów lubaczowski 1614b-1815c Niewyraźny 

30 Pruchnik jarosławski 1436a-1935b Wyraźny 

31 Radomyśl nad Sanem stalowowolski 1581b-1935b Wyraźny 

32 RaniŜów kolbuszowski 1825a-1919a Wyraźny 

33 Rybotycze przemyski 1494a-1918b Niewyraźny 

34 Stanisławczyk przemyski 1717a-1785b Niewyraźny 

35 Stefanów-Szerzyny jasielski 1731b-1785b Niewyraźny 
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Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

36 Tyrawa Wołoska sanocki 1707a-1880c Wyraźny 

37 Wielkie Oczy lubaczowski 1671b-1935b Wyraźny 

38 Wielopole Skrzyńskie ropczycko-
sędziszowski 

1337a-1933b Wyraźny 

39 Wola Michowa sanocki 1741d-1785b Niewyraźny 

40 Zaklików stalowowolski 1585b-1869b Wyraźny 

41 Zarszyn sanocki 1395a-1880c Wyraźny 

42 śołynia łańcucki 1720d-1918a Wyraźny 

Objaśnienia: * - pogrubieniem zaznaczono zdegradowane miasta, będące w 2010 r. siedzibami gmin wiejskich;  

** - określenie: wyraźny wobec stanu zachowania przestrzennego układu miejskiego, oznacza posiadanie co naj-

mniej 3 z 4 wymienionych cech, w tym kaŜdorazowo cechy nr 1. Cechy: 1 - czytelne rozplanowanie rynku (placu 

miejskiego) z istniejącymi i zabudowanymi co najmniej 3 pierzejami, 2- sieć kilku, rzadziej kilkunastu uliczek  

w sąsiedztwie dawnego rynku, 3 – skupienie w miarę zwartej zabudowy przy rynku i co najmniej jednej uliczce  

z niego wybiegającej, 4 – skupieniem funkcji usługowo-handlowych w obrębie i w sąsiedztwie dawnego rynku. 

Określenie niewyraźny odnosi się do posiadania przez daną miejscowość maksymalnie 2 z 4 wymienionych cech lub 

nie posiadania Ŝadnej. W większości przypadków nie występuje cecha nr 1.  

Explanations: * - degraded towns which have commune (gmina) status in 2010 have been bolded; ** - term of 

visible in case of urban arrangement conditions means that 3 from 4 features described below can be found in this 

settlement. Feature no. 1 exists in each case. Features: 1 – good visible market place (central urban place) with 

existing and build-up, minimum three frontages, 2 – network of few or dozen or so streets in the neighborhood of 

former market place, 3 – concentration of densely built-up area around of market place and minimum one street 

leads to market place, 4 – concentration of service-trade functions on the market place and its neighborhood. Term 

of invisible in case of urban arrangement conditions means that underlined settlement possesses only 2 or less 

features. The feature no. 1 does not existing in majority of cases. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  
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Tab. 40. Miasta zdegradowane na obszarze województwa śląskiego 

Tab. 40. Degraded towns on the area of śląskie voivodship 

Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

1 Chełm Śląski bieruńsko-
lędziński 

1374c-1400d Niewyraźny 

2 Danków kłobucki 1283a-1400a Niewyraźny 

3 Janów częstochowski 1696b-1870b Wyraźny 

4 Lelów częstochowski 1354b-1869b Wyraźny 

5 Milówka Ŝywiecki 1884a-1934b Wyraźny 

6 Mstów częstochowski 1278b-1870b Wyraźny 

7 Nakło częstochowski 1746a-1825b Wyraźny 

8 Olsztyn częstochowski 1442a-1470a 
1534c-1870b 

Wyraźny 

9 Pilchowice gliwicki 1300a-1742b Niewyraźny 

10 Przyrów częstochowski 1369b-1870b Wyraźny 

11 Staromieście częstochowski 1314a-1350c Niewyraźny 

12 Włodowice zawierciański 1399a-1870b Wyraźny 

13 Zbrosławice tarnogórski 1300a-1700a Niewyraźny 

14 śarnowiec zawierciański 1340a-1869b Wyraźny 

15 śarnowiec Stare Miasto zawierciański 1300a-1400a Niewyraźny 

Objaśnienia: * - pogrubieniem zaznaczono zdegradowane miasta, będące w 2010 r. siedzibami gmin wiejskich;  

** - określenie: wyraźny wobec stanu zachowania przestrzennego układu miejskiego, oznacza posiadanie co naj-

mniej 3 z 4 wymienionych cech, w tym kaŜdorazowo cechy nr 1. Cechy: 1 - czytelne rozplanowanie rynku (placu 

miejskiego) z istniejącymi i zabudowanymi co najmniej 3 pierzejami, 2- sieć kilku, rzadziej kilkunastu uliczek  

w sąsiedztwie dawnego rynku, 3 – skupienie w miarę zwartej zabudowy przy rynku i co najmniej jednej uliczce  

z niego wybiegającej, 4 – skupieniem funkcji usługowo-handlowych w obrębie i w sąsiedztwie dawnego rynku. 

Określenie niewyraźny odnosi się do posiadania przez daną miejscowość maksymalnie 2 z 4 wymienionych cech lub 

nie posiadania Ŝadnej. W większości przypadków nie występuje cecha nr 1.  

Explanations: * - degraded towns which have commune (gmina) status in 2010 have been bolded; ** - term of 

visible in case of urban arrangement conditions means that 3 from 4 features described below can be found in this 

settlement. Feature no. 1 exists in each case. Features: 1 – good visible market place (central urban place) with 

existing and build-up, minimum three frontages, 2 – network of few or dozen or so streets in the neighborhood of 

former market place, 3 – concentration of densely built-up area around of market place and minimum one street 

leads to market place, 4 – concentration of service-trade functions on the market place and its neighborhood. Term 

of invisible in case of urban arrangement conditions means that underlined settlement possesses only 2 or less 

features. The feature no. 1 does not existing in majority of cases. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  
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Tab. 41. Miasta zdegradowane na obszarze województwa świętokrzyskiego 

Tab. 41. Degraded towns on the area of świętokrzyskie voivodship 

Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

1 Bałtów ostrowiecki 1751a-1790a Niewyraźny 

2 Bogoria staszowski 1616b-1869b Wyraźny 

3 Dębno kielecki 1343b-1400a Niewyraźny 

4 Dębno kielecki 1585a-1827b Niewyraźny 

5 Fałków konecki 1340b-1869b Wyraźny 

6 Gliniany opatowski 1586b-1869b Wyraźny 

7 Gowarczów konecki 1430b-1869b Wyraźny 

8 Iwaniska opatowski 1403b-1869b Wyraźny 

9 Janików opatowski 1559b-1810b Niewyraźny 

10 Klimontów sandomierski 1604b-1869b Wyraźny 

11 Kossów włoszczowski 1581a-1869b Niewyraźny 

12 KrzyŜanowice pińczowski 1367b-1400a 
1524a-1571d 

Niewyraźny 

13 Kurozwęki staszowski 1400a-1869b Wyraźny 

14 Kurzelów włoszczowski 1285b-1869b Wyraźny 

15 Lasocin opatowski 1547b-1869b Niewyraźny 

16 Łagów kielecki 1375b-1869b Wyraźny 

17 Nowa Słupia kielecki 1351a-1869b Wyraźny 

18 Nowy Korczyn buski 1258a-1869b Wyraźny 

19 OdrowąŜ konecki 1611b-1869b Wyraźny 

20 Oksa jędrzejowski 1554b-1869b Wyraźny 

21 Oleśnica staszowski 1546b-1869b Wyraźny 

22 Opatowiec kazimierski 1271b-1869b Wyraźny 

23 Ossolin sandomierski 1650a-1662a 
1775c-1816c 

Niewyraźny 

24 Pacanów buski 1265b-1869b Wyraźny 

25 Pierzchnica kielecki 1359d-1869b Wyraźny 

26 Piotrkowice kielecki 1701b-1822b Wyraźny 

27 Radoszyce konecki 1370b-1869b Wyraźny 

28 Raków kielecki 1567a-1869b Wyraźny 

29 Raków Nowe Miasto kielecki 1607b-1607b Wyraźny 

30 Rembów kielecki 1588b-1607d Niewyraźny 

31 Secemin włoszczowski 1370a-1869b Wyraźny 

32 Sobków jędrzejowski 1563b-1869b Wyraźny 

33 Stefanówek staszowski 1585a-1800a Niewyraźny 

34 Stopnica buski 1362a-1869b Wyraźny 

35 Szydłów staszowski 1329a-1869b Wyraźny 
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Lp. 
No 

Dawne miasto*  
Former town* 

Powiat 
County 

Prawa miejskie 
Civic rights 

Stan zachowania 
układu miejskiego** 
Urban arrangement 

conditions** 

36 Tarczek kielecki 1257b-1342b Niewyraźny 

37 Tarłów opatowski 1550b-1869b Wyraźny 

38 Waśniów ostrowiecki 1467a-1869b Wyraźny 

39 Wi ślica buski 1345a-1869b Wyraźny 

40 Wiślica Stare Miasto buski 1300a-1350c Niewyraźny 

41 Wodzisław jędrzejowski 1317a-1869b Wyraźny 

Objaśnienia: * - pogrubieniem zaznaczono zdegradowane miasta, będące w 2010 r. siedzibami gmin wiejskich;  

** - określenie: wyraźny wobec stanu zachowania przestrzennego układu miejskiego, oznacza posiadanie co naj-

mniej 3 z 4 wymienionych cech, w tym kaŜdorazowo cechy nr 1. Cechy: 1 - czytelne rozplanowanie rynku (placu 

miejskiego) z istniejącymi i zabudowanymi co najmniej 3 pierzejami, 2- sieć kilku, rzadziej kilkunastu uliczek  

w sąsiedztwie dawnego rynku, 3 – skupienie w miarę zwartej zabudowy przy rynku i co najmniej jednej uliczce  

z niego wybiegającej, 4 – skupieniem funkcji usługowo-handlowych w obrębie i w sąsiedztwie dawnego rynku. 

Określenie niewyraźny odnosi się do posiadania przez daną miejscowość maksymalnie 2 z 4 wymienionych cech lub 

nie posiadania Ŝadnej. W większości przypadków nie występuje cecha nr 1.  

Explanations: * - degraded towns which have commune (gmina) status in 2010 have been bolded; ** - term of 

visible in case of urban arrangement conditions means that 3 from 4 features described below can be found in this 

settlement. Feature no. 1 exists in each case. Features: 1 – good visible market place (central urban place) with 

existing and build-up, minimum three frontages, 2 – network of few or dozen or so streets in the neighborhood of 

former market place, 3 – concentration of densely built-up area around of market place and minimum one street 

leads to market place, 4 – concentration of service-trade functions on the market place and its neighborhood. Term 

of invisible in case of urban arrangement conditions means that underlined settlement possesses only 2 or less 

features. The feature no. 1 does not existing in majority of cases. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Source: By authors.  
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Summary 

Studies on processes and structures of urban  

settlement in the Southern Poland 

The following study aims at presenting a close-up on the phenomena of ur-

banization dynamics in the context of selected elements shaping the urban network, 

that the Authors consider as the key elements. 

In accordance with the above, it was assumed that the six studies on the de-

velopment and decline of towns that constitute the volume, represent an important 

point of view on the contemporary and recent changes in the network of the cities; 

however, the questions on the topics have not been fully explored.  

In the study, a city is defined as a place with municipal rights. Other settle-

ment forms are described literally and according to their legal and administrative 

status (present or past), e.g. urban settlements, degraded towns, urbanized villages, 

etc. They form typological groups comprised in the definition of the rural-urban 

continuum between an agricultural village and legitimated city.  

The structure of the book is focused on two main parts, entitled: Development 

of the Cities and Decline of the Cities. Each is devoted to separate processes and 

phenomena that accompany the transformation of the cities, that is, their develop-

ment in its narrow meaning (positive) and the broad meaning of regress (negative) in 

the cities of the Southern Poland.  

The work is proceeded by a chapter on the general characteristics of the urban 

network in the examined region. This part of the study constitutes the background to 

the explanation of the phenomena and processes presented in the following studies.  

The development in the title of the study refers to the presentation of the phe-

nomena, processes and settlement forms, that are always present in the situation 

when the cities or their networks tend to be growing. The increase may be reflected 

in several forms - demographic, economic, or spatial. The specifics of each form, as 
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well as their combination, are presented with selected examples in the specific stud-

ies included in this part of the work.  

Part two, according to the applied assumptions, presents the tendencies and 

final arrangement of urban settlement that are expressed with their negative connota-

tions in the studied subject of urbanization. Frequently, these are almost examples of 

anti-urbanization phenomena. The aspects of the regress in the city networks, simi-

larly to the previous part, has been presented from multiple points of view.  

It should be stressed, however, that the prevailing depiction that dominates in 

the book, is the spatial, administrative and demographic study of urban settlement 

networks.  

The authors general assumption was to present the phenomena and processes 

that are currently taking place (after 2000) or happened at the end of the 20th cen-

tury, especially in the 1990's. The nature and frequently very explicit specific char-

acter of some phenomena and the shaping of settlement forms determined the occa-

sional references to previous periods. This mostly refers to the explanation of the 

basis of some problems presented in the study.  

The more rigid frames refer to the field of study defined as the Southern Po-

land. The term comprises six provinces located in the south of the country, namely: 

dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, and świętokrzyskie. The 

selection was dictated by several factors: spatial, economic, historical and demo-

graphic.  

The book consists of six case studies, presenting, at first glance, various areas 

of research on the city; however, in fact they are logically grouped according to two 

assumptions - the previously mentioned quality estimate of the transformation - the 

development and the regress as well as the effects of these changes, where the order 

of origin of some phenomena and their importance in the settlement system were 

assumed simultaneously.  

Having realized that the content of the work does not fully exhaust the topic 

of development and shrinking of the city network in the examined region, the au-

thors hope that the book will prove helpful in the further development of concepts as 

far as the discussed theories are concerned, and, also useful in the works on regional 
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and subject studies connected with the urbanization processes, not only in the South-

ern Poland.  


