
 

 
ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biala, 

tel. (0-33) 810-10-54, 816-41-42, fax.: (0-33) 810-09-78 
www.bfesa.com         e-mail:bfesa@bfesa.com 

Sad Rejonowy w Bielsku-Bialej, RHB 3363; Zarzad : Malgorzata Skucha; kapital 
zakladowy 6.509.000 zl 

Czlonek Polskiej Izby Ekologii 
NIP: 937-21-69-208; REGON 072132702 

 
Program  

Ochrony Srodowiska 
Gminy Pawlowice 

 
 

 
 
 
 

 
 

BIELSKO-BIALA,   MAJ 2002 r. 



 
 
 

Program  
Ochrony Srodowiska  

Gminy Pawlowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespól autorski: 
 

Andrzej Blarowski  
Agnieszka Chylak 
Mariusz Polanski 
Jerzy Rapacz 
Malgorzata Skucha 
Ewa Strzalkowska 
Zygmunt Wyroba  

 
 
 
 
 
 

Zespól autorski pragnie zlozyc serdeczne podziekowanie 
pracownikom Urzedu Gminy Pawlowice za udostepnienie 
niezbednych materialów oraz poswiecony czas w przygotowaniu 
niniejszego opracowania. 



SPIS TRESCI 

1 WSTEP...........................................................................................................................8 

1.1 Cel opracowania ......................................................................................................8 

1.2 Opis przyjetej metodyki ..........................................................................................8 

1.3 Lokalizacja Gminy Pawlowice ..............................................................................11 

1.4 Historia....................................................................................................................12 

1.5 Geologia..................................................................................................................13 

1.6 Klimat i szata roslinna...........................................................................................13 

1.7 Sytuacja spoleczna, zaludnienie, ruch naturalny ludnosci ..............................14 

1.8 Struktura utrzymania i zatrudnienia ....................................................................15 

1.9 Charakterystyka sektora gospodarczego...........................................................15 

1.10 Strategiczne zalozenia rozwoju Gminy Pawlowice............................................16 

1. Cel rozwoju Gminy Pawlowice .................................................................................16 

2 KIERUNKI OCHRONY SRODOWISKA W GMINIE PAWLOWICE...........................18 

2.1 Gospodarka wodno-sciekowa..............................................................................18 
2.1.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu .........................................................18 

2.1.1.1 Hydrografia...................................................................................................18 
2.1.1.2 Wykorzystanie zasobów wodnych...............................................................19 
Jakosc wód podziemnych............................................................................................22 
Solectwa.......................................................................................................................29 

2.1.2 Planowane cele w dziedzinie gospodarki wodno-sciekowej uwzgledniajace 
dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. ...............................................................31 
2.1.3 Lista przedsiewziec priorytetowych.....................................................................36 

2.1.3.1 Priorytety krótkookresowe – do roku 2004..................................................36 
2.1.3.2 Priorytety dlugookresowe – do roku 2015 ...................................................36 

2.1.4 Analiza techniczno-ekonomiczna........................................................................37 
2.1.5 Analiza formalno-prawna.....................................................................................39 
2.1.6 Matryca logiczna ..................................................................................................42 
2.1.7 Wnioski.................................................................................................................45 

2.2 Gospodarka odpadami ..........................................................................................47 
2.2.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami .....................47 

2.2.1.1 Odpady komunalne......................................................................................47 
2.2.1.2 Odpady inne niz komunalne ........................................................................51 
2.2.1.3 Odpady niebezpieczne ................................................................................53 

2.2.2 Zalozenia programu gospodarki odpadami.........................................................54 
2.2.2.1 Prognoza powstawania i bilans odpadów komunalnych.............................54 

2.2.3 Okreslenie stanu docelowego .............................................................................56 



Program Ochrony Srodowiska Gminy Pawlowice                             

 4 

2.2.3.1 Cele krótkoterminowe do roku 2004............................................................59 
2.2.3.2 Cele dlugoterminowe do roku 2015.............................................................59 
2.2.3.3 Lista przedsiewziec priorytetowych.............................................................60 

2.2.4 Analiza techniczno-ekonomiczna zadan gospodarki odpadowej .......................61 
2.2.5 Analiza formalno-prawna.....................................................................................62 

Matryca logiczna................................................................................................................65 
2.2.6 Wnioski.................................................................................................................67 

2.3 Ochrona ziemi i gleb..............................................................................................68 
2.3.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu .........................................................68 
2.3.2 Planowane cele w zakresie ochrony ziemi i gleb uwzgledniajace wymogi Unii 
Europejskiej......................................................................................................................71 

2.3.2.1 Cele krótkoterminowe do roku 2004............................................................71 
2.3.2.2 Cele dlugoterminowe do roku 2015.............................................................71 

2.3.3 Lista przedsiewziec priorytetowych.....................................................................71 
2.3.4 Analiza techniczno – ekonomiczna .....................................................................74 
2.3.5 Analiza formalno prawna .....................................................................................75 
2.3.6 Matryca logiczna ..................................................................................................77 

2.4 Ochrona powietrza.................................................................................................81 
2.4.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu .........................................................81 
2.4.2 Cele krótkoterminowe do 2004r...........................................................................83 
2.4.3 Cele dlugoterminowe do 2015r............................................................................84 
2.4.4 Lista przedsiewziec priorytetowych.....................................................................84 
2.4.5 Analiza techniczno-ekonomiczna........................................................................85 
2.4.6 Analiza formalno-prawna.....................................................................................86 
2.4.7 Matryca logiczna ..................................................................................................90 
2.4.8 Wnioski.................................................................................................................92 

2.5 Ochrona przed halasem........................................................................................93 
2.5.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu .........................................................93 

2.5.1.1 Halas przemyslowy......................................................................................95 
2.5.1.2 Halas drogowy .............................................................................................95 
2.5.1.3 Halas kolejowy .............................................................................................96 
2.5.1.4 Halas lotniczy...............................................................................................96 

2.5.2 Cele krótkoterminowe do 2004r...........................................................................97 
2.5.3 Cele dlugoterminowe do 2015r............................................................................97 
2.5.4 Lista przedsiewziec priorytetowych.....................................................................97 

2.5.4.1 Ochrona przed halasem przemyslowym.....................................................98 
2.5.4.2 Ochrona przed halasem drogowym.............................................................98 
2.5.4.3 Ochrona przed halasem kolejowym ............................................................99 
2.5.4.4 Zagrozenie halasem lotniczym..................................................................100 

2.5.5 Analiza techniczno-ekonomiczna......................................................................100 
2.5.6 Analiza formalno-prawna...................................................................................101 
2.5.7 Matryca logiczna ................................................................................................106 
2.5.8 Wnioski...............................................................................................................108 

2.6 Ochrona przyrody................................................................................................109 
2.6.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu .......................................................109 

2.6.1.1 Zbiorowiska roslinne. .................................................................................109 
2.6.1.2 ospodarka lowiecka, rybactwo i wedkarstwo ............................................115 
2.6.1.3 Zielen urzadzona .......................................................................................118 



Program Ochrony Srodowiska Gminy Pawlowice                             

 5 

2.6.1.4 Ochrona gatunkowa roslin i zwierzat.........................................................121 
2.6.2 Planowane cele w dziedzinie ochrony przyrody (cele krótkoterminowe do roku 
2004 oraz cele dlugoterminowe do roku 2015), uwzgledniajace dostosowanie do 
wymogów Unii Europejskiej. ..........................................................................................124 

2.6.2.1 Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych..........................................124 
2.6.2.2 Zalesienia i zadrzewienia w gminie ...........................................................126 

2.6.3 Lista przedsiewziec priorytetowych w zakresie ochrony przyrody, lesnictwa  i 
edukacji ekologicznej .....................................................................................................126 

2.6.3.1 Zadania krótkookresowe (2002 – 2004 r.).................................................126 
2.6.3.2 Zadania dlugookresowe (2002 – 2015) .....................................................127 
2.6.3.3 Okreslenie programu dzialan, wynikajacego z zaspokojenia potrzeb w 
zakresie realizacji przedsiewziec krótko- i dlugookresowych...................................127 
2.6.3.4 Okreslenie proponowanych zadan i szacunkowych kosztów w ochronie 
przyrody, lesnictwa i edukacji ekologicznej...............................................................128 

2.6.4 Analiza formalno-prawna...................................................................................131 
2.6.5 Matryca logiczna ................................................................................................137 

2.7 Edukacja ekologiczna..........................................................................................142 
2.7.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu w dziedzinie edukacji ekologicznej
 142 
2.7.2 Planowane cele krótkookresowe i dlugookresowe w dziedzinie edukacji 
ekologicznej ...................................................................................................................145 

2.7.2.1 Zadania w zakresie edukacji ekologicznej ................................................146 
2.7.3 Analiza techniczno-ekonomiczna......................................................................148 
2.7.4 Analiza formalno-prawna...................................................................................149 
2.7.5 Matryca logiczna ................................................................................................151 

3 MOZLIWOSCI FINANSOWE GMINY PAWLOWICE...............................................154 

3.1 Mozliwosci finansowania projektów inwestycyjnych......................................154 

3.2 Analiza ekonomiczno-finansowa budzetu gminy Pawlowice.........................156 

3.3 Zdolnosci inwestycyjne – prognoza budzetu Gminy Pawlowice na lata 2003  
2015 158 

3.4 Wnioski wynikajace z analizy budzetu Gminy Pawlowice w latach 2000-2001 
oraz w prognozowanym okresie do 2015 roku.............................................................161 

4 SPOSOBY I KRYTERIA OKRESLANIA PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH 
UMOZLIWIAJACYCH PRZYGOTOWYWANIE WIELOLETNICH PLANÓW 
INWESTYCYJNYCH.........................................................................................................163 

5 SYSTEM OCENY REALIZACJI PROGRAMU WRAZ Z PROPONOWANYMI 
WSKAZNIKAMI.................................................................................................................165 

5.1 Mierniki (wskazniki) ekorozwoju........................................................................165 
5.1.1 Wskazniki ekorozwoju w Unii Europejskiej........................................................167 
5.1.2 Mierniki wg Polityki Ekologicznej Panstwa........................................................169 
5.1.3 Mierniki na poziomie województwa...................................................................171 



Program Ochrony Srodowiska Gminy Pawlowice                             

 6 

6 LISTA PRZEDSIEWZIEC PRIORYTETOWYCH – HARMONOGRAM DZIALAN ..175 

7 MOZLIWOSCI POZYSKIWANIA DOFINANSOWANIA...........................................182 
Fundusze pomocowe.................................................................................................182 
Emisja obligacji komunalnych....................................................................................182 
Partnerstwo Publiczno Prywatne...............................................................................182 

8 BIBLIOGRAFIA.........................................................................................................185 
 
SPIS TABEL 
 
Tabela 1-1 Ruch naturalny ludnosci ................................................................................14 
Tabela 2-1Przeplywy charakterystyczne rzeki Pszczynki  w przekroju posterunku 

wodowskazowego „Pszczyna” ................................................................................19 
Tabela 2-2 Przeplywy charakterystyczne rzeki Piotrówki  w przekroju posterunku 

wodowskazowego „Zebrzydowice”.........................................................................19 
Tabela 2-3 Przeplywy charakterystyczne rzeki Pielgrzymówki  w przekroju 

posterunku wodowskazowego „Zebrzydowice”....................................................20 
Tabela 2-4  Monitoring wód podziemnych GZWP „Jastrzebie”  za rok 2000 .............23 
Tabela 2-5 Struktura zuzycia wody dla Gminy...............................................................24 
Tabela 2-6  Monitoring wód rzeki Pszczynki  za lata 1999 - 2000.................................26 
Tabela 2-7 Monitoring wód rzek Piotrówki i Pielgrzymówki za lata 1999 - 2000 ........27 
Tabela 2-8 Jakosc scieków doplywajacych do oczyszczalni OP2 oraz scieków 

oczyszczonych, stan za 2001 rok.............................................................................28 
Tabela 2-9  Bilans scieków bytowo – gospodarczych ..................................................29 
Tabela 2-10 Gospodarka wodno sciekowej w kopalni KWK „Pniówek” (wg stanu na 

2000 rok)......................................................................................................................30 
Tabela 2-11 Prognoza potrzeb inwestycyjnych dla kanalizacji ....................................33 
Tabela 2-12 Zestawienie zakresu rzeczowego robót kanalizacyjnych........................35 
Tabela 2-13 Szczególowe zestawienie rzeczowo-finansowe zadan do zrealizowania  

w zakresie gospodarki wodno-sciekowej – wariant pelny....................................38 
Tabela 2-14 Bilans odpadów komunalnych w Gminie Pawlowice...............................48 
Tabela 2-15 Sklad odpadów komunalnych [%] ..............................................................48 
Tabela 2-16 Potencjalna ilosc poszczególnych frakcji w odpadach komunalnych do 

przerobu lub odzysku [Mg].......................................................................................49 
Tabela 2-17 Prognoza powstawania odpadów komunalnych na terenie 

GminyPawlowice w latach 2002-2015......................................................................56 
Tabela 2-18 Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w latach 2002-2015 .......56 
Tabela 2-19 Scenariusz I - szczególowe zestawienie rzeczowo-finansowe ...............61 
Tabela 2-20 Scenariusz II - szczególowe zestawienie rzeczowo-finansowe ..............61 
Tabela 2-21 Aktualne uzytkowanie terenów w Gminie Pawlowice ..............................68 
Tabela 2-22 Struktura gospodarstw rolnych w Gminie Pawlowice .............................69 
Tabela 2-23 Zawartosc metali ciezkich w glebie w Gminie Pawlowice .......................70 
Tabela 2-24 Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb...........................71 
Tabela 2-25Cele dlugoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb.............................71 
Tabela 2-26 Zadania priorytetowe w zakresie ochrony ziemi i gleb i szacunkowe 

koszty w ujeciu optymistycznym.............................................................................74 
Tabela 2-27 Wariat realistyczny wykonania zadan priorytetowych w zakresie 

ochrony ziemi i gleb oraz szacunkowe ich koszty w ujeciu realistycznym........75 
Tabela 2-28Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony powietrza...............................83 
Tabela 2-29 Cele dlugoterminowe w zakresie ochrony powietrza...............................84 



Program Ochrony Srodowiska Gminy Pawlowice                             

 7 

Tabela 2-30 koszty realizacji zadan zwiazanych z ochrona powietrza........................85 
Tabela 2-31 Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony srodowiska przed halasem97 
Tabela 2-32 Cele dlugoterminowe w zakresie ochrony srodowiska przed halasem.97 
Tabela 2-33 Realizacja zadan zwiazanych z ochrona przed halasem.......................100 
Tabela 2-34 Wybrane pólnaturalne nielesne zbiorowiska roslinne na terenie.........111 
Tabela 2-35 Fragmenty naturalnych lasów na terenie gminy Pawlowice .................113 
Tabela 2-36 Stan powierzchniowy obwodów lowieckich na terenie gminy Pawlowice

....................................................................................................................................116 
Tabela 2-37 Pomniki przyrody na terenie gminy Pawlowice, wpisane do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. .............................................................120 
Tabela 2-38 Proponowane maloobszarowe formy ochrony przyrody na terenie 

gminy Pawlowice .....................................................................................................125 
Tabela 2-39 Proponowane pomniki przyrody na terenie gminy Pawlowice .............125 
Tabela 2-40 Okreslenie proponowanych zadan i szacunkowych kosztów w ochronie 

przyrody, lesnictwa i edukacji ekologicznej. Wariant optymistyczny...............128 
Tabela 2-41 Okreslenie proponowanych zadan i szacunkowych kosztów w ochronie 

przyrody, lesnictwa i edukacji ekologicznej. Wariant realistyczny ...................130 
Tabela 0-1 Wariant „maksimum” realizacji zadan niezbednych do wykonania w 

zakresie Edukacji Ekologicznej..............................................................................148 
Tabela 0-2 Wariant „minimum” realizacji zadan niezbednych do wykonania w 

zakresie Edukacji Ekologicznej..............................................................................149 
Tabela 3-1 Budzet Gminy Pawlowice ............................................................................156 
Tabela 3-2 Wskazniki finansowe Gminy Pawlowice ....................................................157 
Tabela 3-3 Bilans dochodów i wydatków gminy Pawlowice ......................................159 
Tabela 3-4 Naklady finansowe na inwestycje a mozliwosci budzetu Gminy............160 
Tabela 4-1 Wagi przeliczeniowe i opis znaczenia poszczególnych wartosci 

wspólczynnika oceny dla kolejnych kryteriów oceny inwestycji ......................164 
Tabela 5-1 Zestaw mierników charakteryzujacych priorytety F Strategii Rozwoju 

Województwa Slaskiego .........................................................................................171 
Tabela 7-1 Podstawowe formy publiczno-prywatnego partnerstwa w sektorze uslug 

komunalnych............................................................................................................184 
 
SPIS RYSUNKÓW 
 
Rysunek 1-1 Gmina Pawlowice - orientacja ...................................................................11 
Rysunek 1-2 Struktura utrzymania i zatrudnienia..........................................................15 
Rysunek 2-1 Rozmieszczenie GZWP w okolicy Pawlowic ............................................21 



1 Wstep  
 
1.1 Cel opracowania 
 
Celem niniejszego opracowania bylo stworzenie Programu Ochrony Srodowiska 
Gminy Pawlowice, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu srodowiska 
naturalnego, do efektywnego zarzadzania srodowiskiem oraz zapewni skuteczne 
mechanizmy chroniace srodowisko przed degradacja, a takze stworzy warunki dla 
wdrozenia wymagan obowiazujacego w tym zakresie prawa Unii Europejskiej. 
  
Program Ochrony Srodowiska okresla polityke srodowiskowa, ustala cele i 
zadania srodowiskowe oraz szczególowe programy zarzadzania srodowiskowego, 
odnoszace sie do aspektów srodowiskowych, usystematyzowanych wedlug 
priorytetów.  
 
Przy tworzeniu Programu przyjeto zalozenie, iz powinien on spelniac role 
narzedzia w pracy przyszlych uzytkowników, ulatwiajacego i przyspieszajacego 
rozwiazywanie zagadnien techniczno-ekonomicznych zwiazanych z przyszlymi 
projektami. 
 
Ponadto celami Programu Ochrony Srodowiska sa: 
 
- rozpoznanie stanu istniejacego i przedstawienie propozycji zadan niezbednych 

do kompleksowego rozwiazania problemów ochrony srodowiska (zadania te w 
wiekszosci stanowia zadania wlasne Gminy), 

- wyznaczenie hierarchii waznosci poszczególnych inwestycji (ustalenie 
priorytetów), 

- przedstawienie rozwiazan technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-
prawnych dla proponowanych dzialan proekologicznych, 

wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji calosci zamierzen 
inwestycyjnych Gminy ze wskazaniem zródel finansowania. 
 
 
1.2 Opis przyjetej metodyki 
 
Rozdzial I opracowania pt.: „Program Ochrony Srodowiska” poswiecony jest 
zagadnieniom ogólnym przyblizajacym charakterystyke Gminy Pawlowice. 
Charakterystyke i ocene stanu aktualnego bedacego podstawa do przygotowania 
programu przedstawiono w rozdziale II, w czesciach opracowania poswieconych 
poszczególnym kierunkom ochrony srodowiska. Rozdzialy III, IV i V dotycza 
mozliwosci finansowania i kryteriów okreslania priorytetów inwestycyjnych oraz 
system oceny Programu. Calosc opracowania zamykaja rozdzialy VI i VII 
ukazujace harmonogram dzialan i mozliwosci pozyskiwania srodków finansowych.  
 
Program Ochrony Srodowiska Gminy Pawlowice opracowano zgodnie z ustawa z 
dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) czyli 
zgodnie z przepisami nowego prawa o ochronie srodowiska, a w szczególnosci: 
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„Art. 14. 1. Polityka ekologiczna panstwa, na podstawie aktualnego stanu 
srodowiska, okresla w szczególnosci: 
1) cele ekologiczne, 
2) priorytety ekologiczne, 
3) rodzaj i harmonogram dzialan proekologicznych, 
4) srodki niezbedne do osiagniecia celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i srodki finansowe. 
2. Polityke ekologiczna panstwa przyjmuje sie na 4 lata, z tym ze przewidziane w 
niej dzialania w perspektywie obejmuja kolejne 4 lata. 
 
Art. 17. 1. Zarzad województwa, powiatu i Gminy, w celu realizacji polityki 
ekologicznej panstwa, sporzadza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne 
programu ochrony srodowiska, uwzgledniajac wymagania, o których mowa w art. 
14. 
2. Projekty programów ochrony srodowiska sa opiniowane odpowiednio przez 
zarzad jednostki wyzszego szczebla lub ministra wlasciwego do spraw 
srodowiska. 
3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawuja organy Gminy, 
program ochrony srodowiska obejmuje dzialania powiatu i Gminy. 
 
Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio 
sejmik województwa, rada powiatu albo rada Gminy. 
2. Z wykonania programów zarzad województwa, powiatu i Gminy sporzadza co 2 
lata raporty, które przedstawia sie odpowiednio sejmikowi województwa, radzie 
powiatu lub radzie Gminy.” 
 
Ponadto Program uwzglednia zapisy: 
 
- Strategii Rozwoju Województwa Slaskiego i Programu Ochrony Srodowiska 

Województwa Slaskiego, 
- Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Pawlowice 
 
Program powstal równiez w oparciu o dane pochodzace z licznych zródel sa to 
przede wszystkim: 
1. Opracowania udostepnione przez Gmine, a w szczególnosci: 

- Projekty budowlano-wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy 
Pawlowice 

- Sprawozdanie z realizacji wykonania budzetu Gminy Pawlowice za 2000 
rok 

- Program Aktywizacji Gospodarczej Gminy Górniczej Pawlowice 
2. Dane zebrane przez zespól autorów Programu, 
3. Opracowania i raporty takich instytucji jak m.in.: 

- Ministerstwo Ochrony Srodowiska, 
- Slaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, 

4. Materialy konferencyjne, 
5. literatura specjalistyczna. 
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Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska 
dotychczasowe programy zrównowazonego rozwoju oraz ochrony 
srodowiska zastapione zostaly programami ochrony srodowiska – z których 
realizacji co 2 lata sporzadzane sa raporty. 
 
Zrównowazony rozwój w mysl prawa polskiego to taki rozwój spoleczno-
gospodarczy, w którym nastepuje proces integrowania dzialan politycznych, 
gospodarczych i spolecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwalosci podstawowych procesów przyrodniczych.  
 
Wprowadzenie zasady zrównowazonego rozwoju niesie ze soba okreslone 
konsekwencje, m.in. takie, iz zagadnienia ochrony srodowiska nalezy rozpatrywac 
systemowo, czyli w powiazaniu z dzialaniami spolecznymi i gospodarczymi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pole ladu spolecznego – spoleczna zasadnosc, akceptacja 
Pole ladu ekonomicznego – ekonomiczna, gospodarcza efektywnosc 
Pole ladu ekologicznego – ekologiczna racjonalnosc 
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1.3 Lokalizacja Gminy Pawlowice 
 
Gmina Pawlowice polozona jest w poludniowej czesci Górnego Slaska, w 
powiecie pszczynskim, województwie slaskim, w bliskim sasiedztwie trzech 
duzych miast: Zor od pólnocy, Jastrzebia Zdrój od zachodu, Pszczyny od strony 
wschodniej. Lokalizacja Gminy jest korzystna równiez z uwagi na bliskosc granicy 
panstwowej z Republika Czeska oraz trzech przejsc granicznych: w Cieszynie, 
Zebrzydowicach i Chalupkach. 
 

 
 

Rysunek 1-1 Gmina Pawlowice - orientacja 
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Gmina Pawlowice obejmuje swym zasiegiem siedem solectw: Golasowice, 
Jarzabkowice, Krzyzowice, Pawlowice, Pielgrzymowice, Pniówek i Warszowice, o 
lacznej powierzchni 75 km2, co stanowi 16% obszaru calego powiatu 
pszczynskiego. Przez Gmine przebiega droga krajowa DK-81 o waznym 
znaczeniu komunikacyjnym, umozliwiajaca polaczenie z osrodkami turystycznymi 
Skoczowa, Ustronia i Wisly, oraz DK-938 prowadzaca w kierunku Cieszyna i dalej 
na terytorium Republiki Czeskiej. W regionalnym ukladzie komunikacyjnym wazna 
funkcje spelnia tez droga Pszczyna – Pawlowice – Jastrzebie Zdrój i dalej do 
Wodzislawia Slaskiego i Raciborza. Pawlowice sa wiec jednym z wazniejszych na 
terenie województwa slaskiego wezlów komunikacyjnych, o duzym natezeniu 
ruchu tranzytowego. 
 
 
1.4 Historia 
 
Najstarszy dokument, w którym widnieje wzmianka o Pawlowicach pochodzi z 13 
listopada 1281 roku. Dokument ten mówi, ze Ksiaze Wladyslaw, wladca Ksiestwa 
Raciborsko Opolskiego nadal Wojanowi (Woynaus De Pawlowicz) 50 lanów 
frankonskich na terenie „Pawlowicz”, by tu zorganizowal nowoczesna wies. Data 
1281 nie okresla momentu powstania Pawlowic, lecz potwierdza ich istnienie, co 
daje podstawe do twierdzenia, ze miejscowosc ta powstala wczesniej. O ile 
wczesniej – nie wiadomo. Nie wiadomo równiez jak wygladaly Pawlowice zanim 
pojawil sie tu Wojan. Przypuszcza sie, ze liczyly zaledwie kilka gospodarstw. Rok 
1293 nalezy przyjac jako poczatek istnienia Parafii Pawlowickiej. Pierwszy kosciól 
w Pawlowicach powstal prawdopodobnie po 1293 roku, byc moze na przelomie 
XIII i XIV wieku. Na pewno byl to kosciól drewniany i nie wiadomo jak dlugo sluzyl 
mieszkancom Pawlowic. 
 
W 1548 roku Panstwo Pszczynskie zakupil Biskup wroclawski Baltazar Von 
Promnitz i to on prawdopodobnie wytyczyl dzisiejsze granice Pawlowic. Wies 
stanowila juz wtedy wlasnosc Rodziny Pawlowskich. Na dzieje Pawlowic i ich 
rozwój najwiekszy wplyw mialy trzy rody: Pawlowskich, Gusnarów, 
Reitzensteinów. Rodowi Pawlowskich zawdzieczaja Pawlowice herb oraz XVI 
wieczny gotycki kosciól. Ród Gusnarów wybudowal wspanialy palac, calkowicie 
zniszczony w czasie II wojny swiatowej. Od drugiej polowy XIX wiku wladze w 
Pawlowicach sprawowal pochodzacy z Niemiec ród Reitzensteinów, którego 
ostatni przedstawiciel opuscil te tereny w 1945 roku tuz przed wkroczeniem wojsk 
radzieckich. 
 
Pawlowice, które sa czescia Slaska nalezaly w ciagu swych dziejów do róznych 
panstw. Od X wieku do 1138 roku Slask nalezal do Panstwa Polskiego 
rzadzonego przez Piastów. W czasach rozbicia dzielnicowego zostal zholdowany 
przez wladców czeskich. Nastepnie przeszedl pod panowanie Monarchii 
Habsburskiej, a pózniej pod wladanie Prus. W XIX wieku stal sie czescia 
zjednoczonych Niemiec. W okresie miedzywojennym czesc Górnego Slaska, w 
tym Pawlowice, nalezala do Polski odrodzonej po I Wojnie Swiatowej. W 1939 r. 
caly Slask (równiez Pawlowice) nalezal do III Rzeszy. Powrócil do Polski w 1945 
roku. 
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1.5 Geologia 
 
Gmina Pawlowice polozona jest na Wyzynie Slaskiej, w poludniowo-wschodniej 
czesci Kotliny Raciborsko-Oswiecimskiej.  
 
W Kotlinie Oswiecimskiej wystepuja utwory miocenskie. Ponad ladowymi utworami 
piaszczystymi lub ilastymi najnizszego miocenu, wystepuja tu trójdzielne osady 
miocenu morskiego – reprezentowane glównie przez ily margliste z wkladkami 
piasków. Utwory chemiczne reprezentuja wyzsza czesc dolnego tortonu, 
natomiast torton górny jest ilasto-piaszczysty. Ogólna miazszosc osadów 
miocenskich jest rzedu 1000 m. W rejonie powiatu pszczynskiego (zachodnia 
czesc zapadliska przedkarpackiego) wystepuja osady lessu. Oprócz nich na 
zachód od Oswiecimia odslaniaja sie piaski i zwiry z przewaga materialu 
lokalnego. Utwory powierzchniowe (czwartorzedowe) reprezentowane sa przez 
gliny zwalowe akumulacji lodowcowej z glazami narzutowymi pochodzenia 
skandynawskiego, piaski i zwiry rzecznolodowcowe a takze przez osady eoliczne 
(piaski wydmowe, lokalnie lessy). 
 
 
1.6 Klimat i szata roslinna 
 
Gmina Pawlowice lezy na styku stref klimatycznych: czestochowsko-kieleckiej 
oraz podsudeckiej i podkarpackiej. Istnieja tu specyficzne warunki klimatyczne 
odbiegajace od srednich charakteryzujacych podobne rejony. Ksztaltowanie sie 
pogody i klimatu na obszarze Pawlowic w duzej mierze uwarunkowane jest 
wystepowaniem na tym terenie licznych stawów jak równiez znajdujacym sie w 
niewielkiej odleglosci zbiornikiem Goczalkowickim. W ciagu roku najczestszy jest 
tu naplyw powietrza z pólnocnego – zachodu i zachodu. 
 
Srednia roczna temperatura na obszarze Gminy wynosi +7 do +18°C. Srednia 
temperatura w najcieplejszym miesiacu – lipcu wynosi +17 do 18°C a w 
najzimniejszym – styczniu – 2 do 3 °C. 
 
Region klimatyczny, do którego nalezy Gmina Pawlowice to region klimatu kotlin 
podgórskich z podregionami:  
- Kotliny  Oswiecimskiej – cieply i umiarkowanie wilgotny 
- Wyzyny Slaskiej – umiarkowanie cieply i umiarkowanie wilgotny, z duzymi 
wplywami miejsko-przemyslowymi. 
 
Srednia roczna wysokosc opadów atmosferycznych wynosi 800 – 900 mm, przy 
czym pólrocze letnie skupia 65% opadów. W okresie letnim istnieje duza dostawa 
wody z tzw. opadów poziomych: mgly i szadzi. Na terenie Gminy znajduje sie 
okolo 650 ha lasów co wplywa na wlasciwosci retencyjne tego obszaru. Lasy oraz 
tereny zasobne w stawy odgrywaja niezwykle wazna role w ksztaltowaniu sie 
stosunków wodnych. Wskutek swych wlasciwosci retencyjnych (tzn. zdolnosci 
wchlaniania i magazynowania wody) zmniejszaja wezbrania powodziowe i 
opózniaja odplyw wód z wiosennych roztopów oraz gwaltownych opadów letnich. 
Warstwa drzew w zbiorowiskach lesnych wychwytuje takze formy wilgoci 
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atmosferycznej zwane opadami poziomymi (mgla, szron, okisc, sadz). Wielkosc 
tych opadów moze w górach przekraczac wielkosc opadów. Zwarta roslinnosc 
zielna utrudnia splyw powierzchniowy oraz magazynuje ogromne ilosci wody w 
swych tkankach. Na przyklad 1m2 pokrywy mszystej, wazacej w normalnym stanie 
1 kg, zatrzymuje po deszczu ok. 5 kg wody. Gleba lesna przerosnieta korzeniami 
roslin i spulchniona przez liczne organizmy zwierzece jest w stanie wchlonac ok. 
74% wody w stosunku do swej wagi w stanie suchym. Z tych wzgledów rola 
retencyjna lasów jest ogromna. 
 
Lasy wystepujace na obszarze Gminy sa pozostaloscia po dawnej Puszczy 
Pszczynsko-Raciborskiej. W XIX i XX wieku dewastacja srodowiska naturalnego 
doprowadzila do zubozenia i wyniszczenia znacznej czesci lasów. W niektórych 
tylko miejscach zachowaly sie pojedyncze okazy wiekowych drzew, które sa 
chronione jako pomniki przyrody. W lasach mieszanych wystepuja: graby, buki, 
deby, brzozy, olchy i sosny. W lasach iglastych: swierki i sosny. 
 
Okres wegetacyjny trwa 210-230 dni. 
 
 
1.7 Sytuacja spoleczna, zaludnienie, ruch naturalny 

ludnosci 
 
W 1996 roku Gmine Pawlowice zamieszkiwalo ok. 17,644 tys. mieszkanców. Do 
konca 2000 roku liczba ludnosci zmalala do ok. 17,570, tj. ok. 0,4%. Wynika z 
tego, ze obszar ten odznacza sie na ogól umiarkowanym, bardzo niewielkim 
spadkiem liczby ludnosci.  
 
Srednia gestosc zaludnienia wynosi obecnie ok. 234 osoby na 1km2, to jest 
nieznacznie wiecej od sredniej dla calego obszaru powiatu pszczynskiego. 
 

Tabela 1-1 Ruch naturalny ludnosci1 

Ludnosc Zgony Powierzchnia 
[km2] [tys.] 

[na 1 
km2] 

Urodzenia 
Ogólem Niemowleta 

Przyrost 
naturalny 

Saldo 
migracji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

75 17,570 234 185 104 1 81 -84 

 
Z powyzszego zestawienia wynika, ze straty spowodowane migracjami sa w 
dostateczny sposób bilansowane poprzez przyrost naturalny. Stad w tych 
rejonach, w ostatnich latach, wystepuje dosyc ustabilizowana liczba mieszkanców. 
 
 
 
 

                                                 
1 Rocznik statystyczny województwa slaskiego za 2000 rok 
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1.8 Struktura utrzymania i zatrudnienia 
 
Glównym zródlem utrzymania na obszarze Gminy jest przemysl – az 79% ogólu 
zatrudnionych. Rolnictwo jest zródlem utrzymania dla ok. 12% mieszkanców. 
Dzialy gospodarki zwiazane z transportem i lacznoscia – ok. 4%, pracujacy w 
budownictwie stanowia ok. 3% zas 2% - ludnosc utrzymujaca sie z handlu 
 

79%

12%
4% 2% 3%

przemysl
rolnictwo
transport, lacznosc
handel
budownictwo

 
 

Rysunek 1-2 Struktura utrzymania i zatrudnienia2 
 
Kopalnia Wegla Kamiennego „Pniówek”, dzialajaca na terenie Gminy jest 
najwiekszym pracodawca na jej terenie. Stanowi ona jednak czesc Jastrzebskiej 
Spólki Weglowej S.A. z siedziba w Jastrzebiu Zdroju. Zatem sekcja: górnictwo i 
kopalnictwo nie jest reprezentowana w zestawieniu firm dzialajacych na terenie 
Gminy Pawlowice. 
 
W Gminie Pawlowice od 1994 roku wyraznie spadla liczba pracujacych w 
gospodarce narodowej co jest efektem drastycznego spadku zatrudnienia w 
przemysle3. Ograniczenie miejsc pracy w przemysle w duzej mierze zostalo 
zlagodzone przez nowopowstajace male firmy osób fizycznych. Dynamika wzrostu 
liczby podmiotów gospodarczych jest w Pawlowicach bardzo duza. 
 
 
1.9 Charakterystyka sektora gospodarczego 
 
Z surowców mineralnych wystepujacych na terenie Gminy Pawlowice 
najwazniejsze znaczenie dla gospodarki posiada wegiel kamienny. To tutaj 
znajduje sie dwunasty zaklad górniczy w kraju pod wzgledem wielkosci sprzedazy 
wegla, drugi pod wzgledem udzialu w eksporcie – KWK Pniówek. 
 
Gmina Pawlowice nalezy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Jastrzebie 
– Zory. Strefa ta zostala ustanowiona Rozporzadzeniem Rady Ministrów w 

                                                 
2 Rocznik statystyczny województwa slaskiego za 2000 rok 
3 Program Aktywizacji Gospodarczej Gminy Górniczej Pawlowice 
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czerwcu 1996 roku (na okres 20 lat) w celu stworzenia nowych miejsc pracy oraz 
przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych w regionie katowickim. Jest Strefa 
rozproszona skladajaca sie z czterech podstref:  
- gliwickiej 
- sosnowiecko-dabrowskiej 
- tyskiej 
- jastrzabsko-zorskiej 
W zarzadzanie przekazano KSSE S.A. tereny o lacznej powierzchni 827 hektarów, 
w tym 123,49 ha podstrefie jastrzebsko-zorskiej. W granicach administracyjnych 
Gminy Zory (solectwo Baranowice) i Gminy Pawlowice (solectwo Warszowice) jest 
obszar „Pola Warszowice” (tereny wstrzymanej budowy kopalni wegla 
kamiennego) o powierzchni 38,32 ha. 
 
Na „Polu Warszowice” zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na 
terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskalo 9 firm, z których 3, tj. 
„Lakma Strefa” sp. Z o.o. producent chemii gospodarczej, „Nowe Slaskie Kable” 
sp. Z o.o. producent  kabli elektrycznych oraz „Libet 2000” sp. Z o.o. producent 
kostki brukowej rozpoczely swoja dzialalnosc w 1999 roku. 
 
Ostatnie lata cechuja sie duzym wzrostem srednich i malych przedsiebiorstw – w 
tym glównie handlowych, budowlanych, transportowych i uslugowych. Na 
poczatku roku 2000 liczba tych podmiotów gospodarczych wynosila blisko 800 
czyli z tendencja do utrzymywania sie na osiagnietym poziomie, mimo znacznej 
plynnosci pod wzgledem wlascicieli i branz. Statystycznie 1 firma przypada na 22 
mieszkanców. 
 
 
1.10 Strategiczne zalozenia rozwoju Gminy Pawlowice 
 
1. Cel rozwoju Gminy Pawlowice 
 
Strategiczne zalozenia rozwoju Gminy przedstawiono w „Studium uwarunkowan i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawlowice”, 1997 rok. 
 
1.1. Cel glówny  
 
„Harmonijny rozwój Gminy” zapewniajacy zaspokojenie biezacych potrzeb 
mieszkanców, wzrost poziomu jakosci zycia oraz umozliwiajacy godziwe zycie 
nastepnym pokoleniom. 
 
1.2. Cele strategiczne 
 
Przyjmuje sie, iz „Harmonijny rozwój Gminy” uzyska sie poprzez osiagniecie 
nastepujacych celów strategicznych: 

1.2.1. Wysoki poziom wyksztalcenia zawodowego i ogólnego 
mieszkanców 

1.2.2. Stan srodowiska naturalnego zgodny z normami 
1.2.3. Bezkolizyjny uklad dróg krajowych i lokalnych 
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1.2.4. Kompletna infrastrukture techniczna w Gminie 
1.2.5. Znaczacy wzrost dochodów Gminy 

 
1.3. Cele operacyjne 
 
Osiagniecie celów strategicznych nastapi poprzez realizacje celów operacyjnych 
 
1.3.1. Celowi edukacyjnemu, o którym mowa w punkcie 1.2.1. przypisuje sie 

nastepujace cele operacyjne: 
§ Utworzenie liceum ogólnoksztalcacego w Gminie 
§ Utworzenie gminnego funduszu stypendialnego dla mlodziezy 
podejmujacej nauke w : 

- Szkolach wyzszych 
- Liceach ogólnoksztalcacych 
- Technikach i liceach zawodowych 

§ Powiekszenie zasobów ksiegozbiorów w bibliotekach publicznych 
1.3.2. Celowi ekologicznemu, o którym mowa w punkcie 1.2.2. przypisuje sie 

nastepujace cele operacyjne: 
§ Ograniczenie zasiegu i sily oddzialywania szkód górniczych 
§ Ograniczenie skutków eksploatacji gazu 
§ Ochrona naturalnego uksztaltowania  koryt rzek i potoków (ograniczona 
regulacja ich przebiegu) 
§ Wzrost powierzchni terenów lesnych, zadrzewien sródpolnych i parków 

1.3.3. Celowi komunikacyjnemu, o którym mowa w punkcie 1.2.3. przypisuje sie 
nastepujace cele operacyjne: 
§ Budowa obwodnicy solectwa Pawlowice z dwupoziomowym 
skrzyzowaniem DK 93 z DK 933 
§ Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniach dróg wojewódzkich z 
DK 93 
§ Budowa chodników wzdluz dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych 
oraz bezkolizyjnych przejsc pieszych 

1.3.4. Celowi infrastrukturalnemu, o którym mowa w punkcie 1.2.4. przypisuje sie 
nastepujace cele operacyjne: 
§ Zakonczenie gazyfikacji Gminy 
§ Budowa systemów odprowadzania i unieszkodliwiania scieków oraz 
systemów odprowadzania wód opadowych z ukladu dróg i ulic 
§ Minimalizacja oddzialywania szkód górniczych na sieci infrastruktury 
technicznej 

1.3.5. Celowi ekonomicznemu, o którym mowa w punkcie 1.2.5. przypisuje sie 
nastepujace cele operacyjne: 
§ Rozwój specjalnej strefy ekonomicznej 
§ Eksploatacja gazu na terenie Gminy 
§ Wzrost liczby silnych kapitalowo malych i srednich przedsiebiorstw 
(MSP) w sektorach szans rozwojowych 
§ Naplyw kapitalu zewnetrznego 
§ Rozwój rolnictwa i agroturystyki 

 


