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1 Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście 

1.1 Położenie 

Gmina Miasto Pszów leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, 

w powiecie wodzisławskim. Powierzchnia gminy obejmuje obszar 20,42 km2. 

Obecnie miasto graniczy: 

� od zachodu z gminą wiejską Lubomia,  

� od południa z gminą miejską Wodzisław Śląski,  

� od wschodu z gminami miejskimi Radlin i Rydułtowy,  

� od północy z gminą Kornowac leżącą w powiecie raciborskim. 

Miasto położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich jak: 

� Rybnik (17 km), 

� Wodzisław Śląski (8 km), 

� Racibórz (16 km), 

� Radlin (8 km), 

� Rydułtowy (3 km), 

� Jastrzębie Zdrój (18 km), 

� Żory (30 km). 

Pszów posiada bezpośrednie połączenia drogowe z Rybnikiem, Wodzisławiem Śląskim 

i Raciborzem, znajduje się również w bliskim sąsiedztwie drogowego przejścia granicznego 

z Czechami w Chałupkach.  

Pszów praktykuje formę partnerstwa między miastami, która ma na celu wymianę 

kulturalną, gospodarczą i informacyjną, tzw. „miasta partnerskie”. Partnerami Pszowa są 

Miasto Horní Benešov i Gmina Melc. Od 2011 r. miasto współpracuje z miastem Saint-

Philibert-de-Grand-Lieu, z którym podpisało list intencyjny. 

Dobra lokalizacja miasta w sąsiedztwie istotnych szlaków komunikacyjnych gwarantuje 

przede wszystkim szybką komunikację międzymiastową, pozwalając również na stworzenie 

spójnej, zwartej aglomeracji obejmującej sąsiednie powiaty. Ponadto, Pszów 

zlokalizowany jest również w pobliżu budowanej autostrady Północ – Południe (autostrada 

A1), co w latach kolejnych determinować będzie dynamikę dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego miasta. W Pszowie funkcjonuje umowny podziała na części miasta wraz 

z następującymi nazwami własnymi: 

• Pszowskie Doły, 
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• Kalwaria, 

• Stara Maszyna, 

• Wrzosy, 

• Krzyżkowice. 

 

Na terenie Pszowa funkcjonują cztery główne osiedla: 

� Osiedle Józefa Tytki, 

� Osiedle Grunwaldzkie, 

� Osiedle Tadeusza Kościuszki, 

� Osiedle Alojzego Biernackiego. 

 

1.2 Historia Pszowa 

Pszów to jedna z najstarszych miejscowości ziemi rybnicko-wodzisławskiej, istniejącą 

od czasów wczesnego średniowiecza. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 973 r. 

Pierwotna nazwa miejscowości brzmiała Psov, następnie Psow i została odnotowana w 

dokumencie z 1265 r. Od XV wieku nazwa miejscowości funkcjonuje w formie używanej do 

dziś – Pszów.  

Ważnym elementem w historii Pszowa było uruchomienie w 1844 r. kopalni węgla „Anna”, 

która miała duży wpływ na rozwój miejscowości i całkowitą zmianę charakteru 

miejscowości. Przez ponad 160 lat w kopalni znajdowały zatrudnienie całe pokolenia 

mieszkańców Pszowa oraz miejscowości okolicznych. W 2012 r. zakończono wydobycie 

i uruchomiony został proces likwidacyjny kopalni.  

Pszów po raz pierwszy otrzymał prawa miejskie w 1954 r. W 1975 r. miasto zostało 

włączone w granice administracyjne Wodzisławia Śląskiego, a od 1995 r. ponownie jest 

samodzielną jednostką administracyjną. W wyniku reformy administracyjnej Polski 

od 1 stycznia 1999 r. Pszów włączony jest do powstałego wówczas Powiatu 

wodzisławskiego.  

Najważniejszym zabytkiem Pszowa jest Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny wraz z otaczającą kościół małą kalwarią drogi krzyżowej. W Bazylice znajduje 

się obraz Matki Bożej Uśmiechniętej, który przyczynił się do powstania kultu maryjnego 

przyciągającego rzesze wiernych. Sanktuarium Maryjne stanowi ważne centrum 

pielgrzymkowe, które corocznie odwiedzane jest przez ponad 100 tys. pielgrzymów. 

Bazylika nie jest jedynym obiektem sakralnym, który nadaje miastu charakter 
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pielgrzymkowy. Wybudowana na początku XX wieku Kalwaria Pszowska wraz z kaplicami 

Drogi Krzyżowej to kolejne miejsce pątnicze na terenie miasta.1 

 

1.3 Struktura własnościowa gruntów 

W poniższej tabeli przestawiono strukturę własnościową gruntów na terenie Pszowa. 

Tabela 1 Struktura własnościowa gruntów na terenie Pszowa 

właściciel gruntu 
powierzchnia 
gruntu [ha] 

grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 
wieczyste 

523 

grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 168 
grunty Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 135 
grunty Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste 7 
grunty osób fizycznych 1183 
grunty spółdzielni 6 
grunty kościołów 34 
Źródło: Urząd Miasta Pszów 

Największy udział własnościowy w udziale pszowskich gruntów posiadają osoby fizyczne 

(ponad 57%) a następnie Skarb Państwa (ponad 25%). Gmina dysponuje 135 ha gruntów 

z tytułu własności oraz 168 ha z tytułu użytkowania wieczystego (właścicielem jest Skarb 

Państwa). 

                                                           
1
 Informacje na temat historii Pszowa zaczerpnięto z publikacji autorstwa Pawła Porwoła pt. „Dzieje Pszowa 

na przestrzeni wieków (do okresu II wojny światowej). 
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Rysunek 1 Struktura własnościowa gruntów [ha] 

 
Źródło: Urząd Miasta Pszów 

1.4 Mienie komunalne, nieruchomości zabudowane 

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Pszów ze stycznia 2012 r., mienie komunalne gminy 

stanowi 26 nieruchomości zabudowanych na działkach o łącznej powierzchni 8.5277 ha. 

Nieruchomości zabudowane, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane 

w użytkowanie wieczyste Gminie leżą na  działkach o łącznej powierzchni 1.5996 ha. Suma 

powierzchni gruntów zabudowanych wynosi: 18.6104 ha. 
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Rysunek 2 Mienie komunalne, nieruchomości zabudowane 

 
Źródło: Urząd Miasta Pszów 

 

1.5 Tereny i obiekty pokopalniane 

Głównym zakładem pracy na terenie Pszowa  do 2012 r. była Kopalnia Węgla Kamiennego 

„Rydułtowy – Anna”, Ruch II. W związku z zakończeniem wydobycia i rozpoczęciem 

w 2012 r. procesu likwidacji zakładu, należy stwierdzić iż dużym problemem Gminy 

w kolejnych latach będzie kwestia zagospodarowania terenów i nieruchomości obecnie 

będących we władaniu Kompanii Węglowej S.A. Likwidacja Ruchu II na terenie Pszowa 

została zaplanowana na lata 2012 - 2017. Wszystkie nieruchomości, na których prowadzone 

będą prace likwidacyjne stanowią własność Skarbu Państwa z prawem wieczystego 

użytkowania Kompanii Węglowej S.A.  

Rysunek 3 Oferta Kompanii Węglowej S.A. 
Kompania oferuje obecnie do sprzedaży, przekazania, najmu i dzierżawy: 

� Nieruchomości gruntowe:  
o komercyjne 
o przemysłowe 
o mieszkaniowe 
o rekreacyjne 
o parkingi 
o tereny wewnątrzosiedlowe 

� Nieruchomości przemysłowe:  
o hale warsztatowe 
o kompleksy usługowo-komercyjne 
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• Nieruchomości komercyjne i pozostałe:  
o budynki mieszkalne 
o budynki hotelowo-biurowe 
o budynki biurowe 
o obiekty handlowo-usługowe 
o obiekty sportowo-rekreacyjne 
o obiekty służby zdrowia 

Źródło: Urząd Miasta Pszów na podstawie danych Kompanii Węglowej S.A. 

Kompania jest na etapie tworzenia koncepcji dotyczących zarządzania majątkiem 

pozaprodukcyjnym, który powstaje w wyniku likwidacji Ruchu II „Anna“. Założenia 

przyjmują, iż podmiotem właściwym do zarządzania majątkiem będzie Zakład 

Zagospodarowania Mienia. Rozpatrywana będzie zarówno opcja sprzedaży składników 

majątkowych, jak i ich dzierżawa przez podmioty zewnętrzne. Do chwili obecnej nie ma 

jednoznacznej decyzji co do dominującego rodzaju przyszłej działalności na terenach 

pokopalnianych. 

 

1.6 Budżet gminy 

Zgodnie ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2010 na 

dzień 31.12.2010 r.: 

� dochody budżetu Miasta Pszów zrealizowano w łącznej wysokości 32.457.911,79 zł., 

co stanowiło 106,04% dochodów planowanych, dochody były nominalnie o ponad 

25% wyższe w porównaniu z danymi za rok 2007, 

� wydatki budżetu Miasta Pszów zrealizowano w łącznej wysokości 31.809.141,73 zł., 

co stanowiło 94,59% wydatków planowanych, wydatki były nominalnie o 30% wyższe 

w porównaniu z danymi za rok 2007. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody gminy wyniosły 2.310,67 zł, i były o ponad 25% 

wyższe w porównaniu z rokiem 2007. Dane GUS za 2010 wskazują, iż dochód gminy na 

1 mieszkańca był nieznacznie niższy od wskaźnika dla całego powiatu wodzisławskiego 

wynoszącego 2.351,81 zł. Ponad 59% dochodów w 2010 r. stanowiły dochody własne 

(niemal 20% wzrost nominalny w porównaniu do roku poprzedniego.).  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki gminy wyniosły 2.264,48 zł, i były o ponad 30% 

wyższe w porównaniu z rokiem 2007. Dane GUS za 2010 wskazują, iż wydatek gminy na 

1 mieszkańca był niższy od wskaźnika dla całego powiatu wodzisławskiego wynoszącego 

2.726,81 zł.  
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Udział wydatków majątkowych (5.482.929,86 zł.) w dochodach ogółem (32.457.911,79 zł.) 

budżetu miasta w 2010 roku osiągnął poziom 16,89% i był o 1,13 pkt. proc. niższy 

w porównaniu do roku 2007. 

1.7 Demografia 

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Pszów na koniec grudnia 2011 r. w Gminie Pszów liczba 

mieszkańców wynosiła 14 005 osób. Struktura ludności wg płci wskazuje przewagę liczby 

kobiet - ponad 51,43% mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi ponad 

685 osób/km2.  

Liczba mieszkańców gminy od 2007 r. systematycznie spada. Spadek jest niewielki, może 

jednak prognozować zmniejszenie liczby mieszkańców miasta w perspektywie 

długookresowej.  

Tabela 2 Liczba mieszkańców Gminy Pszów w latach 2007-2011 
płeć 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

ogółem 14 293 14 256   14 238   14 182 14 055 

mężczyźni   6 956   6 930   6 936   6 899 6 801 

kobiety   7 337   7 326   7 302   7 283 7 204 

Źródło: Urząd Miasta Pszów 

Rysunek 4 Poziom liczby mieszkańców Pszowa w latach 2007-2011 

 
Źródło: Urząd Miasta Pszów 
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Rysunek 5 Liczba mieszkańców Pszowa w latach 2007-2011 

 
Źródło: Urząd Miasta Pszów 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego Mieszkańcy Pszowa stanowią 8,98% 

mieszkańców całego powiatu wodzisławskiego, którego liczba mieszkańców w roku 2010 

wynosiła 156 332 osób. Dla porównania miasta sąsiednie o podobnej strukturze społeczno-

gospodarczej – Rydułtowy i Radlin charakteryzuje odpowiednio 13,98 i 11,36 % udziału 

w całkowitej liczbie mieszkańców powiatu2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Dane porównawcze oparto na danych GUS, BDL, ze względu na brak danych pochodzących bezpośrednio 
z urzędów gmin i miast porównywanych do Pszowa. 
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Rysunek 6 Procentowy udział liczby ludności gmin powiatu wodzisławskiego w całkowitej liczbie 
mieszkańców powiatu 

 
Źródło: GUS, BDL 

Zgodnie z prognozami GUS liczba mieszkańców powiatu wodzisławskiego będzie 

systematycznie spadać, co jest zgodne z niepokojącym trendem dla całego województwa.  

Tabela 3 Prognoza liczby mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego oraz Województwa Śląskiego 
w latach 2015-2030 

lokalizacja 2015 r. 2020 r. 2025 r. 2030 r. 

Województwo Śląskie 4 452,4 tys. 4 312,7 tys. 4 145,6 tys. 3 952,4 tys. 

Powiat Wodzisławski 152,2 tys. 150,5 tys. 148,1 tys. 144,7 tys. 
Źródło: GUS, prognozy stanu ludności 

Od 2007 r. w Gminie utrzymuje się dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego (przewaga 

urodzeń nad zgonami), co jest przeciwne w stosunku do ujemnych trendów notowanych 

zarówno w powiecie wodzisławskim jak i całym województwie. Sytuacja taka świadczy 

przede wszystkim o korzystnych warunkach do zakładania rodziny zapewnianych w mieście. 

Pszów w oczach obecnych mieszkańców jest środowiskiem sprzyjającym do zakładania 

i poszerzania rodziny, zapewniającym odpowiednie warunki do wychowania dzieci (m.in., 

zadowalający poziom opieki społecznej, dostęp do wysokiej jakości infrastruktury 

edukacyjnej). 

Tabela 4 Przyrost naturalny w Gminie Pszów w latach 2007-2010, stan na 31.XII  
wskaźnik 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

urodzenia żywe  139 153 160 148 
zgony ogółem 133 124 142 135 
przyrost liczby mieszkańców  8 16 7 7 
Źródło: GUS, BDL  

W przeciwieństwie do przyrostu naturalnego – dane dotyczące salda migracji 

są niekorzystne, zgodnie z trendami dla całego powiatu i województwa. Liczba 
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mieszkańców opuszczających gminę jest większa od liczby mieszkańców osiedlających się 

na jej terenie. Dodatni wskaźnik salda migracji notowany był w gminie po raz ostatni 

w roku 2007. W świetle dodatniego wskaźnika przyrostu naturalnego może to świadczyć 

przede wszystkim o niskiej intensyfikacji bądź braku działań promocyjnych mających 

na celu przedstawienie mieszkańcom zarówno sąsiednich gmin jak i województw, że Pszów 

jest obszarem atrakcyjnym pod względem zamieszkania. Działania promocyjne dotyczyć 

powinny również oferty inwestycyjnej obszaru, której rezultaty przekładają się na wzrost 

inwestycji w mieście, wzrost gospodarczy, zwiększenie dostępnych miejsc pracy 

i  w efekcie – zwiększenie zainteresowania potencjalnych mieszkańców osiedlaniem się na 

tym terenie.  

Tabela 5 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Gminie Pszów w latach 2007-2010, stan na 31.XII  
wskaźnik 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

zameldowania ogółem 227 148 160 139 
wymeldowania ogółem 204 179 171 156 
saldo migracji 23 -31 -11 -17 
Źródło: GUS, BDL 

Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Gminie Pszów liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym wynosiła 14,7%, w wieku produkcyjnym wynosiła 67,9%, natomiast 

w wieku poprodukcyjnym 17,4%.  

Rysunek 7 Procentowy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w całkowitej liczbie mieszkańców Pszowa 

 
Źródło: GUS, BDL 
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Tabela 6 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Pszów 
w latach 2007-2010, stan na 31.XII  

Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci 

 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat 

ogółem 2161 2034 2115 2064 
mężczyźni 1124 1058 1096 1062 
kobiety 1037 976 1019 1002 
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni 

ogółem 9545 9346 9544 9536 
mężczyźni 4912 4821 4925 4938 
kobiety 4633 4525 4619 4598 
w wieku poprodukcyjnym 

ogółem 2305 2357 2386 2441 
mężczyźni 780 797 814 824 
kobiety 1525 1560 1572 1617 
Źródło: GUS, BDL 

W 2010 r. liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do roku 2009 spadła o 2,4%, 

jednak w odniesieniu do lat 2007-2008 (gdzie wartość spadła o ponad 5,8% a następnie 

w roku 2009 z powrotem wzrosła) nie można kategorycznie zdiagnozować spadku 

procentowego udziału osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej licznie mieszkańców. 

Dodatkowo dodatnie wartości przyrostu naturalnego pozwalają zakładać utrzymanie liczby 

osób w wieku przedprodukcyjnym na podobnym poziomie ulegającym wahaniom 

w kolejnych latach, jednak w okresie długoterminowym na utrzymującym się na stałym 

poziomie średniej wartości.  

Liczba ludności w wieku produkcyjnym podobnie jak całkowita liczba ludności – ulega 

minimalnym wahaniom (szczególnie widoczny jest chwilowy spadek w roku 2008, który 

został odwrócony w kolejnych latach). Obserwując marginalną różnicę wartości w latach 

2009-2010 można przyjąć, iż liczba ludności w wieku produkcyjnym utrzymuje się na stałym 

poziomie co jest zjawiskiem pozytywnym. 

W strukturze tzw. ekonomicznych grup wieku widoczne jest przede wszystkim niekorzystne 

zjawisko postępującego starzenia się gminnej ludności. Liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym rośnie nieprzerwanie od 2007 r. W roku 2010 liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym wzrosła o niemal 6% w porównaniu z rokiem 2007. Analiza współczynników 

obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku przedprodukcyjnym, 

poprodukcyjnym i nieprodukcyjnym w okresie 2007-2010 wskazuje na pogłębianie 

się niekorzystnych relacji. W analizowanym okresie odnotowano spadek obciążenia ludności 

w wieku produkcyjnym ludnością w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście 

obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym. W 2010 r. 
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na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55,2 osób w wieku przedprodukcyjnym 

(o 1 mniej niż w 2007 r.) i 27,0 osób w wieku poprodukcyjnym (o 1,3 więcej niż w 2007 r.). 

Reasumując należy podkreślić, że liczba mieszkańców Gminy Pszów utrzymuje 

się zasadniczo na stałym poziomie, społeczeństwo jednak nieprzerwanie starzeje 

się. Trendy dotyczące przyrostu naturalnego są zadowalające (dodatni przyrost naturalny), 

niepokojące jest jednak utrzymujące się ujemne saldo migracji. Sytuacja taka wg prognoz 

będzie utrzymywała się co najmniej do roku 2030. 

 

1.8 Gospodarka 

Na początku lat 90-tych Pszów, wraz z całym Województwem Śląskim poddany został 

trudnemu procesowi restrukturyzacji gospodarczej i społecznej. W dalszym ciągu 

w miejskiej gospodarce najważniejszą rolę ogrywała kopalnia węgla kamiennego, 

zatrudniając największą liczbę mieszkańców, mimo iż liczba ta sukcesywnie spada 

w związku z restrukturyzacją sektora górnictwa. W wyniku działań restrukturyzacyjnych 

funkcjonująca w Pszowie KWK “Anna” została połączona z KWK “Rydułtowy”. Według 

danych szacunkowych, potencjał eksploatacyjny lokalnych pokładów węgla kamiennego 

połączonych kopalń nie powinien zostać wyczerpany przed upływem roku 2020, jednak 

ze względu na znaczna kosztochłonność procesu wydobywczego z najgłębiej położonych złóż 

oraz względy bezpieczeństwa pracowników, wydobycie zakończono w kwietniu 2012. 

W roku 2012 przewidziane do likwidacji są szyby Chrobry II i Jedłownik III. Planowany 

termin rozpoczęcia likwidacji pozostałych szybów to rok 2014. Zgodnie z przyjętym przez 

Kompanię Węglową harmonogramem proces likwidacji Ruchu II „Anna” zakończy się w roku 

2017. 

Obecnie KWK „Rydułtowy – Anna” zatrudnia 4497 pracowników (stan na 01.01.2012 r.), 

zarówno mieszkańców Pszowa, jak i gmin sąsiednich. Szacuje się, iż pod koniec roku 

2012 stan zatrudnienia wyniesie 4117 osób. Dominacja kopalni jako głównego pracodawcy 

w mieście stwarza istotne zagrożenie uzależnienia dochodów większości mieszkańców 

od funkcjonowania jednego zakładu pracy, co w wypadku jego upadłości doprowadzić może 

do gwałtownej pauperyzacji lokalnej społeczności. Ponadto, monokultura górnicza 

znajdowała w ostatnich latach swoje odbicie w niskim stopniu aktywności gospodarczej 

mieszkańców Pszowa.  

Zauważalna jest obecnie sytuacja, w której miasto stopniowo przestaje pełnić swoją 

dotychczasową funkcję i z ośrodka będącego przedstawicielem typowych dla Górnego Śląska 
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gałęzi przemysłu z konieczności przekształca się w nowoczesny ośrodek wykorzystujący swój 

potencjał wynikający z atrakcyjnego położenia, utrzymującej się na stałym poziomie liczby 

ludności i potencjału inwestycyjnego. Co prawda grupa zatrudnionych w przemyśle 

jest wciąż największa liczebnie, jednak wyraźnie widoczna jest tendencja do odchodzenia 

od przemysłu na rzecz sektora usług. Poza KWK „Rydułtowy-Anna”, największymi 

pracodawcami w mieście są firmy prywatne działające w szeroko pojętym sektorze 

handlowo-usługowym. 

Efektem przekształceń lokalnej gospodarki jest rozwój sektora prywatnego oraz zmiany 

na rynku pracy, które wymuszają wzrost lokalnej przedsiębiorczości. Coraz większą rolę 

odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, mające bezpośredni wpływ na rozwój lokalny.  

Zgodnie ze stanem na koniec 2010 roku w gminie Pszów, wg rejestru REGON, 

zarejestrowanych było 839 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 19 działało w sektorze 

publicznym, natomiast 820 w sektorze prywatnym. 

Tabela 7 Podmioty gospodarki narodowej w latach 2007-2010 
 podmioty gospodarcze 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

ogółem 759 766 777 839 
sektor publiczny3 20 20 20 19 
sektor prywatny4 739 746 757 820 
Źródło: GUS, BDL 

Liczba podmiotów gospodarczych od 2007 roku wzrasta. Liczba podmiotów działających 

w sektorze publicznym jest zasadniczo stała (niewielki spadek liczby podmiotów 

publicznych o 1 jedn. gosp. 2010 r.), sektor prywatny natomiast systematycznie notuje 

wzrost liczby podmiotów. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Zgodnie z danymi GUS, kategoria uwzględnia: państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, 

przedsiębiorstwa państwowe spółki handlowe oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego w których 
dominuje własność państwowa. 
4
 Zgodnie z danymi GUS, kategoria uwzględnia: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki 

handlowe, spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i 
organizacje społeczne. 
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Rysunek 8 Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Pszowa w latach 2007-2010 

 
Źródło: GUS, BDL 

Rysunek 9 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Pszowa w latach 2007-
2010 

 
Źródło: GUS, BDL 

W podziale na sektory własnościowe największą liczbę jednostek w 2010 r. zanotowano 

wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (705 podmiotów). Na terenie 

gminy działają ponadto 22 spółki handlowe, w tym 3 z udziałem kapitału zagranicznego, 
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16 państwowych i samorządowych jednostek prawa budżetowego, ok. 30 stowarzyszeń 

i organizacji społecznych oraz 2 fundacje. 

Od co najmniej 4 lat liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na terenie Pszowa systematycznie rośnie, co przedstawia poniższy wykres. 

Rysunek 10 Wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Pszowa 
w latach 2007-2010 

 
Źródło: GUS, BDL 

Wg danych z 2010 r. liczba podmiotów gospodarczych na terenie Pszowa stanowiła ponad 

7,8% wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu wodzisławskiego (10 688 

jedn. gosp.). Dla porównania miasta sąsiednie o podobnej strukturze społeczno-

gospodarczej – Rydułtowy i Radlin charakteryzuje odpowiednio 12,89% (1 378 jedn. gosp.) 

i 10,80% (1 155 jedn. gosp.) udziału w całkowitej liczbie podmiotów gospodarczych powiatu. 
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Rysunek 11 Liczba podmiotów gospodarczych w gminach powiatu wodzisławskiego w 2010 r. 

 
Źródło: GUS, BDL 

Wskaźnik przedsiębiorczości w roku 2010 na terenie Pszowa, wyrażony ilością podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności kształtuje się na poziomie 598 jedn. gosp. 

co jest wartością niższą niż średnia powiatowa (684 jedn. gosp.) i wojewódzka (974 jedn. 

gosp.). Co uznać należy za najbardziej niekorzystne – wskaźnik ten jest najniższy wśród 

wszystkich gmin powiatu, co prezentuje poniższy wykres. 

Rysunek 12 Wskaźnik przedsiębiorczości gmin powiatu wodzisławskiego roku 2010 

 
Źródło: GUS, BDL 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 

w Pszowie wg sekcji i działów PKD 2007. Największa liczba podmiotów działa w sektorze 
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handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle. 

Tabela 8 Zestawienie podmiotów gospodarczych wg sekcji i działów PKD 2007 w roku 2010 
sekcja PKD 2007 jedn. gosp. 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6 
B górnictwo i wydobywanie 0 
C przetwórstwo przemysłowe 63 
D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 

E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

3 

F budownictwo 109 
G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

261 

H transport i gospodarka magazynowa 74 
I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 41 
J informacja i komunikacja 12 
K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 28 
L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 9 
M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 48 
N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 12 
O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

4 

P edukacja 33 
Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 28 
R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 12 
S pozostała działalność usługowa 96 
T gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

0 

U organizacje i zespoły eksterytorialne 0 
Źródło: GUS, BDL 

Trudna sytuacja miejskiego przemysłu wydobywczego doprowadziła do podjęcia przez 

mieszkańców Pszowa naturalnych działań zapobiegawczych w postaci uniezależnienia 

się od dominującego w mieście pracodawcy. Rosnąca liczba podmiotów gospodarczych oraz 

ich znaczne zróżnicowanie sektorowe wskazują na powolne acz systematyczne 

przebranżowienie miasta. Mieszkańcy Pszowa zauważają perspektywiczne możliwości 

zatrudnienia w branżach innych niż górnictwo, czego efektem jest wzrost zatrudnienia 

w innych sektorach gospodarki.  

 

1.9 Bezrobocie 

Jak wynika ze statystyk PUP Wodzisław Śląski – w całym powiecie wodzisławskim bezrobocie 

rośnie. Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto dane statystyczne na początek każdego 

kwartału roku 2011 oraz dane na styczeń 2012 r., które przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 9 Liczba bezrobotnych ogółem w poszczególnych gminach powiatu wodzisławskiego w roku 
2011 oraz styczniu roku 2012 

gminy powiatu 
wodzisławskiego 

01.2011 r. 04.2011 r. 07.2011 r. 10.2011 r. 01.2012 r. 

Godów 367 364 347 349 391 
Gorzyce 601 595 530 533 688 
Lubomi 244 237 213 230 264 
Marklowice 147 140 139 146 115 
Mszana 194 189 172 173 179 
Pszów 531 498 486 520 605 
Radlin 596 613 580 607 675 
Rydułtowy 865 845 761 803 897 
Wodzisław Śląski 1882 1898 1735 1725 2023 
Źródło: PUP Wodzisław Śląski 

Liczba osób bezrobotnych w skali całego powiatu wzrasta (5877 osób w styczniu 2012 r.), 

w podziale na gminy jedynie Marklowice oraz Mszana notują spadek bezrobocia co zauważyć 

można porównując dane ze stycznia roku 2011 i 2012.  

Wzrost liczby bezrobotnych notowany jest szczególnie w miesiącach zimowych, w okresie 

wiosenno-letnim zauważalny jest natomiast spadek liczby bezrobotnych spowodowany 

większą ilością dostępnych ofert pracy sezonowej jak również natężeniem prac 

budowlanych/remontowych oraz robót w innych branżach uzależniających harmonogram 

prac od warunków meteorologicznych. Bez względu jednak na wahania sezonowe – 

w porównaniu tych samych miesięcy w różnych latach (styczeń 2010 i 2011 roku) widać 

wzrost liczby bezrobotnych zarówno w skali powiatu jak i samej Gminy Pszów. Liczba 

bezrobotnych w Pszowie w ciągu 1 roku wzrosła o 74 osoby, tj.  niemal o 14%. Liczba 

bezrobotnych mieszkańców Pszowa stanowi ponad 10% wszystkich bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim. 
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Rysunek 13 Procentowy udział bezrobotnych poszczególnych gmin powiatu wodzisławskiego 
w liczbie bezrobotnych powiatu ogółem 

 
Źródło: PUP Wodzisław Śląski 

W podziale liczby bezrobotnych Pszowa ze względu na płeć notuje się zdecydowanie 

większy udział liczby bezrobotnych kobiet w ogóle bezrobotnych. Kobiety stanowią niemal 

64% ogółu bezrobotnych w Pszowie (387 osób). Aktualny stan rzeczy spowodowany jest 

głównie w dalszym ciągu przemysłowym charakterem miejskiej gospodarki, która oferuje 

zdecydowanie więcej miejsc pracy mężczyznom. Procentowy udział kobiet w liczbie 

bezrobotnych ogółem w Pszowie jest niemal identyczny jak średnia dla całego powiatu 

(niemal 63,5%), co jest kolejnym niepokojącym czynnikiem, świadczy bowiem o braku ofert 

pracy dla kobiet również w gminach sąsiadujących z Pszowem. Wśród 387 bezrobotnych 

kobiet aż 78% poprzednio pracowało, są to więc osoby aktywne zawodowo, posiadające 

kwalifikacje do wykonywania konkretnego zawodu.  

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem w obszarze miejskiego bezrobocia jest łączna liczba 

osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy (546 osób). Ponad 63% z nich 

stanowią kobiety, dla których sama płeć jest już sporym ograniczeniem w znalezieniu 

pracy.  

Ponad 90% bezrobotnych w Pszowie stanowią osoby znajdujące się w okolicznościach 

powszechnie uznawanych za ograniczające możliwość znalezienia stałego zatrudnienia, 

w tym: 

� 162 bezrobotnych do 25 roku życia, 

� 244 osób długotrwale bezrobotnych, 

� 68 bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

� 101 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

� 177 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, 
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� 172 bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, 

� 349 bezrobotnych bez wykształcenia średniego, 

� 55 bezrobotnych wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia, 

� 18 bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły 

zatrudnienia, 

� 29 niepełnosprawnych bezrobotnych. 

Rysunek 14 Procentowy udział osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

 
Źródło: PUP Wodzisław Śląski 

Jak wynika z powyższych danych dotyczących zarówno miejskiej gospodarki jak i poziomu 

bezrobocia, konieczne jest prowadzenie w Pszowie licznych działań mających na celu 

wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Stopniowo zmienia się stosunek osób zatrudnionych 

w górnictwie na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą 

na własny rachunek. Osoby te mają jednak ograniczoną możliwość inwestycji ze względu na 

hierarchizację wydatków budżetowych gminy wpływającą na ilość podejmowanych 

inicjatyw na jej gminy. Niezbędne jest więc zapewnienie przedsiębiorcom dostępu 

do rzetelnej i praktycznej informacji na temat potencjalnych zewnętrznych źródeł 

finansowania oraz wsparcia w procesie aplikowania. Wskazane w tym celu jest 

organizowanie szkoleń i warsztatów, spotkań z przedstawicielami instytucji wspierającymi 

przedsiębiorczość oraz powołanie jednostki, która zajmie się promocją działalności 

gospodarczej i merytorycznym wsparciem lokalnych przedsiębiorców. 

Wskazana jest również intensyfikacja wszelakich działań szkoleniowych kierowanych przede 

wszystkim dla osób bezrobotnych, ze względu na duży udział osób bez wykształcenia 
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średniego oraz osób bez doświadczenia i kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie 

bezrobotnych.  

W kwestii społecznej zauważalny jest silny związek z monokulturą górniczą. W związku 

z tym sugeruje się wyznaczenie następujących kierunków zmian, których wdrożenie 

przyczyni się do aktywizacji społecznej mieszkańców Pszowa i zwiększenia atrakcyjności 

gospodarczej miasta: 

� stworzenie alternatywnych do górnictwa miejsc pracy i zwiększenie aktywności 

gospodarczej mieszkańców, 

�  odniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców do co najmniej średniego i pomoc 

w przebranżowienie, 

� stworzenie lepszych warunków życia mieszkańców, 

� stworzenie atrakcyjnych warunków sprzyjających rozwojowi inwestycji (kolejne 

zwolnienia i ulgi podatkowe, szeroka oferta inwestycyjna, itp.). 

 

1.10 Edukacja 

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Pszów ze stycznia 2012 r. w mieście działają następujące 

publiczne obiekty edukacyjne: 

� przedszkola: 

o Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pszowie (ul. Juranda 1), 

o Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pszowie (ul. Tytki 1), 

o Publiczne Przedszkole Nr 3 z oddziałami w Pszowie (ul. Andersa 8), 

o Oddział Publicznego Przedszkola Nr 3 (ul. Armii Krajowej 50). 

� szkoły podstawowe: 

o Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Lucjana Szenwalda(ul. Traugutta 12), 

o Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Karola Miarki 16), 

o Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Armii Krajowej 50). 

� Gimnazjum (ul. Niepodległości 99), 

� Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (ul. Traugutta 32), 

� świetlica środowiskowa działająca na osiedlu Kościuszki 38 – 40, 

� świetlica „Gniazdo” prowadzona przez Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie” 

(ul. Bohaterów Westerplatte 1), 
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� Miejska Biblioteka Publiczna, wraz z 2 filiami. 

Do jedynych podmiotów niepublicznych prowadzących w Pszowie działalność edukacyjną 

zaliczyć można szkoły językowe. 

Analizując ofertę edukacyjną ZSP można zauważyć prognozowane trendy rozwoju miejskiej 

gospodarki i potencjalnej oferty rynku pracy. Jak wynika z przeprowadzonej analizy 

sytuacji gospodarczej – w związku z restrukturyzacją górnictwa, Pszów poddawany jest 

równoległemu procesowi przekształcania w sprawny organizm miejski o charakterze 

handlowo-usługowym. W tym kontekście oferta jedynej w mieście placówki oświatowej 

kształcącej na poziomie ponadgimnazjalnym powinna gwarantować uzyskanie kwalifikacji 

do świadczenia pracy w dziedzinach handlu i szeroko rozumianych usług. Jak wskazuje niżej 

przedstawiona oferta edukacyjna szkoły - warunek ten został spełniony. Podkreślić należy, 

iż oferta jest corocznie modyfikowana i kształtowana na podstawie analiz miejskiego rynku 

pracy. W obecnej ofercie zmiany przejawiają się m.in. udostępnieniem nowego kierunku 

kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy), 

co jest odpowiedzią na rozwój technologii informatycznych i zapotrzebowaniem rynku 

na usługi tego typu. 

Rysunek 15 Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 
2012/2013 
Technikum: 

� technik mechanik  
� technik pojazdów samochodowych  
� technik usług fryzjerskich  
� technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy)  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 
� mechanik pojazdów samochodowych  
� elektromechanik pojazdów samochodowych  
� lakiernik samochodowy fryzjer  
� klasy wielozawodowe (blacharz samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, operator obrabiarek skrawających, rzeźnik-
wędliniarz, monter-elektronik, elektromechanik, optyk-mechanik, kamieniarz, fotograf, 
ślusarz, elektryk, introligator, krawiec, tapicer, obuwnik, posadzkarz, kominiarz, 
lakiernik, złotnik, piekarz).  

Źródło: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

Corocznie liczba uczniów w miejskich szkołach spada, co jest zgodne z sytuacją 

szkolnictwa zarówno w całym województwie jak i kraju i wynika przede wszystkim z niżu 

demograficznego.  

Zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli oraz na wykresie, na przestrzeni 

5 ostatnich lat liczba uczniów szkół podstawowych zmalała o ponad 15%, a uczniów 

gimnazjum i ZSP zmalała o niemal 25%. 
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Tabela 10 Liczba uczniów w szkołach miejskich 
rok szkolny: 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

908 849 796 769 764 

538 504 471 450 450 
195 176 159 150 148 

szkoły 
podstawowe, 
w tym: 
- SP 1 
- SP 2 
- SP 3 175 169 166 169 166 
gimnazjum 505 460 456 417 381 
ZSP 642 605 721 551 483 
Źródło: Urząd Miasta Pszów 

Rysunek 16 Liczba uczniów w szkołach miejskich 

 
Źródło: Urząd Miasta Pszów 

Podana liczba uczniów przedstawia osoby uczęszczające do pszowskich szkół, a więc 

obejmuje również dzieci i młodzież zamieszkujące sąsiednie gminy i jednocześnie 

nie obejmuje mieszkańców Pszowa uczęszczających do szkół w innych gminach. Należy 

zwrócić szczególną uwagę, że liczba uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

mieszkających w Pszowie jest znacznie wyższa, jednak ze względu na ograniczoną liczbę 

placówek (jedynie 1 gimnazjum, brak liceum ogólnokształcącego) zmuszona jest do 

podejmowania nauki w placówkach działających na terenie innych gmin. Realia polskiego 

rynku pracy uświadamiają młodym ludziom istotny wpływ poziomu wykształcenia na rozwój 

kariery zawodowej a co za tym idzie – przyszłą jakość warunków życia. Przejawia 
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się to pozytywnym zjawiskiem podejmowania nauki w szkołach licealnych a w konsekwencji 

również w szkołach wyższych (najbliższe uczelnie wyższe zlokalizowane są w Wodzisławiu 

Śląskim, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu oraz Rybniku). Z jednej strony daje to pozytywny 

skutek w znacznym wzroście mieszkańców Pszowa legitymujących się wykształceniem 

wyższym, z drugiej jednak stanowi duże zagrożenie w odpływie (emigracji) dużej liczby 

młodych, dobrze wykształconych mieszkańców do rozwiniętych ośrodków miejskich 

gwarantujących im lepsze warunki życia, stabilny rynek pracy i atrakcyjne możliwości 

rozwoju.  

 

1.11 Ochrona zdrowia 

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Pszów na infrastrukturę ochrony zdrowia w mieście składa 

się: 

� NZOZ „Na Lamżowcu”, 

� NZOZ „Vitamed”, 

� NZOS „Provance”, 

� NZOZ „Vita-dent”. 

W mieście ponadto działa 5 aptek. 

W Pszowie nie funkcjonują publiczne zakłady opieki zdrowotnej (najbliższe działają 

w Rydułtowach oraz w Wodzisławiu Śląskim).  

1.12 Problemy społeczne 

Opieka społeczna na terenie gminy organizowana jest głównie przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej, którego podstawowym zadaniem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Statystyki OPS z ostatnich lat (2007-2011) wskazują, 

iż do najistotniejszych problemów społecznych występujących na terenie gminy należą: 

� brak mieszkań socjalnych, 

� brak mieszkań chronionych np. dla osób starszych, niepełnosprawnych, 

� brak schroniska dla osób bezdomnych, pomimo iż w gminie widoczne 

jest zapotrzebowanie na obiekt tego typu (w roku 2011 wśród rodzin korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej bezdomność była jedną z przyczyn udzielenia 

pomocy w 21 rodzinach, był to 50% wzrost w porównaniu z rokiem 2010), 
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� brak dostatecznej liczby miejsc pracy (w roku 2011 wśród rodzin korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej bezrobocie występowało w 154 rodzinach liczących 

łącznie 414 osób), 

� przemoc w rodzinie (corocznie wzrasta liczba rodzin z udokumentowanymi 

przypadkami przemocy rodzinnej). 

W roku 2011 w porównaniu z rokiem 2007 o ponad 16% zmalała liczba rodzin korzystających 

z pomocy społecznej, przy jednocześnie stałej liczbie mieszkańców, co może świadczyć 

o znacznym polepszeniu sytuacji społecznej w gminie. Nie można jednak wykluczyć, 

że część rodzin żyje z dochodu minimalnie przewyższającego tzw. „progi socjalne” 

i wykluczona jest z możliwości uzyskania pomocy społecznej mimo relatywnie niskich 

dochodów, co w przyszłości może przełożyć się na wzrost zachowań patologicznych 

przejawiających się np. zwiększonym poziomem kradzieży, przemocy w rodzinie, itd.  

W roku 2011 OPS udzielił pomocy 258 rodzinom, łącznie dla 660 osób. Wśród form wsparcia 

znalazły się: 

� zasiłki stałe: 23 

� zasiłki okresowe: 137 

� schronienie: 8 

� posiłki: 81 

� usługi opiekuńcze: 10 

� sprawienie pogrzebu: 2 

� zasiłek celowy i w naturze: 234 

� specjalny zasiłek celowy: 68 

� pobyty w Domu Pomocy Spoecznej: 9 

Wskaźnik ubóstwa: 47,3 osoby korzystające z pomocy społecznej na 1 tys. mieszkańców. 

Wśród powodów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej najczęściej występuję: 

bezrobocie, ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm, 

narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, przemoc 

w rodzinie. 

W Pszowie notuje się niski poziom wskaźnika przestępczości wynoszący 14,1 (liczba 

przestępstw/1 tys. mieszkańców). Niepokojącym zjawiskiem jest jednak rosnąca liczba 

przestępstw i wykroczeń: 198 w 2011 r. (137 w 2007 r.) głównie kradzieży i przestępstw 

drogowych. 
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1.13 Mieszkalnictwo 

Na ogół zasobów mieszkaniowych w Pszowie składają się zasoby: 

� Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie 

� Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 

� Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” 

� Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Opolu 

Łączna liczba lokali mieszkalnych w mieście, zgodnie ze stanem z grudnia 2011 r. wynosi 

2013 szt.  

Tabela 11 Poziom zamieszkania w dostępnych lokalach 

 
Źródło: Urząd Miasta Pszów  

Średni poziom zamieszkania dostępnych lokali wynosi 88,84%, podkreślić jednak należy, iż 

średnią znacznie zaniżają zasoby ANR stanowiące jedynie 4,9% ogółu zasobów 

mieszkaniowych. 

W Pszowie, podobnie jak w całym kraju widoczny jest niedobór zasobów mieszkaniowych. 

Inwestycje w mieszkalnictwo od 2007 r. pozostają na podobnym poziomie. Liczba pozwoleń 

na budowę wydanych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim dla Miasta Pszów 

pozostaje na średnim poziomie 50 inwestycji. Liczba pozwoleń wydawanych dla wszystkich 

gmin powiatu pozostaje również na stałym poziomie od roku 2007.  



Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 

2011 - 2020 

 

 
 

29 | S t r o n a  

 

 

1.14 Infrastruktura drogowa 

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Pszów na terenie Gminy Pszów występują trzy kategorie 
dróg:  

� droga wojewódzka nr 933, w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 

relacji Rzuchów – Pszów – Wodzisław Śląski, o łącznej długości około 5,8 km, 

� drogi powiatowe nr 5014 S,  5015 S,  5023 S,  5024 S, 5028 S, 5030 S, 5031 S, 5032 S, 

5033 S, 5034 S, 5035 S, 5036 S, w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Wodzisławiu Śląskim, o łącznej długości 19,6 km, 

� drogi gminne, stanowiące uzupełnienie głównej sieci komunikacyjnej, będące 

w zarządzie Burmistrza Miasta Pszowa, o łącznej długości około 20,2 km. 

Układ komunikacyjny miasta gwarantuje korzystne połączenia z miastami i gminami 

ościennymi. W mieście diagnozowane jest duże zagęszczenie ruchu kołowego (szczególnie 

w centrum), niewydolność układu drogowego oraz niezadowalający stan infrastruktury 

drogowej. 

Najbliższe plany inwestycyjne w zakresie komunikacji drogowej na terenie Pszowa 

obejmują budowę drogi głównej południowej, ich realizatorem będzie Samorząd 

Województwa Śląskiego (wg stanu na marzec 2012 r. inwestor jest na etapie uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia). 

 

1.15 Infrastruktura komunalna 

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Pszów na terenie Gminy Pszów występuje (stan na 

31.12.2011 r.): 33.668,49 mb sieci kanalizacji sanitarnej, z której korzysta łącznie 6.532 

osób. Na terenie Gminy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 

„PSZÓW”, o przepustowości Q=1000 m3/d. 

Najbliższe plany i zamierzenia inwestycyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej obejmują: 

� budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. A. Asnyka, ul. Zgrzebnioka w ramach 

zad. 1 cz. I (planowane zakończenie w 2012 r. ), 

� budowę kanalizacji w rejonie ul. Pszowskiej, ul. Kołłątaja w ramach zad. 2 cz. II 

(planowane zakończenie realizacji 2013 r., obecnie trwają prace przygotowawcze – 

procedura przetargowa). 
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Dokumenty strategiczne i planistyczne gminy i jednostek jej podległych przedstawiają 

następujący stan perspektywiczny dla kanalizacji sanitarnej: 

� planowana długość sieci: rozbudowa istniejącej sieci do 152.635,00 mb zgodnie 

z posiadaną koncepcją kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków „Pszów”, 

� rozbudowa istniejącej sieci do 67.380 mb zgodnie z wyznaczoną Aglomeracją Pszów, 

� rozbudowa istniejącej Oczyszczalni Ścieków „PSZÓW” - II etap Q=1.200 m3/d, 

docelowa przepustowość Q=2.200 m3/d. 

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Pszów (stan na 31.12.2010 r.) na terenie Gminy Pszów 

występuje łącznie 40,373 km sieci wodociągowej, w tym: 

� 34,1 km należy do PWiK Spółka z o.o. 

� 0,585 km należy do Amar Spółka z o.o. 

� 5,688 km należy do Gminy Miasta Pszów 

Zgodnie z danymi GUS (BDL, stan na 31.12.2010 r.) na terenie Gminy Pszów zasób sieci 

gazowej obejmuje: 

� 25900 m czynnej sieci ogółem  

� 6750 m czynnej sieci przesyłowej  

� 19150 m czynnej sieci rozdzielczej 

� 255 szt. czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

Sieć energetyczna na terenie Gminy Pszów w 80% jest majątkiem spółki Tauron Polska 

Energia. Gmina Pszów zawarła umowę z Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. na sprzedaż 

energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, 

następnie infrastrukturę i usługi przejęła firma Tauron Polska Energia. Zgodnie ze stanem 

na dzień 02 stycznia 2012 r. ilość punktów świetlnych na terenie Gminy Pszów wynosi 

976 szt. (dane Urzędu Miasta Pszów). Zgodnie z danymi GUS (BDL, stan na 31.12.2010 r.) 

na terenie Gminy Pszów występuje 5176 odbiorców energii elektrycznej na niskim 

napięciu, natomiast zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu wynosi 12317 MWh. 
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