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I. WSTĘP 
 


           Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice to zestaw działań i 


projektów, które mają zostać podjęte w określonym otoczeniu, określonym 


terminie     i zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju 


gminy Pyskowice. Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społecz-


no-ekonomiczną Gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzają-


cej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Szacuje spodzie-


wane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów roz-


wojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy struktu-


ralnych i środków własnych gminy. Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia 


konkretne projekty /zadania/ przewidziane do realizacji w przedziałach 


czasowych, zgodnych z okresami programowania, t.j. na lata 2004-2006     


i następnych, obejmując okres   2007 – 2010.  oraz na lata 2007-2013. Za-


pisy dotyczące okresu programowania 2004-2006 są bardziej precyzyjne 


niż zapisy dotyczące działań późniejszych, które ograniczono do przedsię-


wzięć długoterminowych, zakładając weryfikację Planu w końcu okresu 


programowania 2004-2006. 


          Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego odpowiada potrzebom miesz-


kańców zintegrowanym z rozwojem gminy, w szybko zmieniającym się      


i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Planowanie strategiczne 


znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i umożliwia racjonalne 


gospodarowanie zasobami i potencjałem gminy. Plan Rozwoju Lokalnego 


jest dokumentem uchwalanym przez Radę Gminy, określającym najważ-


niejsze projekty mające na celu osiągnięcie ciągłego rozwoju gminy oraz 


przewidywanych efektów. Warunkiem powodzenia jest współpraca przy 


realizacji zamierzeń władz samorządowych, mieszkańców i środowiska 


przedsiębiorców. 
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        Środki publiczne są podstawowym narzędziem realizacji Planu Roz-


woju Lokalnego. Jednak ambitne zamierzenia przekraczają możliwości fi-


nansowe samorządu. Dlatego konieczne będzie stosowanie takich metod 


działania jak: pozyskiwanie pozabudżetowych środków (w tym Unii Euro-


pejskiej) na inwestycje, przedsięwzięcia publiczno – prywatne, współpracę 


międzygminną oraz z władzami powiatowymi i regionalnymi. Samorząd 


gminny wytycza i zatwierdza projekty – wykonalne technicznie, realne 


ekonomicznie i akceptowalne społecznie, ale nie powinien pozostać jedy-


nym ich realizatorem. Plan Rozwoju Lokalnego określający problemy         


i wytyczający cele ma służyć wykorzystaniu szans gminy jak również 


uświadomić mieszkańcom rolę poszczególnych instytucji w jego wdraża-


niu. Stwarza również zbiór oczekiwań mieszkańców, pozostających           


o uwzględnienia przez władze gminy przy podejmowaniu decyzji. 


       Dokument został sporządzony zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Go-


spodarki, Pracy i Polityki Społecznej określonymi w: „Zintegrowanym 


Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Ogólny pod-


ręcznik wdrażania” (Warszawa; styczeń 2004). Przygotowanie Planu 


Rozwoju Lokalnego poprzedził proces konsultacji społecznych na etapie 


tworzenia „Strategii rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2000 – 2010”. Pro-


jekt jej był przedmiotem dyskusji komisji Rady Miejskiej. Opracowana 


„Strategia rozwoju miasta Pyskowice” jest zgodna z priorytetami „Strategii 


rozwoju województwa śląskiego”. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Py-


skowice” uwzględnia ustalenia  „Studium uwarunkowań i kierunków zago-


spodarowania przestrzennego Miasta Pyskowice”, w którym uwzględniono 


wnioski mieszkańców gminy i właścicieli terenów inwestycyjnych.        


   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice zostanie przedłożony do 


przyjęcia Radzie Miejskiej w Pyskowicach na sesji Rady Miejskiej         


w dniu 28 kwietnia 2004 r. 
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      Dokument został przygotowany na podstawie „Strategii Rozwoju Miasta Pyskowi-
ce na lata 2000 – 2010”  przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/306/2000,                     
z dnia 4.10.2000 r.,  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Pyskowice” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/384/2001        
z dnia 26.09.2000 r., Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/385/01 z dnia 26.09.2001 r.-                
w sprawie zmian do „Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2000 – 2010” oraz 
„Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 do 2006” przyjętego Uchwałą Ra-
dy Miejskiej Nr XVI/177/204 z dnia 28.01.2004 r..   
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II. ANALIZA SWOT 
 
      Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice opracowany został na pod-


stawie analizy SWOT, określającej silne i słabe strony gminy oraz szanse    


i zagrożenia jej dalszego rozwoju. Silne i słabe strony dotyczą teraźniejszo-


ści, określającej zarówno sytuację zewnętrzną jak i sytuację wewnętrzną.  


Wyniki analizy SWOT przedstawione zostały w postaci projektów strate-


gicznych, w dalszej części niniejszego dokumentu. 


 
1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE GMINY PYSKOWICE 


 
            1.1. SZANSE I MOCNE STRONY  
 
OPIS SYMBOLI: 
Siła:       1 -  bardzo mała, 2 - mała, 3 - przeciętna, 4 - duża, 5 - bardzo duża 
Trend:   wzrost ↑, stabilizacja →, regres ↓ 
Sfery:     a –strefy inwestycyjne, m - miejsce życia mieszkańców, g - środowisko dla 


przedsiębiorczości, r – regionalny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy,  
 


Kluczowe szanse  
(obecne, potencjalne) Sfera 


POŁOŻENIE PYSKOWIC W REGIONIE 
Siła oddziaływania od 1 do 5 4 3 4 4 Ustalenia  


Trend     
Położenie geograficzne miasta na obszarze nie skażonym 
ekologicznie przy ważnych szlakach komunikacyjnych. a m g r 


Bliskie położenie dużych aglomeracji miejskich: Gliwice, 
Zabrze, Bytom - m g r 


FINANSE 
Siła oddziaływania od 1 do 5 5 3 4 3 Ustalenia 


Trend     
Sprzyjająca polityka państwa dla pobudzenia rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego /zachowanie ulgi budowlanej, 
kasy mieszkaniowe/ 


- m g - 


Długofalowa prognoza obniżania stóp procentowych kredy-
tów, co będzie ściśle związane z niską stopą inflacji i akce-
sja Polski do UE 


- m g - 


Dostęp do funduszy strukturalnych a m g r 
SYSTEM PRAWNY 


Siła oddziaływania od 1 do 5 3 2 2 3 Ustalenia  
Trend     


Nowelizacja przepisów prawnych. a m g  
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Spójność kierunków rozwoju miasta z ustaleniami strategii 
rozwoju województwa śląskiego a - g r 


 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 


Siła oddziaływania od 1 do 5 4 3 4 2 Ustalenia  
Trend     


Korzystny klimat dla małych i średnich przedsiębiorstw - m g - 
Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie wojewódz-
twa śląskiego a - g - 


Zachodzące przeobrażenia gospodarcze w regionie, restruk-
turyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw - m g r 


Bliskość obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwi-
cach a m g - 


Korzystne warunki do utworzenia bazy logistycznej a - g - 
KULTURA I NAUKA 


Siła oddziaływania od 1 do 5  4 4  Ustalenia  
Trend     


Szkoły niepubliczne - m g - 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 


Siła oddziaływania od 1 do 5 5 3 4 2 Ustalenia  
Trend     


Brak barier infrastrukturalnych a m g r 
Korzystny układ połączeń drogowych a - g - 
Pełna możliwość pokrycia zapotrzebowania na gaz, energię 
elektryczną i wodę a m g - 


Otwarcie i łatwość dostępu do nowych technologii - m g - 
WSPÓŁPRACA 


Siła oddziaływania od 1 do 5 4 3 4 2 Ustalenia  
Trend     


Współpraca z partnerskim miastem La Ricamarie /Francja/ i 
Czerwonograd /Ukraina/ - m g - 


Dobre kontakty władz miasta z władzami sąsiednich gmin a - g r 
Miasto w zasięgu działania Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Gliwicach a - g - 


Możliwość wspomagania rozwoju miasta przez Górnośląską
Agencję Rozwoju Regionalnego a - g - 


Współpraca z organizacjami pozarządowymi a - g - 
 
 


SŁUŻBA ZDROWIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Siła oddziaływania od 1 do 5 3 4 3 4 Ustalenia  


Trend     
Niezdegradowane środowisko naturalne - m g r 
Wprowadzanie standardów europejskich w zakresie ochrony 
środowiska a m g r 
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Reforma podstawowej opieki zdrowotnej - m - - 
Walory turystyczne i przyrodnicze otoczenia - m - r 
ADMINISTRACJA 


Siła oddziaływania od 1 do 5 5 2 2 2 Ustalenia  
Trend     


Rozwój miasta na szczeblu powiatowym - - g - 
Budowa komputerowych baz danych dla potrzeb dostępu, 
gromadzenia i wymiany informacji a - g r 


Zwiększenie uprawnień władz gminnych (łącznie ze środ-
kami finansowymi) - m g - 


Decentralizacja zadań i środków finansowych - m g - 
     
CZYNNIK LUDZKI 


Siła oddziaływania od 1 do 5 3  3  Ustalenia  
Trend     


Dostępność siły roboczej a  g  
Tradycja dobrej pracy   g  


 
 
          1.2. ZAGROŻENIA TKWIĄCE W OTOCZENIU 
 
OPIS SYMBOLI 
Siła:        1 - bardzo mała,  2 - mała, 3 - przeciętna,  4 -  duża, 5 -  bardzo duża 
Trend:    wzrost ↑, stabilizacja →, regres ↓ 
Sfery:     a –strefy inwestycyjne, m - miejsce życia mieszkańców, g - środowisko dla 


przedsiębiorczości, r – regionalny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy,  
 
 


Kluczowe zagrożenia  
(obecne, potencjalne) Sfera 


FINANSE 
Siła oddziaływania od 1 do 5 4 3 3 2Ustalenia  


Trend    
Niestabilna i niekorzystna polityka podatkowa państwa a m g r 
Zbyt duża ilość zadań nakładanych na gminy bez zapewnienia 
środków finansowych  a m - r 


Wysokie oprocentowanie kredytów a m g r 
Ciągły wzrost wydatków ponoszonych przez mieszkańców na 
edukację i służbę zdrowia - m - - 


Wzrost wydatków rentowo-emerytalnych spowodowany wzro-
stem ilości świadczeń - m - - 


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Siła oddziaływania od 1 do 5 5 5 4 - Ustalenia  


Trend     
Konkurencja ze strony pobliskich dużych aglomeracji miej-
skich: Gliwice, Zabrze, Bytom - - g - 
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Zbyt małe zainteresowanie inwestorów krajowych 
i zagranicznych lokowaniem nowych inwestycji na terenie 
miasta 


a m g - 


BEZPIECZEŃSTWO 
Siła oddziaływania od 1 do 5 - 5 - - Ustalenia  


Trend     
Wzrost liczby przestępstw  - m - - 
Narastanie zjawisk patologii społecznej. - m - - 


 
 


CZYNNIK LUDZKI 
Siła oddziaływania od 1 do 5 4 5 4 - Ustalenia  


Trend     
Niski poziom dochodów osobistych mieszkańców - m - - 
Wysokie bezrobocie - m - - 
Brak odpowiednich instytucji minimalizujących skutki bezro-
bocia i upadków przedsiębiorstw  - m - - 


Brak sprzyjających warunków napływu ludzi wykształconych a m g - 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 


Siła oddziaływania od 1 do 5 5 4 3 3Ustalenia  
Trend    


Brak wspólnych, regionalnych programów infrastrukturalnych - - g r 
Korzystanie przez mieszkańców gmin ościennych z infrastruk-
tury Pyskowic bez partycypacji w kosztach  - m - - 


SYSTEM PRAWNY 
Siła oddziaływania od 1 do 5 4 2 3 2Ustalenia  


Trend    
Niedoskonałość systemu prawnego, w tym duża jego niestabil-
ność, niejednorodność i występująca często sprzeczność a m g r 


Zawiła, długotrwała i uciążliwa procedura prawna a m - - 
Niedoskonałość ustawy o gospodarce gruntami a - - - 
Niestabilność przepisów podatkowych - m g - 
Niestabilna polityka państwa w stosunku do gmin - m - - 


 
 
      1.3. WNIOSKI DLA OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO 
 
          POŁOŻENIE 


 Bardzo dużą szansą wypływającą z otoczenia Pyskowic, która zosta-


nie uwzględniona przy aktualizacji strategii rozwoju miasta, jest położenie 


geograficzne miasta przy ważnych szlakach komunikacyjnych, prowadzą-


cych ze wschodu na zachód, łączących całą aglomerację śląską z Unią Eu-


ropejską (granica niemiecka). Miasto położone jest na nieskażonym ekolo-
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gicznie terenie, co może korzystnie wpłynąć na rozwój turystyki. W tym 


celu, wskazane wydaje się inwestowanie w infrastrukturę turystyczną, 


szczególnie w okolicach zbiorników wodnych Dzierżno. Niebagatelne zna-


czenie dla rozwoju miasta ma także bliskość dużych aglomeracji miejskich, 


takich jak: Zabrze, Gliwice, Bytom. 
          FINANSE 


 Szansą dla rozwoju Pyskowic mogą być dostępne środki z funduszy 


strukturalnych przeznaczone na rozwój miasta i realizację projektów stra-


tegicznych. Władze miasta starają się dołożyć wszelkich starań, aby uzy-


skać możliwość pozyskania takich środków. Dla rozwoju miasta duże zna-


czenie może mieć także perspektywa obniżania stóp procentowych kredy-


tów, co będzie ściśle związane małą stopą inflacji oraz akcesja Polski do 


UE. Wszystkie te czynniki mogą mieć znaczący wpływ na poprawę życia 


mieszkańców oraz na klimat sprzyjający przyciągnięcia inwestorów. Za-


grożenia płynące z otoczenia miasta, szczególnie dla budowy inwestycji, są 


typowe nie tylko dla Pyskowic. Przede wszystkim jest to niestabilna i nie-


korzystna polityka podatkowa państwa, wysokie oprocentowanie kredytów 


hamujące inwestycje. W związku z przeprowadzonymi reformami rządo-


wymi (administracyjna, emerytalna, służby zdrowia i szkolnictwa) zagro-


żeniami stają się: zbyt duża ilość zadań nakładanych na gminy bez zapew-


nienia odpowiednich środków na ich realizację, ciągły wzrost wydatków 


ponoszonych przez mieszkańców na edukację i służbę zdrowia oraz wzrost 


wydatków emerytalno-rentowych spowodowany wzrostem ilości świad-


czeń, w tym zasiłków  socjalnych. 
            SYSTEM PRAWNY 


 Aktualnie funkcjonujący system prawny stwarza duże szanse rozwo-


jowe miasta. Należy wykorzystać korzyści jakie dała reforma administra-


cyjna państwa połączona z reformą samorządu (współuczestnictwo w two-


rzeniu projektów w z administracją powiatową i wojewódzką). Istotne jest 
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budowanie strategii lokalnej z wytyczonymi kierunkami strategii rozwoju 


województwa śląskiego. Pozytywny wpływ w przyszłości będzie także 


wywierało nowelizowanie przepisów prawnych. Obecnie jednak system 


prawny jest niedoskonały, co stwarza potencjalne zagrożenia dla miasta. 


Jest on niejednorodny, niestabilny oraz w wielu przypadkach sprzeczny. 


Ponadto, zagrożenia i utrudnienia stwarza: zawiła, długotrwała i uciążliwa 


procedura prawna, niedoskonałość ustawy o gospodarce gruntami i niesta-


bilność przepisów podatkowych (niekorzystny wpływ na inwestycje), nie-


stabilna polityka państwa w stosunku do gmin. 
          DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 


 Miasto Pyskowice posiada sprzyjające warunki dla rozwoju małej                 


i średniej przedsiębiorczości. Wiele czynników może zdecydować o atrak-


cyjności Pyskowic, to jest przede wszystkim: korzystny klimat dla instalo-


wania się przedsiębiorstw, rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie 


województwa śląskiego, zachodzące przeobrażenia gospodarcze w regio-


nie, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, bliskość Specjalnej 


Strefy Ekonomicznej oraz korzystne warunki do utworzenia bazy logi-


stycznej. Wszystkie te czynniki mogą mieć znaczący wpływ na rozwój 


przedsiębiorczości oraz na poprawę warunków życia mieszkańców. Zagro-


żeniami dla Pyskowic są: duża konkurencja ze strony bliskich aglomeracji 


miejskich (Gliwice, Bytom, Zabrze) oraz małe zainteresowanie inwestorów 


krajowych i zagranicznych lokowaniem inwestycji na terenie miasta. 
          INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 


 Dużym atutem Pyskowic sprzyjającym rozwojowi miasta jest brak 


barier infrastrukturalnych (brak barier dla wszelkich inwestycji, budownic-


twa mieszkaniowego, itp.). Miasto posiada także korzystny układ połączeń 


drogowych, pełną możliwość zaspokojenia potrzeb na źródła zasilania      


w energię i paliwa. Pyskowice posiadają możliwości stworzenia warunków 


wdrażania nowych technologii. Utrudnieniami dla rozwoju miasta są: brak 
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koordynacji w regionalnych programach infrastrukturalnych, korzystanie 


mieszkańców ościennych gmin z infrastruktury Pyskowic (bez ponoszenia 


kosztów) oraz duża ilość mieszkań komunalnych o niskim standardzie i 


złym stanie technicznym. 
           CZYNNIK LUDZKI 


 Dla rozwoju miasta, a w szczególności dla pobudzenia inwestycji, 


bardzo duże znaczenie ma dostępność siły roboczej oraz tradycja solidnej 


pracy w regionie. Jednakże obecnie znaczącym zagrożeniem jest wysoki 


wskaźnik bezrobocia jaki występuje w Pyskowicach. Z innych zagrożeń 


płynących z otoczenia należy podkreślić: niski poziom dochodów miesz-


kańców, brak instytucji minimalizujących skutki bezrobocia (tworzących 


nowe miejsca pracy) oraz brak warunków sprzyjających napływowi ludzi 


wykształconych. 
           BEZPIECZEŃSTWO 
 
 Z zagrożeniami dotyczącymi czynnika ludzkiego ściśle wiążą się 


czynniki zagrożenia bezpieczeństwa. Można zaobserwować, w Pyskowi-


cach, wzrost liczby przestępstw oraz wzrost zjawisk patologicznych. 
 


          KULTURA I NAUKA 
 
 Szansą na rozwój miasta, a szczególnie na poprawę warunków życia 


mieszkańców, może mieć postępujący poziom kultury i nauki – działalność 


szkół niepublicznych. W planowaniu celów strategicznych miasta istotne 


byłoby uwzględnienie możliwości utworzenia filii wyższej uczelni na tere-


nie miasta. 
          ORGANIZACJE 
 
 Korzyści miastu może przynieść nawiązana współpraca z partner-


skim miastem francuskim La Ricamarie oraz z miastem Czerwonograd na 


Ukrainie. Aktualnie prowadzone są uzgodnienia z miastem niemieckim, 
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celem nawiązania kontaktów partnerskich. Władze gminy posiadają także 


dobre kontakty z władzami sąsiednich gmin, w tym z miastem Gliwice              


i władzami Powiatu Gliwickiego. Szansą na rozwój Pyskowic jest także 


działalność Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej w Gliwicach oraz 


wspomaganie inicjatyw lokalnych miasta przez Górnośląską Agencję Roz-


woju Regionalnego S.A. w Katowicach. 
         ADMINISTRACJA 
 
 Kluczowe szanse płynące z otoczenia w obszarze administracji to: 


rozwój miasta o charakterze znaczącym w układzie powiatowym, budowa 


komputerowych baz danych dla potrzeb dostępu i wymiany informacji, 


zwiększanie uprawnień gmin oraz decentralizacja zadań i środków finan-


sowych. 
         SŁUŻBA ZDROWIA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 


Szansą dla rozwoju miasta, jaką stwarza otoczenie, jest nieskażone 


środowisko naturalne oraz wprowadzanie europejskich standardów w za-


kresie ochrony środowiska, warunki turystyczne (sprzyjające warunki do 


rozwoju turystyki i rekreacji).  Prywatyzacja służby zdrowia może stać się 


szansą na poprawę podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Pysko-


wic, co jest związane z poprawą warunków życia.   


        2.   UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE MIASTA 
 
              2.1. SZANSE I MOCNE STRONY 
 
OPIS SYMBOLI: 
 
Siła:       1- bardzo mała, 2 - mała,  3 - przeciętna, 4 -  duża, 5 - bardzo duża 
Trend:   wzrost �, stabilizacja �, regres � 
Sfery:    a –strefy inwestycyjne, m - miejsce życia mieszkańców, g - środowisko dla 


przedsiębiorczości, r – regionalny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy,  
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Kluczowe szanse  
(obecne, potencjalne) Sfera 


INWESTYCJE 
Siła oddziaływania od 1 do 5 5 3 4 4 Ustalenia  


Trend     
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a m g r 
Stosunkowo duży zasób terenów inwestycyjnych pod bu-
downictwo mieszkaniowe i komercyjne (nieuciążliwy prze-
mysł, usługi, komercja) 


a m g r 


Działalność Inkubatora Przedsiębiorczości a m g r 
Atrakcyjne tereny inwestycyjne a m g r 
EKOLOGIA 


Siła oddziaływania od 1 do 5 4 4 3 4 Ustalenia  
Trend     


Rozwiązany problem składowania odpadów komunalnych w 
ramach porozumienia z sąsiednimi gminami a m g r 


Proekologiczna polityka władz samorząd. w zakresie uregu-
lowania gospodarki wodno ściekowej i ograniczenia emisji 
niskiej 


a m g r 


INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
Siła oddziaływania od 1 do 5 5 4 4 4 Ustalenia  


Trend     
Korzystny układ połączeń komunikacyjnych a m g r 
Duże rezerwy terenowe dla infrastruktury a m g r 
Szerokie możliwości rozbudowy i modernizacji funkcjonu-
jącej infrastruktury (drogi, ulice, kolektor tłoczny ścieków 
sanitarnych do COŚ w Gliwicach, składowisko odpadów, 
sieci: wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej) 


a m g r 


 
 


BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 
Siła oddziaływania od 1 do 5 2 4 3 - Ustalenia  


Trend    - 
Dysponowanie dużymi rezerwami terenowymi pod budow-
nictwo mieszkaniowe, jedno i wielorodzinne - m g - 


Preferencyjna sprzedaż mieszkań komunalnych a m - - 
Konkurencyjne ceny działek budowlanych (w stosunku do 
cen w pobliskich dużych aglomeracjach miejskich) - m g - 


BEZPIECZEŃSTWO 
Siła oddziaływania od 1 do 5 - 5 4 - Ustalenia  


Trend -   - 
Nowa lokalizacja siedziby Komendy Rejonowej  Policji - m g - 
Współpraca Policji z władzami miasta i Strażą Miejską - m g - 
Przeciwdziałanie patologii społecznej (alkoholizm, narko-
mania) - m g - 
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Działalność profilaktyczna  (np. bezpłatne badania diagno-
styczne) - m g - 


ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 
Siła oddziaływania od 1 do 5 4 4 3 2 Ustalenia  


Trend     
Zwiększające się kompetencje samorządowe a m g - 
Korzystne własne zaplecze lokalowe z możliwością dalszej 
adaptacji na cele organizacyjno-administracyjne a m g - 


KULTURA I NAUKA 
Siła oddziaływania od 1 do 5 - 5 5 - Ustalenia  


Trend     
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna - m g - 
Wystarczająca baza lokalowa   placówek oświatowych - m g - 
Komputeryzacja placówek oświatowych - m g - 


 
 
           2.2. ZAGROŻENIA I SŁABE STRONY 
 
OPIS SYMBOLI: 
Siła:       1- bardzo mała, 2 - mała,  3 - przeciętna, 4 -  duża, 5 - bardzo duża 
Trend:   wzrost ↑, stabilizacja →, regres ↓ 
Sfery:    a –strefy inwestycyjne, m - miejsce życia mieszkańców, g - środowisko dla 


przedsiębiorczości, r – regionalny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy,  
 


Kluczowe zagrożenia 
(obecne, potencjalne) Sfera 


PROMOCJA MIASTA 
Siła oddziaływania od 1 do 5 5 - 4 4 Ustalenia  


Trend  -   
Niskie nakłady na promocję miasta a - g r 
Brak promocji ukierunkowanej na konkretne przedsięwzię-
cie lub inwestora a - g r 


FINANSE 
Siła oddziaływania od 1 do 5 5 5 - - Ustalenia  


 Trend     
Zmniejszające się dochody gminy i mieszkańców a m - - 
Niski udział podatków od przedsiębiorstw w dochodach 
ogólnych gminy a m - - 


BEZPIECZEŃSTWO 
Siła oddziaływania od 1 do 5 - 5 4 - Ustalenia  


Trend -   - 
Wzrost przestępczości (w tym przez młodocianych) - m g - 
Szerzące się patologie społeczne (alkoholizm, rozbicie ro-
dzin) - m g - 


Słabe wyposażenie i nie doposażenie w środki organów od- - m g - 
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powiedzialnych za bezpieczeństwo 
 


EKOLOGIA 
Siła oddziaływania od 1 do 5 2 4 - 5 Ustalenia  


Trend   -  
Niski  stan techniczny eksploatowanej miejskiej oczyszczal-
ni ścieków a m - r 


Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa w rejonie 
Zaolszan i Dzierżno - m - r 


Zanieczyszczona rzeka Drama i zbiornik wodny Dzierżno 
Małe - m - r 


Wysoki poziom emisji niskiej a m - r 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 


Siła oddziaływania od 1 do 5 3 4 2 3 Ustalenia  
Trend     


Niski stan techniczny istniejącej infrastruktury technicznej a m g r 
Problem restrukturyzacji PKP i wpływu tego procesu na 
jakość połączeń kolejowych z ościennymi miastami - m g r 


ASPEKT SPOŁECZNY 
Siła oddziaływania od 1 do 5 4 4 4 - Ustalenia  


Trend    - 
Wysokie bezrobocie - m g - 
Niskie kwalifikacje zawodowe - m g - 
Ujemny przyrost naturalny - m g - 
Starzenie się społeczności - m g - 
Odpływ ludzi wykształconych a m g - 
INWESTYCJE 


Siła oddziaływania od 1 do 5 5 2 2 3 Ustalenia  
Trend     


Niewystarczające własne środki finansowe na rozwój inwe-
stycji a m g r 


Brak infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) 
w rejonach stref inwestycyjnych a - g r 


 
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA     


Siła oddziaływania od 1 do 5 4 1 3 1 Ustalenia  
Trend     


Przejmowanie zadań od administracji państwowej bez peł-
nego zabezpieczenia finansowego a m g r 


Brak przepływu i wymiany informacji (dokumentów) za 
pomocą sieci elektronicznej - m g - 


KULTURA I NAUKA     
Siła oddziaływania od 1 do 5 3 4 4 - Ustalenia  


Trend -   - 
Brak dobrej szkoły ponadgimnazjalnej - m g - 
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Brak Centrum Kształcenia ustawicznego - m g - 
Zły stan techniczny budynków szkolnych - m - - 
Brak na szczeblu powiatu ziemskiego ośrodka dokształcania 
i doskonalenia nauczycieli - m - - 


BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE     
Siła oddziaływania od 1 do 5 4 4 3 - Ustalenia  


Trend    - 
Bardzo duży  zasób mieszkań komunalnych - m - - 
Zły stan techniczny budynków komunalnych - m - - 
Wysokie nakłady na uzbrojenie terenów pod budownictwo 
mieszkań jednorodzinnych a m - - 


Brak oddawania od dłuższego czasu do użytku nowych 
mieszkań - m g - 


SŁUŻBA ZDROWIA -   - 
Siła oddziaływania od 1 do 5 - 4 3 - Ustalenia  


Trend     
Brak wystarczających środków finansowych na podstawową 
ochronę zdrowia - m - - 


Zły stan techniczny budynku służby zdrowia - m - - 
Pogarszający się ogólny stan zdrowia mieszkańców - m g - 
Niedoposażenie placówek służby zdrowia - m - - 
SPORT     


Siła oddziaływania od 1 do 5 - 4 - 3 Ustalenia  
Trend -  -  


Brak bazy sportowo-rekreacyjnej (hala, basen kryty) - m - - 
Zaniedbany stadion miejski  - m - - 
Brak jednostki typu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - m - r 


 
          2.3. WNIOSKI DLA OTOCZENIA WEWNĘTRZNEGO 
 
            INWESTYCJE 
 
          Szansą dla rozwoju Pyskowic mogą stać się fundusze strukturalne 


Unii Europejskiej. Fundusze te mogą mieć niebagatelne znaczenie, z uwagi 


na fakt, że miasto nie posiada wystarczających własnych środków na sfi-


nansowanie całości projektów strategicznych, które możnaby przeznaczyć 


na swój rozwój, głównie na inwestycje komunalne. Miasto Pyskowice po-


siada stosunkowo duży zasób terenów inwestycyjnych pod budownictwo 


mieszkaniowe jak i pod usługi i produkcję, z drugiej strony, na terenie mia-


sta występuje brak infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) w rejo-







                                                                           Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice   
  


 17


nach Stref Aktywizacji Gospodarczej. Na obszarze miasta działa Inkubator 


Przedsiębiorczości, którego funkcjonowanie powinno zachęcić do rozpo-


czynania działalności gospodarczej. Przyjęty program ulg podatkowych dla 


potencjalnych inwestorów, może być znacząco pomocny w pozyskaniu 


nowych inwestycji.  
          INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 
 Miasto Pyskowice posiadają bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę 


połączeń komunikacyjnych – miasto leży przy ważnych szlakach komuni-


kacyjnych Śląska. Istnieje również możliwość rozbudowy istniejącej infra-


struktury technicznej, ponieważ miasto posiada duże rezerwy terenowe. 


Jednocześnie, obecnie funkcjonująca infrastruktura techniczna, posiada 


szerokie możliwości rozbudowy i modernizacji (drogi, ulice, rurociąg 


tłoczny ścieków sanitarnych z Miasta Pyskowice do Centralnej Oczysz-


czalni Ścieków w Gliwicach, składowisko odpadów,   sieci: wodociągowe, 


energetycznej i teletechniczne). Mimo możliwości rozwoju istniejącej in-


frastruktury technicznej, należy zwrócić uwagę na fakt jej złego stanu tech-


nicznego. Problemem dla miasta staje się również jakość połączeń kolejo-


wych  z ościennymi miastami. Jest to spowodowane restrukturyzacją PKP    


i likwidacją wielu połączeń kolejowych. 
          BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 
 
 Miasto posiada duże rezerwy terenowe, które mogą służyć rozwojo-


wi budownictwa mieszkaniowego. Prowadzona jest również preferencyjna 


sprzedaż mieszkań komunalnych, co korzystnie wpływa na poprawę  stanu 


technicznego sprywatyzowanych zasobów mieszkaniowych. Pomimo dużej 


sprzedaży mieszkań komunalnych, miasto nadal posiada duże zasoby ko-


munalne. Większość budynków komunalnych jest w złym stanie technicz-


nym, co wyraźnie zwiększa koszty ich utrzymania  i eksploatacji i nie jest 


bez znaczenia dla budżetu gminy. Przy rozwoju budownictwa jednorodzin-
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nego, konieczne są wysokie nakłady na uzbrojenie terenów. Alternatywnie 


gmina zaplanowała uruchomienie budownictwa mieszkaniowego w ramach 


TBS. 
         ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 
 
 Szansą dla rozwoju Pyskowic jest wprowadzona reforma terytorialna 


kraju, która zwiększa kompetencje samorządowe władz. Miasto posiada 


także korzystne własne zaplecze lokalowe przygotowane pod dalszą adap-


tację dla celów organizacyjno - administracyjnych. Mimo szans jakie stwa-


rza reforma terytorialna niesie ona także ze sobą pewne zagrożenia. Jest to 


przede wszystkim przejmowanie zadań administracji państwowej bez  peł-


nego zabezpieczenia finansowego. Może to mieć znaczący wpływ na wiele 


aspektów rozwojowych miasta. Infrastruktura budynku administracji wy-


maga modernizacji sieci komputerowej, utworzenia zintegrowanych baz 


danych i wdrożenia elektronicznego obiegu i przepływu  informacji.  
 
          BEZPIECZEŃSTWO 
 
 W Pyskowicach planuje się nową lokalizację siedziby Policji. Może 


to mieć duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Należy 


także podkreślić dobrą współpracę Policji z władzami miasta i Strażą Miej-


ską. Miasto prowadzi także działalność profilaktyczną oraz działalność po-


legającą na przeciwdziałaniu patologii społecznej (alkoholizm, narkoma-


nia). Mimo powyższych faktów, miasto notuje wzrost przestępczości oraz 


szerzące się patologie społeczne. Wpływ na to może mieć słabe wyposaże-


nie i niedoposażenie w odpowiednio skuteczne środki organów odpowie-


dzialnych za bezpieczeństwo. 
         KULTURA I NAUKA 
 
 Silną stroną miasta, mogącą mieć wpływ na rozwój w sferze warun-


ków życia mieszkańców oraz środowiska dla przedsiębiorczości, jest wy-
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kwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wystarczająca baza lokalowa. Jed-


nocześnie budynki, z których korzystają szkoły są w złym stanie technicz-


nym. Daje się również odczuć brak na terenie powiatu ziemskiego ośrodka 


dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 
         EKOLOGIA 


 Ważnym elementem w rozwoju miasta jest rozwiązany już problem 


składowania odpadów komunalnych w ramach porozumienia z sąsiednimi 


gminami oraz planowane wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ko-


munalnych. Na uwagę zasługuje również fakt proekologicznej polityki 


władz samorządowych w zakresie sukcesywnego uregulowywania gospo-


darki wodno - ściekowej. Zagrożeniem dla obecnego stanu jest zły stan 


techniczny eksploatowanej miejskiej oczyszczalni ścieków. Mając na 


względzie perspektywę rozwoju turystyki w rejonie Pyskowic, zagroże-


niem staje się nieuregulowana gospodarka wodno- ściekowa w rejonie Za-


olszan i Dzierżna oraz zanieczyszczenie rzeki Drama i zbiornika Dzierżna 


Małego. Poważnym problemem jest dalsze ograniczanie emisji niskiej z 


dużej jeszcze liczby indywidualnych palenisk.  
          PROMOCJA MIASTA 
          Stosunkowo niskie nakłady na promocję miasta ograniczają możli-


wość jej skutecznego oddziaływania. Brak jest również promocji ukierun-


kowanej na konkretne przedsięwzięcia lub inwestora. 
          FINANSE 
 Poważnym problemem miasta jest zmniejszenie się liczby i dochodów miesz-


kańców, co ma bezpośrednie przełożenie na dochody gminy       z udziału w podatku 


dochodowym od osób fizycznych. Efektem tego Może być zmniejszenie się wpływów z 


udziału w podatku od przedsiębiorców obniżania się udziału podatków od przedsiębior-


ców w dochodach ogólnych gminy. 


         ASPEKT SPOŁECZNY 
 
 Pyskowice borykają się z poważnym problemem jakim jest bezrobo-


cie. Jedną z przyczyn wysokiego bezrobocia są niskie kwalifikacje zawo-
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dowe osób bezrobotnych. W mieście notuje się także ujemny przyrost natu-


ralny, czego efektem jest postępujące starzenie się społeczeństwa. Nega-


tywnym zjawiskiem, mającym wpływ na rozwój Pyskowic, jest odpływ     


z miasta ludzi wykształconych. 


 
         SŁUŻBA ZDROWIA 
 
 Miasto odczuwa brak wystarczających środków finansowych na 


podstawową ochronę zdrowia. Budynki służby zdrowia, podobnie jak inne 


budynki komunalnej, znajdują się w złym stanie technicznym. Poważnym 


problemem jest także niedoposażenie placówek służby zdrowia, co ma od-


bicie w pogarszającym się ogólnym stanie zdrowia mieszkańców. 
          SPORT 
 
 Pyskowice nie posiadają rozbudowanej bazy sportowo-rekreacyjnej 


takich np. jak pełnowymiarowa hala sportowa, basen kryty, czyli obiektów 


sportowych dostępnych dla społeczności lokalnej. Na terenie miasta znaj-


duje się stadion, który aktualnie jest w bardzo złym stanie (obiekt ten jest 


zaniedbany). 


SPECYFIKA GMINY: 
 
      Pyskowice, to gmina miejska położona w województwie śląskim, w od-


ległości ok. 12 km od Gliwic, na pagórkowatym terenie nad rzeką Dramą. 


Miasto należy do grupy najstarszych miast Górnego Śląska. Pierwsza hi-


storycznie udokumentowana informacja o Pyskowicach pochodzi z roku 


1256. Ważne dla rozwoju Pyskowic było zbudowanie w 1879 roku linii ko-


lejowej z Opola do Gliwic przez Pyskowice, a w ślad za tym stacji rozrzą-


dowej w 1898 roku. Od tego momentu rozpoczęła się budowa osiedla dla 


kolejarzy i systematyczna modernizacja stacji kolejowej. Okres prosperity 


przerwała I wojna światowa i wydarzenia po jej zakończeniu. Powstania 


śląskie i plebiscyt miały bardzo ostry przebieg w Pyskowicach, które po 
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podziale Śląska pozostały w granicach Niemiec. Na przełomie lat 20. i 30. 


nastąpił przestrzenny rozwój miasta. W czasie II wojny światowej miasto 


wiele nie ucierpiało. W marcu 1945 roku Pyskowice przejęły władze pol-


skie. Do końca lat 40. odbudowano spalone domy w rynku i sąsiednich uli-


cach, zachowując charakter zabytkowy. Na początku lat 50. zapadła decy-


zja budowy osiedla mieszkaniowego w północnej części miasta. Pyskowice 


stały się dużym placem budowy mieszkań dla pracowników zakładów prze-


mysłowych miast aglomeracji górnośląskiej. Wraz z budownictwem miesz-


kaniowym postępowała budowa infrastruktury społeczno – socjalnej. Wy-


budowano dziesiątki sklepów, szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, 


przychodnię lekarską, apteki, pomieszczenia dla biblioteki miejskiej, 


oczyszczalnię ścieków, kotłownię centralną, szpital i inne obiekty niezbędne 


dla normalnego funkcjonowania ponad 20-tysięcznego miasta.  


    Od lat 50 – tych miasto Pyskowice pełniło funkcję „sypialnianą” dla po-


bliskich dużych zakładów przemysłowych  „Bumar – Łabędy” i Huta – Ła-


będy oraz kopalń w pobliskich aglomeracjach takich jak Gliwice, Zabrze    


i Bytom.   


      Restrukturyzacja hutnictwa i górnictwa na początku lat 90-tych spowo-


dowała wystąpienie w mieście zjawiska strukturalnego bezrobocia. 


 


III. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 
      GMINIE PYSKOWICE 
 
        3.1.  POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA 
 
             Gmina Pyskowice jest Gminą Miejską, położoną w północno – za-


chodniej części województw śląskiego. W układzie administracyjnym sta-


nowi część Województwa Śląskiego i Powiatu Gliwickiego z siedzibą        


w Gliwicach. Od południa Miasto Pyskowice graniczy z Miastem Gliwice.  


Powierzchnia Gminy Pyskowice  31,14 km2 .  
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Powiat Gliwicki - powierzchnia Gmin [ha]
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Rudziniec Sośnicowice Toszek Wielowieś


 
Rys. nr 1 – Powierzchnia gmin 


            Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrac-


kiego (1998), obszar Miasta Pyskowice w całości znajduje się w: podpro-


wincji   Niziny Środkowopolskie (318), makroregionie   Nizina Śląska 


(318.5) : mezoregionie   Kotlina Raciborska (318.59) (zał. 1). Najniżej po-


łożony punkt znajduje się w południowo-zachodniej części Miasta przy 


ujściu rzeki Dramy do Kanału Gliwickiego (ok. 194,5 m n.p.m.), zaś naj-


wyżej położony punkt znajduje się na południowo-wschodnim skraju Mia-


sta na granicy z Gliwicami i Zbrosławicami (261,25 m n.p.m.). Maksymal-


na różnica wysokości w obrębie Miasta Pyskowice wynosi 66,75 m. 
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Rys. 2. Podział Województwa Śląskiego na cztery obszary polityki rozwoju 
- organizacja procesów rozwojowych w perspektywie krajowej i europejskiej 


Zgodnie ze „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-


2015” Gmina Pyskowice została umiejscowiona w tzw. środkowym ob-


szarze polityki rozwoju (Rys. nr 2), gdzie główną składową jest Aglome-


racja Górnośląska z takimi miastami jak: Katowice, Bytom, Chorzów, Dą-


browa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda 


Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.  


Zgodnie z założeniami tej „Strategii” będzie to obszar o zrównoważonym 


wyskalowaniu funkcji rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego, zrestruk-


turyzowanej gospodarce z dużą koncentracją sfery usług zapewniających 
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wysoką pozycję konkurencyjną regionu w skali globalnej oraz o dobrze 


rozwiniętych związkach z waloryzowanym otoczeniem miejskim i wiej-


skim. Będzie to obszar o dobrze funkcjonującym wewnętrznym systemie 


transportowym i dostępny poprzez różne formy transportu z ośrodków me-


tropolitalnych Europy i świata oraz ośrodków rozwoju cywilizacyjnego 


kraju. Dobrze rozwinięte funkcje metropolitalne zapewnią wysoką pozycję 


konkurencyjną w skali kraju i wysoką atrakcyjność dla inwestorów ze-


wnętrznych. W otoczeniu zespołu metropolitalnego zachowane zostaną wa-


lory przestrzenne o naturalnym krajobrazie, w tym wielkie kompozycje lu-


blinieckie, kozielsko-jaworznickie, jurajskie. Będzie on przyjaznym śro-


dowiskiem zamieszkania i pracy dla ponad 3 milionów ludzi. 


          3.2.  LUDNOŚĆ 
 
          Wg stanu na 31.12. 2003 r. w Gminie Pyskowice mieszkało 19.394 


mieszkańców, co stanowi 14.25 % mieszkańców powiatu gliwickiego         


i 0,41 % ludności województwa śląskiego. Od 1990 roku notuje się sukce-


sywny spadek ilości mieszkańców gminy. Spowodowane to jest ujemną 


migracją i  ujemnym przyrostem naturalnym. Występuje bardzo nieko-


rzystna sytuacja sukcesywnego wzrostu osób w wieku poprodukcyjnym. 


Powiat Gliwicki - ludność w Gminach


8176; 7%
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40420; 35%


Knurów Pyskowice Gierałtowice Pilchowice
Rudziniec Sosnicowice Toszek Wielowieś


 
Rys. nr 3 – Ludność w gminach 
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Dane dotyczące stanu ludności w latach 1995 – 2002 (wg danych GUS)        
w poszczególnych przedziałach wiekowych: 
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Rys. 4 – Kształtowanie się struktury ilości mieszkańców w latach 1995 - 2002 


 
          Z prognozy demograficznej sporządzonej w ramach „Studium uwa-


runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyskowi-


ce” według przyrostu naturalnego wynika, że liczba ludności miasta Py-


skowice będzie mieć tendencję wzrostową: 


- 2005 r. – 22.000 osób, w tym 53% kobiet 


- 2010 r. – 23.000 osób, w tym 52% kobiet 


- 2015 r. – 25.000-29.000 osób, w tym 52% kobiet (związane z realizacją 


pełnego program mieszkaniowego w południowej dzielnicy miasta). 


       Niepokojąca jednak pozostaje sytuacja związana z niekorzystną pro-


gnozowaną tendencją zmiany struktury wiekowej mieszkańców miasta Py-


skowice, prognozowanej w okresie do 2020 r. a mianowicie:  


          - spadkiem liczby osób w wieku 7-18 lat oraz w wieku 19-24 lat, 


          - wzrostem liczby osób w wieku 60-64 lat oraz w wieku 65 i więcej  


            lat.  
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           Kluczowym problemem gospodarczym i społecznym w Gminie jest 


wysoki poziom bezrobocia z ukształtowaną tendencją wzrostu w ostatnich 


latach.  Gmina już od kilku lat zaliczana jest do gmin zagrożonych bezro-


bociem strukturalnym. Zjawisko to ma ujemny wpływ na rozwój społeczny 


i ekonomiczny gminy. 
 
Dane dotyczące ilości osób pracujących  w latach 1995 – 2002 (wg danych 
GUS) z uwzględnieniem kobiet przedstawia poniższy wykres (Wykres nr 2) 
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Pracujący ogółem w tym kobiety
 


Rys. 5 – Ilość osób pracujących 
 


3.3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 
Opracowano na podstawie wersji roboczej dokumentu pn. „Warunki ekofizjograficzne 
miasta Pyskowice” – wyk. przez  Przedsiębiorstwo Usługowe “GEOGRAF” 
41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 30/34 
 
Budowa geologiczna: Najstarszymi utworami geologicznymi stanowiący-


mi fundament geologiczny Miasta Pyskowice są utwory karbonu górnego 


(namur). Stwierdzono je w wierceniach na głębokościach 227,3-285,7 m. 


Są to iłowce, mułowce, piaskowce i węgiel kamienny warstw pietrzkowic-


kich, gruszowskich, jaklowieckich i porębskich. Występują one pod miąż-


szą serią utworów triasowych jako warstwy brzeżne. Warstwy karbonu 
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produktywnego, spośród których duże znaczenie mają, zawierające pokła-


dy węgla, warstwy gruszowskie występujące w południowej części Miasta 


Pyskowice. Największe rozprzestrzenienie na terenie Miasta Pyskowice 


mają serie wapienia muszlowego (trias środkowy). Występują one po-


wszechnie w podłożu utworów kenozoicznych. Najstarszą serią są warstwy 


gogolińskie wykształcone w postaci wapieni płytowych, falistych, zlepień-


cowatych i komórkowych (Tmh). Na terenie Miasta występują one klinem 


rozciągającym się od drogi do Gliwic w kierunku zachodnim. Budują one 


podłoże czwartorzędu także pod centralną częścią Miasta (rynek). W cen-


trum zalegają one na głębokości ok. 60 m. Na warstwach gogolińskich za-


legają warstwy gorazdeckie (górażdżańskie), terebratulowe i karchowickie 


(TmP). Występują one w jednym zespole i budują powierzchnię podczwar-


torzędową na północ od doliny Dramy. Stanowią je wapienie jasnoszare 


krystaliczne z rogowcami warstw gorazdeckich, margle szare faliste z 


wkładkami wapieni warstw terebratulowych i wapienie krystaliczne białe i 


różowe warstw karchowickich. Najmłodszymi osadami okresu trzeciorzę-


dowego są występujące w południowej części Miasta piaski, iły, mułki i 


zlepieńce morza badeńskiego (neogen – miocen), które zalało południową 


część Pyskowic. W pobliżu zbiornika Dzierżno Duże niewielką powierzch-


nię zajmują sarmackie utwory warstw kędzierzyńskich wykształconych      


w postaci iłów i piasków z syderytami. Osady trzeciorzędowe na terenie 


Pyskowic dochodzą do ok. 50 m miąższości. Utwory trzeciorzędowe na 


powierzchni współczesnej nie występują. 


Rzeźba powierzchni: Zgodnie z podziałem na jednostki geomorfologiczne 


obszar Miasta Pyskowice położony jest w obrębie mezoregionu Kotlina 


Raciborska należącego do prowincji Kotlina Raciborsko-Oświęcimska (zał. 


5). K. Klimek i L. Starkel (1972) na obszarze Miasta Pyskowice wydziela-


ją: 
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Region   Wysoczyzny Przywyżynne:  


a) subregion Wysoczyzna Proboszczowicka – obejmuje część Miasta 


położoną na północ od doliny Dramy; 


b) subregion Wysoczyzna Czechowicka – obejmuje część Miasta po-


łożoną na południe od doliny Dramy. 


Obszar Miasta Pyskowice zajmują przeważnie gliniaste Wysoczyzny 


Przywyżynne (210-260 m n.p.m.). Jest to północno-wschodni skraj Kotli-


ny Raciborskiej. Idąc od północy wydzielono tutaj: Wysoczyznę Probosz-


czowicką, leżącą pomiędzy czołem progu środkowotriasowego a doliną 


Dramy oraz Wysoczyznę Czechowicką, położoną na południe od Dramy. 


Płaskie lub faliste wierzchowiny wysoczyzn leżą w wysokości ok. 250-


255 m n.p.m. 


Ogólne warunki klimatyczne: Analizowany obszar Miasta Pyskowice 


zlokalizowany jest, według regionalizacji rolniczo-klimatycznej Polski R. 


Gumińskiego (1948), w środkowej części dzielnicy XV (częstochowsko-


kieleckiej). Położenie Miasta w środkowym pasie południkowym Polski 


sprawia, że docierają tu masy powietrza wilgotnego znad Atlantyku i masy 


suchego powietrza kontynentalnego ze wschodu. Ścieranie się tych mas 


powoduje przejściowość klimatu w regionie, wyrażającą się dużą zmienno-


ścią warunków pogodowych. Dzielnicę XV charakteryzują następujące wa-


runki: 


1) średnia temperatura stycznia wynosi –3,0°C,  


2) średnia temperatura lipca około 17,2°C,  


3) średnia temperatura roczna 7,6-7,7°C, 


4) dni z przymrozkami od 112 do 130, 


5) dni mroźnych ok. 20-40, 


6) ostatnie przymrozki wiosenne występują najczęściej w końcu 


kwietnia lub na początku maja, 
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7) czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 50 dni, 


8) okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni, 


9) opady atmosferyczne zróżnicowane, do 800 mm/rok, 


         10) przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. 
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Rys. 6 - Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej w Czekanowie wg danych IMiGW za 


lata 1973-1990. 
 
Wody powierzchniowe: Obszar Miasta Pyskowice położony jest w obrę-


bie zlewni prawostronnego dopływu Odry Kłodnicy. Dolina Kłodnicy na 


terenie Miasta została przekształcona w duże wyrobisko i zrekultywowana 


jako zbiornik wodny Dzierżno Duże. Funkcję rzeki Kłodnicy (tranzyt wód 


z obszarów źródłowych Kłodnicy i odbiór wód ze spływu powierzchnio-


wego) pełni w tym rejonie Kanał Gliwicki oraz Zbiornik Dzierżno Duże. Z 


obszaru Miasta Pyskowice wody powierzchniowe odprowadzane są do uj-


ściowego odcinka Dramy (prawostronny dopływ Kanału Gliwickiego) i do 


niewielkich potoków płynących przez Dzierżno i Czerwionkę uchodzących 


do Kanału Gliwickiego. 
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Wody podziemne: Obszar Miasta Pyskowice należy, zgodnie z regionali-


zacją hydrogeologiczną B. Paczyńskiego (1995), do regionu śląsko-


krakowskiego (XII), subregionu triasu śląskiego (XII1), rejonu gliwickiego 


- 450 (XII1B). Warunki geologiczne Miasta sprzyjają występowaniu na jego 


terenie, znaczących z gospodarczego punktu widzenia, poziomów wodono-


śnych związanych z utworami czwartorzędu i triasu. 


Gleby: Opisane wyżej warunki budowy geologicznej i rzeźby Miasta Py-


skowice znalazły swoje odzwierciedlenie w wykształceniu się pokrywy 


glebowej. Powszechność występowania utworów czwartorzędowych na 


powierzchni obszaru spowodowała, iż występujące tu typy gleb związane 


są głównie z tymi utworami, a ich zróżnicowanie zależne jest przede 


wszystkim od warunków wilgotnościowych. Stąd na terenach wyżej poło-


żonych zbudowanych z glin pylastych, piasków i żwirów glacjalnych na 


suchym podłożu wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe (A). 


Zwarte ich płaty występują niemal na całym obszarze Miasta.  


Natomiast na utworach bardziej gliniastych i przy płytszym zalega-


niu wody gruntowej wykształciły się gleby brunatne wyługowane (bw). 


zwarte powierzchnie tych gleb występują na wysoczyznach w południowo-


wschodniej części miasta i na skłonie wzgórz nad potokiem Pniówka w 


północno-zachodniej części miasta.  


Nieznaczne powierzchnie na obszarze miasta Pyskowice zajmują 


czarne ziemie zdegradowane (dz). wykształciły się one w miejscach obni-


żeń z płytkim poziomem wód gruntowych i pod lasami na utworach piasz-


czysto-gliniastych. Gleby te pierwotnie wykształciły się pod lasami, co 


spowodowało ich zakwaszenie i wyługowanie węglanów. na obszarze mia-


sta występują one zwartymi płatami pod użytkami zielonymi, w miejscach 


o podwyższonym zawilgoceniu oraz w obrębie wilgotnych den dolinnych. 


stąd ich rozmieszczenie nawiązuje do układu dolin. 
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W dolinie Dramy, potoku z Łubia oraz potoku przepływającego 


przez osadę Dzierżno występują typowe dla dolin rzecznych mady (f). tak 


duża ich ilość także świadczy o intensywnej denudacji obszaru i akumula-


cji nanosów mineralnych w dnach dolin rzecznych. 


Niezwykle ciekawym zjawiskiem jest brak na terenie miasta gleb 


pochodzenia organicznego: mułowo-torfowych (emt) i torfowych (tn), po-


mimo występowania na tym obszarze szerokiej doliny Dramy. jest to spo-


wodowane prawdopodobnie silną denudacją na obszarze zlewni dramy i 


wzmożoną akumulacją osadów w spłaszczonym ujściowym odcinku rzeki. 


także obniżenie poziomu wód gruntowych w obrębie doliny na skutek me-


lioracji nie sprzyja jej zabagnieniu i tworzeniu się gleb organicznych. 


Na przedstawionych typach gleb wyróżniono następujące kompleksy 


ich rolniczej przydatności (Langhamer, 1990): 


- 2. pszenny dobry  –        500 ha, 31,4 % gruntów ornych; 


- 3. pszenny wadliwy -           19 ha,   1,2 % gruntów ornych; 


- 4. żytni bardzo dobry  –        490 ha, 30,8 % gruntów ornych; 


- 5. żytni dobry   –        306 ha, 19,2 % gruntów ornych; 


- 6. żytni słaby   –        180 ha, 11,3 % gruntów ornych; 


- 7. żytni bardzo słaby  –          22 ha,    1,4 % gruntów ornych; 


- 8. zbożowo-pastew. mocny -  65 ha,           4,1 % gruntów ornych; 


- 9. zbożowo-pastew. słaby- 10 ha,  0,6 % gruntów ornych; 


- 1z – bardzo dobre i dobre -  6 ha, 1,9 % użytków zielonych; 


          - 2z – średnie                - 272 ha, 87,2 % użytków zielonych; 
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          k) 3z – słabe i bardzo słabe - 34 ha, 10,9 % użytków zielo-


nych


2 pszenny dobry
3 pszenny wadliwy
4 żytni bardzo dobry
5 żytni dobry
6 żytni słaby
7 żytni bardzo słaby
8 zbożowo-pastewny mocny
9 zbożowo-pastewny słaby
1z bardzo dobre i dobre
2z średnie
3z słabe i bardzo słabe


 
Rys.7-. Udział kompleksów glebowych w ogólnej powierzchni użytków rolnych na ob-
szarze miasta Pyskowice. 
 


Przeprowadzona bonitacja użytków rolnych pozwoliła na wydziele-


nie następujących klas: 


 grunty orne 


1) II  -         7 ha,    0,4 % gruntów ornych; 


2)  III a   –    347 ha,     21,6 % gruntów ornych; 


3)  III b   –    220 ha,     13,7 % gruntów ornych; 


4)  IV a  –    525 ha,     32,8 % gruntów ornych; 


5)  IV b   –    293 ha,     18,3 % gruntów ornych; 


6)  V   –    190 ha,      11,8 % gruntów ornych; 


7) VI  -       22 ha,    1,4 % gruntów ornych; 


razem-   1604 ha,   51,6 % powierzchni miasta  
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 użytki zielone 


8)  II   –        6 ha,     2,0 % użytków zielonych; 


9) III  -     155 ha,    51,6 % użytków zielonych; 


10) IV  -     105 ha,    35,0 % użytków zielonych; 


11) V  -       32 ha,  10,7 % użytków zielonych; 


12) VI  -         2 ha,    0,7 % użytków zielonych; 


razem-     300 ha,     9,6 % powierzchni miasta 
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Rys. 8 - Udział klas bonitacyjnych gleb w ogólnej powierzchni użytków rolnych na ob-


szarze miasta Pyskowice. 
 


Z powyższego zestawienia wynika, iż 61,2 % (1904 ha) powierzchni 


miasta Pyskowice stanowią użytki rolne. pozostała część zajęta jest głów-


nie przez lasy i grunty zadrzewione (206 ha, 6,6 %), tereny pod wodami 


(340 ha, 10,9 %), nieużytki (121 ha, 3,9 %) i tereny pozostałe (w tym: za-
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budowane, przemysłowe, drogi i koleje itp.) (543 ha, 17,4 %). szczególnie 


niski jest udział powierzchni zadrzewionych i zalesionych.  
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pozostałe


lasy


użytki zielone


grunty orne


użytki zielone


lasy


wody


nieużytki
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Rys. 9 - Użytkowanie ziemi na obszarze miasta Pyskowice. 
 
Zbiorowiska leśne: Lasy na terenie Miasta Pyskowice, według danych 


zawartych w opracowaniu L. Langhamera (1990) przy końcu lat 1980. sta-


nowiły 6,6 % całkowitej powierzchni Miasta.   


Lasy łęgowo-jesionowe na obszarze Miasta zajmują siedlisko wil-


gotne, na glebach typu Fluvisole. Należą do nich gleby hydrogeniczne oraz 


bagienne. Zespół ma budowę jednowarstwową, gdzie warstwę drzew two-


rzą olsza czarna z niewielką domieszką dębu szypułkowego (Quercus ro-


bur), brzozy brodawkowatej (Betula pendula), czasami topoli osiki (Popu-


lus tremula). Runo jest skąpe w typowe rośliny łęgowe, występują tam ga-


tunki nitrofilnie takie jak: glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus) i 


podagrycznik zwyczajny (Aegopodium podagraria). 


Zbiorowisko to aktualnie występuje na terenie Miasta w rozprosze-


niu, wzdłuż całej doliny Dramy, gdzie panują sprzyjające warunki. Lasy te 
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są wybitnie zantropogenizowane. Występują także wzdłuż doliny cieku 


Pniówka, na północ od zbiornika Dzierżno Małe, w zachodniej części Mia-


sta. Również we wschodniej części Miasta w dolinie potoku z Łubia spo-


tkać można stosunkowo dobrze zachowane niewielkie fragmenty tego zbio-


rowiska. Zarośla łozowe miejscami towarzyszą zbiorowiskom łęgowym. 


Najczęściej spotykanymi gatunkami są tu: wierzba szara (Salix cinerea) i 


wierzba uszata (Salix aurita), w runie występują gatunki olsowe.  


           Na północo-wschód od  zbiornika Dzierżno Małe i na południe od 


Paczynki występują  jedyne niewielkie fragmenty kompleksów leśnych na 


terenie Miasta, stanowiące las mieszany o charakterze antropogenicznym. 


W zbiorowisku tym dominuje głównie brzoza brodawkowata (Betula pen-


dula), w domieszce spotkać można dąb szypułkowy (Quercus robur), dąb 


czerwony (Quercus rubra), topolę osikę (Populus tremula), świerka pospo-


litego  (Picea abies), modrzewia europejskiego (Larix decidua).  Wiek nie-


których drzew szacuje się na około 70 lat. Na tym terenie, wzdłuż drogi, 


występuje także topola biała (Populus alba) i robinia akacjowa (Robinia 


pseudacacia). Warstwę krzewów stanowią: leszczyna pospolita (Corylus 


avellana), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaeus), wierzba krucha  


(Salix fragilis), dziki bez czarny (Sambucus nigra). W runie występuje za-


wilec gajowy (Anemona nemorosa), fiolek leśny (Viola reichenbachiana) 


oraz w dużej ilości pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica). Na wymienionym 


terenie, w różnych częściach lasu mieszanego, obserwuje się dominację 


brzozy z domieszką dębu czerwonego (Quercus rubra), np. w północnej 


części. W środkowej części użytku przeważa dąb i brzoza z domieszką ga-


tunków iglastych. Na południowo-zachodnim krańcu zbiornika Dzierżno 


Małe, na terenie ośrodka wypoczynkowego i w jego okolicach, obserwuje 


się celowe nasadzenia sztuczne. Wprowadzono tam gatunki rodzime - so-


snę zwyczajną (Pinus sylvestris), brzozę brodawkowatą (Betula pendula), 
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robinię akacjową (Robinia pseudacacia), dąb szypułkowy (Quercus robur), 


jak i obce - sosnę czarną (Pinus nigra), sosnę wejmutkę (Pinus strobus), 


dąb czerwony (Quercus rubra). 


Park miejski: W dolinie rzeki Dramy, w południowej części Miasta Py-


skowice, występuje Park Miejski. Stanowi on nie tylko element zieleni 


miejskiej, ale także krajobrazu. W parku dominują gatunki obce: świerk 


kłujący (Picea pungens), sosna wejmutka (Pinus strobus), sosna czarna 


(Pinus nigra), topola czarna (Populus nigra), topola kanadyjska (Populus x 


canadensis), robinia akacjowa (Robinia pseudacacia), klon jesionolistny 


(Acer negundo), wierzba biała (Salix alba), kępy cyprysików z rodzaju 


Chamaecyparis.  


 


Rys. 10 -  Roślinność potencjalna Miasta Pyskowice (Potencjalna.., 1995). 


Objaśnienia: 5 – niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe siedlisk wodogrunto-
wych, okresowo lekko zabagnionych (Circaeo-Alnetum), 16 – grądy 
subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe (Tilio-Carpinetum), od-
miana małopolska z bukiem i jodłą; forma wyżynna seria uboga; 30 – 
żyzna buczyna sudecka (Dentario enneaphyllidis-Fagetum); forma 
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podgórska; 47 – kontynentalne bory mieszane (Pino-Quercetum auct. 
polon.); 69 – roślinność środowisk zdewastowanych o nieznanej ten-
dencji sukcesyjnej; obszary pozbawione roślinności. 


 


Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna: Do walorów krajobrazo-


wych Pyskowic należą powierzchnie leśno-jeziorne Dzierżna Małego, sze-


roka dolina Dramy i otwarte przestrzenie pól uprawnych i łąk. Powierzch-


nię urozmaicają głęboko wcięte doliny potoków. W przypadku Miasta nie 


zauważa się w jego krajobrazie elementów wprowadzających dysharmonię. 


Dotychczas ochroną prawną na terenie Pyskowic nie objęto żadnych po-


wierzchni. Natomiast powierzchnie zaproponowane w Studium do ochrony 


krajobrazowej należy poddać weryfikacji w oparciu o obowiązującą Usta-


wę o ochronie przyrody. W niniejszym opracowaniu podano na mapie (zał. 


12, 13) dwa obszary zaproponowane  w Studium do ochrony: 


 1) strefa „E” ochrony ekspozycji   


 2) strefa „K” ochrony krajobrazu  


Obie powyższe strefy obejmują swymi granicami dolinę Dramy z wido-


kiem na centralną część Miasta. 


       3.4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA I JEGO ZAGROŻENIA  


 Środowisko Miasta Pyskowice jest środowiskiem antropogenicznym 


z wyraźnym ukierunkowaniem na produkcję rolniczą. Przeprowadzona wa-


loryzacja środowiska wykazuje wiele zachowanych elementów cennych 


przyrodniczo. Część z nich to elementy naturalne (wody podziemne, rzeź-


ba), część zaś zostały ukształtowane sztucznie. Szczególnej degradacji ule-


gły elementy przyrody ożywionej. 


 Prowadzona od wieków gospodarka rolna na obszarze ukształtowana 


została w wyniku przekształcenia w obszar rolniczy rozległych powierzch-


ni wysoczyzn. W wyniku prowadzonej gospodarki rolniczej ukształtowany 


został ekosystem intensywnych upraw polowych i łąkowych.  
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 Do głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska należy zaliczyć: 


1) zrzuty ścieków komunalnych; 


2) zanieczyszczenia komunikacyjne z dróg: Nr 40, Nr 94 i 901; 


3) niską emisję zanieczyszczeń z palenisk domowych; 


4) zanieczyszczenia rolnicze. 


5) w południowej części Miasta jakość środowiska obniżana jest poprzez 


składowanie odpadów. 


         3.5.  OCENA STANU OCHRONY I UŻYTKOWANIA ZASO-


BÓW PRZYRODNICZYCH 


 W Pyskowicach problem ochrony zasobów przyrodniczych jest 


zróżnicowany w zależności od rodzaju zasobów. Występujące na obszarze 


Miasta zasoby wód podziemnych zostały określone. Istnieje dokumentacja 


zasobowa zbiorników wód triasowych i czwartorzędowych. Natomiast 


wprowadzenie ich ochrony wymaga opracowania systemu ochrony tych 


wód w skali kraju, a także konieczna jest nowelizacja Prawa wodnego, dla 


wprowadzenia obowiązku ochrony wód poprzez ustanawianie stref 


ochronnych. Dla rozwiązania problemu zanieczyszczenia zasobów wód 


powierzchniowych podejmowane są przez Miasto inicjatywy zmierzające 


do poprawy istniejącego stanu poprzez rozbudowę kanalizacji i rozwiąza-


nie problemu wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków sanitarnych, np. po-


przez odprowadzenie ścieków rurociągiem tłocznym do Centralnej 


Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.  


 Dalszemu ubożeniu będzie natomiast podlegała pokrywa glebowa. 


Na terenie Miasta występuje niewielki odsetek gleb gorszych klas. Zdecy-


dowaną większość stanowią gleby dobre. Stąd dalszy rozwój osadnictwa na 


terenie Miasta będzie mógł się realizować poprzez dalsze przejmowanie 


dobrych gleb pod zabudowę kubaturową. 
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 Konieczne jest także przeprowadzenie szczegółowej waloryzacji 


przyrody ożywionej i wytypowanie obszarów i obiektów przyrodniczo 


cennych.   
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IV. CELE PLANU ROZWOJU GMINY PYSKOWICE  


 


Zidentyfikowane cele Planu Rozwoju Gminy Pyskowice na lata 2004 – 


2006 i strategia ich osiągnięcia obejmują konkretne projekty /zadania/ przewi-


dziane do realizacji w przedziałach czasowych, zgodnych z okresem progra-


mowania na lata 2004 – 2006 oraz odniesiono się do inicjatyw, które będą ak-


tualne w następnym okresie programowania, tj. w latach 2007 do 2013. Wyty-


czony cel strategiczny Planu Rozwoju Gminy formułowany z tej perspektywy 


określono następująco: 


 


 


Celem strategicznym Planu Rozwoju Gminy Pyskowice jest za-


pewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz 


stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańców. 


 


 


Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie ce-


lów cząstkowych, zdefiniowanych w odpowiedzi na zmiany zachodzące w go-


spodarce oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron 


Gminy, a także szans i zagrożeń przed nią stojących. 


W świetle powyższego sformułowano cztery podstawowe cele cząstko-


we  Programu Rozwoju Gminy na lata 2004 – 2006, t.j.: 


 


1.  Strefy inwestycyjne 


2.  Miejsce życia mieszkańców 


3.  Środowisko dla przedsiębiorczości 


4.  Regionalny ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy 
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Cele Planu Rozwoju Gminy będą realizowane ze środków wła-


snych Gminy, z możliwością  ewentualnego wykorzystania kredytów 


bankowych i środków finansowych z funduszy celowych (np. WFO-


Śr.iGW, NFOŚr.iGW). Czynione będą starania o pozyskanie środków za 


pomocą programów i projektów współfinansowanych w ramach środków 


wspólnotowych, w tym głównie z funduszy strukturalnych przewidzia-


nych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-


gionalnego. 
         4.1.  STREFY INWESTYCYJNE 


          Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że szansą dla rozwoju 


miasta jest jego położenie geograficzne przy ważnych szlakach komunika-


cyjnych, łączących aglomerację śląską z trasą biegnącą w kierunku za-


chodnim (granica niemiecka). Występuje korzystny układ połączeń drogo-


wych z miastem. Miasto posiada możliwości rozbudowy i modernizacji 


infrastruktury technicznej, co jest związane z pewnym dostosowaniem i 


wyposażeniem terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę. Inwe-


stowanie w przygotowanie i uaktywnienie terenów inwestycyjnych sprzyja 


ograniczeniu występującego lokalnie wysokiego bezrobocia strukturalnego. 


Cel ten został już zainicjowany w latach poprzednich t.j. 2000-2003 


poprzez zrealizowanie takich działań jak:  


Działanie 1 – przystosowanie i uaktywnienie terenów inwestycyjnych 
 
       W ramach tego działania w latach 2000 – 2003, dokonując stosownych 


zmian w planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono na terenie 


Gminy Pyskowice  Strefy Aktywizacji Gospodarczej, przeznaczone do lo-


kowania potencjalnych inwestycji w zakresie usług i produkcji nieuciążli-


wych dla środowiska. W celu zminimalizowania kosztów przygotowania 


tych terenów do przyszłego zainwestowania oraz ograniczenia uciążliwości 


dla mieszkańców – na lokalizację tych stref przeznaczono tereny przy 







                                                                            Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice     
  
 


 42


głównych drogach wylotowych z miasta, poza obszarami zurbanizowany-


mi. Bezpośrednie sąsiedztwo dróg krajowych, powiatowych i gminnych 


jest dodatkowym atutem tych terenów. W ten sposób utworzono następują-


ce strefy: 
 


• Strefa Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Poznańskiej, 


• Strefa Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Gliwickiej, 


• Strefa Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Toszeckiej, 


• Strefa Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Piaskowej. 


 


Działanie 2 – preferencje dla inwestorów  


         W ramach tego działania Rada Miejska w Pyskowicach podjęła             


w 2003 r. Uchwałę  nr VIII/87/2003 w sprawie utworzenia Stref Aktywi-


zacji Gospodarczej Pyskowic oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 


dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 


Miasta Pyskowice i realizujących  inwestycje w Strefach Aktywizacji Go-


spodarczej, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy. 


 


Działanie 3 – uzbrojenie Stref Aktywizacji Gospodarczej           


           W ramach tego działania przewiduje się doprowadzenie głównych 


mediów takich jak: kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda, gaz i energia 


elektryczna do granic Stref Aktywizacji Gospodarczej, tych które nie po-


siadają takiego uzbrojenia. Do zadań własnych gminy należy międzyinny-


mi zapewnienie odprowadzenia ścieków sanitarnych, deszczowych oraz 


doprowadzenie wody. Doprowadzenie gazu i energii elektrycznej zapew-


niają dostawcy tych mediów. Gmina Pyskowice  będzie wspomagać poten-


cjalnych inwestorów w negocjacjach z dostawcami mediów. 
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          Głównym beneficjentem tego przedsięwzięcia będzie Gmina, a odbior-


cami pośrednimi wsparcia dostarczonego w ramach tego działania będą 


bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, absolwenci, osoby pracujące zaintere-


sowane podniesieniem swoich kwalifikacji, osoby chcące rozpocząć dzia-


łalność gospodarczą, pracodawcy, osoby zagrożone wykluczeniem spo-


łecznym, w tym osoby niepełnosprawne, osoby korzystające długotrwale 


ze świadczeń pomocy społecznej. 


 


Oczekiwane efekty: Działania w tym zakresie powinny doprowadzić do 


rozwoju gospodarczego gminy poprzez przygotowanie i uatrakcyjnienie 


terenów inwestycyjnych, sprzyjające potencjalnym inwestorom. Wymier-


nym efektem powinno być zwiększenie konkurencyjności zasobów ludz-


kich, a tym samym zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia lub jego 


utrzymania. Działania w tym obszarze powinny ułatwić start zawodowy 


absolwentom szkół i osobom młodym. Przewiduje się zwiększenie liczby 


rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez podniesienie kwalifi-


kacji i doradztwo. Powinna również wzrosnąć efektywność wykorzystania 


różnorodnych technologii służących podniesieniu jakości funkcjonowania 


przedsiębiorstw. 


          Przewiduje się, że efektem realizacji zadań w ramach powyższego 


celu będą lepsze umiejętności naszych mieszkańców do uczestnictwa        


w gospodarce otwartej opartej na wiedzy oraz wykorzystaniu szans wyni-


kających z integracji z UE. 


Finansowanie. Na realizację działania związanego z uzbrojeniem Stref  


Aktywizacji Gospodarczej planuje się środki własne i krajowe oraz po-


chodzące ze środków wspólnotowych w ramach: Zintegrowanego Pro-


gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu 


Operacyjnego, Wzrost konkurencyjności gospodarki, Sektorowego Pro-
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gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i środków innych pro-


gramów, których celem jest współfinansowanie zdań tego typu. 
          4.2. MIEJSCE ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 


           Analiza SWOT wykazuje,  że występująca transformacja gospodar-


cza w regionie w ramach restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 


powoduje znaczny wzrost bezrobocia i zubożenie coraz większej ilości 


mieszkańców. Stan ten przekłada się bezpośrednio na wzrost przestępstw         


i wzrost zjawisk patologicznych w regionach strukturalnych przeobrażeń. 


Pośrednim rozwiązaniem przeciwdziałania patologii społecznej jest utwo-


rzenie warunków sprzyjających rozwojowi oświaty. Wnioski z przeprowa-


dzonej analizy SWOT wskazały jako czynnik hamujący rozwój, w szcze-


gólności dzieci i młodzieży, brak dostatecznej bazy sportowo-rekreacyjnej . 


           Stwierdzono, że wysoki poziom bezrobocia w mieście jest spowo-


dowany między innymi niskimi kwalifikacjami zawodowymi mieszkań-


ców. Znaczne zanieczyszczenie rzeki Dramy oraz zbiornika Dzierżno Małe 


nie sprzyja inwestowaniu na terenie gminy, co w obecnym stanie nie wpły-


wa korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców. Znacznym obciąże-


niem budżetu miasta jest bardzo duży zasób mieszkań komunalnych oraz 


pogarszający się stan techniczny większości budynków mieszkalnych. 


Istotnym problemem dla miasta, z uwagi na wysokie koszty niezbędne dla 


zainwestowania, jest pogarszający się stan techniczny miejskiej oczysz-


czalni ścieków. 


          Realizacja działań w tym obszarze wymaga podjęcia stosownych 


rozwiązań w kierunku wzrostu konkurencyjności Gminy. Rozwiązania te w 


postaci projektów zostaną osiągnięte poprzez koncentrację środków na roz-


budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej. W celu za-


pewnienia stałego wzrostu jakości życia, wykorzystania wszystkich walo-


rów gminnej przestrzeni oraz dostosowania do standardów UE niezbędne 
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jest zwiększenie poziomu wydatków szczególnie na inwestycje infrastruk-


turalne z zakresu ochrony środowiska.  


Cel tego obszaru będzie realizowany poprzez podjęcie następujących 


działań: 


Działanie 1 –  ekologia i ochrona środowiska   


Tabela 1 


Ekologia i ochrona środowiska – projekty  przewidziane do realizacji w latach 2004-
2006  


 
Nazwa projektu 


Okres reali-
zacji 


Szacunkowa 
wartość 
zadania 
[PLN] 


Budowa kolektora tłocznego ścieków sanitarnych z gminy 
Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Sanitar-
nych w Gliwicach  (likwidacja wyeksploatowanej oczysz-
czalni ścieków w Pyskowicach) 2004-2006 8.698.000 
Opracowanie koncepcji uregulowania gospodarki wod-
no-ściekowej dla pozostałych nie skanalizowanych rejo-
nów miasta Pyskowice 2004 80.000 
Aktualizacja projektu technicznego uregulowania gospodar-
ki wodno-ściekowej ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2004 


 
57.000 


Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej ul. Kard. St. 
Wyszyńskiego 


 
2005-2006 


 
4.000.000 


Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej na projektowanym osiedlu domków jednoro-
dzinnych przy ul. Czechowicka - Wolności 2004 429.000 
Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
dla Strefy Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Gliwickiej 2004 25.000 
Realizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla Strefy 
Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Gliwickiej 2005 500.000 
 


W latach 2007 – 2013 przewiduje się realizację następujących projektów: 


• uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Rzeczna i Za-


olszany, ul. Mickiewicza, dzielnicy Dzierżono, Kolonia Pyskowicka, 


Czerwionka,  


• kontynuacja modernizacji i rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej. 
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Działanie 2 – usprawnienie polityki mieszkaniowej 


        W ramach tego działania przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych 


na rzecz najemców, realizację budownictwa mieszkaniowego w ramach TBS –


ów, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę techniczną terenów obejmujących 


budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Wieczorka i ul. Czechowicka - Wol-


ności  (kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa i elek-


tryczna,  ulice i chodniki oraz oświetlenie uliczne - działanie komplementarne     


z Działaniem 1 –  ekologia i ochrona środowiska oraz  Działaniem 3 – 


usprawnienie funkcjonowania układu uliczno-drogowego). 
Uwaga: patrz. zrealizowane zadania w ramach działania komplementarnego Działanie 1 – 
             ekologia i ochrona środowiska (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczo- 
             wej oraz sieci wodociągowej na projektowanych osiedlach domków jednoro- 
             dzinnych przy ul. Wieczorka i ul. Czechowicka – Wolności) 


Tabela 2 
 
Usprawnienie polityki mieszkaniowej – projekty przewidziane do realizacji w latach 2004-
2006  


 
Nazwa projektu 


Okres reali-
zacji 


Szacunkowa 
wartość 
zadania 
[PLN] 


Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jednorodzin-
nych przy ul. Wieczorka Etap - I 2004 260.000 
Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jed-
norodzinnych przy ul. Wieczorka i ul. Czechowicka - 
Wolności 2004-2006 200.000 
Budowa budynku TBS przy ul. Strzelców Bytomskich (26 
mieszkań) 2005 3.000.000 
W latach 2007 – 2013 przewiduje się realizację następujących projektów: 


• kontynuację budowy ulic, chodników i oświetlenia na osiedlach dom-


ków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka i ul. Czechowickiej – Wolno-


ści, 


• kontynuację budowy mieszkań w ramach TBS-u, w miarę potrzeb (ak-


tualnie jest zapotrzebowanie na 64 mieszkania tego typu).  
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Działanie 3 – usprawnienie funkcjonowania układu uliczno-drogowego 


           W ramach tego działania przewiduje się kompleksowy remont na-


wierzchni istniejących ulic i chodników oraz wykonanie nawierzchni utwar-


dzonych na drogach i chodnikach, które aktualnie są drogami gruntowymi lub 


posiadają nawierzchnie nieulepszoną, najczęściej żużlową lub żwirową bądź 


też tymczasową z płyt drogowych żelbetowych (działanie to jest komplemen-


tarne z Działaniem 2 – usprawnienie polityki mieszkaniowej – budowa ulic i 


chodników na osiedlach domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka i ul. 


Czechowicka – Wolności. 
        Tabela 3. 


Usprawnienie funkcjonowania układu uliczno-drogowego – projekty przewidziane do 
realizacji w latach 2004-2006  


 
Nazwa projektu 


Okres re-
alizacji 


Szacunkowa 
wartość 
zadania 
[PLN] 


Remont ulic i chodników, budowa parkingów 2004-2006 4.000.000 


• Uwaga: patrz. zadania do realizacji w latach 2004-2006 i 2007-2013 w ramach dzia-
łania komplementarnego Działanie 2-  usprawnienie polityki mieszkaniowej – konty-
nuację budowy ulic, chodników i oświetlenia na osiedlach domków jednorodzinnych 
przy ul. Wieczorka i ul. Czechowickiej – Wolności, 


W latach 2007 – 2013 przewiduje się realizacje następujących projektów: 


• kontynuację remontów dróg gminnych oraz miejskich ulic, parkingów             


i chodników. 


Działanie 4 –  przystosowanie budynków miejskich dla potrzeb zmiany ich               


funkcjonowania 


          W ramach tego działania przewiduje się zrealizować następujące projek-
ty: 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                            Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice     
  
 


 48


    Tabela 4. 


Przystosowanie budynków miejskich dla potrzeb zmiany ich funkcjonowania –projekty 
przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2006 


 
Nazwa projektu 


Okres re-
alizacji 


Szacunkowa 
wartość 
zadania 
[PLN] 


Remont i adaptacja I-go piętra zachodniego skrzydła bu-
dynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb siedzib organizacji 
pozarządowych 2004 180.000 
Remont i adaptacja zabytkowego budynku Ratusza dla 
potrzeb Sali Ślubów i Sali Rajców – etap II  2005-2006 450.000 
 


W latach 2007 – 2013 w ramach tego działania przewiduje się następujące pro-


jekty 


• remont i adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń po Komendzie Rejo-


nowej Policji przy Pl. Piłsudskiego dla potrzeb Biblioteki Miejskiej, 


• remont i adaptację pozostałych niezagospodarowanych pomieszczeń bu-


dynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach dla potrzeb archiwum miej-


skiego, centrum informacji, itp. 


 


Działanie 5 – baza sportowo- rekreacyjna 


        Z analizy SWOT wynika, że pośrednim rozwiązaniem przeciwdziała-


nia patologii społecznej jest utworzenie warunków sprzyjających rozwojo-


wi oświaty. Wykazano dodatkowo jako czynnik hamujący rozwój w szcze-


gólności dzieci i młodzieży brak dostatecznej bazy sportowo-rekreacyjnej. 


W ramach tego działania przewiduje się rozbudowę i modernizację istnie-


jącej bazy sportowej, jak i również budowę nowych obiektów sportowych i 


rekreacyjnych. Do najważniejszych projektów w ramach tego działania w 


najbliższych latach należy zaliczyć budowę pełnowymiarowej hali sporto-


wej przy Gimnazjum Nr 1 oraz remont i modernizacje basenu w Zespole 


Szkół przy ul. Szkolnej. 
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Tabela 5 


Baza sportowo-rekreacyjna – projekty  przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2006 
 


Nazwa zadania 
Okres re-


alizacji 
Szacunkowa 


wartość 
zadania 
[PLN] 


Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimna-
zjum Nr 1 – Etap I budynek i wyposażenie podstawowe 2004 4.250.000 
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimna-
zjum Nr 1 – Etap II – zagospodarowanie terenu i wyposa-
żenie specjalistyczne 2004-2006 1.500.000 
Modernizacja basenu w  Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 2004-2006 1.200.000 
 


W latach 2007 – 2013 w ramach tego działania przewiduje się: 


• kontynuacja remontów i modernizacji oraz dalsza rozbudowa istniejącej 


bazy sportowo – rekreacyjnej w obiektach oświatowych oraz zlokalizo-


wanych na terenach  dzielnic mieszkaniowych.  


Głównym beneficjentem będzie Gmina a odbiorcami pośrednimi wspar-


cia dostarczonego w ramach działania będą mieszkańcy naszej Gminy, przed-


siębiorcy, podmioty działające w sferze turystyki, bezrobotni. 


 


Oczekiwane efekty: 


Finansowanie. Na realizację działania w obszarze utworzenia bazy spor-


towo-rekreacyjnej planuje się środki własne i krajowe oraz pochodzące ze 


środków wspólnotowych w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyj-


nego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego, 


Wzrost konkurencyjności gospodarki, Sektorowego Programu Operacyj-


nego Rozwój Zasobów Ludzkich i środków innych programów, których 


celem jest współfinansowanie pr4ojektów tego typu. 
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      4.3. ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 


         Stwierdzono, że dynamika rozwoju miasta zależy w głównej mierze 


od rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Istotne jest stworzenie przez wła-


dze miejskie korzystnego klimatu sprzyjającemu inwestowaniu w mieście.  


Głównym działaniem w tym kierunku jest uaktywnienie terenów inwe-


stycyjnych (patrz 2.1. Strefy inwestycyjne – Działanie 1 – przystosowanie 


i uaktywnienie terenów inwestycyjnych oraz Działanie 2  – preferencje 


dla inwestorów).  
       4.4. REGIONALNY OŚRODEK REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWY 


       Analiza SWOT wykazała, że położenie miasta na nieskażonym ekolo-


gicznie terenie sprzyja inwestowaniu w rozwój turystyki. Działania podjęte 


przez władze w tym kierunku skupiają się w pierwszej kolejności na 


oczyszczeniu rzeki Dramy, co ma doprowadzić do oczyszczeniu zbiornika 


wodnego Dzierżno Małe. Zbiornik ten w założeniach strategii miasta Py-


skowice ma pełnić istotną funkcję regionalnego ośrodka rekreacyjnego i 


sportów wodnych, generującego nowe miejsca pracy (gmina Pyskowice 


jest zaliczana do gmin objętych strukturalnym bezrobociem). Ze względu 


na złą jakość wód aktualnie obowiązuje zakaz kąpieli w Dzierżnie Małym, 


co negatywnie wpływa na funkcjonowanie wielu ośrodków rekreacyjno-


wypoczynkowych i sportów wodnych, zlokalizowanych wokół zbiornika. 


Utworzenie regionalnego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowe- go znacz-


nie podniesie atrakcyjność miasta, co bezpośrednio sprzyja powstawaniu 


nowych inwestycji.  


     Działania w tym obszarze zostaną podjęte w wyniku realizacji  projek-


tów z zakresu  Działanie 1 –  ekologia i ochrona środowiska, a w szczegól-


ności: „Budowa kolektora tłocznego ścieków sanitarnych z gminy Pyskowice 


do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych w Gliwicach”  (likwidacja 


wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków w Pyskowicach).  
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Głównym beneficjentem będzie Gmina, a odbiorcami pośrednimi wspar-


cia dostarczonego w ramach celu będą mieszkańcy naszej Gminy, przedsię-


biorcy, podmioty działające w sferze turystyki, bezrobotni.. 


 


Oczekiwane efekty. Wzrost konkurencyjności naszej Gminy, zwiększona zo-


stanie atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna tego rejonu miasta. Realizacja 


działań wpłynie na poprawę jakości środowiska oraz przyczyni się do uatrak-


cyjnienia terenów zlokalizowanych wokół zbiornika dla celów inwestycyjnych 


w zakresie sportów wodnych i rekreacji oraz wypoczynku. Sprzyja to powsta-


niu nowych miejsc pracy.   


Finansowanie. Na realizację tego działania planuje się środki własne i krajowe 


oraz pochodzące ze środków wspólnotowych w ramach Zintegrowanego Pro-


gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  


 
V.  POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI 
      REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/ POWIATU/ 
      WOJEWÓDZTWA 
 
            Gmina Pyskowice jest w trakcie realizacji projektów oraz już zre-


alizowała w ostatnich latach ze środków własnych i w oparciu o zewnętrz-


ne źródła finansowania zadania o charakterze infrastrukturalnym, w zakre-


sie walki z bezrobociem i rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwojem kultu-


ry, sportu  i edukacji.   


Tabela 6 


Ekologia i ochrona środowiska 


Nazwa projektu Okres re-
alizacji 


Wysokość i źródło po-
zyskanych środków 


Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w 
południowej dzielnicy gminy  1993-1995 


 śr wł. 608.707 
WFOŚr. 75.000 


Dot. cel. 520.000 
PWiK 100.000 


Budowa składowiska odpadów komunalnych 1992-1995 1.300.000 
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w tym kredyt z BOŚr 
500.000. 


Rekultywacja zamkniętego wysypiska odpa-
dów komunalnych przy ul. Piaskowej 1995-1998 349.360 
Budowa gazociągu do dzielnic Kolonia Pysko-
wicka, Czerwionka i Dzierżno 1993-1996 


śr. wł. 219.636 
GOZG 214.000 


Modernizacja źródeł ciepła w szkołach pod-
stawowych nr 3,5, 6, w MOK-u 1995-2002 


 


śr. wł. 1.081.744 
WFOŚr.  141.274 


Ekofundusz 19.618 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej oraz sieci wodociągowej na projektowa-
nych osiedlach domków jednorodzinnych przy 
ul. Wieczorka i ul. Czechowicka - Wolności 1997-2003 


śr. wł. 1.746.918 
dotacja cel. 114.000 
dotacja cel. 65.000 


Opracowanie projektu technicznego dla uregu-
lowania gospodarki wodno-ściekowej w rejo-
nie ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany 1997-1998 143.000 
Budowa pilotażowych oczyszczalni przydomo-
wych przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2001-2001 25.118 
Modernizacja kotłowni centralnej o mocy 15,5 
MW i sieci ciepłowniczej 2003  IDEA 98 6.794.595 


Usprawnienie polityki mieszkaniowej 
Wniesienie aportu rzeczowego (działki bu-
dowlana) przy ul. Strzelców Bytomskich w 
Pyskowicach do MTBS Sp. z o.o. w Tarnow-
skich Górach, celem budowy 26 mieszkań 2003 138.500 
Wniesienie udziału pieniężnego do MTBS Sp. 
z o.o. w Tarnowskich Górach (równowartość 
kosztów opracowania koncepcji budynku) 2003 45.000 
Wniesienie udziału pieniężnego do MTBS Sp. 
z o.o. w Tarnowskich Górach (równowartość 
kosztów opracowania projektu technicznego 
budynku) 2004 60.000 


Usprawnienie funkcjonowania układu uliczno-drogowego 
Remont ul. Czechowickiej – II etap 


2001 
śr. własne 230.104 


firma Kospan    80.490 
Przebudowa skrzyżowania ul. Gliwicka –ul. 
Czechowicka 2001 


śr. wł. 49.640 
ZDW  359.710 


Remont ul. Sikorskiego I i II etap 1998/2003 308.809 
Remont ul. Piaskowej I i II etap 


2003 
śr. własne 116.350 


firma Ecogama 50.000 
Remont ul. Traugutta 2003 119.406 
Nawierzchnia asfaltowa na ul. Krokusów 2003 95.707 







                                                                            Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice     
  
 


 53


Budowa chodnika w ciągu ul. Poznańskiej 
2002-2003 


śr. wł. 80.000 
ZDW 147.631 


Ciąg parkingowy przy ul. Wojska Polskiego 2002 69.955 
Parking osiedlowy przy ul. Mieszka I 2003 85.191 


Przystosowanie budynków miejskich dla potrzeb zmiany ich funkcji 
Adaptacja i remont budynku hotelowego dla 
potrzeb inkubatora przedsiębiorczości 1997-1998 


śr. wł. 230.000 
PHARE 210.000 


Adaptacja i remont budynku hotelowego na 
siedzibę Urzędu Miejskiego 1995-1997 1.000.000 
Remont i adaptacja zabytkowego budynku 
Ratusza dla potrzeb muzeum miasta Pyskowi-
ce – etap I 2000-2002 572.957 
Opracowanie projektu adaptacji I-go piętra 
zachodniego skrzydła budynku Urzędu Miej-
skiego dla potrzeb siedzib organizacji poza-
rządowych 
 
 2003 8.999 


Baza sportowo-rekreacyjna – zadania zrealizowane 
Budowa ośrodka rekreacyjno-sportowego 
(korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne) przy 
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1995-1997 571.414 
Modernizacja i rozbudowa zaplecza socjalno-
administracyjnego na stadionie miejskim 1997-1998 279.604 
Modernizacja zaplecza socjalnego przy base-
nie w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 1997-1998 121.000 
 


        Dbałość o wielofunkcyjny rozwój gminy, chęć zachowania jej wyso-


kiej konkurencyjności dla inwestorów, dążenie do poprawy jakości życia 


ludności wymusza podejmowanie komplementarnych – w stosunku do in-


westycji infrastrukturalnych – działań. Gmina zamierza aktywnie korzystać 


z środków Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia, których ce-


lem będzie podniesienie kwalifikacji mieszkańców i wyposażenie w umie-


jętności, które pozwolą czerpać dochody z pozarolniczych źródeł. Gmina 


będzie inicjować i promować wykorzystanie unijnych środków przez rolni-


ków (m.in. na rozwój infrastruktury związanej z rolnictwem).  
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     Mając na uwadze potencjał turystyczny gminy i konieczność ponadlo-


kalnej współpracy w tym zakresie, gmina Pyskowice jest udziałowcem 


Agencji Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A. w Krupskim Młynie. Za-


daniem „AGROTUR” S.A. jest  m.in.: inicjowanie, opiniowanie i wspiera-


nie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz promo-


cja turystyczna obszaru jej działania. 


          Działania podejmowane przez Gminę Pyskowice są zbieżne jak 


już wcześniej wspomniano z  celami  Strategii Rozwoju Województwa 


Śląskiego. Strategia ta określa priorytety, cele strategiczne i projekty 


realizacyjne. 


 
VI.  OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU  


LOKALNEGO (dotyczy zadań planowanych do realizacji do końca 
2006 r.) 


 
Wskaźniki oddziaływania to długofalowe konsekwencje zrealizowanych 


inwestycji wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich 


beneficjentów. Dla przejrzystości oceny ujęto tylko te wskaźniki, które bę-


dą miały wpływ na szeroko rozumiany rozwój gospodarczy gminy Pysko-


wice, poprawę stanu środowiska oraz wzrost standardu życia mieszkańców. 


 


Wskaźniki mierzalne: 


• uzyskanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na obszarze gminy: 


350 ha; 


• ilość nowych miejsc pracy: 600; 


• odprowadzenie wszystkich ścieków sanitarnych z terenu gminy Py-


skowice do COŚ w Gliwicach: docelowo 5.000 m3/dobę 


• zwiększenie bazy sportowej o pełnowymiarową hale sportową                    


o wym. 44 x 24 m, z pełnym zapleczem socjalno-administracyjnym. 
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Wskaźniki niemierzalne: 


• poprawa warunków życia mieszkańców gminy; 


• zwiększenie lokalnego potencjału rozwojowego; 


• zdynamizowanie rozwoju przedsiębiorczości; 


• zmniejszenie dysproporcji rozwojowych między obszarami wiejski-


mi i miejski, poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do podsta-


wowej infrastruktury technicznej i społecznej o równym standardzie; 


• poprawa stanu środowiska naturalnego; 


• aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców gminy; 


• dostosowanie obszarów zagrożonych marginalizacją do nowych ini-


cjatyw gospodarczych; 


• zmniejszenie występujących patologii społecznych. 


 
VII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 
 
           Głównym źródłem finansowania zadań przewidzianych w Wielolet-


nim Planie Inwestycyjnym na lata 2004-2006 są publiczne środki finanso-


we. Jednak większość ambitnych zamierzeń gminy wykracza poza jej moż-


liwości finansowe. Dlatego konieczne jest pozyskiwanie środków pozabu-


dżetowych (zwłaszcza z Unii Europejskiej) oraz  realizacja zadań we 


współpracy z sektorem prywatnym. 


Szacunkowa wartość wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji     


w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006 wynosi 


28.829.000 zł. 
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Poniższa tabela przedstawia planowane źródła finansowania działań w ra-
mach WPI. 


Tabela 7. 


Źródło finansowania 
 


Planowana kwota 
 


Odsetek całkowitej wartości 
wszystkich inwestycji na lata 
2004-2006 [%] 


Budżet JST 9.393.500 32,6 


Budżet państwa 850.000 3,0 


Środki UE 14.680.500 50,9 


Inne (kredyty) 3.905.000 13,5 


. 


     Z zestawienia wynika, że głównym źródłem finansowania inwestycji 


zaplanowanych do realizacji do 2006 roku będzie budżet gminy. Z tego 


źródła zostanie pokryte ok. 32,6 % kosztów planowanych projektów 


(uwzględnia ewentualne kredyty). Drugim co do wielkości źródłem finan-


sowania powinno być wykorzystanie przez gminę Funduszy Strukturalnych 


Unii Europejskiej. Założeniem  władz Gminy Pyskowice jest pozyskanie w 


ciągu najbliższych 3 lat ok. 14,7 .mln złotych ze źródeł zewnętrznych.
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VIII.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY PYSKOWICE na lata 2004-2006 – zestawienie projektów  
Udziały finansowe  


Nazwa zadania 
Okres re-


alizacji 
Szacunkowa 


wartość 
zadania 
[PLN] 


JST Budżet 
państwa 


UE Partnerzy 
prywatni 


 


Inne 
w tym 


kredyty 
Budowa kolektora tłocznego ścieków sanitarnych z 
gminy Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni Ście-
ków Sanitarnych w Gliwicach  (likwidacja wyeksplo-
atowanej oczyszczalni ścieków w Pyskowicach) 2004-2006 8.698.000 1.000.000 - 5.793.000 1.905.000 - 
Opracowanie koncepcji uregulowania gospodarki 
wodno-ściekowej dla pozostałych nie skanalizo-
wanych rejonów miasta Pyskowice 2004 80.000 80.000 - - - - 
Aktualizacja projektu technicznego uregulowania 
gospodarki wodno-ściekowej ul. Kard. St. Wyszyń-
skiego 2004 57.000 57.000 - - - 


- 
 


Uregulowania gospodarki wodno-ściekowej ul. Kard. 
St. Wyszyńskiego 


 
2005-2006 4.000.000 1.000.000 - 3.000.000 - 


- 
 


Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej na projektowanym osiedlu domków 
jednorodzinnych przy ul. Czechowicka - Wolności 2004 429.000 429.000 - - - - 
Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i wo-
dociągu dla Strefy Aktywizacji Gospodarczej przy 
ul. Gliwickiej 2004 25.000 25.000 - - - - 
Realizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla 
Strefy Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Gliwic-
kiej 2005 500.000 125.000 - 375.000 - - 
Budowa ul. Mieszka I na osiedlu domków jedno- 2004 260.000 260.000 - - - - 
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rodzinnych przy ul. Wieczorka Etap - I 
Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu domków 
jednorodzinnych przy ul. Wieczorka i ul. Czecho-
wicka - Wolności 2004-2006 200.000 50.000  150.000   
Budowa budynku TBS przy ul. Strzelców Bytomskich 
(26 mieszkań) 2005 3.000.000 


243.500 
756.500 - - - 2.000.000 


Budowa i remont ulic, chodników i parkingów 2004-2006 4.000.000 1.000.000 - 3.000.000 - - 
Remont i adaptacja I-go piętra zachodniego skrzy-
dła budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb sie-
dzib organizacji pozarządowych 2004 180.000 180.000 - - - - 
Remont i adaptacja zabytkowego budynku Ratusza 
dla potrzeb Sali Ślubów i Sali Rajców – etap II  2005-2006 450.000 112.500 - 337.500 - - 
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy 
Gimnazjum Nr 1 – Etap I budynek i wyposażenie 
podstawowe 2004 4.250.000 3.400.000 850.000 - - - 
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy 
Gimnazjum Nr 1 – Etap II – zagospodarowanie 
terenu i wyposażenie specjalistyczne 2004-2006 1.500.000 375.000 - 1.125.000 - - 
Modernizacja basenu w  Zespole Szkół przy ul. 
Szkolnej 2004-2006 1.200.000 300.000 - 900.000 - - 


RAZEM: 
28.829.000 


9.393.500 
4.674.500 850.000 14.680.500 1.905.000 2.000.000 


W celu realizacji zadań z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice w  latach 2005 – 2006 Gmina Pyskowice winna zabezpieczyć środki 
własne w wysokości łącznej 4.719.000,- zł, tj. ok. 2.360.000 zł/rok – co jest zgodne z założeniami strategii miasta Pyskowice.
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IX. HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I WDROŻENIA 
 


Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice uzależniona 


jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych jak i z fundu-


szy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości 


zobowiązań w poszczególnych latach i  wysokość środków jakie mogą być 


wydatkowane bezpośrednio z budżetu,  możliwości finansowe Gminy 


wskazują, że na realizację przyjętych celów Gmina Pyskowice jest w stanie 


zabezpieczyć 25% wkładu własnego w stosunku do uzyskanych środków 


wspólnotowych. 


Zakłada się również, że ewentualne nie wykonanie wszystkich projektów w 


latach 2004-2006 spowoduje przesunięcie ich realizacji na lata następne, 


czyli 2007-2013. 


        Przygotowanie projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004-


2006 jest w stanie zaawansowanym. Aktualnie trwa opracowywanie doku-


mentacji technicznej i kosztorysy inwestorskie dla zadań inwestycyjnych 


na lata 2005 -2006 i następne.  Dla zadań przewidzianych do realizacji w 


latach 2004 i początek 2005 uzyskano już niezbędne uzgodnienia i pozwo-


lenia na budowę. Zakładając uzyskanie zaplanowanego dofinansowania z 


środków Unii Europejskiej stwierdzić należy, że nie powinno być prze-


szkód w ich realizacji. Dla zadań zaplanowanych do realizacji w dalszej 


kolejności konieczne jest wykonanie niezbędnej dokumentacji. Ich realiza-


cja uzależniona będzie w dużej mierze od stopnia realizacji WPI na lata 


2003-2006. 


Urząd Miejski w Pyskowicach jako instytucja wdrażająca Plan 


Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice odpowiedzialny jest za: 


• opracowanie i składanie wniosków, 
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• kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedu-


rami i zapisami w Planie, 


• zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizo-


wanych projektów. 


Nadzór nad wdrażaniem pełnić będzie  bezpośrednio samorząd gminny: 


Rada Miejska  oraz Burmistrz Miasta. Dla realizacji niektórych projektów 


konieczna będzie współpraca z władzami powiatowymi i regionalnymi 


oraz sektorem prywatnym (partnerstwo publiczno – prywatne). Celem sa-


morządu będzie również zaangażowanie w realizację Planu – na zasadzie 


partnerstwa – działających na terenie gminy organizacji pozarządowych, 


przedsiębiorców oraz instytucji kultury. 


 Prace związane z wdrożeniem projektów współfinansowanych             


z środków UE, dla których inwestorem będzie Urząd Gminy, będą prowa-


dzone przez specjalnie powołany (przez Burmistrza Miasta) zespół pra-


cowników Urzędu Miejskiego, który będzie pełnił Funkcję Instytucji 


Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Gminy Pyskowi-


ce. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.: 


• zapewnienia zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumen-


tami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w za-


kresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowi-


ska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kon-


traktów publicznych, 


• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów 


wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 


• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie in-


formacji i promocji Planu, 


• przygotowanie rocznych planów na temat wdrażania Planu, 


• zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach, 
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• dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu. 


         Zespół odpowiedzialny będzie za przygotowanie i przeprowadzenie 


wszystkich czynności związanych z wdrożeniem projektu: przygotowanie 


procedur przetargowych, monitoring rezultatów projektu w fazie budowy i 


po jej zakończenia. Wybór wykonawcy zadań nastąpi zgodnie z wymogami 


Unii Europejskiej. 


 
X. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 
     SPOŁECZNEJ 
 
     10.1. SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU 
              LOKALNEGO 
 
Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego dotyczyć będzie przede wszystkim 


kontroli realizacji  projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników 


produktów i rezultatów poszczególnych inwestycji. Monitoring odnosi się 


głównie do projektów realizowanych w ramach WPI. Ma on służyć: 


• ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,           


a przez to stanu realizacji Wieloletnich Planów Inwestycyjnych 


Gminy (obecnie WPI na lata 2003-2006); 


• weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć 


z założonymi celami; 


• korygowaniu działań, w tym strategii jeśli nie przynoszą zamierzo-


nych efektów lub jeśli nastąpią zmiany w otoczeniu obszaru objętego 


Planem Rozwoju Lokalnego; 


• ocenie efektywności wykorzystania posiadanych środków pienięż-


nych; 


• wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane 


inwestycje, zwłaszcza terminowości ich zakończenia. 
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          W gminie nie ma obecnie wyodrębnionej jednostki/ referatu do mo-


nitorowania efektów prowadzonych inwestycji. Przyjmuje się, że dla dzia-


łań objętych 100% finansowaniem z budżetu gminy kontrolę prowadzić 


będzie pracownik merytorycznie odpowiedzialnego  wydziału Urzędu 


Miejskiego. 


          Monitoring polegać będzie m.in. na bieżącej analizie i ocenie za-


awansowania projektów, na przygotowywaniu okresowych, rocznych oraz 


końcowych raportów w trakcie trwania inwestycji. Realizacja tych zadań 


kontrolowana będzie również przez właściwe jednostki Urzędu Woje-


wódzkiego oraz inne instytucje zaangażowane w realizację konkretnego 


programu. 


 


        10.2.  SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
 
        Ocena Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pyskowice ma służyć przede 


wszystkim oszacowaniu osiągnięcia wskaźników oddziaływania, czyli dłu-


gotrwałych efektów poszczególnych projektów, przez to całego Planu 


Rozwoju Lokalnego. Ma odpowiedzieć na pytanie o trafność planowanych 


/przeprowadzonych/, zakończonych, w odniesieniu do potrzeb, ocenić 


efekty i korzyści z ich wdrożenia, a także ich wpływ na kwestie horyzon-


talne. Dokonanie oceny jest obowiązkiem beneficjentów projektu – w od-


niesieniu do wielu z nich – gminy Pyskowice. 


Dla oceny programów, których częścią są projekty współfinansowane               


z środków Unii Europejskiej rozróżnia się następujące typy ocen: 


• ex- ante (przed realizacją programu). Uznać można, że ocenę taką 


przeprowadzono na etapie przygotowywania Wieloletniego Planu 


Inwestycyjnego Gminy Pyskowice. Harmonogram inwestycji spo-
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rządzono bowiem w oparciu o lokalne potrzeby oraz plany rozwo-


jowe gminy. 


• mid-term (w połowie okresu realizacji). W odniesieniu do Planu 


Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 nie przewiduje się oceny w 


połowie okresu realizacji, gdyż zakończenie większych inwestycji 


zaplanowano rok 2006. Ocena taka zostanie sporządzona w przy-


padku zaistnienia takiego obowiązku. 


• ex-post (na zakończenie programu). W jej ramach przewiduje się, że 


po zakończeniu danego projektu - przez dwa kolejne lata, w systemie 


rocznym sporządzane będą raporty celem weryfikacji rzeczywistych 


i planowanych wskaźników oddziaływania. 


• on-going (bieżąca). Ocenie tej podlegać będą poszczególne projekty 


w trakcie ich  realizacji. 


Raporty z oceny Planu Rozwoju Lokalnego oraz poszczególnych projek-


tów sporządzane będą zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej oraz ewen-


tualnie innych instytucji zaangażowanych w realizację konkretnego pro-


gramu. 


           Skuteczność planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana 


będzie przez Instytucję Zarządzającą za pomocą wskaźników postępu re-


alizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w po-


szczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych 


przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Wytyczne 


do tworzenia wskaźników monitoringu programów, priorytetów, działań             


i projektów oraz lista podstawowych wskaźników monitorowania w po-


szczególnych obszarach interwencji funduszy strukturalnych”. 
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          10.3.  SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY 
SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGA-
NIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 


 
           Czynnikiem gwarantującym osiągnięcie planowanych efektów w 


wyniku realizacji określonych inwestycji będzie współpraca sektora pu-


blicznego z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Ce-


lem samorządu będzie zaangażowanie w/w instytucji,  które mogą np. za-


rządzać inwestycjami po ich zakończeniu - w realizację przedsięwzięć na 


zasadzie partnerstwa, a w wielu przypadkach również w roli współfinansu-


jącego określony projekt. Partnerstwo publiczno-prywatne dotyczyć będzie 


zwłaszcza przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną, jak np. 


oświetlenie ulic, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Część tych 


projektów będzie realizowana po roku 2006. Aktualnie, problemem jest 


brak zatwierdzonych dokumentów prawnych regulujących kwestie partner-


stwa publiczno – prywatnego. 


           10.4. PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNE-
GO 


 
       Główną instytucją odpowiedzialną za promocję Planu Rozwoju Lokal-


nego za informacje i promocję działań realizowanych w ramach tego planu 


będzie Urząd Miejski w Pyskowicach. Wszelkie materiały promocyjne po-


winny określać m.in. cele realizacji poszczególnych projektów w ramach 


planu rozwoju lokalnego, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła fi-


nansowania projektów. Sposoby promocji inwestycji współfinansowanych 


z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie 


Komisji Europejskiej Nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000 roku w sprawie „Za-


sad informowania i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy 


Strukturalnych”. 
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      Celem podejmowanych działań związanych z promocją Planu Rozwoju 


Lokalnego Gminy Pyskowice jest dotarcie do jak najszerszej grupy benefi-


cjentów  w ramach tego planu, a także instytucji mogących być partnerami 


w realizacji inwestycji. Grupami tymi są: 


• beneficjenci projektów/ mieszkańcy gminy Pyskowice, 


• środowisko przedsiębiorców; 


• organizacje pozarządowe; 


• partnerzy społeczni. 


W ramach promocji Planu Rozwoju Lokalnego podejmowane będą w 


szczególności takie działania jak: 


• aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 


( www.pyskowice.pl ), na której znajdzie się Plan Rozwoju Lokalne-


go Gminy Pyskowice oraz jego realizacja; 


• umieszczenie linków do instytucji współfinansujących projekty; 


• ulotki/ biuletyny informacyjne dla beneficjentów (poświęcone wy-


branym projektom); 


• spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi w 


projektach w zakresie podejmowanych przez gminę projektów; 


• informowanie miast partnerskich o postępach wykonalności planu; 


• publikacje w prasie i innych mediach lokalnych (w przypadku wy-


branych projektów). 
 
 


 


 


 


 


 



http://www.pyskowice.pl/
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