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Mapa 2. Wody powierzchniowe i podziemne na terenie Mysłowic

Jednolite części wód
powierzchniowych (JCWP):

zlewnia Gostyni

zlewnia Przemszy

Jednolite części wód
podziemnych (JCWPd)

Głowne zbiorniki wód podziemnych (GZWP)

zasięg wody stuletniej

obszary zagrozone podtopieniami
w dolinach rzek (Brynicy, Boliny,
Przemszy) w tym tereny zalane lub
podtopione podczas powodzi 1997, 2010

wały przeciwpowodziowe

miejsca występowania podtopień
wg Stanu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego 2015

miejsca wystąpienia podtopień
podczas powodzi w maju 2010

niecki bezodplywowe

przepompownie

granice miasta

rzeka

strumień, potok

zbiornik wodny

drogi kołowe

tory kolejowe,
tory tramwajowe

Wykorzystano dane BDOT 1:10 000, dane KZGW oraz UM Mysłowice



Mapa 3. Osnowa przyrodnicza miasta Mysłowice
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Wykorzystano dane BDOT 1:10 000
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Mapa 4. Struktura przestrzenna miasta Mysłowice

Tkanka miejska ciągła
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Wykorzystano dane Urban Atlas 2016



Mapa 5. Uszczelnienie gruntów miasta Mysłowice
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Wykorzystano dane Urban Atlas 2016

Średni stopień uszczelnienia gruntów 
miasta Mysłowice

22,28%



Mapa 6. Gęstość zaludnienia miasta Mysłowice
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Gęstość zaludnienia miasta Mysłowice

Populacja: 74 592 mieszkańców

Osoby poniżej 5 roku życia: 3 671 mieszkańców

Osoby powyżej 65 roku życia: 11 657 mieszkańców

Wykorzystano dane BDOT 1:10 000, dane przestrzenne UM Mysłowice
na 31.12.2016 oraz dane GUS 2016



Mapa 7. Rozkład przestrzenny powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła
(MWC) na obszarze Mysłowic
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Powierzchnia miejskiej wyspy ciepła (MWC):

615,42 ha (9,4 % powierzchni miasta)

Izoterma MWC miasta Mysłowice: 27,65 °C

Wykorzystano dane BDOT 1:10 000 oraz dane z satelity LANDSAT



Mapa 8. Rozkład przestrzenny wrażliwości mieszkańców Mysłowic na
oddziaływanie MWC i powodzi miejskich
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Liczba mieszkańców w zasięgu MWC: 22 565

Liczba mieszkańców w zasięgu potencjalnych
powodzi miejskich: 4 925

Wykorzystano dane BDOT 1:10 000, dane UM Mysłowice i MPWiK oraz dane z satelity LANDSAT



Mapa 9. Rozkład przestrzenny wrażliwości sektora transportu na
oddziaływanie MWC i powodzi miejskich w Mysłowicach
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Długość głównych dróg kołowych w zasięgu MWC: 48 km
Długość linii tramwajowych w zasięgu zagrożeń hydrologicznych: 3,53 km
Powierzchnia dróg i torów w zasięgu:
  - MWC: 62,34 ha
  - Zagrożeń hydrologicznych: 30,66 ha

Liczba przystanków autobusowych, tramwajowych i dworców kolejowych
w zasięgu:
  - MWC: 52
  - Zagrożeń hydrologicznych: 28

Wykorzystano dane BDOT 1:10 000, dane UM Mysłowice i MPWiK oraz dane z satelity LANDSAT










