CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat częstochowski

w obecnym kształcie powstał w wyniku wprowadzenia nowego

podziału administracyjnego kraju, na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu
zasadniczego podziału terytorialnego kraju (Dz.U. z 1998 r., Nr 96, poz. 603 z późn. zm.). Jest jednym
z 17 powiatów ziemskich województwa śląskiego. Granice powiatu ustalone zostały rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. z 1998 r., Nr 103,
poz. 652)
Powierzchnia powiatu wynosi 1.519, 49 km² – stanowi 12,4% powierzchni całego województwa
śląskiego. Powiat częstochowski jest pod tym względem największym powiatem w województwie
śląskim i jednym z największych w kraju. Liczba mieszkańców – 133.873, jest to 2,8 % ludności
województwa (na 1 km² przypada 88,1 osób (średnia krajowa – 124). Średnia powierzchnia gmin
w powiecie wynosi 95 km². Podzielony jest na 16 jednostek administracyjnych.
Powiat częstochowski: podział na gminy

Zwarte kompleksy leśne

zajmują ok. 434 km² (43400 ha), co stanowi ok. 28,6%

powierzchni powiatu (średnia krajowa – 28,4%). Największe występują w gminach:
w północnej części powiatu – Kruszyna (39,5% powierzchni gminy), Dąbrowa Zielona (31%),
we wschodniej części powiatu – Koniecpol (21%), Lelów (27%),
w południowej części powiatu – Janów (52%), Olsztyn (47%), Kamienica Polska (41%),
Konopiska (31%),
w zachodniej części powiatu – Blachownia (52,5 %).

Na obszarach leśnych przewagę stanowi drzewostan iglasty. Głównym gatunkiem lasotwórczym
jest sosna, która stanowi 80 % drzewostanu.

Przemysł

jest słabo rozwinięty, brak jest wielkich zakładów przemysłowych. Nieliczne zakłady

działające na terenie powiatu częstochowskiego znajdują się w gminach:
1. Koniecpol -- „Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.”,
Zakłady Remontowo-Montażowe „Koniecpol S.A.” (części do maszyn),
Koniecpolskie Zakłady Chemiczne „Inco-Veritas” (opakowania z PCV)
2. Kruszyna -- P.P.H.U. „Ceramika Łęg” (ceramika budowlana),
3. Kłomnice -- Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych "PROCHEM",
4. Mykanów -- Zakład Produkcyjny „Wkręt-Met” (okucia budowlane),
5. Poczesna -- Fabryka Farb, Lakierów i Kleju "STARKO" we Wrzosowej,
6. Rędziny -- Zakłady Chemiczne "Rudniki" SA w Rudnikach,
Cementownia „Rudniki” S.A.
Na terenach gmin graniczących z miastem Częstochową powstały małe rodzinne podmioty
gospodarcze. Dominującym profilem prowadzonej działalności są usługi, głównie cholewkarskie i szewskie
oraz produkcja i handel artykułami spożywczymi (pieczywo, ciastka, przetwórstwo , itp.)

Pod względem komunikacyjnym

powiat częstochowski posiada dogodne połączenia

drogowe i kolejowe. Z punktu widzenia sprawności komunikacji lokalnej, duże znaczenie odgrywa
komunikacja PKS. Zapewnia ona możliwość dotarcia do wielkich miast śląskich. Natomiast w komunikacji
dalszego zasięgu istnieje łączność między innymi: z Łodzią, Wrocławiem, Jędrzejowem, Wisłą, Kłodzkiem
i Jastrzębiem Zdrój. Sieć komunikacyjną powiatu stanowią następujące szlaki komunikacyjne:
1. Drogi krajowe (104,4 km.):

■ nr 1 Gdańsk – Cieszyn,
■ nr 46 Kłodzko - Opole – Lubliniec - Częstochowa - Szczekociny,
■ nr 91 Częstochowa – Piotrków Trybunalski;
2. Drogi wojewódzkie (156,2 km.):

■ nr 483 Częstochowa – Brzeźnica – Szczerców – Łask,
■ nr 786 Częstochowa – Koniecpol – Włoszczowa – Kielce,
■ nr 793 Siewierz – Myszków – Janów – Dąbrowa Zielona (Święta Anna);
■ nr 784 Dąbrowa Zielona – Młynek – Radomsko;
■ nr 794 Koniecpol – Lelów – Kraków

3. Drogi powiatowe (578 km.)
Powiat częstochowski: sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDK i PZD

Sieć kolejowa na terenie powiatu ma znaczenie uzupełniające ale w przyszłości, może mieć
znaczenie rosnące dla przewozów lokalnych, ruchu towarowego i atrakcyjności turystycznej. Przez teren
powiatu przebiega ważna linia kolejowa 001 relacji Katowice – Zawiercie – Częstochowa – Koluszki –
Skierniewice – Warszawa. Na terenie powiatu linia ta obsługuje stacje i przystanki osobowe: Korwinów,
Rudniki, Rzerzęczyce, Kłomnice, Jacków, Widzów / Teklinów. Drugą jest linia kolejowa 146 Częstochowa
– Zduńska Wola, która jest częścią trasy biegnącej dalej przez Inowrocław – Bydgoszcz – Laskowice
Pomorskie – Tczew — Gdańsk do Gdyni. Na terenie powiatu częstochowskiego linia ta obsługuje stacje
i przystanki:, Mykanów, Cykarzew Stary i Cykarzew.
Linie regionalne stanowią: linia kolejowa 061 Opole – Blachownia - Częstochowa – Koniecpol –
Włoszczowa – Kielce (obsługuje stacje i przystanki osobowe: Kusięta Nowe, Turów, Lusławice, Julianka,
Staropole Częstochowskie, Podlesie, Koniecpol Magdasz i Koniecpol), linia kolejowa 064 Koniecpol –
Kozłów – Tunel – Kraków. Ponadto przez południowo – wschodni teren gminy Lelów przebiega linia
kolejowa CMK.
a) priorytet ruchu pasażerskiego:

■ nr 001 Warszawa – Katowice,
b) priorytet ruchu towarowego:

■ nr 061 Fosowskie – Kielce,
■ nr 146 Częstochowa – Chorzew Siemkowice,
■ oraz fragment Centralnej Magistrali Kolejowej (gm. Lelów).

Powiat częstochowski: sieć linii kolejowych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych spółki Polskie Linie Kolejowe SA

Na terenie powiatu, w gminie Rędziny, znajduje się zapasowe lotnisko wojskowe, które
może zostać dostosowane do potrzeb lotniczego transportu towarowo – osobowo – czarterowego.

