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Uchwała Nr XIII /  165 / 2008  

Rady Gminy Pawłowice 

 

z dnia    14 marca 2008 r. 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice. 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 roku Nr 142, poz 1591 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

 

 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

 

§ 1 

 

Przyjąć „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice.” stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do Uchwały nr XIII/165/2008  z dnia 14.03.2008 r. w sprawie 
uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice” 

 

 

Zatwierdzenie przez Radę Gminy Pawłowice w formie uchwały, „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Pawłowice”, jest konieczne do ubiegania się 
o fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poddziałania 6.2.2.  

Umożliwi to składanie wniosków o dofinansowanie dla planowanych inwestycji 
określonych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pawłowice”. 
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WSTĘP – cel, przedmiot i definicja rewitalizacji  
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice to program wieloletnich 
działań w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, prowadzący w 
danym okresie do rewitalizacji terenu znajdującego się w stanie kryzysowym. 

Celem sporządzenia i wdrożenia w życie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Pawłowice jest wskazanie sposobu i metod wielofunkcyjnego 
wykorzystania zdegradowanych obszarów na terenie Pawłowic. Wszystkie 
zaproponowane w niniejszym opracowaniu projekty  
i przedsięwzięcia realizują cel poddziałania 6.2.2 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 20131, jakim jest 
rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych i 
popegeerowskich w gminach wiejskich.  

Dokument ten przede wszystkim ma na celu wskazanie możliwości pozyskiwania 
środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007 – 
2013 dla finansowania projektów przygotowanych zgodnie z wymaganiami 
poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Opracowanie i 
zatwierdzenie przez Radę Gminy Pawłowice  
w formie uchwały, „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice”, jest 
warunkiem wykorzystania tychże środków. 

Podstawą rewitalizacji jest podjęcie działań polegających na przywracaniu 
ładu przestrzeni publicznej na danym obszarze. Rewitalizacja przyczynić się ma 
do nadania nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 
rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom i terenom 
zdegradowanym, w tym poprzemysłowym, powojskowym  
i popegeerowskim. Uzupełnieniem działań zmierzających do kompleksowej 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych mogą być inwestycje w zakresie tkanki 
mieszkaniowej, polegające na usuwaniu azbestu wraz z jego utylizacją. 

W ramach środków finansowych Unii Europejskiej zaprogramowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

                                                 
1 Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa i dostępny na www.rpo.silesia-region.pl. 
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lata 2007 – 2013, w ramach rewitalizacji można uzyskać dofinansowanie na 
następujące typy inwestycji:    

I. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ 
powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: 
gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 
kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 
społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o 
charakterze mieszkalnym). 

II. Zagospodarowywanie przestrzeni, w tym budowa, przebudowa i remont 
obiektów  na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 
społeczne i kulturalne wraz  
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do 
likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 
obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze 
mieszkalnym). 

III. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, 
remont  użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: 
gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne 
i kulturalne, wraz  
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do 
likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 
obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze 
mieszkalnym). 

IV. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność 
gospodarczą,  
z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom. 

V. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia 
bezpieczeństwa  
w przestrzeniach publicznych. 

VI. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych 
mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko 
wraz z utylizacją azbestu. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice został wykonany według 
„Wytycznych dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 
2013. 

 Dla niniejszego opracowania przyjęto poniższą definicję rewitalizacji.  

Rewitalizacja – to działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, 
którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też 
znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w 
którym obiekt ten staje się wartościowy  
i funkcjonalny. Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w 
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odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w 
wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, 
utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję  
i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu 
budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, 
których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, 
estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole. 

 
Źródło: Województwo Śląskie. Mapa turystyczna. Wydawnictwo Witański. 
Katowice 2001 r.  
 
 

1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI  
 

Gmina Pawłowice jest położona w subregionie (podregionie) centralnym 
województwa śląskiego, około 18 km na zachód od Pszczyny i 45 km na 
południe od Katowic, przy drodze krajowej nr 81 Katowice - Wisła. Gmina 
Pawłowice jest jedną z sześciu gmin wchodzących w skład powiatu 
pszczyńskiego. Pawłowice, Goczałkowice Zdrój, Miedźna, Kobiór i Suszec to 
gminy wiejskie, natomiast Gmina Pszczyna ma charakter miejsko-wiejski.  

Gmina Pawłowice zajmuje powierzchnię 76 km2 i liczy 17 551 mieszkańców 
(dane Urzędu Gminy Pawłowice na koniec grudnia 2007 r.). Pawłowice to 
gmina wiejska. Według Statutu Gminy Pawłowice w skład gminy wchodzi 7 
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sołectw (jednostek pomocniczych): Pawłowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice, 
Golasowice, Pniówek, Warszowice, Krzyżowice. 

Gmina Pawłowice od południa graniczy z powiatem cieszyńskim, od wschodu 
z gminą Pszczyna i gminą Suszec, od zachodu z miastem Jastrzębie Zdrój, a z 
miastem Żory od zachodu i północy. Gmina Pawłowice posiada dobrze 
rozwiniętą sieć dróg kołowych. Południkowo przebiega droga krajowa nr 81 
Katowice – Wisła, od której istnieje odgałęzienie do Cieszyna (droga 
wojewódzka nr 938). Równoleżnikowo przez teren gminy przebiega droga 
wojewódzka nr 933, łącząca Pszczynę z miastem Wodzisław Śląski.    

Organy Gminy (Wójt Gminy oraz Rada Gminy) mają swoją siedzibę w budynku 
Urzędu Gminy  
w Pawłowicach, przy ul. Zjednoczenia 60.  

Poniższe plansze przedstawiają lokalizację Gminy Pawłowice na tle 
województwa śląskiego  
i powiatu pszczyńskiego. Bielsko-Biała, Rybnik, Katowice i Częstochowa to 
stolice subregionów (podregionów).  

 

 

portal powiatu pszczyńskiego: 
www.powiat.pszczyna.pl 

 
 

źródło: http://gosilesia.pl 
 

 

1.1 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  
 

Gmina Pawłowice składa się z 7 sołectw, których wielkość i liczba mieszkańców 
przedstawia poniższe zestawienie.  
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 Powierzchnia 
[ha] 

Liczba ludności 
(stan na 
31.12.2007r.)  

Pawłowice  1788 9 890 

Pielgrzymowice  1388 2 433 

Warszowice  1493 1 815 

Golasowice  812 1 213 

Krzyżowice  1004 1 041 

Jarząbkowice  682 627 

Pniówek  441 532 

Źródło. www.pawlowice.pl (12.01.2008r.)  

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Pawłowice dokonuje podziału przestrzeni gospodarczej Gminy na trzy obszary 
strukturalne: 

I. OBSZAR PÓŁNOCNY – w skład którego wchodzą sołectwa Warszowice i 
Krzyżowice. Na tym obszarze ulokowana jest Specjalna Strefa 
Ekonomiczna utworzona na terenach byłego pola górniczego 
„Warszowice”. 

II. OBSZAR CENTRALNY – w skład którego wchodzi sołectwo Pawłowice i 
Pniówek, stanowiące równocześnie centrum administracyjno-
gospodarcze Gminy. Na tym obszarze zlokalizowana jest Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Pniówek”. 

III. OBSZAR POŁUDNIOWY – w skład którego wchodzą sołectwa Golasowice, 
Pielgrzymowice i Jarząbkowice, stanowiące ekologiczną bazę gminy.  

W Studium wyznaczono również strategiczne węzły rozwojowe o kluczowym 
znaczeniu dla rozwoju Pawłowic:  

I. SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA w Warszowicach wraz z satelitarnym 
obszarem lokalizacji małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących ze 
strategicznymi inwestorami strefy. 

II. HISTORYCZNE CENTRUM GMINY w Pawłowicach przy skrzyżowaniu ulicy 
Zjednoczenia z ulicą Świerczewskiego grupujące usługi administracyjne, 
finansowe, kulturalne i handlowe. 

III. OBSZAR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w 
Pawłowicach przy dworcu kolejowym. 

IV. OBSZAR MIESZKANIOWO – USŁUGOWY w Pawłowicach przy ulicy 
Świerczewskiego na styku z Pniówkiem. Obszar przeznaczony pod 
budownictwo mieszkaniowe o wysokim standardzie oraz koncentracją 
obiektów i urządzeń usługowych, publicznych i komercyjnych. 
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V. ZBIORNIK NA PIELGRZYMÓWCE w Pielgrzymowicach o charakterze 
rekreacyjno – usługowym.     

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec roku 2006 Gmina 
Pawłowice posiadała 17 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Na powierzchnię gminy wynoszącą 7608 ha, całkowita 
powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
wyniosła 7 578 ha, w tym:  

• 2 569 ha - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
sporządzone na podst. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

• 5 009 ha - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
sporządzone na podst. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

Aktualnie przystąpiono do zmian części planów zagospodarowania 
przestrzennego: 

• dla części sołectwa Pawłowice (ok. 0,8 ha przy ul. Zjednoczenia),  
• dla części sołectwa Warszowice ( ok.1,8 ha przy ul. Boryńskiej), 
• dla części sołectwa Warszowice ( ok. 2,8 ha przy ul. Spokojnej). 

W roku 2006 Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwałę nr III/20/2006 w sprawie 
przystąpienia do aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice.  

Gmina Pawłowice posiada również mapę wpływów eksploatacji górniczej na 
powierzchnię terenu gminy do 30 grudnia 2020 r.  

1.1.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej  
 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Pawłowice wyznacza strefy ochrony konserwatorskiej, mające na celu 
ochronę, utrzymanie i zachowanie najwartościowszych elementów 
zabytkowych, kulturowych i krajoznawczych na jej terenie. Wyznacza się 
następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

• STREFA „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej. 
• STREFA „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej. 
• STREFA „E” – ochrony ekspozycji. 
• STREFA „K” – ochrony krajobrazu związanego z zespołami zabytkowymi. 
• STREFA „Wo” – obserwacji archeologicznej.  

Na terenie gminy Pawłowice wyznaczono następujące strefy ochrony 
konserwatorskiej:  

1) SOŁECTWO KRZYŻOWICE: 
 

• STREFA „A”- obejmująca teren kościoła parafialnego p. w. św. Michała 
Archanioła,  
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z plebanią i cmentarzem. Granica strefy przebiega wzdłuż ogrodzenia 
terenu kościoła. 

• STREFA „A” – obejmująca teren dawnego dworu przy folwarku przy ulicy 
Ligonia wraz  
z przyległym niewielkim parkiem. Granica strefy obejmuje budynek 
dworu z przyległym parkiem i stawem. 

• STREFA „B” – obejmująca teren dawnego folwarku przy ulicy Ligonia. 
Granica strefy obejmuje czworobok zabudowań gospodarczych z 
przyległym terenem.  

• STREFA „E” – obejmująca teren na południowy wschód oraz południowy 
zachód od kościoła parafialnego p. w. św. Michała Archanioła, 
rozciągający się do ulicy Ligonia. 
 

2) SOŁECTWO WARSZOWICE: 
• STREFA „K” – obejmująca teren cmentarza rzymsko-katolickiego przy 

ulicy Pszczyńskiej. Granica strefy przebiega wzdłuż ogrodzenia 
cmentarza. 

• STREFA „K” – obejmująca teren cmentarza ewangelickiego przy ulicy 
Boryńskiej. Granica strefy przebiega wzdłuż granicy cmentarza.  
 

3) SOŁECTWO PAWŁOWICE: 
• STREFA „A” – obejmująca teren kościoła parafialnego p. w. św. Jana 

Chrzciciela  
z cmentarzem rzymsko – katolickim. Granice strefy obejmuje teren 
kościoła wraz  
z przyległym cmentarzem oraz budynkiem parafialnym. 

• STREFA „A” – obejmująca teren dawnego założenia parkowo – 
pałacowego przy ulicy Zjednoczenia wraz z folwarkiem. Granica strefy 
obejmuje teren dawnego założenia pałacowo – parkowego z terenem 
folwarku.  

• STREFA „E” – obejmująca teren położony na zachód od kościoła p. w. 
św. Jana Chrzciciela do ulicy Zjednoczenia. 
    

4) SOŁECTWO GOLASOWICE:  
• STREFA „A” – obejmująca teren kościoła ewangelicko – augsburskiego z 

terenem cmentarza. Granica strefy obejmuje teren kościoła z 
przyległym cmentarzem. 

• STREFA „A” – obejmująca teren posiadłości dawnego założenia dworsko 
– parkowego. Granica strefy obejmuje teren dawnego dworu oraz 
przyległego parku.  

• STREFA „B” – obejmuje teren dawnego folwarku przy dworze. Granica 
strefy obejmuje teren zabudowań folwarcznych z przyległym terenem.  

• STREFA „K” – obejmuje pozostałości kompozycji krajobrazowej związanej 
z dworem  
i parkiem. Granice strefy obejmują system stawów i kanałów oraz 
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stawów rozciągających się na wschód, południe oraz północ od 
założenia dworsko – parkowego oraz folwarku.  

• STREFA „K” – obejmuje pozostałości cmentarza rzymsko – katolickiego 
przy nieistniejącym obecnie kościele.  

• STREFA „E” – obejmuje teren położony na wschód oraz zachód od 
kościoła ewangelicko – augsburskiego.   
    

5) SOŁECTWO JARZĄBKOWICE: 
• STREFA „A” – obejmuje teren dawnego założenia pałacowo – 

parkowego z folwarkiem. Granice rozciągają się na całość obiektu  
(pałac) wraz z folwarkiem.  

• STREFA „K” – obejmuje teren kompozycji przestrzennej związanej z 
dawnym założeniem pałacowo – parkowym.   
 

6) SOŁECTWO PIELGRZYMOWICE: 
• STREFA „A” – obejmuje teren kościoła parafialnego p. w. św. Katarzyny z 

cmentarzem. Granica strefy obejmuje całość założenia sakralnego wraz 
z cmentarzem w ramach jego ogrodzenia.  

• STREFA „A” – obejmuje teren założenia dworsko – parkowego przy ulicy 
Plebiscytowej. Granice strefy obejmuje teren dworu wraz z przyległym 
parkiem.  

• STREFA „K” – granica strefy obejmuje rozciągające się w sąsiedztwie 
stawy na zachód oraz południe od dworu.  

• STREFA „E” – obejmuje teren położony na południe oraz zachód od 
kościoła parafialnego p. w. św. Katarzyny.  

• STREFA „W” – obejmuje teren wzgórza, na którym zlokalizowany jest 
kościół p. w. św. Katarzyny.   

Poniżej przedstawiono obiekty istniejące z terenu gminy Pawłowice wpisane do 
rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego: 

 

ADRES OBIEKT OBJĘTY OCHRONĄ  NUMER I DATA WPISU 
DO REJESTRU 
ZABYTKÓW  

Golasowice, ul. 
Sienkiewicza 1 

Kościół ewangelicko-augsburski z 
połowy XVIII wieku, klasycystyczny 

A/434/60 
18 marzec 1960 r.  

Jarząbkowice, 
ul. Zamkowa 5  

Dwór i park krajobrazowy z XVIII wieku  A/522/65 
20 styczeń 1966 r.  

Jarząbkowice, 
ul. Zamkowa  

Spichlerz z XIX wieku, murowany  A/523/65 
10 styczeń 1966 r.  

Krzyżowice, ul. 
Kościuszki 42  

Kościół parafialny pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła z lat 1793 – 1799, 
murowany, późnobarokowy  

A/445/65 
14 grudzień 1965 r.  

Krzyżowice, ul. 
Kościuszki 42  

Plebania przy kościele pod 
wezwaniem św. Michała Archanioła z 
1788 roku, murowana, barokowa  

A/446/65 
14 grudzień 1965 r.  
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Pawłowice, ul. 
Zjednoczenia 
52  

Kościół parafialny pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela z końca XVI wieku, 
murowany  

A/455/65 
14 grudzień 1965 r.  

Pawłowice, ul. 
Wyzwolenia  

Ruina pałacu z zachowanymi 
piwnicami oraz park krajobrazowy z 
XVIII wieku w granicach dawnego 
założenia parkowego  

A/533/65 
7 luty 1966 r.  

Pielgrzymowice, 
ul. Karola Miarki 
6 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. 
Katarzyny z XVII wieku, drewniany 

A/465/65 
14 grudzień 1965 r.  

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono obiekty istniejące z terenu gminy Pawłowice wpisane do 
rejestru zabytków ruchomych województwa śląskiego: 

ADRES OBIEKT OBJĘTY OCHRONĄ  NUMER I DATA 
WPISU DO 
REJESTRU 
ZABYTKÓW  

Golasowice, ul. 
Sienkiewicza 1 

Wyposażenie kościoła ewangelicko-
augsburskiego, obejmujące ołtarz, ambonę, 
płytę kamienną z herbami, krzyż, naczynia 
liturgiczne i dzwon 

B/241/71 
25 październik  
1971 r.  

Golasowice Wyposażenie kościoła parafialnego pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryji 
Panny, obejmujący chór muzyczny, odrzwi, 
ołtarze, obrazy, krucyfiks, naczynia 
liturgiczne, dzwon  

B/234/71 
25 październik 
1971 r.  

Jarząbkowice, 
ul. Zamkowa 5  

Portal i kartusz herbowy w wejściu głównym 
dworu, wykonane w kamieniu, zapewne z 
końca XVIII wieku, o cechach baroku  

B/323/72 
29 marzec 1972 
r.  

Krzyżowice, ul. 
Kościuszki 42 

Wyposażenie kościoła parafialnego pod 
wezwaniem św. Michała Archanioła, 
obejmujące dekorację stiukową na gurtach 
sklepienia i ścianach, balustradę chóru 
muzycznego, organy, ambonę, ławy, 
ołtarze, obrazy, rzeźby, naczynia liturgiczne 
oraz figurę św. Jaja Nepomucena, rzeźbiona 
w drewnie, polichromowana, barokowo-
ludowa z XVIII / XIX wieku, znajdujące się w 
kapliczce naprzeciw kościoła 

B/318/72 
4 marzec 1972 r.  

Krzyżowice  Krzyż przydrożny obok domu nr 8, kamienny, 
ludowy z 1842 roku  

B/319/72  
4 marzec 1972 r.  

Pawłowice, ul. Wyposażenie kościoła parafialnego pod B/325/72 
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Zjednoczenia 
52  

wezwaniem św. Jana Chrzciciela, 
obejmujące zwornik w sklepieniu, 
prezbiterium, trzy portale, polichromię na 
północnej ścianie prezbiterium, ambonę, 
rzeźby, naczynia liturgiczne.   

4 kwiecień 1972 
r.  

Pielgrzymowice, 
ul. Karola Miarki 
6 

Wyposażenie kościoła parafialnego pod 
wezwaniem świętej Katarzyny, obejmujące: 
ołtarze, obrazy, płaskorzeźbę, chrzcielnicę, 
rzeźby, naczynia liturgiczne, klamkę, i zamek 
w drzwiach zakrystii oraz dwa krzyże 
przydrożne obok kościoła na cmentarzu, 
wykonane z piaskowca, ludowy z połowy XIX 
wieku i ludowy z 1842 roku.  

B/323/71 
29 wrzesień 
1971 r.  

Warszowice  Zespół czterech obiektów stanowiących 
wyposażenie i otoczenie kościoła 
parafialnego pod wezwaniem 
Niepokalanego Serca Maryji, obejmujący: 
figurkę św. Michała Archanioła we wnęce w 
elewacji frontowej plebanii, krzyż przydrożny 
przy cmentarzu, płytę nagrobną, 
uszkodzoną, barokową z XVII wieku oraz 
nagrobek Andrzeja i Marty Fox.  

B/316/72 
4 marzec 1972 r.  

Warszowice  Krzyż przydrożny obok domu nr 97, kamienny, 
z 1845 roku, fundacji Frantza Funcha 

B/317/72 
4 marzec 1972 r.  

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte są wszelkimi rygorami prawnymi 
wynikającymi  
z treści aktów prawnych. Wszelkie prace remontowe, zmiany funkcji i 
przeznaczenia obiektów wymagają pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a zmiany własności – Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W przypadku zamierzonej zmiany funkcji budynku lub jego części 
użytkownik lub właściciel składa wniosek o przebudowę, w celu dostosowania 
do nowej funkcji, przedstawiając opracowany na własny koszt projekt zmian. 
Negatywna opinia Państwowej Służby Ochrony Zabytków nie stanowi 
podstawy do roszczenia odszkodowania. Rozbiórka obiektu może być 
dokonana wyłącznie po skreśleniu z rejestru zabytków przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego na wniosek właściciela obiektu. 

Poniżej przedstawiono listę obiektów z terenu gminy Pawłowice włączonych do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków.   

ADRES OBIEKT WPISANY DO EWIDENCJI ZABYTKÓW   
Jarząbkowice  Spichlerz  
Pielgrzymowice  Kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny  
Krzyżowice  Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała 

Archanioła  
Krzyżowice  Plebania kościoła pod wezwaniem świętego Michała 

Archanioła 
Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach 
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Zasady obowiązujące w przypadku obiektów wpisanych do ewidencji 
zabytków są następujące: 

- wymóg utrzymania dóbr kultury w ich tradycyjnej formie budowlanej z 
zachowaniem gabarytów i formy obiektów, kształtów, spadków i rodzaju 
pokrycia dachów, wystroju i detali architektonicznych, stolarki okiennej i 
drzwiowej,  

- kształt, wielkość i podziały z zachowaniem rysunku profili i materiału, 

- rekonstrukcje elewacji na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych, 

- działalność inwestycyjna i remonty powodujące zmiany w elewacjach lub 
konstrukcji obiektów wymagają uzgodnienia Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

- w odniesieniu do obiektów przewidzianych do rozbiórek lub wyburzenia ze 
względu na stan techniczny należy przed likwidacją zadokumentować je 
archiwalnie, wykonując dokumentację inwentaryzacyjno – pomiarową oraz 
fotograficzną po wcześniejszej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Uwarunkowania ochrony środowiska 
 

Aktualnie działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w 
Gminie Pawłowice reguluje: 

a) Program Ochrony Środowiska Gminy Pawłowice, przyjęty uchwałą Nr 
XL/434/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21.06.2002 r.  

b) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Pawłowice, 
przyjęty uchwałą Nr XXXIV/453/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21.04.2006 r. 

c) Plan Gospodarki Odpadami Gminy Pawłowice, przyjęty uchwałą Nr 
XXXVI/477/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30.06.2006 r.  

d) Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pawłowice, przyjęty 
uchwałą nr VII /70/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22.06.2007 r. 
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W oparciu o wyżej wymienione programy w zakresie ochrony środowiska 
planuje się kontynuację współorganizowania „Dnia Ziemi” oraz „Sprzątania 
Świata”, propagowanie wiedzy ekologicznej, organizację konkursu na 
najpiękniejszy ogródek przydomowy i najbardziej estetycznie 
zagospodarowaną zagrodę wiejską, poprawę lesistości poprzez realizację 
nasadzeń drzew.  

W najbliższych latach planuje się wymianę minimum 600 sztuk starych pieców 
węglowych na kotły ekologiczne, wprowadzenie dofinansowań dla 
mieszkańców do zakupu kolektorów słonecznych tzw. solarów oraz wykonanie 
ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej w Pawłowicach.  

W zakresie gospodarki odpadami planuje się kontynuację prowadzenia kontroli 
gospodarowania odpadami komunalnymi stałymi i ciekłymi, prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów z papieru, plastiku, szkła, puszek metalowych, 
biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz prowadzenie zbiórki 
padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy.  

W najbliższych latach planuje się rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych na teren Osiedla w Pawłowicach,  wprowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych np. baterii, świetlówek, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, lekarstw oraz wprowadzenie Gminnego Planu 
Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. 

1.1.2.1 Hydrografia 
 

Przez terytorium gminy Pawłowice przebiega granica działów wodnych rzek 
Odry i Wisły. Południowa cześć gminy należy do zlewiska Odry, a północna do 
zlewiska Wisły. Pszczynka jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisły. Z uwagi na 
szkody górnicze występujące na obszarze sołectwa Krzyżowice rzeka ta jest 
obwałowana i na niektórych odcinkach ma sztucznie przełożone koryto. 
Piotrówka jest prawobrzeżnym dopływem Olzy. Pielgrzymówka jest 
prawobrzeżnym dopływem rzeki Piotrówki.  

Na terenie gminy (głównie w Pielgrzymowicach, Golasowicach, Warszowicach 
i Pawłowicach) zlokalizowane są liczne stawy hodowlane, obejmujące około 
280 ha lustra wody. Ponadto na terenie gminy występują rozlewiska wodne 
powstałe na skutek eksploatacji wyrobisk górniczych. 

Głównym dystrybutorem wody pitnej dla Gminy jest Stacja Uzdatniania Wody 
Golasowice, oddana do eksploatacji w 2002 roku, która czerpie wodę z ujęcia 
wód podziemnych w Golasowicach, oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów, czerpiące wodę z ujęcia wód powierzchniowych (rzeki Wisły) w 
Strumieniu.  

1.1.2.2 Odpady 
 

Na terenie Gminy Pawłowice system gromadzenia i wywozu prowadzony jest w 
sposób  uporządkowany, dostosowany do istniejących uwarunkowań 
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lokalizacyjnych i przyzwyczajeń mieszkańców. Działania w zakresie odzysku 
surowców wtórnych ze „strumienia” odpadów komunalnych segregowanych 
„u źródła", jest prowadzony od 1998 roku. Aktualnie z surowców wtórnych 
selektywnie gromadzi się szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i biomasę. 

1.1.2.3 Gleby i lasy 
 

Zasadniczymi utworami geologicznymi w Gminie Pawłowice są osady 
karbońskie, na których zalega trzeciorzęd i czwartorzęd, dlatego głównym 
bogactwem gminy jest węgiel kamienny. Lokalnie występuje glina i złoża 
piasków oraz złoża soli. Południowy rejon gminy, głównie Pielgrzymowice 
cechuje silniejsza erozja, dlatego te tereny są ciekawiej ukształtowane  
i atrakcyjniejsze widokowo. Na terenie gminy występują gleby bielicowe. Są to 
na ogól gleby żyzne. 

Gospodarstwa w gminie Pawłowice nastawione są na produkcję zbóż, 
buraków cukrowych, ziemniaków, kapusty i truskawek. Rolnictwo odznacza sie 
wysoką kulturą roli i hodowli.  
W hodowli rolniczej dominuje nierogacizna. Hodowla bydła jest rozwinięta 
głównie  
w Jarząbkowicach i Pielgrzymowicach. W rolnictwie ważną rolę odgrywa 
hodowla ryb słodkowodnych. 

Gmina Pawłowice posiada 731 hektarów lasów, które są pozostałością po 
Puszczy Pszczyńsko- Raciborskiej. Dewastacja środowiska naturalnego, 
wyniszczanie lasów i wylesienia spowodowały, że pozostały jedynie resztki 
małych kompleksów leśnych z przewagą lasów liściastych. W lasach kumulują 
się różne negatywne zjawiska pochodzenia biotycznego  
i antropogenicznego, wpływające na ogólne osłabienie istniejących 
drzewostanów i całych ekosystemów leśnych. 

1.1.2.4 Powietrze 
 

Zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Pawłowice spowodowane są 
przez trzy podstawowe czynniki: 

• emisje zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych (przemysł, 
usługi, kotłownie komunalne), 

• emisje zorganizowaną pochodzącą z ogrzewania budynków 
mieszkalnych tzw. niska emisja, 

• emisje niezorganizowaną ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, 
parkingi). 

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji 
toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i 
gazowych w celach energetycznych i technologicznych. Głównymi źródłami 
emisji zanieczyszczeń powietrza w przemyśle są procesy spalania paliw dla 
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potrzeb technologii oraz na potrzeby grzewcze. Przyczynami tego są przede 
wszystkim przestarzałe urządzenia wytwórcze, nisko sprawne instalacje ochrony 
środowiska, jak też spalanie niskiej jakości paliw. Na terenie gminy Pawłowice 
dominującym zakładem emitującym zanieczyszczenia z procesów grzewczych i 
technologicznych jest KWK „Pniówek”. 

1.1.3 Grunty i budynki  
 

Gmina Pawłowice jest właścicielem 268 ha gruntów, z czego 12 ha jest 
oddanych  
w użytkowanie wieczyste, 44 ha – wydzierżawionych, 0,5 ha - oddanych w 
użyczenie, 150 ha - pod drogami, 43 ha - tereny zabudowane budynkami 
oświatowymi, obiektami sportowymi, budynkami administracyjnymi, 18,5 ha – 
pozostałe, tj. nieużytki, rowy, grunty niezabudowane bez użytkownika. Gmina 
jest użytkownikiem wieczystym 3 ha gruntów należących do Skarbu Państwa. 

Gmina Pawłowice w swoich zasobach posiada 10 budynków mieszkaniowych. 
W budynkach tych znajduje się 49 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni 
mieszkaniowej 2044 m2, w tym 30 mieszkań komunalnych i 19 mieszkań 
socjalnych. Budynki te administrowane są przez Gminny Zespół Komunalny. 

Położenie zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy kształtuje się w sposób 
następujący: 

Sołectwo Golasowice - 11 lokali mieszkalnych.  
Sołectwo Krzyżowice - 9 lokali mieszkalnych. 
Sołectwo Pawłowice - 14 lokali mieszkalnych. 
Sołectwo Pielgrzymowice - 11 lokali mieszkalnych. 
Sołectwo Warszowice - 4 lokale mieszkalne. 

Ponadto własnością Gminy jest 6 lokali mieszkalnych (4 w sołectwie Pawłowice, 
2 w sołectwie Warszowice) o ogólnej powierzchni mieszkaniowej 350 m2 
usytuowanych przy placówkach oświatowych. 

Gmina Pawłowice posiada 65 budynków (nie będących budynkami 
mieszkalnymi) na gruntach komunalnych. Największą grupę stanowią budynki 
znajdujące się w administrowaniu i eksploatacji jednostki organizacyjnej - 
Gminnego Zespołu Komunalnego. Pozostałymi administratorami budynków są: 
Gminny Ośrodek Sportu (Pawłowice, ul. Szkolna 1b), Gminny Ośrodek Kultury 
(Pawłowice, ul. Zjednoczenia 67). Budynkami szkół i przedszkoli administrują 
dyrektorzy. 

Budynki straży pożarnych i ośrodki zdrowia są wynajęte na podstawie umów 
dzierżaw oraz najmu odpowiednio Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz 
zakładom opieki zdrowotnej. Budynek hospicjum w Krzyżowicach oddany jest w 
użyczenie. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki budynkami 
komunalnymi będą dochody własne gminy. Na podstawie Programu 
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Funkcjonowania Gminy Pawłowice od 2008 do 2011 roku2, przyjęto 
następujące działania remontowo – modernizacyjno – inwestycyjne związane z 
pozostałymi budynkami komunalnymi: 

SOŁECTWO PAWŁOWICE 

Lp. Budynek komunalny  Konieczny zakres działań 

1 Budynek ”A” Urzędu Gminy, ul. 
Zjednoczenia 60   

Bieżące utrzymanie. Rozbudowa i 
adaptacja siedziby Urzędu 

2 Budynek ”C” Urzędu Gminy, 
ul. Zjednoczenia 65 

Bieżące utrzymanie 

3 Budynek Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Górnicza 26 

Bieżące utrzymanie 

4 Dom Kultury Osiedle, ul. LWP 
11 

Bieżące utrzymanie 

5 Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej Pawłowice, ul. 
Zjednoczenia 64 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą 
umową dzierżawy należy do dzierżawcy 

6 Przychodnia Zdrowia oraz 
garaże  
ul. Krucza 12 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi 
umowami najmu należy do najemcy. 
Gmina podejmie działania celem 
dostosowania budynku dla osób 
niepełnosprawnych. 

7 Przychodnia Zdrowia nr 2  
ul. Górnicza 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi 
umowami najmu należy do najemcy. 
Gmina podejmie działania celem 
dostosowania budynku dla osób 
niepełnosprawnych. 

8 Przychodnia Zdrowia Nr 1  
ul. Zjednoczenia 12 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi 
umowami najmu należy do najemcy. 
Gmina podejmie działania celem 
dostosowania budynku dla osób 
niepełnosprawnych. Ponadto  Gmina 
przystąpi do modernizacji budynku. 

9 Zabudowania po byłym Kółku 
Rolniczym w Pawłowicach ul. 
Pszczyńska 14A 

Sprzedaż w drodze przetargu. 

 

SOŁECTWO KRZYŻOWICE 

Lp. Budynek komunalny  Przewidziany zakres działań 

1 Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, ul, Szkolna 8 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą 
umową dzierżawy należy do dzierżawcy 

2 Budynek NZOZ przy 
Hospicjum w Krzyżowicach 
wraz z budynkiem 
gospodarczym, ul. Ligonia 48 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi 
umowami najmu należy do najemcy 

                                                 
2 Przyjęty Uchwałą nr VII/73/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 czerwca 2007 roku.   
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3 Budynek administracyjny przy 
oczyszczalni ścieków w 
Krzyżowicach 

Bieżące utrzymanie 

 

SOŁECTWO WARSZOWICE 

Lp. Budynek komunalny  Przewidziany zakres działań 

1 Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej,  ul, Cieszyńska 2 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą 
umową dzierżawy należy do dzierżawcy 
 

SOŁECTWO PIELGRZYMOWICE 

Lp. Budynek komunalny  Przewidziany zakres działań 

1 Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, ul. Zebrzydowicka 
65f 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą 
umową dzierżawy należy do dzierżawcy 

2 Zabudowania po byłym 
Kółku Rolniczym w 
Pielgrzymowicach 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi 
umowami najmu należy do najemcy 

 

SOŁECTWO GOLASOWICE 

Lp. Budynek komunalny  Przewidziany zakres działań 

1 Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, ul. Zawadzkiego 21 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą 
umową dzierżawy należy do dzierżawcy 

2 Przychodnia Zdrowia oraz 
budynek garażu z 
mieszkaniem na poddaszu,  
ul. Korczaka 6 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi 
umowami najmu należy do najemcy 

 

SOŁECTWO JARZĄBKOWICE 

Lp. Budynek komunalny  Przewidziany zakres działań 

1 Budynek świetlicy Koła 
Gospodyń Wiejskich 

Bieżące utrzymanie i modernizacja 
budynku celem adaptacji na lokale 
socjalne 

2 Budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, ul. Rolnicza 1 

Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi 
umowami najmu należy do najemcy 
 

SOŁECTWO PNIÓWEK 

Lp. Budynek komunalny  Przewidziany zakres działań 

1 Budynek „ Dom Ludowy” Bieżące utrzymanie 
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1.1.4 Infrastruktura techniczna (drogi, wodociągi, kanalizacja)  
 

1.1.4.1 Drogi  
Aktualna ilość dróg w gminie Pawłowice wynosi 189 km, w tym 86 km to drogi 
asfaltowe. 

Sołectwo  Drogi gminne  Drogi asfaltowe  

Golasowice  27,5 km 13,1 km  
Jarząbkowice  13,5 km  3,6 km 
Krzyżowice  22,1 km 9,2 km 
Pawłowice 39,5 km 17,5 km 
Pielgrzymowice 37,4 km 22,1 km 
Pniówek 12,0 km 7,5 km 
Warszowice 37,5 km 13,0 km 
RAZEM 189,5 km 86 km 
 

1.1.4.2 Wodociągi  
Gmina Pawłowice jest zaopatrywana w wodę z dwóch źródeł: Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach – GPW i Stacji Uzdatniania Wody 
w Golasowicach – SUW, czyli własnej studni głębinowej. Woda produkowana 
na SUW Golasowice rozprowadzana jest  
w sołectwach południowych tzn. Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice. 
Pozostałe sołectwa korzystają z wody zakupionej od GPW. Stopień 
zwodociągowania gminy Pawłowice wynosi 100%. Sieć wodociągowa pracuje 
w układzie pierścieniowym oraz rozgałęzionym  
i zasilana jest poprzez studnie zakupowe, pomiarowo – redukcyjne oraz przez 
studnię głębinową. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 203 km 
(stan na 2006r.).  

1.1.4.3 Kanalizacja  
Obecny stopień skanalizowania Gminy Pawłowice wynosi 75,9%, a całkowita 
długość sieci wynosi 139,95 km (w tym 118,48 km – kanalizacja sanitarna 
grawitacyjna oraz 21,47 km – kanalizacja sanitarna tłoczna). Ścieki 
odprowadzane z obszarów skanalizowanych gminy oczyszczane są w 
następujących oczyszczalniach: 

- oczyszczalnia OP-2 Pawłowice ul. Wyzwolenia; 

- oczyszczalnia stopnia mechanicznego Pniówek, ul. Słowików oraz stopnia 
biologicznego Krzyżowice, ul. Zwycięstwa. 
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Na dzień dzisiejszy sieć kanalizacji sanitarnej (na całym obszarze lub tylko w 
obrębie kilku ulic) uzbraja teren pięciu sołectw (Pawłowice, Warszowice, 
Krzyżowice, Pniówek, Golasowice). 

1.1.5 Budownictwo mieszkaniowe  
 

W latach 1996 – 2006 na terenie gminy Pawłowice oddano do użytkowania 494 
budynków mieszkalnych. Gmina Pawłowice jest atrakcyjnym miejscem do 
budowy domów jednorodzinnych ze względu na dobra infrastrukturę 
społeczną i wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe. Główną barierą są 
szkody górnicze. Dynamikę budownictwa mieszkalnego indywidualnego w 
gminie Pawłowice przedstawia poniższy rysunek.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS dnia 14 stycznia 2008 r. 
(Bank Danych Regionalnych).   

1.2 GOSPODARKA  
 

1.2.1 Główni pracodawcy  
 

Potencjał gospodarczy gminy tworzy ponad 1000 firm i przedsiębiorstw. 
Największym pracodawcą w gminie Pawłowice jest Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Pniówek”, zatrudniająca ponad 5 tys. osób. Ponadto znaczna 
część mieszkańców pracuje w firmach przykopalnianych oraz na innych 
kopalniach, szczególnie na terenie Jastrzębia Zdroju. Na terenie gminy 
funkcjonuje podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. W 
granicach administracyjnych gminy Żory i gminy Pawłowice znajduje się obszar 
„Pola Warszowickie”,  
o powierzchni 39,76 ha. W granicach gminy Pawłowice funkcjonują 3 zakłady: 
JBG-2 produkujący urządzenia chłodnicze i wentylacyjne, LAKMA Strefa Sp. z o. 
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o. produkujący chemiczne środki czyszczące oraz NKT Cables – producent 
kabli.  

 

1.2.2 Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach  
 

W okresie od 2003 do 2006 roku sytuację na rynku pomiotów gospodarczych 
można uznać za ustabilizowaną. Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą oraz liczby spółek prawa handlowego utrzymywały 
się na relatywnie stałym poziomie. 

Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w Rejestrze REGON według 
sektorów własnościowych na terenie gminy Pawłowice przedstawia 
zestawienie poniżej. 

 

 

 

Jednostki zarejestrowane wg sektorów 2003 2004 2005 2006 

Ogółem 1173 1159 1162 1169 

Sektor publiczny 

jednostki ogółem (podmioty gospodarki narodowej) 30 31 30 32 

jednostki prawa budżetowego państwowe i komunalne 
ogółem 

29 30 28 30 

przedsiębiorstwa państwowe 0 0 0 0 

spółki handlowe 0 0 1 1 

spółki z udziałem kapitału zagranicznego 0 0 0 0 

gospodarstwa pomocnicze 0 0 0 0  

Sektor prywatny 

jednostki ogółem (podmioty gospodarki narodowej) 1143 1128 1132 1137 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  960 942 942 944 

spółki handlowe  39 42 43 43 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  3 3 4 4 

spółdzielnie  5 5 5 5 

fundacje  0 0 0 0 

stowarzyszenia i organizacje społeczne  21 22 24 25 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych 
Regionalnych. Dane z dnia 14 stycznia 2008 r. 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach za 2006 rok, 
podający pracujących według faktycznego miejsca pracy wynika, że na 
ogólną liczbę mieszkańców gminy w 2006 roku wynoszącą 17 541 osób, 
zatrudnionych jest 8 144, czyli 46% mieszkańców (nie licząc mikroprzedsiębiorstw 
i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie). Jednocześnie należy uwzględnić, 
że liczba osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą w 
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2006 roku wyniosła 944, a około 5 % pracujących jest zatrudnionych w 
rolnictwie. 

ogółem w tym z ogółem sektor 
usługi 

  
ogółe

m 
w tym 
kobiet

y 

przemysł i 
budownict

wo 
rynkow

e 
nierynko

we 

publicz
ny 

prywatn
y 

Gmina 
Pawłowi
ce  

8 144 1 572 6 853 735 533 5 822 2 322 

Powiat 
pszczyńsk
i  

25 435 9 422 15 163 4 794 4 976 14 665 10 770 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Katowicach (publikacje, 15.01.2008 r.)    

Dominującym sektorem, w którym pracują mieszkańcy gminy Pawłowice jest 
sektor publiczny, zatrudniający 71 % ogółu pracujących. Wskaźnik ten dla 
powiatu wynosi 58 %. W powyższym zestawieniu uwidoczniony jest dominacja 
przemysłu wydobywczego na mapie gospodarczej gminy i jej okolic, gdyż w 
‘przemyśle i budownictwie’ zatrudnionych jest 84 % pracujących  
w gminie, a średnia dla powiatu pszczyńskiego wynosi 60 %. Widoczny jest 
również niski wskaźnik pracujących kobiet wynoszący 19 %, przy 37 % 
pracujących kobiet dla powiatu pszczyńskiego.        

 

 

1.2.3 Struktura podstawowych branż gospodarki Gminy Pawłowice  
 

Na koniec 2006 roku zarejestrowanych było ogółem 1169 podmiotów 
gospodarczych z terenu gminy Pawłowice, z czego 1137 należało do sektora 
prywatnego. Głównymi branżami (według PKD) na mapie gospodarczej gminy 
Pawłowice jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. 
Ważną branżą jest również budownictwo. Podmioty gospodarcze najważniejsze 
z punktu widzenia rozwoju Gminy to kategoria mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw.  

w tym Rodzaje działalności gospodarczej 
(sekcja PKD) – stan na koniec 2006 
roku 

Gmina 
Pawłowice sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny 
A – ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO  21 0 21 

C – GÓRNICTWO 1 0 1 

D – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  89 0 89 

E – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  5 1 4 

F – BUDOWNICTWO  124 0 124 

G – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI, 
ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I 
DOMOWEGO  

464 

 
1 

 
463 
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w tym Rodzaje działalności gospodarczej 
(sekcja PKD) – stan na koniec 2006 
roku 

Gmina 
Pawłowice sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny 
H – HOTELE I RESTAURACJE  44 0 44 

I – TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I 
ŁĄCZNOŚĆ  91 0 91 

J – POŚREDNICTWO FINANSOWE  49 0 49 

K – OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I 
USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

97 
 
2 

 
95 

L – ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA 
NARODOWA, OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE 
SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE 
ZDROWOTNE  

8 

 
2 

 
6 

M – EDUKACJA  38 22 16 

N – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA  39 1 38 

O – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, 
SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA  99 3 96 

Łącznie 1 169 32 1 137 

Rodzaje działalności gospodarczej zgodnie z PKD.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych 
Regionalnych. Dane z dnia 14 stycznia 2008 r. 

1.2.4 Wskaźnik przedsiębiorczości  
 

Na kształt i wielkość lokalnego rynku pracy ma wpływ liczba podmiotów 
gospodarczych i osób w nich zatrudnionych. Szczególnie ważny dla rozwoju 
gospodarczego jest rozwój małych  
i średnich przedsiębiorstw, a wśród nich dynamika zmian liczby osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. Ten ostatni wskaźnik charakteryzuje 
stan gospodarczy danego obszaru. W poniższej tabeli oraz na wykresie 
porównano wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na 1000 osób dla gminy Pawłowice 
oraz województwa śląskiego w latach 2000 - 2006. 

Obszar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
gmina Pawłowice 51 51 53 54 53 53 54 
powiat pszczyński  67 71 74 75 74 73 72 
województwo śląskie 62 65 69 70 71 70 69 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych 
Regionalnych 

 

Rysunek poniżej przedstawia skalę porównawczą wskaźnika przedsiębiorczości 
w gminie Pawłowice, powiecie pszczyńskim i województwie śląskim w latach 
2000 – 2006.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych 
Regionalnych. Dane z dnia 14 stycznia 2008 r. 

Z powyższego zestawienia wynika, iż w całym badanym okresie wskaźnik 
przedsiębiorczości (liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na 
1000 mieszkańców), dla gminy Pawłowice był znacznie niższy niż dla powiatu 
pszczyńskiego oraz województwa śląskiego. Jednakże wskaźnik ten rośnie w 
przeciwieństwie do powiatu pszczyńskiego i województwa śląskiego. 

  

1.2.5 Bezrobocie  
 

W gminie Pawłowice bezrobocie staje się zjawiskiem marginalnym. Na dzień 31 
grudzień 2007 roku stopa bezrobocia wynosiła 4,9 %. Z kolei według danych na 
dzień 31 październik 2007 stopa bezrobocia w skali kraju wynosiła 11,3 %, 
województwie śląskim 9,5 %, a w powiecie pszczyńskim 6,0 %.   
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Pawłowice 
(www.pawlowice.pl). 

1.2.6 Wysiłek inwestycyjny Gminy Pawłowice w latach 2000 – 2006 
 

W świetle danych dotyczących gospodarki bardzo istotnym jest budżet Gminy, 
a zwłaszcza skala wydatków na inwestycje majątkowe. Poziom wydatków na 
inwestycyjne spośród wszystkich wydatków jest wypadkową wzrostu komfortu 
życia i właściwego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.  

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych 
Regionalnych. Dane z dnia 14 stycznia 2008 r. 

Gmina Pawłowice w ostatnich latach przeznacza znaczne środki na inwestycje. 
W 2006 roku stopa wydatków ogólnych na mieszkańca wyniosła 2 770 zł. 
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Rekordowy rok 2005 przyniósł ponad 24 miliony złotych przeznaczonych na 
wydatki inwestycyjne, co w przeliczeniu na mieszkańca wyniosło 1383 zł.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych 
Regionalnych. Dane  
z dnia 14 stycznia 2008 r. 

Procent wydatków na inwestycje Gminy Pawłowice względem ogółu 
wydatków jest bardzo wysoki, a jego średnia w latach 2000 – 2006 wynosi 42,6 
%. Głównymi celami polityki inwestycyjnej Gminy Pawłowice jest infrastruktura 
oświatowa, sportowa, wodno-kanalizacyjna i drogowa.      

  

1.3 SFERA SPOŁECZNA  
 

1.3.1 Gmina Pawłowice w powiecie i regionie 
 

Gmina Pawłowice jest jedną z 96 gmin wiejskich wchodzących w skład 
województwa śląskiego. Stanowi 16% powierzchni powiatu pszczyńskiego oraz 
0,6 % powierzchni województwa śląskiego.  

 

 GMINA 
PAWŁOWIC
E  

POWIAT 
PSZCZYŃSKI  

PODREGION 
CENTRALNY 

WOJEWÓDZTW
O ŚLĄSKIE 

powierzchnia 
[ha] 

7 573 47 128  557 796 1 233 351 

sołectwa  7 31 366 1 061 
gminy 
wiejskie   

--- 5 31 96  

ludność  17 596 104 828  2 846 979 4 669 137 
w tym na 
obszarach 
wiejskich 

17 596  79 152 327 047 1 003 057 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2006 rok 
(pozyskano: Bank Danych Regionalnych, 16 styczeń 2008 r.).   
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2006 r. liczba 
mieszkańców gminy Pawłowice biorąc pod uwagę faktyczne miejsce 
zamieszkania, wyniosła 17 596 mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia rzędu 
232 osoby na 1 km².  

Z danych demograficznych wynika, że na koniec 2006 roku mieszkańcy gminy 
Pawłowice stanowili 16,78 % mieszkańców powiatu pszczyńskiego oraz 0,38 % 
mieszkańców województwa śląskiego.  

Według danych podanych w publikacji Urzędu Statystycznego w Katowicach 
pt. PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000-
2006 (ISBN 978-83-88102-74-5, Katowice, lipiec 2007), prognoza długookresowa 
wskazuje, że w okresie lat 2002 – 2030 liczba ludności województwa śląskiego 
zmniejszy się o 779,1 tys. tj. o 16,5 % i osiągnie w 2030 r. wartość 3952,4 tys. osób. 
Ubytek ludności województwa śląskiego przewidywany jest w całym okresie 
prognozy. Szacuje się, że w końcu 2010 r. województwo będzie liczyć 4574,2 tys. 
osób, a kobiety będą stanowiły 51,8 % populacji. W ciągu kolejnych 10 lat 
liczba ludności zmniejszy się o 261,1 tys. osób, a w kolejnej dekadzie o 360,3 tys. 
osób. W całym okresie prognozy przewiduje się, że liczba ludności miejskiej 
zmniejszy się o 840,2 tys., tj. o 22,5 %. Na terenach wiejskich natomiast 
przewiduje się stały przyrost liczby ludności. W końcu 2030 r. liczba ludności 
wiejskiej zwiększy się o 61,1 tys. osób (o 6,2 %) w porównaniu do 2002 r. Wysoki 
ubytek liczby mieszkańców miast obok wzrostu liczby ludności wiejskiej sprawi, iż 
w latach 2002 – 2030 udział ludności miejskiej wśród ogółu mieszkańców 
województwa obniży się z 79,0 % do 73,3 %. W latach 2002 – 2030 województwo 
charakteryzować się będzie również ubytkiem ludności w ramach migracji 
wewnętrznych i zagranicznych. 

1.3.2 Struktura demograficzna  
 

1.3.2.1 Liczba mieszkańców  
 

W ciągu kilku ostatnich lat liczba mieszkańców gminy Pawłowice wykazuje 
raczej stałą tendencję. W porównaniu do roku 2000 liczba mieszkańców 
zmniejszyła się o 81 osób. Liczbę mieszkańców gminy Pawłowice wedle zmian 
w latach 2000 – 2007 przedstawia poniższe zestawienie.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2006 rok 
(pozyskano: Bank Danych Regionalnych, 16 styczeń 2008 r.). Dane za 2007 rok 
pochodzą z gminnego portalu internetowego www.pawlowice.pl .  
 
Zmiany liczby ludności poszczególnych sołectw Gminy Pawłowice 
przedstawione poniżej wykazują, że liczba mieszkańców sołectwa Pniówek i 
Pawłowice maleje. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba mieszkańców 
Krzyżowic. Tendencję wzrostową odnotowano w sołectwach Warszowice, 
Pielgrzymowice, Golasowice i Jarząbkowice.  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gminnego portalu 
internetowego www.pawlowice.pl .  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gminnego portalu 
internetowego www.pawlowice.pl .  
 

1.3.2.2 Struktura wieku   
 

Struktura wieku mieszkańców to równie istotna informacja w kontekście działań 
rewitalizacyjnych, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę szeroko pojęte 
przemiany demograficzne, mogące mieć wpływ na planowanie projektów w 
sferze rewitalizacji. Struktura wiekowa mieszkańców gminy Pawłowice na 
koniec 2006 roku przedstawiała się następująco: 
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Wiek  Ogółem Mężczyźni Kobiety udział w %  
0-4 896 470 426 5,10 
5-9 1030 536 494 5,80 
10-14 1215 616 599 6,90 
15-19 1535 768 767 8,70 
20-24 1952 1003 949 11,10 
25-29 1479 736 743 8,40 
30-34 1145 568 577 6,50 
35-39 1156 576 580 6,60 
40-44 1489 699 790 8,50 
45-49 1825 914 911 10,40 
50-54 1155 593 562 6,60 
55-59 814 424 390 4,60 
60-64 460 218 242 2,60 
65-69 527 239 288 3,00 
70 i więcej  918 325 593 5,20 
Ogółem 17 596 8 685 8 911 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2006 rok 
(pozyskano: Bank Danych Regionalnych, 16 styczeń 2008 r.). 
 

Analiza danych dotyczących struktury wieku mieszkańców gminy wskazuje 
przewagę grupy wiekowej osób będących w wieku od 20 do 24 lat (11,1 % 
populacji gminy) oraz osób w wieku 45 – 49 lat (10,4 % populacji gminy). 
Mieszkańcy w wieku od 15 do 29 lat stanowią ponad 28 % populacji gminy. 
Radykalny spadek procentowy udziału ludności w wieku od 50 do 64 lat 
związany jest głównie z przechodzeniem górników na emerytury i powrotami do 
rodzinnych stron.     
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2006 rok 
(pozyskano: Bank Danych Regionalnych, 16 styczeń 2008 r.). 
 

Struktura wieku mieszkańców gminy Pawłowice wykazuje odmienne tendencje 
w porównaniu do otoczenia (powiat, województwo, kraj). Zauważalny jest 
większy odsetek ludzi w wieku produkcyjnym, ale z kolei odsetek mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym jest znacznie mniejszy. „Liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym” dla Pawłowic jest 
zdecydowanie niższa niż dla jego otoczenia, co przy niskim odsetku osób  
w wieku poprodukcyjnym należy uznać za zjawisko pozytywne.  

Strukturę ludności gminy Pawłowice według „produktywności wieku” w 2006 
roku na tle powiatu, województwa i kraju przedstawia poniższe zestawienie.  

 Ludność w % 
gmina 
Pawłowice 

powiat 
pszczyński 

województwo 
śląskie Polska 

Wiek przedprodukcyjny  
(0-17lat) 

22,6 % 22,6 % 18,64% 20,35% 

Wiek produkcyjny  
(18-59/64 lata) 

67,8 % 65,3 % 65,44% 64,10% 

Wiek poprodukcyjny  
(60/65 i więcej lat) 

9,58 % 12,1 %  15,92% 15,55% 

Liczba osób w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym 

47,39 53,17 52,81 56,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2006 rok 
(pozyskano: Bank Danych Regionalnych, 16 styczeń 2008 r.). 
 
Bardzo istotna z punktu widzenia procesu rewitalizacji jest wiedza na temat 
struktury ludności według wieku produkcyjnego na przestrzeni lat. Dla gminy 
Pawłowice wskaźnik ten ujęty  
w latach 2002 - 2006 obrazuje poniższa tabela. 

 
Ludność 2002 r.  2003 

r.  
2004 
r.  

2005 
r.  

2006 
r. 

Ogółem 17 646 17 
650 

17 
636 

17 
671 

17 596 

Mężczyźni 8 754 8 763 8 732 8 754 8 685 
Kobiety 8 892 8 887 8 904 8 917 8 911 

4 962 4 648 4 380 4 180 3 971  
Wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) 28,1% 26,4% 24,8% 23,6% 22,6% 

11 117 11 
400 

11 
631 

11 
832 

11 938 
 

 
Wiek produkcyjny (18-59/64 lat) 

63% 64,6% 66% 67% 67,8% 

 
Wiek poprodukcyjny (60/65 i 

1 567 
 

1 602 1 625 1 659 1 687 
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więcej lat) 
 

8,9% 9% 9,2% 9,4% 9,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2006 rok 
(pozyskano: Bank Danych Regionalnych, 16 styczeń 2008 r.). 
 

Wyraźną tendencją demograficzną gminy Pawłowice jest systematyczny, 
procentowy  
i ilościowy spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Nurt ten oddaje 
ogólne tendencje demograficzne zachodzące na terenie kraju. 

 

Z kolei korzystnym nurtem jest wzrost procentowy i ilościowy osób w wieku 
produkcyjnym. Jest to związane głównie z wejściem na rynek pracy wyżu 
demograficznego lat osiemdziesiątych. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
również wykazuje tendencje wzrostowe.  

1.3.2.3 Przyrost naturalny i liczba urodzeń 
 

Przyrost naturalny ludności to różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą 
zgonów w danym okresie. Na charakter ruchu naturalnego ludności gminy 
Pawłowice zasadniczy wpływ ma stała przewaga urodzeń nad zgonami. 
Wniosek z tego, że niewielki spadek liczby ludności nie jest spowodowany 
ujemnym przyrostem naturalnym, a przyczyna leży w ujemnym bilansie ruchu 
migracyjnego ludności.   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 2006 rok 
(pozyskano: Bank Danych Regionalnych, 16 styczeń 2008 r.). 
 

Linia pokazująca przyrost naturalny wskazuje, że w badanym okresie liczba 
urodzeń stale przewyższa liczbę zgonów. W gminie Pawłowice najmniejszą 
liczbę urodzeń zanotowano  
w 2003 roku.  

1.3.2.4 Migracje ludności 
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Istotnym elementem w analizie sytuacji demograficznej gminy Pawłowice jest 
diagnoza sytuacji migracyjnej zarówno w skali kraju jak i w ruchu 
międzynarodowym. Jest ona jednym  
z czynników kształtujących liczbę ludności na danym terenie.  

SALDO 
MIGRACJI  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

w ruchu 
wewnętrznym  

-75 -63 -7 11 -89 -47 -80 

zagranica  -9 -9 -8 -2 -11 -18 -20 
RAZEM 
ogółem  -84 -72 -15 9 -100 -65 -100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dane z dnia 14 
stycznia 2008 r.  

Pod względem migracji gmina Pawłowice charakteryzuje się stałą, raczej 
ujemną tendencją. Oznacza to, że więcej ludzi dokonuje wymeldowania niż 
melduje się w gminie. Gmina jako całość nie przyciąga nowych mieszkańców. 
Na przestrzeni lat 2000 – 2006 bilans migracji (osoby meldujące się na pobyt 
odjąć osoby, które dokonały wymeldowania) jest ujemny  
i wynosi 427 osób.    

Tabela poniżej przedstawia zbilansowany poziom migracji dokonany w biurze 
ewidencji ludności Urzędu Gminy Pawłowice, w dwóch kategoriach: 

- zameldowania na pobyt stały po przybyciu z innego miejsca w kraju lub z 
zagranicy, 
-   wymeldowania związanego z wyjazdem za granicę na pobyt stały. 

Saldo migracji stałej dla Gminy Pawłowice przedstawia się następująco: 

Saldo 
migracji  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Razem  

Ogółem  -84 -72 -15 9 -100 -65 -100 - 427 
Miasta  +9 -18 61 33 3 34 10 132 
Wieś  -84 -45 -68 -22 -92 -81 -90 -482 
Zagranica  -9 -9 -8 -2 -11 -18 -20 -77 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dane z dnia 14 
grudnia 2006 r. 

Ujemne wskaźniki dowodzą, że w latach 2000 – 2006 więcej osób wymeldowało 
się niż dokonywało zameldowania. Zdecydowana większość migrujących do 
gminy Pawłowice pochodzi z miast (bilans +132 osoby). Ujemne wskaźniki 
przynosi przenoszenie się mieszkańców gminy do innych gmin wiejskich oraz za 
granicę. 

Sytuacja taka może być spowodowana wyjazdami emerytowanych górników 
do rodzinnych stron oraz coraz większy problem niekorzystnych czynników 
związanych ze szkodami górniczymi.    
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1.3.2.5 Stopień realizacji prognozy demograficznej do roku 2020 zawartej w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice  
 

Biorąc pod uwagę słabnący przyrost demograficzny i jego prognozy na 
przyszłość do roku 2020 można spodziewać się stabilizacji liczby mieszkańców 
na poziomie ponad dwudziestu tysięcy.  
Z zestawienia zawartego poniżej widać, iż sołectwo Pniówek oraz Pawłowice 
wykazują wyraźne tendencje do spadku liczby ludności.  

Jednostka 
pomocnicza  

Stan w 
roku 
1997  

Prognoza 
zawarta w 
studium –  
rok 2020  

Prognoza 
przyrostu 
liczby 
ludności  

Stan w 
roku 2007 

Przyrost w 
okresie 
1997-2007  

Jarząbkowice  572 760 188 627 55 
Golasowice  1065 1490 425 1213 148 
Pielgrzymowice  2143 2620 477 2433 290 
Krzyżowice  1031 1330 299 1041 10 
Warszowice  1541 2200 659 1815 274 
Pawłowice  10200 12380 2180 9890 -310 
Pniówek  781 1220 419 532 -249 
RAZEM (NA 
POBYT STAŁY) 

17 333 22000 4647 17 551 218 

Źródło: gminny portal internetowy www.pawlowice.pl oraz Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Pawłowice.   

1.3.3 Wykształcenie  
 

Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego 
przeprowadzonego w 2002 roku, na terenie gminy Pawłowice największą grupę 
ludności stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe – 
38 % mieszkańców. Osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym oraz 
bez wykształcenia stanowią 34 % populacji gminy. Wykształceniem średnim 
dysponowało 22 % mieszkańców, policealnym 2 % , a wyższym  4 %.          

1.3.4 Dochodowość gospodarstw domowych  
 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 
roku, dotyczących mieszkańców gminy Pawłowice według głównego źródła 
utrzymania, z pracy najemnej poza rolnictwem utrzymywało się 54 % 
pracujących. Drugą co do wielkości grupę stanowili emeryci i renciści – 32 %. Z 
pracy w rolnictwie utrzymywało się 5 % mieszkańców,  
z pracy poza rolnictwem, na własny rachunek bądź z najmu 4 %. 5 % 
mieszkańców sklasyfikowano jako mających źródło utrzymania „pozostałe 
niezarobkowe”.   

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach za 2006 rok, 
podający przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynika, że pracując na 
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terenie powiatu pszczyńskiego można zarobić 80% średniej w województwie 
śląskim, 76 % średniej w subregionie centralnym oraz jedyne 55 % średniej płacy 
w Jastrzębiu Zdroju. Z drugiej strony średnia dla sąsiedniego miasta Żory i 
powiatu cieszyńskiego jest mniejsza niż w powiecie pszczyńskim. Jako, że 84 % 
pracujących mieszkańców gminy jest zatrudnionych w sektorze przemysł i 
budownictwo na terenie Jastrzębia Zdroju, korzysta z możliwości zarobku na 
wysokim poziomie ze średnią miesięczną w wysokości 4 565,24 zł. brutto.  

Zarobki na terenie powiatu pszczyńskiego w sektorze zarówno prywatnym jak i 
publicznym są niższe niż średnia wojewódzka i dla subregionu centralnego. 
Jedynie zarobki w sektorze rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i gospodarka 
wodna są wyższe niż średnia w regionie.           

sektor usługi   ogółem 
prywatny publiczn

y 

Rolnictw
o, 

łowiectw
o 
i 

leśnictwo
; 

rybactw
o 

przemysł i 
budownict

wo 
rynkow

e 
nierynk
o-we 

woj. 
śląskie 

2729,63 3132,60 2366,01 2590,91 3030,33 2376,49 2514,53 

subregio
n 
centraln
y 

2859,89 3222,67 2474,04 2512,11 3206,01 2509,82 2577,67 

powiat 
pszczyńs
ki 

2183,36 2388,13 2072,13 3232,69 1994,25 2091,00 2347,96 

Jastrzębi
e Zdrój  

3965,34 4599,53 2317,47 --- 4565,24 2050,99 2254,77 

Żory  1964,02 2227,00 1842,20 --- 1991,22 1717,87 2239,75 
powiat 
cieszyńsk
i  

2140,17 2304,91 2017,13 2995,19 2178,74 1876,25 2260,87 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Katowicach (publikacje, 15.01.2008 r.). 
Dane w złotówkach.    

 

1.3.5 Struktura organizacji pozarządowych  
 

A) Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne Karola Miarki w Pielgrzymowicach. 
Stowarzyszenie istnieje od lutego 2003 roku. Przewodniczącą Stowarzyszenia 
jest Małgorzata Kiełkowska. Stowarzyszenie posiada stronę internetową 
www.stowarzyszeniekarolamiarki.pl. Celem statutowym organizacji jest 
zarówno pobudzanie inicjatyw lokalnych do pracy na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej sołectwa Pielgrzymowice i Gminy Pawłowice, jak 
również dbanie o rozwój kultury, oświaty, sportu, turystyki i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego z jego symbolem Karolem Miarką. Organizacja 
zajmuje się działalnością wydawniczą, organizacją imprez kulturalnych, 
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organizacją wycieczek, rozpowszechnianiem wiedzy o Karolu Miarce, 
współudziałem  
w uroczystości wręczenia nagrody im. Karola Miarki.    

B) Kluby sportowe. Na terenie gminy Pawłowice działa 14 klubów sportowych, 
z których 10 funkcjonuje w sołectwie Pawłowice. Najliczniejszą grupę 
stanowią kluby piłkarskie. Jest również klub pływaków, szachistów i judo. 

C) Koła gospodyń wiejskich. Na terenie gminy Pawłowice funkcjonuje 6 kół 
gospodyń wiejskich (KGW Golasowice, KGW Pielgrzymowice, KGW 
Pawłowice, KGW Jarząbkowice, KGW Pniówek, KGW Warszowice).  

D) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło w Pielgrzymowicach, 
Golasowicach i Pawłowicach.  

E) Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, Koło Pszczelarzy w Pawłowicach. 
F) Polski Związek Wędkarski Okręgu Katowice w Pawłowicach, koło nr 112 w 

Pawłowicach.      

 

1.3.6 Bezpieczeństwo 
 

Poniżej przedstawione są dane statystyczne dotyczące gminy Pawłowice 
odnotowane przez Komisariat Policji w Pawłowicach w latach 2002 - 2007. 
Tabele przedstawiają liczbę przestępstw odnotowanych w Rejestrze Śledztw i 
Dochodzeń według rodzajów przestępstw oraz sołectw. 
 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Zabójstwa  0 0 0 0 0 0 
Uszczerbek 
na zdrowiu  

- 3 9 8 8 5 

Udział w 
bójce lub 
pobiciu  

5 1 9 8 5 7 

Źródło: Komisariat Policji w Pawłowicach  

 

 

 

Przestępstwa przeciw bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w 
komunikacji 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Przestępstwo 
przeciwko 
bezpieczeństwu 
powszechnemu 
i 

46 38 37 28 42 44 
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bezpieczeństwu 
w komunikacji 
Źródło: Komisariat Policji w Pawłowicach  

 

Przestępstwa przeciw wolności i obyczajowości 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Zgwałceni
a  

1 0 2 1 0 0 

Źródło: Komisariat Policji w Pawłowicach  

 

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Przestępstw
a 
przeciwko 
rodzinie i 
opiece 

33 24 18 20 22 19 

Źródło: Komisariat Policji w Pawłowicach  

 

Przestępstwa związane z narkotykami 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Przestępstw
a związane 
z 
narkotyka
mi  

4 7 2 14 24 2 

Źródło: Komisariat Policji w Pawłowicach  

 

Przestępstwa przeciw działalności instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Czynna 
napaść na 
funkcjonarius
z 
publicznego 

0 0 0 0 0 0 

Znieważenie 
funkcjonarius
za 
publicznego 

0 3 4 1 4 2 

Źródło: Komisariat Policji w Pawłowicach  
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Przestępstwa przeciw mieniu 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kradzież 
rzeczy 

137 157 109 127 100 79 

Kradzież z 
włamaniem 

94 97 109 121 69 54 

Rozbój, 
kradzież 
rozbójnicza, 
wymuszenie 
rozbójnicze 

8 5 5 4 9 5 

Źródło: Komisariat Policji w Pawłowicach  

Przestępstwa kryminalne, przestępstwa ogółem 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Przestępstw
a 
kryminalne 

368 388 381 401 321 248 

Przestępstw
a 
ogółem 

433 455 441 452 388 398 

 

Liczba interwencji policji 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Liczba 
interwencji 
na 
terenie 
Gminy 
Pawłowice  

Brak 
danych 

Brak 
danych  

1407 1502 1563 933 

Źródło: Komisariat Policji w Pawłowicach  

Na terenie gminy Pawłowice na uwagę zasługuje bardzo niski poziom ciężkich 
przestępstw jak zabójstwo, czy gwałt. Wskaźnik przestępstw przeciwko rodzinie 
utrzymuje się na stałym poziomie. Znacznie maleje wskaźnik przestępstw 
przeciwko mieniu. W ostatnich dwóch latach nastąpił radykalny spadek 
przestępstw kryminalnych.  

Wykres poniżej przedstawia liczbę przestępstw kryminalnych oraz przestępstw 
ogółem na terenie gminy Pawłowice w latach 2002 - 2007.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w 
Pawłowicach.   

1.3.7 Pomoc społeczna  
  

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy realizuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Środki na realizację zadań statutowych ośrodka pochodzą 
z budżetu państwa – zadania zlecone gminie oraz z budżetu gminy – zadania 
własne gminy. 
 
Według Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 – 20103, 
jednym z najistotniejszych problemów z jakimi boryka się Gmina jest bezradność 
osób w sprawach opiekuńczo  – wychowawczych. Problem ten dotyczy rodzin 
o niskim statusie społecznym i niskiej świadomości wychowawczej ( w tym rodzin 
wielodzietnych i niepełnych) o zaburzonych relacjach małżeńskich. W 
rodzinach obserwuje się akty przemocy i agresji, czego powodem są konflikty 
rodzinne, demoralizacja, przenoszenie złych wzorców na bieżące i przyszłe 
zachowania ludzi młodych, destrukcja podstawowych funkcji rodziny, rozwody, 
upadek dobrych obyczajów w rodzinach. Przemoc w rodzinie powoduje 
łamanie norm moralno – prawnych, zastraszanie dzieci, agresję depresje, 
choroby psychiczne oraz problemy w nauce. Istotnym problemem staje się 
zagrożenie bezdomnością. Wzrasta liczba osób otrzymujących sądowe nakazy 
eksmisji z uwagi za nie opłacanie należności czynszowych. 
 
Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 – 2010 definiuje 
następujące słabe strony gminy i zagrożenia pod względem polityki społecznej: 
 
- nawarstwiające się problemy społeczne – pojawiające się groźne patologie, 
bezradność osób w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,  
- wykształcenie mieszkańców nieadekwatne do wymagań współczesnego 
rynku pracy, 
- braki w infrastrukturze budownictwa socjalnego, 
- brak instytucji o charakterze usług opiekuńczych nad ludźmi starszymi i 
niepełnosprawnymi, 

                                                 
3 Dokument został przyjęty uchwałą nr XV/218/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 marca 2003 r.    
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- spadkowa tendencja w zakresie dofinansowania z budżetu centralnego 
(ograniczanie 
finansów). 
 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc udzielana jest osobom, u 
których występują określone problemy utrudniające samodzielne 
funkcjonowanie. W 2006 roku najczęstszymi powodami osób ubiegających się o 
świadczenia z pomocy społecznej było bezrobocie oraz bezradność w 
sprawach opiekuńczo wychowawczych. W 2007 roku problemy spowodowane 
bezrobociem znacznie straciły na znaczeniu. W tym samym roku zanotowano 
znaczny spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej w gminie 
Pawłowice w porównaniu do roku 2006. Spadki przedstawiają się następująco:  
 

• Bezrobocie – spadek o 33,8 %. 
• Bezdomność – spadek o 40 %. 
• Niepełnosprawność – spadek o 26,5 %. 
• Długotrwała choroba – spadek o 34,4 %. 
• Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – spadek o 17,8 

%.    
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007    
Liczba 
rodzin 

Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób 

bezrobocie 164 491 111 325 
bezdomność 6 10 4 6 
niepełnosprawność 127 295 97 217 
długotrwała 
choroba 

94 291 80 191 

ochrona 
macierzyństwa 

11 55 --- --- 

Bezradność w 
sprawach 
opiekuńczo 
– wychowawczych 
w tym: 

125 472 106 388 

rodziny niepełne  53 176 48 135 
rodziny 
wielodzietne  

21 141 17 116 

alkoholizm 22 40 14 22 
klęska żywiołowa 0 0 0 0 
zdarzenia losowe 4 16 4 18 
trudności po 
opuszczeniu 
zakładu 
karnego 

4 4 4 7 

sprawienie 0 0 0 0 
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pogrzebu 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach.  

Poniżej przedstawiono dane dotyczące struktury rodzin i formy pomocy 
udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach.  

Struktura rodzin 

rok Rodziny z 
dziećmi 

Rodziny 
niepełne 

Osoby 
samotne 

Rodziny 
emerytów i 
rencistów 

2006 167 54 118 140 
2007 155 63 270 277 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach.  

Formy pomocy 

2006 2007 rodzaj 
Liczba rodzin  Liczba osób  Liczba rodzin Liczba osób  

zasiłki celowe 270 700 217 546 
zasiłki 
okresowe 

49 113 40 72 

zasiłki stałe 19 36 21 32 
dożywianie 98 402 79 322 
dopłata do 
Domu 
Pomocy 
Społecznej 

2 2 2 2 

schronienie 4 6 3 5 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach.  

 

Badając proporcję liczby ludności w poszczególnych sołectwach do liczby 
rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2007 roku okazuje 
się, że największy współczynnik korzystania z pomocy społecznej występuje w 
sołectwie Golasowice, następnie  
w Jarząbkowicach, Pniówku, Pielgrzymowicach, Pawłowicach, Krzyżowicach i 
Warszowicach.  

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozbiciu na 
sołectwa w 2007 roku  

Sołectwo  
Pawłowic
e 

Warszowi
ce 

Krzyżowic
e 

Pniówe
k 

Golasowi
ce  

Pielgrzymowi
ce  

Jarząbkowi
ce 

223 24 23 23 70 92 34 
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach.  
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1.3.8 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu 
rewitalizacji  
 

Końcowymi beneficjantami realizacji „Programu Rewitalizacji Gminy 
Pawłowice”, jest społeczność lokalna gminy. Dotyczy to mieszkańców 
(zwłaszcza młodzież i osoby starsze), przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych działających na terenie gminy. Za obszar zdegradowany 
należy uznać tę część obszarów gminy, w której mają miejsce zaległości  
w działalności remontowo – modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan 
infrastruktury komunalnej, niedostatki w zakresie usług publicznych. Stan ten 
rzutuje na zmniejszenie funkcjonalności przestrzeni publicznej i jej złe 
oddziaływanie na tendencje integracyjne społeczności lokalnej. Ważnym 
czynnikiem świadczącym o degradacji danego obszaru na terenie gminy 
Pawłowice jest jego poprzemysłowy i popegeerowski charakter.  

Do grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia ze strony gminy 
oraz kluczowych partnerów społecznych należy zaliczyć: 

• młodzież, której należy zapewnić należyte i profesjonalne warunki do 
edukacji (formalnej i nieformalnej),   

• osoby starsze i niepełnosprawne, poprzez powoływanie instytucji o 
charakterze usług opiekuńczych,  

• organizacje pozarządowe w podniesieniu jakości ich siedzib oraz 
wsparcia działalności,   

• przedsiębiorców, w stworzeniu warunków do inwestowania poprzez 
podniesienie jakości i infrastruktury wzmacniającej tereny inwestycyjne 
(np. drogi, kanalizacja, zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną), 

• osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale 
bezrobotnych, 

• mieszkańców, których budynki posiadają standard techniczny nie 
odpowiadający wymaganiom obecnych przepisów (azbest). 

 

 

1.4 TABELA Z PODSTAWOWYMI DANYMI STATYSTYCZNYMI 
DOTYCZĄCYMI GMINY PAWŁOWICE  

 

Rodzaj wskaźnika  Wskaźnik dla 
Gminy 
Pawłowice   

Porównanie / tło / opis   

Powierzchnia  76 km2 Powierzchnia gminy Pawłowice stanowi  
16% powierzchni powiatu pszczyńskiego 
oraz  
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0,6 % powierzchni województwa śląskiego 
Liczba ludności  17 551  Na koniec 2006 roku mieszkańcy gminy 

Pawłowice stanowili 16,78 % mieszkańców 
powiatu pszczyńskiego oraz 0,38 % 
mieszkańców województwa śląskiego.  
W porównaniu do roku 2000 liczba 
mieszkańców Gminy Pawłowice zmniejszyła 
się o 81 osób.  

Gęstość 
zaludnienia 

232 
osoby/km2 

 

Budynki 
mieszkalne 

494  Budynki mieszkalne oddane do użytkowania 
w latach 1996 – 2006 na terenie gminy 
Pawłowice  

Podmioty 
gospodarcze w 
rejestrze REGON  

1169 
(z czego 
1137 należy 
do sektora 
prywatnego)  

464 na 1169 podmiotów (39,7%) należy do 
sekcji G (PKD) -   
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI, ORAZ 
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO  

Zatrudnienie  8 144 
(46%) 

Na ogólną liczbę mieszkańców w 2006 roku 
wynoszącą 17 541 osób, zatrudnionych jest 
8 144, czyli 46% mieszkańców (nie licząc 
mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw 
indywidualnych w rolnictwie).  

Zatrudnienie w 
sektorze 
publicznym  

71% ogół 
pracujących  

58 % - wskaźnik zatrudnionych w sektorze 
publicznym dla powiatu pszczyńskiego  

Zatrudnieni w 
przemyśle i 
budownictwie  

84 % ogółu 
pracujących  

Średnia dla powiatu pszczyńskiego wynosi 
60 % 

Pracujące 
kobiety  

19 %  37 % - wskaźnik pracujących kobiet  dla 
powiatu pszczyńskiego 

Wskaźnik 
przedsiębiorczości  
(liczba osób 
prowadzących 
działalność 
gospodarczą na 1000 
mieszkańców) 

54 72 – wskaźnik przedsiębiorczości dla powiatu 
pszczyńskiego, 

69 - wskaźnik przedsiębiorczości dla 
województwa śląskiego.  

Stopa bezrobocia 
(stan na koniec 
października 2007 r.)  

3,9 % 
 

11,3 % - Polska,  
9,5 % - województwo śląskie,  
6 % - powiat pszczyński.   

Wydatki na 
inwestycje  
(za rok 2006 ) 

40%  Średnia wydatków na inwestycje Gminy 
Pawłowice  spośród wszystkich wydatków w 
latach 2000 – 2006 wynosi 42,6 % 

Mieszkańcy w 
wieku 15-29 lat 

28% Mieszkańcy w wieku od 15 do 29 lat 
stanowią ponad 28 % populacji gminy 
 
 

Struktura wieku  22,6% - wiek przedprodukcyjny 
67,8% - wiek produkcyjny 
9,58 – wiek poprodukcyjny  

Liczba osób w 
wieku 

47,39 53,17 - powiat pszczyński  
52,81 - województwo śląskie  
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nieprodukcyjnym 
na 100 osób 
w wieku 
produkcyjnym 

56 - Polska  

Bilans migracji  - 427 osób  Bilans migracji (osoby meldujące się na 
pobyt odjąć osoby, które dokonały 
wymeldowania) w latach 2000 - 2006 

Wykształcenie  4%-wyższe 
2%-
policealne  
22%-średnie 
38%-
zawodowe 
34%-
podstawowe 
i bez wykszt. 

Wyniki spisu powszechnego z 2002 roku  

Przeciętne 
miesięczne 
wynagrodzenie 
brutto w 
powiecie 
pszczyńskim  

2183,36 zł.  2729,63 – województwo śląskie  
2859,89 – subregion centralny 
3965,34 – Jastrzębie Zdrój  

 

1.5 Identyfikacja problemów 
 

Punktem wyjścia rozważań na temat problemów Gminy Pawłowice w 
kontekście działań rewitalizacyjnych są zapisy Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice. Dokument 
ten dokonuje podziału przestrzeni gospodarczej Gminy na trzy obszary 
strukturalne. Jest to obszar północny (Warszowice, Krzyżowice), zdominowany 
przez Specjalną Strefę Ekonomiczną, obszar południowy (Pielgrzymowice, 
Jarząbkowice, Golasowice), stanowiący ekologiczną bazę Gminy oraz obszar 
centralny (Pawłowice, Pniówek), który pełni ważną rolę centrum 
administracyjno – gospodarczego.   

Zasadniczym problemem obszaru centralnego (sołectwo Pniówek i 
Pawłowice), pełniącego funkcję centrum administracyjno – gospodarczego 
jest funkcjonowanie Kopalni Węgla Kamiennego. Eksploatacja kopalin 
powoduje szkody górnicze, które doprowadzają do niszczenia infrastruktury 
technicznej oraz budynków mieszkalnych, przyczyniając się do zmniejszania 
liczby ludności i procesu degradacji terenu. Jak wykazała analiza zawarta  
w punkcie 1.3.2 struktura demograficzna, właśnie sołectwo Pawłowice i 
Pniówek notują sukcesywny spadek liczby ludności.  

Zasadniczym celem działań rewitalizacyjnych jest odwrócenie procesu 
degradacji obszaru centralnego i przywracanie funkcji centrum 
administracyjno – gospodarczego Gminy Pawłowice. Rewitalizacja przyczynić 
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się ma do nadania m. in. nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych obiektom i terenom 
zdegradowanym,      

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
wyznacza również strategiczne węzły rozwojowe o kluczowym znaczeniu dla 
Gminy Pawłowice.  
Do najważniejszych węzłów rozwojowych w obszarze centralnym należy:    

• HISTORYCZNE CENTRUM GMINY w Pawłowicach przy skrzyżowaniu ulicy 
Zjednoczenia z ulicą Świerczewskiego, grupujące usługi administracyjne, 
finansowe, kulturalne i handlowe. 

• OBSZAR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w 
Pawłowicach przy dworcu kolejowym. 

Zasadniczym problemem tego obszaru jest zły stan infrastruktury społecznej, 
zwłaszcza kulturalnej. Powoduje to konieczność podjęcia działań remontowo – 
modernizacyjnych obiektów komunalnych. Dodatkowo na tym obszarze 
występują obszary popegeerowskie  
i poprzemysłowe. O wartości tego obszaru dla dziedzictwa kulturowego 
świadczy występowanie stref ochrony konserwatorskiej oraz obiektów 
wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków województwa śląskiego. Mimo 
konieczności tworzenia obszarów aktywności gospodarczych wciąż obserwuje 
się słabe uzbrojenie terenów przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego jako inwestycyjne.    

Warunkiem rozwoju gminy Pawłowice jest przywrócenie przeznaczonych funkcji 
dla poszczególnych obszarów gminy zgodnie ze Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz oczekiwań mieszkańców. 
Warunek ten zostanie spełniony poprzez poprawę jakości infrastruktury 
społecznej (zwłaszcza kulturalnej)  
i technicznej. Dotyczy to również instytucji o charakterze usług opiekuńczych 
przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych, którzy nie mają do 
nich dostępu. Potencjalne finansowanie działań rewitalizacyjnych ze środków 
zewnętrznych wzmocni znaczny wysiłek inwestycyjny podejmowany przez 
Gminę Pawłowice.      

W gminie Pawłowice występuje niższy niż w powiecie pszczyńskim i 
województwie wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców. Konieczne jest 
zatem podjęcie działań rewitalizacyjnych nakierowanych na rozwój małej i 
średniej przedsiębiorczości na terenie gminy, w której większość pracujących to 
osoby zatrudnione w przemyśle i budownictwie. Pobudzanie własnych inicjatyw 
gospodarczych może wpłynąć  na odwrócenie niekorzystnego wskaźnika 
niższej średniej miesięcznej płacy brutto w powiecie pszczyńskim w porównaniu 
do wskaźnika wojewódzkiego oraz subregionalnego.       
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Istotnym z punktu widzenia Gminy Pawłowice jest podejmowanie wraz z 
działaniami rewitalizacyjnymi dodatkowy inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych i społecznych. Poprzez właśnie takie działania 
można zapobiec ujemnemu bilansowi migracji Gminy Pawłowice oraz 
uatrakcyjnić Gminę jako miejsce zamieszkania dla młodych ludzi, zwłaszcza 
tych w wieku 15-29 lat, którzy stanowią 28 % wszystkich mieszkańców. Działania 
takie są konieczne również ze względu na występujące problemy bezradności 
niektórych mieszkańców w sprawach opiekuńczo wychowawczych.   

 

 

KLUCZOWE PROBLEMY GMINY PAWŁOWICE W KONTEKŚCIE PROCESU 
REWITALIZACJI  

• centrum administracyjno – gospodarcze Gminy sąsiaduje z Kopalnią 
Węgla Kamiennego, co przyczynia się do negatywnego działania szkód 
górniczych; 

• sołectwa wchodzące w skład centrum administracyjno – 
gospodarczego notują stały spadek liczby ludności,  

• zły stan infrastruktury społecznej zwłaszcza kulturalnej, powodujący 
konieczność nadania obiektom i terenom zdegradowanym nowych 
funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, 
społecznych i kulturalnych, 

• występowanie obszarów poprzemysłowych i popegeerowskich, 
• występowanie zdegradowanych obszarów należących do stref ochrony 

konserwatorskiej, 
• brak uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje,  
• niski poziom wykształcenia mieszkańców i dominacja przemysłu i 

budownictwa w strukturze zatrudnienia, 
• niski wskaźnik przedsiębiorczości oraz niższa od średniej wojewódzkiej 

miesięczna płaca brutto,   
• ujemny bilans migracji Gminy Pawłowice,  
• bezradność niektórych mieszkańców w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych oraz brak instytucji usług opiekuńczych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych.    

  
 
 

1.6 ANALIZA SWOT  
  

Sytuacja obszaru rewitalizowanego powinna być traktowana przez pryzmat 
kluczowych czynników charakteryzujących gminę Pawłowice jako całość. 
Czynniki te obejmują potencjały, procesy, zjawiska, tendencje, itp. Czynniki 
zostały sklasyfikowane w następujący sposób: 
 
MOCNE STRONY (ATUTY) – wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć) 
pozytywny wpływ na rozwój obszaru rewitalizowanego, wyróżniające go w 
sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy dla przyszłego rozwoju, 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOWICE 

50 
 

podnoszące atrakcyjność i konkurencyjność  
w oczach mieszkańców, inwestorów oraz osób odwiedzających. 
 
POTENCJAŁY ROZWOJOWE (SZANSE) – czynniki w otoczeniu obszaru sprzyjające 
(lub mogące sprzyjać) rozwojowi, pozwalające na eliminowanie słabości, 
wzmacnianie sił oraz uruchamianie nowych kierunków rozwoju. 
 
SŁABE STRONY – wewnętrzne czynniki mające (lub mogące mieć) negatywny 
wpływ na rozwój obszaru, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki w 
potencjałach obniżające pozycję obszaru zarówno w oczach mieszkańców, 
jak i podmiotów zewnętrznych. 
 
ZAGROŻENIA – czynniki w otoczeniu obszaru utrudniające (lub mogące 
utrudniać) rozwój, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i 
blokujące możliwości podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu 
widzenia rozwoju Gminy dziedzinach. 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY (ATUTY) 
 

1. Funkcjonowanie Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” jako głównego 
miejsca pracy dla mieszkańców. 

2. Ład przestrzenno – gospodarczy poprzez wytypowanie w Studium 
Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice 
obszarów strukturalnych oraz strategicznych węzłów rozwojowych. 

3. Pełne pokrycie gminy miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego oraz posiadanie mapy wpływów eksploatacji górniczej 
na powierzchnię terenu gminy do 30 grudnia 2020 r.  

4. Wytyczenie na terenie gminy stref ochrony konserwatorskiej, wskazujące 
na funkcjonowanie najwartościowszych elementów zabytkowych, 
kulturowych  
i krajoznawczych województwa śląskiego. 

5. Funkcjonowanie na terenie gminy obiektów wpisanych do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków oraz rejestru zabytków nieruchomych i ruchomych 
województwa śląskiego, dowodzących bogatego dziedzictwa 
kulturowego Gminy Pawłowice. 

6. Uporządkowana prawnie i organizacyjnie ochrona środowiska i 
gospodarka odpadami. 

7.  Dobra jakość infrastruktury wodociągowej z własnym źródłem wody 
pitnej.  

8. Wysoka kultura roli i hodowli z wyróżniającą gminę hodowlą ryb 
słodkowodnych.  

9. Zinwentaryzowane budynki będące własnością Gminy Pawłowice wraz 
z planami eksploatacji oraz działaniami remontowo – modernizacyjno – 
inwestycyjnymi do 2011 roku.  

10. Sukcesywnie budowana kanalizacja sanitarna aktualnie obejmująca 
75,9% mieszkańców gminy. 
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11. Dobrze rozwijające się budownictwo jednorodzinne. Występowanie 
obszarów znacznego przyrostu liczby ludności.    

12. Funkcjonująca Strefa Aktywności Gospodarczej.  
13. Bezrobocie jako zjawisko marginalne.  
14. Wysokie wydatki budżetu Gminy na inwestycje ( ze średnią 42,6 % w 

latach 2000 – 2006). 
15. Liczba ludności utrzymująca się na stałym poziomie.  
16. Najliczniejszą grupę w populacji gminy stanowią mieszkańcy w wieku 20-

24 i 45-49 lat. Osoby w wieku 15-29 lat stanowią 28% mieszkańców gminy. 
17. Większy procent mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i 

produkcyjnym oraz mniejszy w wieku poprodukcyjnym w porównaniu do 
powiatu, województwa i kraju.  

18. Stale utrzymujący się dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego i rosnący 
liczby urodzeń. 

19. Stały wzrost odsetka osób w wieku produkcyjnym. 
20.  Wielość i różnorodność organizacji pozarządowych. 
21. Radykalny spadek beneficjentów pomocy społecznej. 
22. Spadek liczby przestępstw kryminalnych.            

 
POTENCJAŁY ROZWOJOWE (SZANSE) 

 
1. Na terenach wiejskich województwa śląskiego przewiduje się stały, 

przyrost ludności (w perspektywie do 2030 o 6,2%). 
2. Budowa obwodnicy Pawłowic, tzw. drogi głównej południowej.  
3. Możliwość pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

na działania rewitalizacyjne.  
 
 
 
 

SŁABE STRONY 
 

1. Szkody górnicze spowodowane funkcjonowaniem Kopalni Węgla 
Kamiennego „Pniówek”. Przyczyniają się one do erozji dróg, niszczenia 
budynków i gruntów rolnych, zanieczyszczenie wód głębinowych, 
lokalnych podtopień i awarii sieci podziemnych. Jest to przyczyną 
procesu wyludniania się terenów dotkniętych szkodami górniczymi. 

2. Występujące niewykorzystane obszary o dużej wartości kulturowej i 
historycznej oraz tereny popegeerowskie i poprzemysłowe.   

3. Brak gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 
4. Wysoki poziom osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie jako 

przejaw dominacji kopalni węgla kamiennego na mapie gospodarczej 
gminy.  

5. Niski wskaźnik pracujących kobiet, mieszkanek gminy Pawłowice.  
6. Niższy niż w województwie śląskim oraz powiecie pszczyńskim wskaźnik 

przedsiębiorczości (liczba prowadzonych działalności gospodarczych na 
1000 mieszkańców). 

7. Systematyczny spadek procentowego udziału osób w wieku 
przedprodukcyjnym  
w populacji gminy. 
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8. Stały ujemny bilans migracji. Więcej osób migruje z gminy niż dokonuje 
zameldowania. Najwięcej osób opuszcza gminę, osiedlając się na 
obszarach wiejskich.  

9. Występowanie obszarów znacznego spadku liczby ludności: sołectwo 
Pniówek i Pawłowice.   

10. Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem. 
11. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pszczyńskim 

stanowi 80% średniej w woj. śląskim i 55% w Jastrzębiu Zdroju. 
12. Brak infrastruktury kulturalnej do rozwoju tzw. kultury wyższej.      

 
ZAGROŻENIA 

 
1. Planowane rozszerzenie wydobycia węgla kamiennego na obszarze 

gminy Pawłowice. 
2. Zanieczyszczenie środowiska. 
3. Konkurencja jednostek samorządu terytorialnego w ubieganiu się o 

środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na działania 
rewitalizacyjne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NAWIĄZNIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW 
DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO 
SPOŁECZNEGO GMINY I REGIONU  

 

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013   

 

Celem głównym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013” jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy 
wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. 
Rozwój należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako proces zachodzący na wielu 
komplementarnych płaszczyznach, w tym: 
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• gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój 
technologiczny  
i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej, 

• społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości 
kulturowej  
i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności 
zawodowej  
i społecznej, 

• środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska 
przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności, 

• infra - techniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne 
gospodarowanie zasobami infrastruktury technicznej. 

 

2.2 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest zgodny ze Strategią 
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjętą 4 lipca 2005 roku 
przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr II/37/6/2005. Dokument 
wpisuje się w priorytet Ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni.  

Zapisy Strategii wskazują, iż „w celu podniesienia atrakcyjności regionu 
konieczna jest rewitalizacja terenów poprzemysłowych (w tym pogórniczych) i 
powojskowych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych. Ważne jest 
również odnowienie i modernizacja infrastruktury urbanistycznej 
zdegradowanych centrów i dzielnic miast oraz struktury osadniczej obszarów 
wiejskich”.  

Projekty zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pawłowice 
realizują cel strategiczny nr IV: Poprawa jakości środowiska naturalnego i 
kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni, kierunek działań 3: 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych.  

 

2.3 Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 
2006‐2020   

 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest zgodny ze Strategią 
Rozwoju Kultury  
w Województwie Śląskim na lata 2006 – 2020. Dokument wpisuje się w pole 
strategiczne dziedzictwo kulturowe. Wypełniony jest cel strategiczny nr 3, jakim 
jest: upowszechnianie 
 i  zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i 
niematerialnego) oraz jego lepsze wykorzystanie dla celów turystycznych. 
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Projekty zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pawłowice 
wpisują się w kierunek działań 3.5 rewitalizacja obiektów 
 i terenów poprzemysłowych i znajdowanie dla nich nowych funkcji.  

Województwo śląskie posiada liczne obiekty poprzemysłowe i tereny 
okołoprzemysłowe. Jest to jeden z najważniejszych problemów restrukturyzacji 
województwa. W ostatnich latach zauważa się wzrost zainteresowania turystyką 
przemysłową, zatem konieczne jest zachowanie  
i opieka nad tym specyficznym dziedzictwem oraz uczynienie z tego zasobu 
czynnika atrakcyjności kulturowej i turystycznej. Działania powinny być 
nakierowane na rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych, a 
następnie znajdowanie dla nich nowych funkcji. 

  

2.4 Strategia Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego  
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest zgodny ze Strategią 
Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego przyjętą uchwałą XXX/176/2001 Rady Powiatu 
Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2001 r. Wypełniony jest cel generalny Powiatu, 
jakim jest: wysoka atrakcyjność powiatu pszczyńskiego jako miejsca 
zamieszkania, aktywności zawodowej i wypoczynku. Projekty zapisane w 
Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Pawłowice wpisują się w: 

 cel szczegółowy nr 1: jakość życia na terenie powiatu pszczyńskiego, 
rozumiany jako:           

• dobra kondycja zdrowotna mieszkańców,  
• zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,  
• zwiększenie atrakcyjności miejsc przebywania,  
• zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, 
•  atrakcyjne, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. 

 
cel szczegółowy nr 3: jakość zasobów ludzkich, rozumiany jako: 
 

• wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, 
• zachowanie i rozwój najcenniejszych wartości społeczności Powiatu,  
• rozwój kulturowy Powiatu,  
• mentalne otwarcie mieszkańców na otoczenie i dostosowanie do 

współczesnych trendów gospodarczych i społecznych. 
 

2.5 Strategia Rozwoju Gminy Pawłowice do 2014 roku  
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest zgodny ze Strategią 
Rozwoju Gminy Pawłowice do 2014 roku. Dokument jest komplementarny z 
dwoma elementami wizji rozwoju gminy:  

• dobre warunki życia zapewnione przez wysoką jakość infrastruktury 
mieszkaniowej, sportowej, edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej; 

• korzystny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, stanowiący antidotum na procesy restrukturyzacji 
przemysłu wydobywczego.  

2.6 Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 ‐ 
2010 

  
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest zgodny z następującymi 
elementami wizji Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 – 
2010: 

ELEMENT WIZJI ROZWOJU GMINY  SPOSÓB ZREALIZOWANIA ELEMENTU 
WIZJI  

Rozwinięte elementy infrastruktury 
socjalnej i społecznej 

dostępność do placówek i instytucji 
dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. 

Rozwinięty sektor usług i infrastruktura 
towarzysząca 

- tworzą miejsca pracy dla 
społeczności lokalnej, 
- wykorzystują miejscowe zasoby 
gminy. 

Wysoka atrakcyjność gminy 
 

- skuteczny system informowania 
mieszkańców (budowa świadomości 
pozytywnych perspektyw gminy; 
instytucje promujące gminę, 
współpraca w tym zakresie z 
powiatem i innymi gminami), 
- aktywność gospodarcza i społeczna 
mieszkańców  
- urozmaicony rynek pracy, niski 
poziom bezrobocia 
- otwarte społeczeństwo na zmiany 
- atrakcyjne, alternatywne sposoby 
spędzania czasu wolnego 

Bezpieczeństwo gminy 
 

minimalizacja patologii społecznych 

 

2.7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Pawłowice  
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest zgodny z następującymi 
celami  
i kierunkami rozwoju Gminy zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego: 

CEL GŁÓWNY HARMONIJNY ROZWÓJ GMINY  
CEL STRATEGICZNY infrastrukturalny: kompletna infrastruktura techniczna w 

gminie  
 

KIERUNEK 
ROZWOJU GMINY  

zróżnicowane osiąganie atrakcyjności ekonomicznej i 
infrastrukturalnej gminy 

 

2.8 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 

  
Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 
przestrzenna struktura osadnictwa województwa śląskiego składa się z gęstej 
sieci osiedli o zróżnicowanej wielkości, stosunkowo dobrze ze sobą 
powiązanych transportowo i charakteryzuje się wysokim stopniem urbanizacji, 
jako taka wyróżnia województwo w skali Polski oraz upodabnia do najbardziej 
cywilizacyjnie rozwiniętych regionów Europy. Głównymi elementami systemu 
osadniczego województwa śląskiego są aglomeracje: Górnośląska, Rybnicka, 
Bielska i Częstochowska, predysponowane do dalszego rozwoju jako centra 
obszarów metropolitalnych. Tereny przemysłowe i poprzemysłowe występujące 
w obrębie miast lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie stanowią obszary kolizji 
funkcjonalno – przestrzennych i ekologicznych, ale też potencjalne obszary 
rozwojowe miast. Nasilający się proces urbanizacji stref podmiejskich 
aglomeracji powoduje zagospodarowanie najbliżej położonych małych miast i 
gmin wiejskich w sposób dekomponujący ich dotychczasową strukturę 
funkcjonalno – przestrzenną i powodujący powstawanie zagrożeń dla 
krajobrazu przyrodniczo – kulturowego i ładu przestrzennego. Postępująca 
urbanizacja obrzeży miast powoduje zmniejszanie powierzchni terenów 
zielonych i otwartych oraz prowadzi do nieodwracalnych zmian w krajobrazie. 
Ośrodki osadnicze wymagają gruntownej rehabilitacji i restrukturyzacji 
przestrzeni miejskich, poprawy ich wewnętrznej struktury przestrzennej, 
ekonomicznej i społecznej oraz realizacji brakujących powiązań 
komunikacyjnych. 
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3. Założenia do programu rewitalizacji  

 

3.1 Okres programowania  
 

Przy opracowaniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice” 
przyjęto okres planowania 2008 – 2013, który odpowiada aktualnemu okresowi 
programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

3.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru 
 

Punktem wyjścia do ustalenia granic terenów rewitalizowanych jest definicja 
obszaru zdegradowanego oraz analiza stanu obecnego wraz w 
wytypowaniem najważniejszych problemów. 

Za obszar zdegradowany należy uznać tę część gminy, w której mają miejsce 
zaległości  
w działalności remontowo – modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan 
infrastruktury komunalnej i niedostatki w zakresie usług publicznych. Ważnym 
czynnikiem świadczącym  
o degradacji danego obszaru jest tzw. czynnik społeczny jak niski poziom 
wykształcenia mieszkańców, skłonność do emigracji, mała aktywność 
gospodarcza oraz występujące objawy patologii społecznych takich jak 
alkoholizm, narkomania, przestępczość. 

Zgodnie z tą definicją sporządzono listę kryteriów wyboru obszaru do 
rewitalizacji na terenie gminy Pawłowice, która przestawia się następująco: 

 Występowanie obiektów o wartości kulturowej i architektonicznej, w tym 
wpisanych do rejestru zabytków. 

 Negatywne oddziaływanie szkód górniczych.  
 Występowanie zdegradowanych obszarów należących do stref ochrony 

konserwatorskiej. 
 Występowanie obszarów nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni o 

dużym potencjale gospodarczym. 
 Zły stan infrastruktury społecznej (zwłaszcza kulturalnej), powodujący 

konieczność nadania obiektom i terenom zdegradowanym nowych 
funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, 
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społecznych i kulturalnych. 
 Niespełnianie przez teren funkcji zapisanych w dokumentach 

programowych  
i strategicznych Gminy. 

 Poprzemysłowy i popegeerowski charakter obszaru. 
 Brak uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje.  
 Brak instytucji usług opiekuńczych dla osób starszych i 

niepełnosprawnych. 
 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych dla młodzieży. 
 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych dla osób 

starszych  
i niepełnosprawnych.   

 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych do organizacji 
pozarządowych.  

 Niski poziom wykształcenia mieszkańców i dominacja przemysłu i 
budownictwa  
w strukturze zatrudnienia. 

 Spadek liczby ludności. 
 Bezradność mieszkańców w sprawach opiekuńczo wychowawczych.   
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości oraz niższa od średniej wojewódzkiej 

miesięczna płaca brutto.  

 

3.3 Formy działań rewitalizacyjnych  
 

Działania rewitalizacyjne możemy podzielić na następujące kategorie: 
 
DZIAŁANIA PRZESTRZENNE, (TECHNICZNO – MATERIALNE) 
 

• działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej, 
• działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu, 
• działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów 

mieszkaniowych, 
• działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, 

turystycznej. 
 
DZIAŁANIA GOSPODARCZE 
 

• działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości, 
• działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki 

lokalnej. 
 
DZIAŁANIA SPOŁECZNE 
 

• działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, 
• działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
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• działania dotyczące walki z patologiami społecznymi, 
• działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia, 
• działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych, 
• działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Obszary objęte Programem Rewitalizacji Gminy Pawłowice 
 

3.4.1 OBSZAR REWITALIZACJI NR 1 (strefa ochrony konserwatorskiej 
„A” oraz teren popegeerowski) 

 

 GRANICE OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Obszar rewitalizowany nr 1 znajduje się w sołectwie Pawłowice. Jego granice 
wyznacza od południa linia kolejowa, a pozostałe granice wytyczają drogi. Od 
wschodu jest to droga krajowa nr 81, która na tym odcinku biegnie pod nazwą 
ul. Katowicka, od zachodu droga powiatowa ul. Zjednoczenia. Obszar 
rewitalizowany zamyka od północy ul. Grzybowa. Obszar ten zajmuje 
powierzchnię około 0,15 km2 i przedstawiony jest na poniższym rysunku (kolor 
granatowy).     
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Źródło. Pawłowice. Plan Gminy z układem tras rowerowych. Skala 1:25000. 
Wydanie II, grudzień 2005 r. Wydawca Urząd Gminy Pawłowice.  

 
 MIEJSCE OBSZARU REWITALIZOWANEGO NR 1 W STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar rewitalizacji nr 1  należy do OBSZARU CENTRALNEGO GMINY 
PAWŁOWICE, w skład którego wchodzi sołectwo Pawłowice i Pniówek. Obszar 
ten pełni rolę centrum administracyjno-gospodarczego Gminy. Na tym 
obszarze zlokalizowana jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”. 

Obszar rewitalizacji nr 1 jest częścią strategicznego węzła rozwojowego o 
kluczowym znaczeniu dla rozwoju Pawłowic o nazwie HISTORYCZNE CENTRUM 
GMINY w Pawłowicach. Jest to teren obejmujący obszar po zachodniej i 
wschodniej stronie ulicy Katowickiej (DK 81), od skrzyżowania z ulicą Pszczyńską 
do wiaduktu nad torami kolejowymi. Jest to część gminy,  
w której zlokalizowane są usługi administracyjne, finansowe, kulturalne i 
handlowe. 

 KRYTERIA WYBORU OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Obszar wymaga rewitalizacji ze względu na następujące czynniki:  

 Występowanie obiektów o wartości kulturowej i architektonicznej, w tym 
wpisanych do rejestru zabytków. 
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 Negatywne oddziaływanie szkód górniczych.  
 Występowanie zdegradowanych obszarów należących do stref ochrony 

konserwatorskiej. 
 Zły stan infrastruktury społecznej, powodujący konieczność nadania 

obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. 

 Niespełnianie przez teren funkcji zapisanych w dokumentach 
programowych  
i strategicznych Gminy. 

 Popegeerowski charakter obszaru. 
 Brak instytucji usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych dla młodzieży. 
 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych dla osób starszych  

i niepełnosprawnych.   
 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych do organizacji 

pozarządowych.  
 Niski poziom wykształcenia mieszkańców i dominacja przemysłu i 

budownictwa  
w strukturze zatrudnienia. 

 Spadek liczby ludności. 
 Bezradność mieszkańców w sprawach opiekuńczo wychowawczych.   

    

 POTENCJAŁ I ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARU  
 

architektoniczny Strefa ochrony konserwatorskiej jako miejsce byłego 
założenia pałacowo – parkowego z zabytkowym 
budynkiem ośrodka zdrowia  

przyrodniczy 
turystyczny 
edukacyjny 

Stary, okazały drzewostan wymagający konserwacji, 
malowniczy staw w otoczeniu charakterystycznych dla 
przełomu XIX i XX wieku nasadzeń  

gospodarczy Historyczna wartość terenu utożsamianego z dawnym 
Pałacem  
w Pawłowicach.  

 
Biorąc pod uwagę atuty, duży potencjał oraz znaczenie historyczne, obszar 
rewitalizacji nr 1  stanowi doskonałą lokalizacją dla centrum aktywizacji 
młodzieży i osób starszych, miejscem spotkań, organizacji imprez edukacyjnych 
i spotkań z historią w tym projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe.    
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Po lewej. Park w Pawłowicach. Zdjęcie nieistniejącego pałacu od strony 
zachodniej. Pora zimowa, okres przed 1939 r. /Muzeum Górnośląskie w 
Bytomiu/. Źródło: Studium historyczno – kompozycyjne parku w Pawłowicach Śl. 
Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej. 1974 r.   
Po prawej miejsce gdzie stał pałac – dziś obszar rewitalizacji. Fotografia stanu 
aktualnego.   
 

Obszar rewitalizowany nr 1 to dawny majątek ziemski rodziny Reitzenstein. W 
1945 roku majątek ten zgodnie z dekretem władzy ludowej uległ nacjonalizacji i 
częściowej parcelacji. Pałac w 1945 roku został zniszczony. Dawna oficyna 
(willa) została przeznaczona wraz  
z obszarem 5,57 ha parku na ośrodek zdrowia. Znaczną część dawnego 
majątku (82%) przeznaczono na Państwowe Gospodarstwo Rolne, które 
posiadało 697 ha. Dzisiaj majątek dawnego PGR jest dzierżawiony przez 
prywatnego właściciela.   

 

  Na rysunku obok 
przedstawiono część 
obszaru rewitalizowanego 
będącego własnością 
Gminy Pawłowice w całości 
objęty strefą ochrony 
konserwatorskiej.        
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Źródło: Urząd Gminy Pawłowice.  
 

 CHARAKTERYSTYKA. ANALIZA STANU OBECNEGO 

Obszar rewitalizowany nr 1 w całości znajduje się na terenie dawnego 
założenia pałacowo – parkowego, który do końca II wojny światowej 
znajdował się w posiadaniu rodziny von Reitzenstein. W okresie powojennym na 
tym terenie funkcjonował PGR. Aktualnie teren jest  
w części własnością Gminy Pawłowice. Teren dawnego PGR, jest w posiadaniu 
właściciela prywatnego, gdzie prowadzona jest działalność rolnicza. W obrębie 
własności Gminy Pawłowice znajduje się teren o powierzchni koło 2 ha. W jego 
skład wchodzi miejsce po byłym budynku Zamku w Pawłowicach, część parku 
oraz zabudowanie, w którym znajduje się ośrodek zdrowia.   

Obszar rewitalizowany nr 1 jest objęty strefą „A” – pełnej ochrony 
konserwatorskiej. Strefa obejmuje teren dawnego założenia parkowo-
pałacowego przy ul. Zjednoczenia wraz  
z folwarkiem. Granica strefy obejmuje teren dawnego założenia pałacowo-
parkowego  
z terenem folwarku. Elementy stanu zachowania to: 

• Historyczne rozplanowanie. 
• Pozostałości układu kompozycyjnego parku. 
• Zabytkowa zabudowa starodrzew. 
• Pozostałości alei prowadzących na folwark.  

Zgodnie z zapisami „Studium historyczno-kompozycyjnym parku w 
Pawłowicach Śląskich” wydanym w 1974 roku park w Pawłowicach Śląskich 
jest parkiem krajobrazowym  
o charakterze naturalistycznym, ukształtowanym na kanwie parku 
angielskiego powstałego  
z początkiem XIX wieku, nawiązującego układem osiowym, klasycyzującym 
do wzorów XVIII - wiecznych. Park stanowi fragment założenia 
krajobrazowego, w którym w wyniku daleko posuniętej dewastacji obiektu, 
zarówno ślady układów wcześniejszych, jak i ostatni układ kompozycyjny są w 
znacznej mierze zatarte. Zniszczenie w 1945 roku pałacu pozbawiło 
kompozycję zasadniczego punktu odniesienia. Przeprowadzenie pasem 
czterdziestometrowym przez park drogi szybkiego ruchu (DK 81) zniszczyło 
bezpowrotnie około 30% powierzchni parku pozbawiając ją całkowicie 
związków kompozycyjnych z całością.  
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Park objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej. Jego stan wymaga działań 
rewitalizacyjnych.  

 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizowany 
teren w części będącej własnością Gminy Pawłowice położony jest na 
obszarze oznaczonym symbolem ZP – tereny zielenie parkowej oraz UZ, K, UK, 
UA, UG – teren dla zachowania i modernizacji istniejącego obiektu usług 
zdrowia z możliwością adaptacji pomieszczeń dla usług kultury, administracji i 
gastronomii.   

W północno – zachodnim narożniku parku znajduje się dawna oficyna (willa), w 
której aktualnie działa ośrodek zdrowia. Działalność lecznicza prowadzona jest 
na parterze budynku. Piętro jest aktualnie nieużytkowane ze względu na fakt, że 
znajduje się w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym jakąkolwiek 
działalność. Przedstawiają to poniższe fotografie. 
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Na zdjęciach piętro budynku ośrodka zdrowia.  

3.4.2 Obszar rewitalizacji nr 2 (obszar popegeerowski)  
 

 GRANICE OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Obszar rewitalizowany nr 2 znajduje się w sołectwie Pawłowice. Jego granice 
wyznaczają następujące drogi: ul. Przemysłowa, ul. Skowronków, ul. Nowa i ul. 
Zjednoczenia. Obszar ten zajmuje powierzchnię około 0,37 km2 i zaznaczony jest 
na poniższym rysunku (kolor jasnozielony).     
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Źródło. Pawłowice. Plan Gminy z układem tras rowerowych. Skala 1:25000. 
Wydanie II, grudzień 2005 r. Wydawca Urząd Gminy Pawłowice.  

 
 MIEJSCE OBSZARU REWITALIZOWANEGO NR 2 W STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ  
I KIERUNKÓW ZAGOSPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar rewitalizacji nr 2  należy do OBSZARU CENTRALNEGO GMINY 
PAWŁOWICE, w skład którego wchodzi sołectwo Pawłowice i Pniówek. Obszar 
ten pełni rolę centrum administracyjno-gospodarczego Gminy. Na tym 
obszarze zlokalizowana jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”. 

Obszar rewitalizacji nr 2 obejmuje w całości strategiczny węzeł rozwojowy o 
kluczowym znaczeniu dla rozwoju Pawłowic o nazwie OBSZAR ROZWOJU 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PAWŁOWICACH. Jest to teren 
ulokowany w Pawłowicach na terenach pomiędzy dworcem kolejowym a 
ulicą Nową i ul. Mickiewicza.  

 KRYTERIA WYBORU OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Obszar wymaga rewitalizacji ze względu na następujące czynniki:  

 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOWICE 

67 
 

 

 

 Negatywne oddziaływanie szkód górniczych.  
 Występowanie obszarów nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni o 

dużym potencjale gospodarczym. 
 Niespełnianie przez teren funkcji zapisanych w dokumentach 

programowych  
i strategicznych Gminy. 

 Popegeerowski charakter obszaru. 
 Brak uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje.  
 Spadek liczby ludności. 
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości oraz niższa od średniej wojewódzkiej 

miesięczna płaca brutto.  

    

 POTENCJAŁ I ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARU  

gospodarczy W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obszar ten przeznaczono jako teren inwestycyjny. W 
pobliżu obszaru rewitalizacji przebiegać będzie 
obwodnica Pawłowic – tzw. droga główna południowa.     

 

Planowany przebieg drogi głównej południowej przedstawia poniższy rysunek 
(patrz zielona linia).  

 
Źródło. Pawłowice. Plan Gminy z układem tras rowerowych. Skala 1:25000. 
Wydanie II, grudzień 2005 r. Wydawca Urząd Gminy Pawłowice.  
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 CHARAKTERYSTYKA. ANALIZA STANU OBECNEGO 

Obszar rewitalizowany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przewidziany jest pod działalność usługową i handlową (jako 
miejsce dla rozwoju małych  
i średnich przedsiębiorstw). Jest to teren popegeerowski o strategicznym 
położeniu i dużym potencjale ekonomicznym. Najistotniejszym problemem tego 
obszaru jest brak przygotowania terenu pod inwestycje. W obecnym kształcie 
teren jest niedostępny dla inwestorów chcących rozpocząć tam działalność 
gospodarczą. Teren ten graniczy bezpośrednio z pasem drogowym 
planowanej obwodnicy Pawłowic – drogi głównej południowej. 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny obszaru 
rewitalizacji oznaczone są symbolem P, U – tereny produkcyjno – usługowe.   

 
Ulica Mickiewicza wraz z przyległymi terenami inwestycyjnymi.  

3.4.3 Obszar rewitalizacji nr 3 (obszar historycznego centrum gminy) 
  

 GRANICE OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Obszar rewitalizowany nr 3 znajduje się w sołectwie Pawłowice. Jego granice 
wyznaczają drogi. Od południa jest to ul. Nowa oraz ul. Grzybowa. Od 
wschodu jest to droga krajowa nr 81, która na tym odcinku biegnie pod nazwą 
ul. Katowicka, od zachodu droga gminna ul. Mickiewicza. Od północy obszar 
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rewitalizowany zamyka ul. Pszczyńska, ul. Zjednoczenia oraz ul. Polna. Obszar 
ten zajmuje powierzchnię około 0,6 km2 i przedstawiony jest na poniższym 
rysunku (kolor różowy).  

 

Źródło. Pawłowice. Plan Gminy z układem tras rowerowych. Skala 1:25000. 
Wydanie II, grudzień 2005 r. Wydawca Urząd Gminy Pawłowice.  

 
 MIEJSCE OBSZARU REWITALIZOWANEGO NR 3 W STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar rewitalizacji nr 3 należy do OBSZARU CENTRALNEGO GMINY PAWŁOWICE, 
w skład którego wchodzi sołectwo Pawłowice i Pniówek. Obszar ten pełni rolę 
centrum administracyjno-gospodarczego Gminy. Na tym obszarze 
zlokalizowana jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”. 

Obszar rewitalizacji nr 3 jest częścią strategicznego węzła rozwojowego o 
kluczowym znaczeniu dla rozwoju Pawłowic o nazwie HISTORYCZNE CENTRUM 
GMINY w Pawłowicach. Jest to teren obejmujący obszar po zachodniej i 
wschodniej stronie ulicy Katowickiej (DK 81), od skrzyżowania z ulicą Pszczyńską 
do wiaduktu nad torami kolejowymi. Jest to część gminy,  
w której zlokalizowane są usługi administracyjne (Urząd Gminy, Policja,), 
finansowe, kulturalne (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna) i 
handlowe.  

 HISTORIA OBSZARU REWITALIZOWANEGO  
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W Katalogach (schematyzmach) Diecezji Katowickiej utrzymuje się, że po raz 
pierwszy miejscowość tę wymieniono w dokumencie z 1293 roku, choć niektóre 
dokumenty wskazują, że nazwa miejscowości jest wymieniona już w 
dokumencie z 13 listopada 1281 r. Pawłowice ulokowane zostały według 
prawa niemieckiego.  Również w tym okresie powstała pawłowicka parafia. W 
1596 roku ukończono budowę jednego z pierwszych w tej części Górnego 
Śląska murowanego kościoła na terenach wiejskich. Pierwsza wzmianka o 
pawłowickim probostwie pochodzi z roku 1679. Obecny budynek probostwa 
wybudowany został w latach 1906 – 1907. W 1916 roku do Pawłowic zostały 
sprowadzone Siostry Służebniczki Najświętszej Maryji Panny. Pierwszy budynek 
szkolny pochodził najprawdopodobniej z XVI wieku. W XIX wieku oddano do 
użytkowania nową szkołę. Roku 1907 sięgają tradycje finansowe Gminy, gdyż 
wtenczas na terenie wioski utworzono kasę Reiffeisena, w 1929 roku zmieniono 
jej nazwę na Kasę Oszczędności i Pożyczek im. Stefczyka. Od 1966 roku 
funkcjonuje jako Bank Spółdzielczy w Pawłowicach. W roku 1927 utworzono na 
terenie Pawłowic Spółdzielnię Mleczarską.       

 KRYTERIA WYBORU OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Obszar wymaga rewitalizacji ze względu na następujące czynniki:  

 

 Występowanie obiektów o wartości kulturowej i architektonicznej, w tym 
wpisanych do rejestru zabytków. 

 Negatywne oddziaływanie szkód górniczych.  
 Występowanie zdegradowanych obszarów należących do stref ochrony 

konserwatorskiej. 
 Występowanie obszarów nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni o 

dużym potencjale gospodarczym. 
 Zły stan infrastruktury społecznej (zwłaszcza kulturalnej), powodujący 

konieczność nadania obiektom i terenom zdegradowanym nowych 
funkcji edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i 
kulturalnych. 

 Niespełnianie przez teren funkcji zapisanych w dokumentach 
programowych  
i strategicznych Gminy. 

 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych dla młodzieży. 
 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych dla osób starszych  

i niepełnosprawnych.   
 Obszar o dużym potencjale dla projektów skierowanych do organizacji 

pozarządowych.  
 Niski poziom wykształcenia mieszkańców i dominacja przemysłu i 

budownictwa  
w strukturze zatrudnienia. 

 Spadek liczby ludności. 
 Bezradność mieszkańców w sprawach opiekuńczo wychowawczych.   
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 Niski wskaźnik przedsiębiorczości oraz niższa od średniej wojewódzkiej 
miesięczna płaca brutto.  

    

 POTENCJAŁ I ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARU  

architektoniczny Kościół p.w. Jana Chrzciciela oraz zrewiatalizowany park i 
plac przy Urzędzie Gminy.  

przyrodniczy 
turystyczny 
edukacyjny 

Miejsce centrum kulturalne gminy, miejsce spędzania 
wolnego czasu oraz miejsce stykania się tras rowerowych 
na terenie gminy. Funkcjonujący dom kultury i biblioteka 
gminna stanowią o centralnym charakterze na mapie 
kulturalnej gminy   

gospodarczy Jako centrum administracyjne i gospodarcze   
 

 CHARAKTERYSTYKA. ANALIZA STANU OBECNEGO 

Obszar rewitalizowany nr 3 jest objęty strefą „A” – pełnej ochrony 
konserwatorskiej. Strefa obejmuje teren kościoła parafialnego p.w. św. Jana 
Chrzciciela z cmentarzem rzymsko – katolickim. Granice strefy obejmuje teren 
kościoła wraz z przyległym cmentarzem oraz budynkiem parafialnym. 
Elementami stanu zachowania są: kościół, plebania, kapliczka przed 
kościołem, cmentarz, oraz jego historyczne rozplanowanie, starodrzew.  

Dodatkowo w ramach obszaru rewitalizowanego występuje również strefa 
ochrony konserwatorskiej „E” obejmująca teren położony na zachód od 
kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela od ulicy Zjednoczenia.    

Obszar rewitalizacji nr 3 jest miejscem integrującym społeczność lokalną, 
jednoznacznie identyfikowanym z centrum. Na uwagę zasługuje zły stan 
infrastruktury kultury, przez który Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w 
Pawłowicach nie spełnia wymaganych funkcji. Ciasne pomieszczenia 
zbudowanego w 1966 roku budynku nie są dostosowane do aktualnych 
wymagań. Aktualna scena i widownia nie jest dostosowana do wymogów 
przeprowadzania poważnych imprez kulturalnych. W budynkach Gminnego 
Ośrodka Kultury ma siedzibę wiele organizacji pozarządowych oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna. Biblioteka mieści się w ciasnych pomieszczeniach na 
piętrze, bez możliwości dojazdu dla osób niepełnosprawnych.  

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren pod 
budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury  oznaczony jest symbolem UK, UA, UZ, 
UG, K – usługi kultury, usługi administracyjne, usługi zdrowia, usługi gastronomi i 
tereny parkingów.   

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren pod 
budynkiem planowanej biblioteki publicznej oznaczony jest symbolem MU – 
tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej.   
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Po prawej aktualna biblioteka mieszcząca się w ciasnych pomieszczeniach. Po 
lewej budynek przeznaczony do wyburzenia i wybudowania nowego gmachu 
biblioteki.  
 

 DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE  

W ramach już podjętych działań rewitalizacyjnych Gmina Pawłowice 
zrealizowała inwestycje ważne dla przywrócenia funkcji obszarów centralnych, 
dbając o ich funkcjonalność  
i atrakcyjność. W 2004 r. zrealizowano przebudowę ronda w ulicach 
Świerczewskiego  
i Zjednoczenia. W 2006 r. wykonano rewitalizację parku przy kościele p.w. św. 
Jana Chrzciciela, parking i plac przy Urzędzie Gminy Pawłowice. Inwestycje te 
sfinansowano z budżetu Gminy.  
 

 

 

Wykonanie placu w centralnym miejscu gminy Pawłowice było kamieniem 
milowym procesu rewitalizacji historycznej części gminy.   
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Zagospodarowany park przy kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. 
Efekt rozpoczętego już procesu rewitalizacji przez Gminę Pawłowice.   

 

 

 

3.3.4 Obszar rewitalizacji nr 4 (teren poprzemysłowy)  
 

 GRANICE OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Obszar rewitalizowany nr 4 znajduje się na granicy sołectwa Pawłowice i 
Pniówek. Teren sąsiaduje bezpośrednio z Kopalnią Węgla Kamiennego 
„Pniówek”. Jest to obszar, którego zachodnią granicę wyznacza ulica 
Poligonowa a pozostałe granice oparte są o głowicę wschodnią KWK 
„Pniówek”. Obszar ten zajmuje powierzchnię około 0,27 km2 i zaznaczony jest 
na poniższym rysunku kolorem turkusowym.    
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 Źródło. Pawłowice. Plan Gminy z układem tras rowerowych. Skala 1:25000. 
Wydanie II, grudzień 2005 r. Wydawca Urząd Gminy Pawłowice.  

 
 MIEJSCE OBSZARU REWITALIZOWANEGO NR 2 W STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar rewitalizacji nr 4 należy do OBSZARU CENTRALNEGO GMINY PAWŁOWICE, 
w skład którego wchodzi sołectwo Pawłowice i Pniówek. Obszar ten pełni rolę 
centrum administracyjno-gospodarczego Gminy. Na tym obszarze 
zlokalizowana jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”. 

 KRYTERIA WYBORU OBSZARU REWITALIZOWANEGO 

Obszar wymaga rewitalizacji ze względu na następujące czynniki:  

 Występowanie obszarów nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni o 
dużym potencjale gospodarczym. 

 Negatywne oddziaływanie szkód górniczych.  
 Niespełnianie przez teren funkcji zapisanych w dokumentach 

programowych  
i strategicznych Gminy. 

 Poprzemysłowy charakter obszaru. 
 Brak uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje.  
 Spadek liczby ludności. 
 Niski wskaźnik przedsiębiorczości oraz niższa od średniej wojewódzkiej 

miesięczna płaca brutto.  
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 POTENCJAŁ I ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARU  

gospodarczy W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obszar ten przeznaczono jako teren produkcyjny   
 

 
 CHARAKTERYSTYKA. ANALIZA STANU OBECNEGO 

Obszar rewitalizowany nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przewidziany jest pod działalność produkcyjną oraz jako tereny 
zieleni parkowej. Jest to teren poprzemysłowy o dużym potencjale 
ekonomicznym. Najistotniejszym problemem tego obszaru jest brak 
przygotowania terenu pod inwestycje. W obecnym kształcie teren jest 
niedostępny dla inwestorów zamierzających rozpocząć tam działalność 
gospodarczą.  

   

 

Obszar rewitalizacji nr 4 wymaga pilnej interwencji.  
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4. Planowana działania w latach 2007 – 2013 i w latach następnych 
na obszarze rewitalizowanym  

 

W ramach środków finansowych Unii Europejskiej zaprogramowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, 
w ramach rewitalizacji można uzyskać dofinansowanie jedynie na następujące typy 
inwestycji:    

• Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ 
powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: 
gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne  
i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 
społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o 
charakterze mieszkalnym). 

• Zagospodarowywanie przestrzeni, w tym budowa, przebudowa i remont 
obiektów  na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 
społeczne i kulturalne wraz  
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji 
istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 
rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). 

• Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont  
użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: 
gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, 
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do 
likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 
rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). 

• Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność 
gospodarczą,  
z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom. 

• Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia 
bezpieczeństwa  
w przestrzeniach publicznych. 

• Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych 
mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz 
z utylizacją azbestu. 
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Planowane działania rewitalizacyjne w latach 2008 – 2013 wyznaczonych obszarach gminy Pawłowice.  

OBSZAR 
REWITAL
IZACJI 

PLANOWANE PROJEKTY 
DZIAŁANIA PRZESTRZENNE  

ETAPY / ELEMENTY WDRAŻANIA 
PROJEKTÓW  

PODMIOTY 
UCZESTNICZĄCE / 
PARTNERZY  

DZIAŁANIA DODTAKOWE  
/DZIAŁANIA SPOŁECZNE I 
DZIAŁANIA 
GOSPODARCZE/ 

CELE PROJEKTU  

O
BS

ZA
R 

RE
W

IA
TA

LI
ZA

C
JI

  
N

R 
I  

Remont i adaptacja 
budynku Ośrodka 
Zdrowia w Pawłowicach 
na Rodzinne Centrum 
Edukacji i Profilaktyki 
Zdrowia wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu     

• Adaptacja budynku Ośrodka 
Zdrowia  
w Pawłowicach,  

• Budowa ścieżki dydaktyczno – 
przyrodniczej na terenie parku, 

• Budowa ścieżki zdrowia i placu 
zabaw,  

• Uporządkowania parku z 
zabytkowym drzewostanem     

- Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
- Gminny Zespół Oświaty  
  

- działalność szkoleniowa 
na rzecz rodzin,  
- wolontariat na rzecz 
osób starszych 
- program edukacji 
nieformalnej dla 
młodzieży  

edukacyjne 
turystyczne 
rekreacyjne 
społeczne 
kulturalne  

O
BS

ZA
R 

RE
W

ITA
IZ

A
C

JI
 N

R 
II 

Kompleksowe 
przygotowanie terenu 
przeznaczonego pod 
działalność 
gospodarczą   

• Przebudowa drogi wraz z 
odwodnieniem ulicy Nowej w 
Pawłowicach 

--- --- gospodarcze 
 

• Przebudowa budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury jako centrum 
integracji społeczności lokalnej.  

- Gminny Ośrodek 
Kultury 
- organizacje 
pozarządowe    

- uniwersytet trzeciego 
wieku    

edukacyjne 
turystyczne 
rekreacyjne 
społeczne 
kulturalne 

 
 
 
 
Utworzenie centrum 
kulturalno – 
edukacyjnego Gminy 
Pawłowice, etap III i IV*  
 

• Budowa gmachu Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

- Gminny Ośrodek 
Kultury  
- Gminna Biblioteka 
Publiczna 
- organizacje 
pozarządowe  

- spotkania autorskie  
- otwarte dni książki w 
Pawłowicach   

edukacyjne 
turystyczne 
rekreacyjne 
społeczne 
kulturalne 

O
BS

ZA
R 

RE
W

ITA
IZ

A
C

JI
  

N
R 

III 

Podniesienie 
bezpieczeństwa w 
Gminie Pawłowice  

• Rozbudowa systemu monitoringu w 
celu podniesienia bezpieczeństwa 
w Pawłowicach  

- Komisariat Policji w 
Pawłowicach  

--- społeczne  



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOWICE 

 
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY PAWŁOWICE 

79 
 

O
BS

ZA
R 

RE
W

ITA
IZ

A
C

JI
 

N
R 

IV
 

Kompleksowe 
przygotowanie terenu 
przeznaczonego pod 
działalność 
gospodarczą   

• Zabudowa urządzeń służących 
organizacji imprez masowych 

• Zabudowa urządzeń sportu i 
rekreacji 

• Budowa alej spacerowych, ścieżek 
rowerowych, tras biegowych i 
narciarskich  

  gospodarcze 
turystyczne  
 

* w I etapie rewitalizacji wykonano plac przy Urzędzie Gminy wraz z parkingiem, w II etapie rewitalizacji zagospodarowano park przy kościele p.w. św. Jana 
Chrzciciela. 
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5. Plan finansowy rewitalizacji na lata 2007 – 2013 i na lata następne  
 

LP ZADANIE LATA 
REALIZACJI 

NAKŁADY 
FINANSOWE W 
LATACH 2007 -

2013 

ŹRÓDŁA 
FINANSOWANIA 

1 Remont i adaptacja budynku 
Ośrodka Zdrowia w 
Pawłowicach na Rodzinne 
Centrum Edukacji i Profilaktyki 
Zdrowia wraz z 
zagospodarowaniem terenu     

2008 – 2010  4 000 000 zł.  - Budżet Gminy 
(alternatywnie 
środki Unii 
Europejskiej)   

2 Kompleksowe przygotowanie 
terenu przeznaczonego pod 
działalność gospodarczą. 
Przebudowa drogi wraz z 
odwodnieniem ulicy Nowej w 
Pawłowicach   

2008 - 2010 2 300 000 zł.  - Budżet Gminy 
(alternatywnie 
środki Unii 
Europejskiej)   

3 Utworzenie centrum 
kulturalno – edukacyjnego 
Gminy Pawłowice, etap III - 
przebudowa budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury 
jako centrum integracji 
społeczności lokalnej. 

2009-2011 6 000 000 zł.  - Budżet Gminy 
(alternatywnie 
środki Unii 
Europejskiej)   

4 Utworzenie centrum 
kulturalno – edukacyjnego 
Gminy Pawłowice, etap IV - 
budowa gmachu Gminnej 
Biblioteki Publicznej 

2009 - 2011 6 000 000 zł. - Budżet Gminy 
(alternatywnie 
środki Unii 
Europejskiej)   

5 Podniesienie bezpieczeństwa 
w Gminie Pawłowice. 
Rozbudowa systemu 
monitoringu w celu 
podniesienia bezpieczeństwa 
w Pawłowicach   

2009 – 2013 1 000 000 zł.  - Budżet Gminy 
(alternatywnie 
środki Unii 
Europejskiej)   

6 Kompleksowe przygotowanie 
terenu przeznaczonego pod 
działalność gospodarczą  

2010 – 2013  2 000 000 zł.  - Budżet Gminy 
(alternatywnie 
środki Unii 
Europejskiej)   
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6. System wdrażania  
 

System wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice” powiązany 
będzie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy i gminnych jednostek 
organizacyjnych. Osobami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych 
projektów Programu będą merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice. 
Zadaniem poszczególnych osób będzie opracowanie i wdrożenie procedur 
monitorowania procesów realizacyjnych, komunikowanie się z projektodawcami w 
sprawach realizacji projektów i sporządzania raportów dla Wójta Gminy. 

Konkretne projekty będą wdrażane zgodnie z zasadami wydatkowania środków 
według źródeł ich pochodzenia (krajowych i UE). Realizacja indywidualnych 
projektów zgłoszonych do Programu zależy od instytucji, które je zgłosiły. 

 

7. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej  
 

7.1 System monitorowania  
 

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Pawłowice” konieczne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych 
projektów wchodzących w zakres Programu oraz wydatków ponoszonych na ich 
realizację. Proces monitorowania obejmie analizę danych, które obrazować będą 
tempo i stan zaawansowania wdrażanych projektów. Za proces monitorowania 
będzie odpowiedzialny Zastępca Wójta Gminy oraz Referat Informatyki, Promocji  
i Integracji Europejskiej, który pełnił będzie funkcję zespołu zadaniowego ds. 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice. Każdorazowo po zakończeniu 
realizacji danego projektu Referat Informatyki, Promocji i Integracji Europejskiej 
opracuje indywidualny raport końcowy. Raporty końcowe dla poszczególnych 
projektów będą opiniowane przez Zastępcę Wójta i przedkładane Wójtowi Gminy. 
Raz na dwa lata Wójt będzie przedkładać opracowanie pt. „Raport na temat 
wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice” Radzie Gminy 
Pawłowice. 

W celu oceny postępów w realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Pawłowice” można wybrać i przyjąć poszczególne wskaźniki monitorowania z listy 
zaproponowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, będących 
załącznikiem do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.  
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 7.2 Ocena (ewaluacja) 
 

Oceny wyników realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice” 
dokona Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice. 
Ewaluacja będzie polegała na weryfikacji założeń przyjętych w Programie, 
dotyczących poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Programie. Po 
przeprowadzeniu oceny zostaną sformułowane zalecenia naprawcze, mające na 
celu pełne wdrożenie planowanych przedsięwzięć. Za wykonanie poszczególnych 
zaleceń odpowiedzialne będą merytoryczne Wydziały Urzędu Gminy lub gminne 
jednostki organizacyjne. Ocenie zostaną poddane poszczególne przedsięwzięcia 
oraz wskaźniki właściwe dla danego projektu. 

Ocena powinna obejmować: 

- sprawdzenie czy dany projekt został wykonany, 

- porównanie planowanego i rzeczywistego okresu realizacji projektu, 

- porównanie planowanego i rzeczywistego kosztu projektu, 

- sprawdzenie czy zostały rozliczone koszty kwalifikowane projektu oraz czy 
osiągnięto zaplanowaną 

wielkość oraz poziom uzyskanego dofinansowania z funduszy zewnętrznych, 

- sprawdzenie rodzaju i wielkości osiągniętych wskaźników projektu, 

- sprawdzenie sposobu zarządzania projektem po jego zakończeniu. 

7.3 Sposoby komunikacji społecznej  
 

Przewiduje się, że opracowanie metodą planowania partnerskiego oraz realizacja 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Pawłowice” przyczyni się do integracji 
lokalnej społeczności oraz wzrostu jej aktywności w celu zmiany obecnego stanu 
społeczno - gospodarczego. Zachętą do podejmowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych będzie informowanie o realizacji „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Pawłowice”, wyjaśnianie społeczności lokalnej, jakie korzyści 
dają jej projekty rewitalizacyjne oraz promocja sukcesów osiągniętych przez projekty 
oraz ich autorów. 

Komunikacja ma zapewnić wszystkim partnerom Programu: 

• dostęp do pełnej informacji o Programie, 
• pobudzenie społeczności lokalnej do wyrażenia własnych opinii, 
• wzajemne porozumienie między partnerami biorącymi udział w rewitalizacji. 

W związku z powyższym w procesie komunikacji społecznej Urząd Gminy Pawłowice 
zapewni powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w 
ramach funduszy strukturalnych, o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 
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obowiązujących w tym zakresie procedurach dla wszystkich zainteresowanych 
realizacją projektów na terenie gminy Pawłowice. 

Podstawowym medium informacyjnym będzie informacja na gminnym portalu 
internetowym oraz informacja w prasie lokalnej. Ponadto można wziąć pod uwagę 
organizację spotkań informacyjnych  
i konsultacyjnych z przedstawicielami społeczności lokalnej. Zainteresowani 
przygotowaniem projektów oraz wniosków o dofinansowanie ich realizacji będą 
mogli również uzyskać informacje  
w Urzędzie Gminy, w Referacie Informatyki, Promocji i Integracji Europejskiej.  
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