
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI 


DLA SOLECTW A P A WLOWICE 


Plan Odnowy Miejscowosci Pawlowice zostal opracowany na potrzeby 

pozyskania srodk6w z funduszy zewn~trznych- z Programu Rozwoju Obszar6w 

Wiejskich na lata 2007- 2013- dzialanie 3.3 Odnowa i Rozw6j Wsi. Plan jest 

zgodny ze Strategi'l RozwojoW'l Miasta i Gminy Toszek oraz z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego i obejmuje lata 2009- 2015 w 

nast~puj'lcych zagadnieniach: 

1. Charakterystyka solectwa 

a. Polozenie 

b. Historia i tradycja 

2. Inwentaryzacja zasob6w sruz'lcych odnowie miejscowosci 

a. Zasoby przyrodnicze 

b. Infrastruktura spoleczna 

c. Infrastruktura techniczna 

3. Ocena mocnych i slabych stron miejscowosci 

4. Zadania przewidziane do realizacji do 2015 roku 



Ad. 1 

Polozenie, historia i tradycj a Pawlowic 

Solectwo Pawlowice jest najmnteJsz<\. wsi<\. w gmmle Toszek, polozon<\. w 
wojewodztwie sl<\.skim, w powiecie gliwickim. Pierwsza wzmianka 0 wsi 
pochodzi z ok. 1300 roku. Powierzchnia solectwa wynosi 314ha (3,14km2

). 

Wies Pawlowice zamieszkuje 96 mieszkancow. 
Pawlowice polozone S<\. w zachodniej cz~sci gminy Toszek. S<\.siaduje z 

solectwami: Boguszyce, Ligota Toszecka, Pluzniczka. Solectwo jest typowo 
rolnicze. Na terenie Pawlowic znajduj<\. si~ 4 stawy rybne oraz ciek wodny 
l<\.cZ<\.cy si~ z Potokiem Toszeckim. Solectwo posiada ok. 2ha lasow prywatnych. 
Na terenie Pawlowic znajduj<\. si~ dwa zabytkowe krzyze przydrozne z 1909 
roku. Pierwszy znajduje si~ obok posesji ul. Wiejska 4, drugi graniczy z 
solectwem Boguszyce przy uL Lesnej. 
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Krajobraz jest wyj'ltkowo malowniczy, czyste powietrze. Ludzie z pobliskich 
miast latem wybieraj'l si~ na wycieczki rowerowe i piesze do solectwa. 

Tradycj'l solectwa Pawlowice jest coroczne organizowanie festynu z 
Mniejszosci Niemieckiej, na kt6ry S'l zapraszani goscie z calego powiatu, ch6ry 
oraz orkiestry d~te, dzi~ki czemu jest piel~gnowany folklor sl'lski. Solectwo 
r6wniez organizuje coroczny festyn dozynkowy. Ze wzgl~du na brak swietlicy 



imprezy organizowane Sq na prywatnej posesJl, na ktorej znajduje Sl~ 


agroturystyka. 

Raz w roku odbywa si~ zbiorka odpadow wielkogabarytowych. Pojemniki Sq 

ustawione przy ul. Wiejskiej obok przystanku PKS. 


W solectwie znajduje si~ 5 gospodarstw rolnych, sredni areal jednego 
gospodarstwa to lOha. Gospodarstwa te zajmujq si~ produkcjq roslinn~ hodowlq 
bydla i trzody chlewnej, w tym jedno gospodarstwo specjalizuje si~ wylqcznie w 
produkcj i mleka. 

W solectwie Pawlowice znajduje si~ Stacja Doswiadczalna Oceny 
Odmian SDOO, ktora zajmuje si~ produkcjq roslinnq. 
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Ad. 2 

lnwentaryzacja zasobow sluzC!cych odnowie miejscowosci 

W solectwie Pawlowice nie ma szkoly ani przedszkola, dzieci ucz~szczajq do 
Szkoly Podstawowej i Girnnazjum w Toszku. Mlodziez kontynuuje nauk~ poza 
gminq Toszek. 
Pomocy medycznej udziela mieszkancom Przychodnia Rejonowa w Toszku. 
Najblizsza Przychodnia weterynaryjna znajduje si~ w Toszku. 
Bezpieczenstwo mieszkancom zapewnia Posterunek Policji w Toszku oraz 
Komisariat Policji w Pyskowicach. 
Solectwo nie posiada obiektow uZytecznosci publicznej. 
Solectwo jest cz~sciowo skanalizowane- ok. 70% mieszkancow korzysta z 
kanalizacji, a 300/0 z szamb przydomowych. 
Cala wies jest zaopatrywana w wod~ wodoci~owq z sqsiedniej wsi Pluzniczka 
ze studni gl~binowej. 
Zasilenie energetyczne zapewnia VattenfalL Solectwo posiada oswietlenie 
uliczne. 
Mieszkancy majq dost~p do telefonow stacjonamych, komorkowych i lntemetu. 
Przez solectwo przebiegajq drogi: gminne, powiatowe oraz krajowa 94. ledna 
droga gminna (Kasztanowa) jest w bardzo zlym stanie. Brak chodnikow, co 
stwarza realne zagrozenie dla pieszych. W miejscowosci znajdujq si~ 2 
przystanki autobusowe PKS, a najblizsza stacja PKP- 2km w Ligocie 
Toszeckiej. 
W solectwie jest prowadzona selektywna zbiorka odpadow przez Remondis 
Tarnowskie Gory. 
W solectwie dzialajq 2 podmioty gospodarcze: Stacja Doswiadczalna Oceny 
Odmian SDOO oraz Videorejestracja uroczystosci (wesela, komunie itp.) 
Dodatkowo w dwoch gospodarstwach rolnicy zajmujq si~ prowadzeniem 
Agroturystyki. 
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Ad. 3 

Oeena mocnych i slabych stron miejscowosci 

MOCNE STRONY 
• 	 Dobry stan drog 
• 	 Brak uci<\.zliwego przemysru 
• 	 Wspaniala i bujna przyroda 
• 	 Drogi odpowiednie dla turystyki rowerowej i pieszej 
• 	 Dwa gospodarstwa z agroturystyk<\. i stawami 
• 	 Satysfakcjonuj<\.ca wspolpraca z gmin<\. 
• 	 Dobra wspolpraca z Kosciolem Parafialnym w Pluznicy 
• 	 Wysoka swiadomosc ekologiczna 
• 	 Male nat~zenie ruchu samochodowego 
• 	 Kultywowanie folkloru sl<\.skiego poprzez dzialalnosc Mniejszosci 

Niemieckiej 

SLABE STRONY 

• 	 Brak chodnikow 
• 	 Brak sciezek rowerowych 
• 	 Brak swietlicy 
• 	 Slabo oswietlone drogi 
• 	 Duza migracja mlodych ludzi winne kraje Unii Europejskiej 
• 	 Brak kanalizacji 
• 	 Zdewastowane przystanki autobusowe PKS 
• 	 Niewystarczaj<\.ca komunikacja PKS dla potrzeb mieszkancow 
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Ad. 4 

Zadania przewidziane do realizacji w Pawlowicach w latach 2009- 2015 


ZADANIE HARMONOGRAM 

Zakup gruntu 2009-2011 

Budowa 2010-2015 
swietlicy 

Budowa 2014-2015 
placu zabaw 

Budowa 2009-2012 
sciezki 
roweroweJ 
2,5km 
Toszek-
Pawlowice 
Budowa 2012-2015 
chodnika dia 
pieszych 
2,5 km 
Toszek
Pawlowice 
Zakonczenie 
budo'\Vy 
kanalizacji 

Renowacja 
Krzyzy 
przydroznych 

2011-2013 

2013-2015 

CEL 

Budowa 
swietlicy 

Zapewnienie 
zap Iecza dia 
mieszkrulcow 

WARTOSC I 
PRZEZNACZENIE ZRODLA 

FlNANSOW ANIA 

Stworzenie zaplecza 80 000 zl 
dia mieszkancow srodki gminne; 
jako alternatywy PROW; 
spi(dzenia wolnego WFOS 
czasu 
Organizowanie 
zebrait, imprez. 
Bezpieczne spi(dzanie 

w wolnego czasu diasolectwa, 
szczegoinosc 
dia dzieci 1 

mlodziezy 

500000 zl 
srodki gminne; 
srodki soleckie; 
PROW; 
sponsorzy 

Zagospodarowa 
nie woInej 
przestrzeni 

Bezpieczne 
wyprawy 
turystyczne oraz 
promowame 
zdrowego trybu 
i:ycia 
Poprawienie 
bezpieczenstwa 
pieszych 

Zaspokojenie 
potrzeb 
bytowych 
mieszkancow 
oraz ochrona 
srodowiska 
Ocalenie 
zabytkow 
historycznych 1 

mleJsca kultu 
religijnego 

dzieci i mlodziezy 

Stworzenie zaplecza 30 000 zl 
dia najmlodszych PROW; 

srodki soleckie; 
srodki gminne 

Wzrost atrakcyjnosci 80000 zl 
turystycznej. srodki gminne; 
Bezpieczny powrot PROW 
dzieci powracaj~cych 
ze szkoly na 
rowerach. 
Bezpieczny powrot 100 000 zl 
mieszkancow z srodki gminne; 
miasta Toszek, ze PROW 
szkoly 
przystanku 
autobusowego 
Poprawa 
ekologicznego 
solectwa 

oraz 

stanu 1 000 000 zl 
srodki gminne; 
srodki 
pomocowe 

Wzrost estetyki 50000 zl 
miejscowosci 1 PROW; 
poprawleme 
walorow 
turystycznych 

jej woj.kol1serwator 
zabytkow; 
Srodki gminne 

Oprac. Krystian Cedzich 
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Uchwala nr.. ..:1.................... , 

Zebrania Wiejskiego w .f1?1.f.J.W.AliC 0 (;1) 

. 7' ")'1 1t1jC
Z dma . .<,.J...., ..~.;..-{.kd•.• ~~••• 

w SpraWle 

przej~cia Planu Odnowy Miejscowosci lh41lcuJJtfita lata 2008 - 2014 
realizowanego w ramach dzialania " Odnowa i Rozwoj Wsi " obj~tego 
programem rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 

§1 

zebranie Wiejskie w dl1iu .2.5.t.O'l..•..Q..9. ......... postanawia przyj'lc Plan Odnowy 
Miejscowosci 'l&/sJro.4J.({..t:............... na lata 2008-2014 realizowany w ramach dzialania 
"Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007 - 2013 w tresci stanowi'lcej za1'lcznik do uchwaly. 

§2 

" " 

Wykonanie uchwaly powierza si~ soltysowi solectwa . .1?t:I.!...:?7b.(.UI.~f:.fL .......... 


§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 


