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Rozdział I Wprowadzenie

Program rewitalizacji obszarów poprzemysłowych gminy Marklowice na lata 2005-2013 jest 
dokumentem zawierającym cele i zadania służące aktywizacji gospodarczej i społecznej 
gminy oraz planowane projekty inwestycyjne wynikające z przyjętych zadań.  Przyjęte 
ustalenia obejmują horyzont do 2013 roku, czyli bieżący (do 2006 roku) i kolejny okres 
programowania  budżetu  funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej.  Ze  względu  na 
specyficzne warunki planowania budżetu program zawiera ogólne oszacowanie wydatków 
inwestycyjnych  dla  okresu  lat  2005-2013.  Określenie  szczegółowej  kwoty  wielkości 
wydatków inwestycyjnych będzie możliwe po przygotowaniu dokumentacji technicznej dla 
inwestycji infrastrukturalnych.

Konieczność sporządzenia programu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych została 
wprowadzona w związku z ubieganiem się o dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  Program  rewitalizacji  obszarów  zdegradowanych  jest  obowiązkowym 
załącznikiem  do  wniosku  gminy  o  dofinansowanie  w  formie  dotacji  projektów 
inwestycyjnych  w  ramach  priorytetu  „rozwój  lokalny"  Zintegrowanego  Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR).

Zadaniem programu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych gminy jest wykazanie, 
że projekty inwestycyjne wynikają strategicznych zintegrowanych programów rewitalizacji 
społeczno-gospodarczej, służą osiąganiu strategicznych celów gmin oraz że projekty te są 
możliwe do wykonania przy zakładanych dochodach i wydatkach budżetowych. Przykładowa 
struktura  programu rewitalizacji  została  zamieszczona w oficjalnej  wersji  Uzupełnienia 
ZPORR z dnia 16 kwietnia 2004 roku (została jednak usunięta z końcowej wersji dokumentu 
opublikowanej w Dzienniku Ustaw). Zaproponowana struktura programu rewitalizacji łączy 
wnioski z analizy społeczno-gospodarczej i przestrzennej gmin przedstawionej w studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  z  elementami  metodologii 
programowania strategicznego w Unii Europejskiej.

Pojęcie  rewitalizacji  wiąże  się  z  działaniami  prowadzonymi  na  istniejących 
przestrzeniach  zurbanizowanych,  przede  wszystkim  miejskich.  W  ramach  pojęcia 
rewitalizacji  mieszczą  się  również  działania  obejmujące  restrukturyzację  terenów 
poprzemysłowych.  Rewitalizacja  oznacza  proces przystosowania  stanu zagospodarowania 
obszarów problemowych (zdegradowanych) do potrzeb wynikających z kierunków rozwoju 
gminy oraz społeczności lokalnej.1

W okresie prac nad programem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych podjęto 
decyzję o odroczeniu terminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR.

1 Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Deutsche 
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmbh, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta, Warszawa 
2003, s. 12-13.
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Najpierw na początku drugiej  dekady lutego br.  Urząd Marszałkowski  województwa 
śląskiego ogłosił wstępne terminy konkursów na dofinansowanie projektów w ramach 
ZPORR w 2005 roku. Następnie na stronie  „www.silesia-region.pl"  pojawił się komunikat, 
zgodnie  z  którym  termin  konkursu  zostanie  ogłoszony  po  zakończeniu  procedury 
notyfikacyjnej, jednakże nie wcześniej niż w czerwcu 2005 roku. Dotychczas nie ogłoszono 
nowego terminu konkursu w 2005 roku.

Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część o charakterze 
analitycznym  obejmuje  rozdziały  od  trzeciego  do  piątego  i  zawiera  opis  uwarunkowań 
przestrzennych, ekonomicznych i społecznych wraz z określeniem problemów wynikających 
z tych uwarunkowań.

W kolejnych dwóch rozdziałach (szóstym i siódmym) znajduje się podsumowanie 
wyników analizy sytuacji gminy w formie listy czynników sytuacyjnych wykorzystywanych 
dla  analizy  w macierzy  SWOT oraz  nawiązanie  do  dokumentów określających  cele 
strategiczne rozwoju regionu i gminy.

Ostatnia część obejmuje zagadnienia urbanistyczne i finansowe związane z realizacją 
programu rewitalizacji.

Program rewitalizacji powinien być dokumentem użytecznym, który znacznie lepiej 
od dotychczasowych dokumentów pokazuje logikę planowania rozwoju gminy i pozwala 
uzasadnić podejmowanie decyzji w wypadku konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
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Rozdział 2. Strategiczne reguły programu rewitalizacji

2.1 Strategiczne cele programu

Generalnym celem procesu rewitalizacji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju gminy 
Marklowice  i  poprawy  jakości  życia  mieszkańców  Marklowic  poprzez  adaptację 
istniejących  zasobów  do  potrzeb  wynikających  z  rozwoju  gminy,  wyrównanie 
standardów  techniczno-funkcjonalnych  nowych  i  starych  zasobów  przestrzeni  oraz 
opracowanie nowej wizji przestrzennego zagospodarowania obszaru gminy.

Tworzenie programu rewitalizacji uwzględnia trzy kluczowe cele rozwoju lokalnego:

•rozwój społeczny uwzględniający potrzeby mieszkańców miasta; wzmacnianie więzi
społeczności lokalnej, poprawę jakości usług dla mieszkańców w zakresie ochrony
zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej.
•skuteczną ochronę zasobów przestrzeni i efektywne wykorzystanie zasobów, w tym
zastępowanie wykorzystania zasobów nieodnawialnych przez zasoby  o  charakterze
substytucyjnym.
•rozwój ekonomiczny miasta i tworzenie nowych szans zatrudnienia, charakteryzujących
się większym poziomem stabilności i atrakcyjności miejsc pracy.

Poprawa jakości życia mieszkańców miasta wymaga osiągnięcia wyższych standardów usług 
dla  ludności,  działalności  gospodarczej,  budownictwa  i  zagospodarowania  przestrzeni. 
Harmonijny  rozwój  miasta  może  być  osiągnięty  poprzez  zintegrowanie  planów 
ekonomicznych  i  przestrzennych  rozwoju  miasta.  Oznacza  to  uwzględnianie  czynnika 
przestrzeni w planach ekonomicznych rozwoju miasta (tereny zielone i krajobraz jako zasoby 
nieodnawialne) i stosowanie wysokich wymagań jakościowych dotyczących projektowania 
zagospodarowania terenów i  prac budowlanych; jak również uwzględnianie efektywności 
ekonomicznej w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta.

Plan rewitalizacji  powinien zwiększyć indywidualne szansę rozwoju mieszkańców 
miasta poprawę jakości i  dostępności usług oraz zatrudnienia. Powinien również służyć 
poprawie  stanu  zagospodarowania  zasobów  przestrzeni  oraz  zasobów  środowiska 
naturalnego.  Poprawa jakości życia mieszkańców wymaga także uwzględnienia problemu 
zwiększenia możliwości wyboru sposobu przemieszczania się ludzi i towarów na obszarze 
miasta.

Plan rewitalizacji  gminy Marklowice musi uwzględnić wiele wskazań i  szereg 
rozwiązań ujętych w formie ustaw i rozporządzeń na szczeblu krajowym, aktualne (lata 2004-
2006) i przewidywane (lata 2007-2013) kierunki ujęte w projekcie Narodowego Planu 
Rozwoju, aktualną strategię rozwoju województwa śląskiego i założenia do jej aktualizacji 
oraz plany powiatowe i sąsiednich gmin.
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2.2 Kluczowe reguły programu rewitalizacji

Przygotowanie spójnego i skutecznego programu rewitalizacji wymaga przyjęcia na 
początku prac nad programem jasnego zbioru reguł podejmowania decyzji.

Oto proponowane najważniejsze reguły przygotowania programu:

• Ochrona walorów krajobrazowych obszaru  gminy  i  ograniczanie  do 
minimum przeznaczania   nowych   terenów   pod   inwestycje   typu 
„greenfield"   poprzez podejmowanie działań na rzecz ponownego wykorzystania 
terenów poprzemysłowych i   koncentrację   działalności   gospodarczych  na 
terenach  wyznaczonych  pod  te działalności. 

• Promowanie rozwiązań o mieszanych funkcjach zagospodarowania terenów, które
zapewnią najbardziej efektywne wykorzystanie terenów, których wykorzystanie służy
zaspokojeniu potrzeb  społecznych,  kulturowych  i  ekonomicznych mieszkańców
gminy.

• Dywersyfikacja działalności gospodarczych na obszarze gminy z jednoczesnym
zachowaniem    dotychczasowych    funkcji    obszarów    wiejskich.    Odnowa    lub
rewitalizacja obszaru centralnego obszaru gminy.

• Tworzenie warunków dla zwiększenia szans ekonomicznego rozwoju na obszarze
gminy. 

• Promowanie wybranych działalności przy uwzględnieniu wspierania 
działalności związanymi z nowoczesnymi technologiami, wysoką wartością 
dodaną, rozwojem kwalifikacji pracowników oraz wzrostem konkurencyjności 
przedsiębiorstw i poprawą wizerunku gminy. 

• Wyznaczenie   nowych  terenów  pod  budownictwo   mieszkaniowe   i   działalności
gospodarcze we właściwej skali i odpowiedniej lokalizacji, aby zaspokoić potrzeby
mieszkańców i umożliwić poprawę wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. 

• Zapewnienie wygodnego dostępu do usług i możliwości wyboru środków transportu 
przez mieszkańców gminy. 

• Ochrona zasobów naturalnych z uwzględnieniem obszarów szczególnej ochrony
przyrodniczej    oraz    szczególnego    zagrożenia    skażeniem    lub    zniszczeniem
dotychczasowych funkcji. 

• Promowanie    rozwiązań    uwzględniających    oszacowanie    i    ochronę    walorów
krajobrazowych    terenów,    odzwierciedlających    ich    charakter,    różnorodność
biologiczną oraz naturalne piękno krajobrazu.

• Ochrona terenów rolniczych o wysokiej jakości gleby.
• Ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
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Rozdział 3, Uwarunkowania przestrzenne programu

Marklowice są gminą liczącą 5 tysięcy mieszkańców, leżącą w południowo-zachodniej części 
województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim. Marklowice są jedną z pięciu gmin 
wiejskich w powiecie wodzisławskim. Graniczą od zachodu z miastem Wodzisław Śląski, 
ważnym lokalnym ośrodkiem przemysłowym i siedzibą powiatu. Pozostałe sąsiednie gminy 
to: miasto Rybnik - od północy (miasto na prawach powiatu), miasto Radlin - od północy i 
zachodu,  Mszana  -  od  południa  (gmina  wiejska  w  powiecie  wodzisławskim)  oraz 
Świerklany - od wschodu (gmina wiejska w powiecie rybnickim).

Chociaż Marklowice są jedną z najstarszych znanych miejscowości w tej części 
regionu, to dopiero od 1995 roku są samodzielną gminą, a od 1999 roku wchodzą w skład 
powiatu wodzisławskiego.

Gmina Marklowice leży w strefie nadgranicznej, w odległości około 20 km od 
przejścia granicznego w Chałupkach. Pod względem powierzchni (13,76 km2) Marklowice są 
jedną z najmniejszych gmin województwa śląskiego.

Rysunek 1. Położenie Marklowic na tle kraju, województwa i powiatu wodzisławskiego. 
(Źródło: strona internetowa gminy Marklowice — www.marklowice.ug.pl)  

Centralna część gminy jest położona wzdłuż drogi krajowej nr 932, biegnącej od 
Pszczyny poprzez Żory, Marklowice i Wodzisław do granicy państwa. W przestrzennym 
układzie jednostek osadniczych Marklowice są zaliczane do jednostek stanowiących Rybnicki 
Okręg Przemysłowy.
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3.1 Środowisko geograficzne2

Marklowice są położone na Płaskowyżu Rybnickim, stanowiącym część Wyżyny Śląskiej, na 
osi  Bramy Morawskiej  będącej korytarzem pomiędzy Karpatami i  Sudetami.  W budowie 
geologicznej obszaru gminy wy stępuj ą utwory karbońskie i neogeniczne. Utwory karbońskie 
zalegają na głębokości średnio około 250 metrów i stanowią je głównie łupki i piaskowce, 
wśród których zalegają pokłady węgla kamiennego. Na utworach karbońskich zalegają 
utwory mioceńskie (neogeniczne, dawniej trzeciorzędowe), stanowiące bezpośrednio podłoże 
utworów głównie  plejstoceńskich  (neogenicznych,  dawniej  czwartorzędowych).  Są  to 
głównie iły  z  przewarstwieniami  piasków oraz  żwirów.  Iły  stanowią główną warstwę 
izolującą  najnowsze  utwory  geologiczne  od  utworów  karbońskich.  Najnowsze  utwory 
geologiczne,  głównie osady plejstoceńskie,  składają się z pyłów, lessów i  glin,  piasków 
morenowych  i  rzecznych,  mułków  piaszczystych  oraz  glin  zwałowych  zlodowacenia 
środkowo-polskiego.

Na  obszarze  gminy  występuje  udokumentowane  złoże  piasków  podsadzkowych, 
podzielone na część północną i południową, położone we wschodniej części Marklowic. 
Złoże rozciąga się na obszar gmin Świerklany i Mszana. Zasoby bilansowe piasku wynoszą 
19,5 min m3. Jakość zasobów jest dobra, natomiast niekorzystne są warunki eksploatacji złoża 
ze względu na występowanie wody i obiektów powierzchniowych.

>.

Najważniejszym zasobem geologicznym są złoża węgla kamiennego, które występują 
pod całym obszarem gminy. Złoża węgla kamiennego określane jako „Pole Marklowice" 
występują na obszarze około 20,5 km2, czyli na obszarze większym niż powierzchnia gminy. 
Zasoby  bilansowe  złoża  wynoszą  ponad  417  min  ton,  natomiast  zasoby  operatywne 
przeznaczone  do  eksploatacji  górniczej  wynoszą  około  207,8  min  ton.  Złożom węgla 
kamiennego towarzyszą złoża metanu.

Obszar całej gminy Marklowice jest koncesjonowanym obszarem górniczym, czyli 
obszarem prowadzenia eksploatacji  górniczej.  W układzie przestrzennym obszar gminy 
pokrywa się z trzema obszarami eksploatacji górniczej:

•Obszarem Górniczym Jankowice, pokrywającym północną część gminy Marklowice
o powierzchni około 2,7 km2,
•Obszarem Górniczym Wilchwy, pokrywającym około 0,37 km2 powierzchni gminy
w południowej jej części,
•Obszarem Górniczym Radlin I, pokrywającym centralną i zachodnią część gminy
o powierzchni około 10,69 km2.

Zgodnie  z  regulacjami ustawy z  dnia  4 lutego 1994 r.  Prawo Geologiczne i  górnicze 
wprowadzono  pojęcie  „terenu  górniczego",  czyli  przestrzeni  objętej  przewidywanymi 
wpływami robót górniczych, a więc przestrzeni większej niż obszar eksploatacji określony 
jako „obszar górniczy". Cały obszar gminy Marklowice stanowi więc także „teren górniczy". 
Złoża są eksploatowane przez zakłady górnicze Kompanii Węglowej SA.

2 Rozdział został opracowany na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Marklowice, Faza I: Diagnoza sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej gminy, Pracownia 
Urbanistyczna w Rybniku, sp. z o.o., Rybnik 1997.
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Konsekwencją statusu prawnego obszaru gminy, wynikającego z eksploatacji złóż 
węgla  kamiennego  jest  konieczność  tworzenia  odrębnych  miejscowych  planów 
zagospodarowania  przestrzennego obszarów funkcjonalnych,  sporządzanych dla  „terenów 
górniczych". Ze względu na pokrywanie się obszaru gminy z trzema obszarami górniczymi, 
na  obszarze  gminy  obowiązują  ustalenia  trzech  odrębnych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego terenów górniczych.  Ponieważ granice tych trzech terenów górniczych 
obejmują obszary innych gmin, zatem ustalenia tych planów mają charakter ponadlokalny 
(dotyczą kilku jednostek administracyjnych). W tym wypadku dotyczą trzech powiatów 
(Rybnik - miasto na prawach powiatu, powiat rybnicki oraz powiat wodzisławski).

Gmina  Marklowice  leży  na  obszarze  zlewni  Odry.  Wody  powierzchniowe 
odprowadzane są do Odry przez rzeki: Ruda (płn. część gminy), Olza (płd. część gminy), 
Szotkówka (wsch. część gminy) oraz Leśnica (zach. część gminy). Szotkówka oraz Leśnica są 
prawobrzeżnymi dopływami Olzy. Najważniejszym ciekiem wodnym w gminie jest rzeka 
Marklówka, która wpływa do rzeki Leśnicy.

Na podstawie istniejącego rozpoznania hydrogeologicznego obszaru gminy można 
przyjąć twierdzenie,  że  Marklowice dysponują  znacznym zasobem wód podziemnych, 
jednakże obszar gminy znajduje się poza obszarem występowania głównych zbiorników wód 
podziemnych.
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Ukształtowanie terenu na obszarze gminy jest bardzo urozmaicone. Występują liczne 
pagórkowate  wzniesienia  oraz  obniżenia  terenu  w  postaci  jarów  i  wąwozów.  Wśród 
największych wzniesień wyodrębnia się trzy pasma o wysokości około 290 metrów nad 
poziomem morza, położone w północno-zachodniej, północno-wschodniej i południowej 
części gminy. Najniżej położone obszary to zachodnia część doliny potoku Marklówka (około 
245 metrów nad poziomem morza w południowo-zachodniej części gminy) oraz dolina cieku 
wodnego - dopływu Kurchanówki (wschodnia część gminy). Różnice poziomu wzniesień na 
obszarze gminy wynoszą więc około 45 metrów.

Planowana eksploatacja górnicza Pola Marklowice stanowi istotne zagrożenie dla 
układu hydrograficznego na obszarze gminy. Według danych przekazanych przez Rybnicką 
Spółkę Węglową (której następcą prawnym jest Kompania Węglowa SA) na obszarze gminy 
wystąpią szkody górnicze nawet do  V  kategorii oddziaływania (szczególnie w północno-
wschodniej  oraz  wschodniej  części  gminy).  Występowanie  szkód  górniczych  może 
doprowadzić do wystąpienia zalewisk wskutek zakłócenia grawitacyjnego spływu wód do 
potoku Kucharzówka i górnego odcinka rzeki Marklówka (obniżenie terenu). Powierzchnia 
objęta prognozowaną V kategorią szkód górniczych wraz z terenami występowania nachyleń 
powyżej 15 mm/m oraz terenami zagrożonymi zalewiskami obejmuje aż 3,2 km2, co stanowi 
23,25% powierzchni gminy.

Klimat na obszarze gminy Marklowice charakteryzuje się dużą dynamiką zmian 
pogody, wynikającą ze ścierania się wpływów oceanicznych i kontynentalnych. Oprócz cech 
klimatycznych wspólnych dla  większości  obszaru  Polski  można  wyróżnić  lokalne  cechy 
specyficzne klimatu. Marklowice znajdują się w rejonie oddziaływania Bramy Morawskiej, 
przez którą często napływają wilgotne i ciepłe masy powietrza, czego efektem jest wyższa 
średnia  temperatura  roczna,  przedłużenie  okresu  wegetacyjnego  roślin  oraz  zwiększenie 
częstotliwości deszczów oraz opadów gradowych. Dodatkową cechą klimatu Marklowic jest 
zjawisko tłumienia ruchów dolnych warstw powietrza ze względu na otoczenie obszaru 
gminy przez zespoły kompleksów leśnych z północy, zachodu i południa. Średnia roczna 
temperatura waha się  w granicach 7-8,5°C, opady utrzymują się  w granicach 700-800 
milimetrów rocznie.

Tereny zurbanizowane są usytuowane głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
drogi krajowej nr 932 (ul. Wyzwolenia) łączącej Pszczynę - Żory - Wodzisław Śl. - Racibórz 
z granicą państwa oraz ul. Wiosny Ludów, łączącej Marklowice z Rybnikiem. Stanowią tylko 
około 16% powierzchni gminy. Na obszarze gminy przeważa zabudowa indywidualna (jedno-i 
dwurodzinna) wzdłuż istniejących ulic wraz z obiektami gospodarczymi i garażami. Brak 
zespołów zabudowy zorganizowanych przestrzennie.

W strukturze  zagospodarowania  terenów przeważają  użytki  rolne  (prawie  79% 
powierzchni gminy). Lasy stanowią tylko 6,8% powierzchni gminy i stanowią fragment 
większych kompleksów leśnych znajdujących się poza granicami gminy. Krajobraz rolniczy 
przeważa w południowo-wschodniej części gminy.

Gmina  Marklowice  jest  zaliczana  do  aglomeracji  rybnickiej  (dawniej  określanej 
Rybnickim Okręgiem Węglowym).  Podstawowe jednostki  aglomeracji  stanowią miasta: 
Rybnik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój i Żory. Marklowice wraz z innymi gminami 
wiejskimi: Świerklanami i Mszaną tworzą korytarz rozdzielający główne jednostki miejskie
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aglomeracji.  Pomimo położenia w centrum układu osadniczego aglomeracji rybnickiej 
Marklowice leżą poza głównymi ciągami komunikacyjnymi.

Jedynym ciągiem komunikacyjnym na obszarze gminy o znaczeniu regionalnym jest 
droga  krajowa  nr  932.  Marklowice  nie  posiadają  połączeń  kolejowych  z  innymi 
miejscowościami województwa śląskiego. Zakłady górnicze w płn.-wsch. oraz centralnej 
części gminy posiadają bocznice kolejowe, które są połączone z siecią towarowych linii 
kolejowych.

Dostęp do głównych ciągów komunikacji drogowej może być znacznie łatwiejszy po 
zakończeniu budowy południowego odcinka autostrady A-1, łączącej Gdańsk z południową 
granicą państwa. W Świerklanach, w odległości około 4 km na płn.-wsch. od Marklowic 
planuje się utworzenie węzła autostrady z istniejącym układem komunikacji drogowej.

Rysunek 3. Planowany wezeł autostrady A-l w pobliżu granicy wschodniej Marklowic. 
(Źródło: strona internetowa gminy Marklowice - www.marklowice.ug.pl)

3.2 Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego3

Na obszarze gminy nie ma terenów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. Aktualnie tylko zespoły leśne w północnej części  gminy podlegają ochronie, 
ponieważ zostały włączone w regionalny system obszarów chronionych Ziemi Rybnickiej. 
Należą one do ekosystemu, który tworzą: las Podlesie i Królewiok oraz parki leśne - Obszary 
i Grodzisko.

3 Opis zawarty w podrozdziale 3.2 został przygotowany na podstawie Programu ochrony środowiska dla gminy 
Marklowice.
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Tereny leśne położone na obszarze gminy Marklowice są zaliczane do I kategorii 
zagrożenia pożarowego. Ma to związek z bliskością ciągów komunikacyjnych, sąsiedztwem 
zakładów przemysłowych oraz dewastacją terenów leśnych i szkodnictwem leśnym człowieka 
(kłusownictwo, kradzież drewna).

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi z  zakresu ochrony środowiska Marklowice 
posiadają  gminny plan  gospodarki  odpadami  oraz  gminny program ochrony środowiska. 
Wymienione  dokumenty  prawa  miejscowego  oraz  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice zawierają opis stanu aktualnego oraz 
planowane przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Dotychczasowy stan wiedzy o środowisku przyrodniczym gminy oraz ocena walorów 
przyrodniczych niektórych obszarów uzasadniaj ą propozycję ich włączenia do Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych gminy (ESOCh). Dotyczy to szczególnie doliny potoku 
Marklówki oraz jej przypływów.

Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gminy  Marklowice  za 
najważniejsze  zagrożenie  środowiska  przyrodniczego  uznaje  oddziaływanie  szkód 
górniczych. Plany eksploatacji węgla kamiennego wskazują na znaczne zaostrzenie skutków 
szkód górniczych, a mianowicie: zwiększenie skali obniżenia terenów aż do 11 metrów, 
występowanie zalewisk na terenach leśnych i rolniczych szczególnie w północno-wschodniej 
części gminy oraz zagrożenie zalewaniem drogi krajowej nr 932.

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych na obszarze gminy są 
ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki deszczowe. Przyczyną tych zanieczyszczeń jest brak 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Dodatkowym zagrożeniem dla czystości wód 
powierzchniowych i podziemnych są zanieczyszczenia spływające z obszarów rolniczych, 
szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych.

Ocena jakości powietrza atmosferycznego może zostać dokonana jedynie w sposób 
pośredni,  ponieważ brak bezpośrednich wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń na 
obszarze gminy.  Brak danych na ten temat w Programie ochrony środowiska dla gminy 
Marklowice.

Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1993-1995 wiadomo, że na obszarze 
gminy występują przekroczenia stężeń niektórych substancji w powietrzu atmosferycznym. 
Najbardziej drastyczne przekroczenia norm zawartości dotyczyły takich substancji, jak tlenek 
węgla, benzo[a]piren, fenol i substancje smołowe. Ponieważ badanie stężeń było prowadzone 
na dwóch stanowiskach zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych w gminie, 
stąd można założyć, że wysoki poziom zanieczyszczenia był częściowo związany z dużym 
nasileniem ruchu drogowego i może wciąż przekraczać obowiązujące normy stężeń.

Do czynników wpływających na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza należy 
zaliczyć:

•niską emisję związaną z ogrzewaniem budynków mieszkalnych oraz niewielkich
zakładów produkcyjnych przez paleniska węglowe o niskiej sprawności spalania,
•zanieczyszczenie związane z transportem drogowym (droga nr 932 i droga relacji
Marklowice - Rybnik),
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•    emisję przemysłową (ciepłownie „Marklowice" i „Jankowice").

Poprawa jakości powietrza wymaga przede wszystkim stosowania paliw czystych 
ekologicznie (gaz, olej opałowy) oraz zastępowania dotychczasowych palenisk węglowych 
urządzeniami (kotłami) o wysokiej sprawności spalania. Od 1995 roku gmina Marklowice 
systematycznie realizuje szeroki program ograniczenia niskiej emisji. W ramach programu 
wykonano  szereg  przedsięwzięć  związanych  z  rozbudową  sieci  centralnego  ogrzewania, 
zastępowaniem źródeł zanieczyszczeń niskiej emisji i gazyfikacją gminy.

Odpady komunalne wywożone są na składowiska poza obszarem gminy Marklowice. 
W zależności od firmy transportowej świadczącej usługi przewozu, odpady składowane są na 
składowiskach następujących firm:

•„CONFICO - POLAND" Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój
•„KOMART" Sp. z o.o. Knurów
•„EKOCENTRUM" Sater Kamińsk

Zgodnie z danymi posiadanymi przez Urząd Gminy, na obszarze gminy brak jest instalacji do 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Według posiadanych informacji, dwa główne zakłady przemysłowe na terenie gminy: 
to obiekty zaplecza KWK „Marcel" i KWK „Jankowice", które nie wytwarzają odpadów 
przemysłowych.

Na obszarze gminy występuje niewielkie zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi. 
Problemem  jest  natomiast  nadmierne  zakwaszenie  gleb,  co  wymaga  podjęcia  działań 
obejmujących zarówno zabiegi wapnowania gleb, jak i zmiany w strukturze zasiewów na 
terenach rolniczych i w systemie nawożenia gleb.

3.3 Środowisko kulturowe i strefy ochrony konserwatorskiej

Krajobraz i zespoły zabudowy na terenach zurbanizowanych nie mają szczególnych walorów 
przestrzennych (poza nielicznymi wyjątkami) i nie podlegają ochronie prawnej. Występuje 
przemieszanie  form  architektonicznych  obiektów  w  przestrzeni,  a  cała  zabudowa 
charakteryzuje się brakiem organizacji przestrzennej, wynikającej ze świadomej kompozycji 
architektonicznej.

Układ osadniczy gminy ukształtował się poprzez rozwój zabudowy wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, które przetrwały od XIX wieku do dzisiaj. Zakłócenie układu osadniczego 
nastąpiło  po  powstaniu  Rybnickiego  Okręgu  Węglowego,  kiedy  na  obszarze  gminy 
wybudowano dwa peryferyjne szyby kopalni „Marcel" i „Jankowice". Pierwszy z nich 
powstał  w  samym środku  obszaru  zurbanizowanego  Marklowic  i  stanowi  zakłócenie 
przestrzeni centralnego obszaru gminy, natomiast drugi w paśmie lasów w północnej części 
gminy. Obie inwestycje wykonano bez honorowania kompozycji przestrzennej miejscowości, 
co spowodowało trwałe negatywne skutki w organizacji przestrzeni i degradację walorów 
kraj obrazo wo-przestrzennych miejscowości.

Niezwykle istotnym czynnikiem ograniczającym swobodne kształtowanie przestrzeni 
oraz rozwój zabudowy jest eksploatacja zasobów węgla kamiennego, zalegających pod całym
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obszarem gminy. Dotyczy to szczególnie północno-wschodniej i częściowo centralnej części 
gminy i wiąże się z występowaniem wysokiego stopnia oddziaływania szkód górniczych 
(nawet V-tej kategorii). Plany eksploatacji górniczej oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego terenów górniczych (szczególnie Radlin I i Jankowice) przewidują, niestety, 
znaczne nasilenie szkodliwego oddziaływania eksploatacji górniczej na kształtowanie się 
powierzchni terenów (osiadanie terenu) i ruch cieków wodnych.

Na obszarze gminy nie występują zespoły i obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków. Do zespołów i obiektów objętych ochroną konserwatorską należą:

•kościół parafialny św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
•zabudowania dawnego dworu i tzw. „zameczek" przy ul. Wyzwolenia wraz
z przylegającymi pozostałościami parku,
•cmentarz przy ul. Wyzwolenia z 1750 roku.

Ponadto  kilka  obiektów  uznano  za  cenne  pod  względem  walorów  architektonicznych 
(rozplanowania i architektury). Są to szkoły nr 2 (przy ul. Wiosny Ludów) i nr 3 (przy ul. 
Wyzwolenia), budynek komunalny przy ul. Wyzwolenia 259 i cmentarz parafialny.

Zgodnie z prognozami oddziaływania szkód górniczych obiekt „zameczku" oraz 
budynek szkoły podstawowej nr 3 mogą podlegać oddziaływaniu szkód  IV kategorii, co 
stanowi istotne zagrożenie i wymaga weryfikacji planów eksploatacji węgla przez górnictwo.

3.4 Własność gruntów i majątek komunalny

W strukturze nieruchomości gruntowych przeważają grunty prywatne. Grunty komunalne 
stanowią jedynie około 12% ogólnej powierzchni gminy (165 ha). Grunty komunalne tworzą 
głównie grunty przejęte przez gminę wraz z instytucjami podlegającymi władzom gminy 
(szkoły, przedszkole, ośrodek zdrowia), drogi lokalne oraz grunty przejęte od KWK „Marcel" 
oraz po państwowym gospodarstwie rolnym i innych organizacjach rolniczych. W strukturze 
użytkowania zdecydowaną większość stanowią tereny rolne.

W ramach  nieruchomości  stanowiących  własność  komunalną  znajduje  się  obszar 
utworzonej tzw. Strefy Aktywności Gospodarczej we wschodniej  części  gminy. Obszar 
obejmuje aktualnie 14 ha (docelowo 30 ha) i  posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę 
techniczną.

Większość  zasobów mieszkaniowych stanowią  mieszkania  prywatne.  Do zasobów 
komunalnych należy zaledwie kilka mieszkań. Zasoby mieszkaniowe charakteryzują się 
dobrymi parametrami pod względem powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni mieszkalnej 
na osobę. W przyszłości planuje się inwestycje obejmujące budownictwo mieszkaniowe na 
gruntach komunalnych w rejonie ul. Wiosny Ludów, w zachodniej części gminy.

Prognozowana eksploatacja górnicza Pola Marklowice będzie miała duży wpływ na 
stan zasobów mieszkaniowych oraz na stan niektórych terenów i budynków komunalnych. 
Szkodliwe  oddziaływanie  połączone  z  odkształceniami  III  i  wyższych  kategorii  może 
obejmować nawet do 15% zasobów mieszkaniowych gminy. Zagrożenia dotyczą budynków 
dwóch szkół podstawowych, budynku „zameczku", a nawet boiska piłkarskiego (które 
znajduje się na terenie prawdopodobnego wystąpienia zalewiska).
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3.5 Infrastruktura techniczna

Komunikacja drogowa

Dostępność komunikacyjna gminy jest ograniczona, ponieważ Marklowice posiadają tylko 
dwa istotne połączenia drogowe z obszarami zewnętrznymi: ul. Wyzwolenia (droga krajowa 
nr 932) oraz ul. Wiosny Ludów. Ponieważ obszary zurbanizowane gminy rozciągają się 
wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych, stąd występuje niekorzystne zjawisko nakładania się 
ruchu lokalnego pojazdów oraz ruchu o funkcji regionalnej bądź tranzytowej. Oznacza to, że 
ruch kołowy między terenami zabudowanymi gminy odbywa się prawie wyłącznie dwoma 
głównymi ciągami komunikacyjnymi. Łączna długość dróg i ulic stanowiących zasadniczy 
układ komunikacji kołowej gminy wynosi około 50 km (w tym ponad 41 km dróg gminnych).

Poprawa połączeń komunikacyjnych gminy z obszarami zewnętrznymi może nastąpić 
po wybudowaniu południowego odcinka autostrady A-1 (od Gdańska do płd.  granicy 
państwa) wraz z węzłem drogowym w miejscowości Świerklany, w odległości około 4 km od 
wschodniej granicy gminy.

Intensywność ruchu kołowego w centralnej części gminy koliduje z niedorozwojem 
urządzeń zaplecza komunikacji drogowej, głównie parkingów. Większe parkingi występują 
jedynie przy szybie „Marklowice" KWK „Marcel".

Gmina Marklowice nie posiada połączeń kolejowej komunikacji pasażerskiej (istnieją 
jedynie połączenia szybów górniczych z systemem towarowych linii kolejowych).

Podstawowym środkiem transportu publicznego są autobusy. Zakłada się, że istotnym 
elementem przewozów pasażerskich będzie rozwój sieci połączeń minibusowych.

Najważniejszym zagrożeniem dla układu komunikacji drogowej jest prognozowane 
wystąpienie  zalewiska  wskutek  silnego  oddziaływania  szkód  górniczych.  Zagrożenie 
zalewiskiem obejmuje aż około 900 m drogi krajowej nr 932 (Pszczyna - Racibórz) we 
wschodniej części gminy w pobliżu granicy z gminą Świerklany.

Zaopatrzenie w wodę

Wzdłuż  południowo-zachodniej  granicy  gminy  przebiega  wodociąg  magistralny  relacji 
Strumień - Pszów (<|>1000), który jednak nie posiada na obszarze gminy połączenia z siecią 
rozdzielczą.  Gmina  Marklowice  jest  zaopatrywana  w  wodę  z  zewnętrznego  układu 
wodociągów (od strony Wodzisławia i Radlina), przy niewielkim wspomaganiu poborem 
wody ze studni przydomowych. Powoduje to znacznie korzystniejsze warunki zaopatrzenia w 
wodę w zachodniej i centralnej części gminy, gdzie sieć rozdzielcza pozwala na prawidłową 
obsługę  zabudowy,  natomiast  w  części  wschodniej  gminy  pobór  wody  wiąże  się  z 
niekorzystnymi warunkami jej przepływu. Sieć wodociągowa obejmuje całość zabudowy 
gminy.  Sieć  wodociągowa  jest  obsługiwana  przez  dwa  przedsiębiorstwa:  Rejonowe 
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  z  Wodzisławia  Śl.  oraz  Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe ESSOX z Radlina.
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Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - sieć kanalizacyjna

Gmina Marklowice systematycznie  rozbudowuje system odprowadzania  i  oczyszczania 
ścieków sanitarnych. Aktualnie eksploatuje się około 9 km sieci kanalizacji zbiorczej. Jest to 
kanalizacja  wybudowana  głównie  w  ostatnich  dziesięciu  latach,  po  odzyskaniu 
samodzielności administracyjnej gminy. Jeszcze w 2002 roku, na podstawie danych spisu 
powszechnego, tylko 21 mieszkań w Marklowicach było podłączonych do sieci kanalizacji 
zbiorczej.

Główną inwestycją w tym zakresie była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie 
ulic: Wantuły, Orlej i Wiosny Ludów w zachodniej części gminy. W ramach tej inwestycji 
zakończonej w 2002 roku zbudowano ponad 5 km sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorami 
oraz przepompownią. Kanalizacja sanitarna w tym rejonie została rozbudowana o 4 km sieci 
rozdzielczej po kolejnej inwestycji zrealizowanej w 2003 roku. W rejonie Strefy Aktywności 
Gospodarczej wykonano w 2002 roku ponad 300 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 
700 m sieci kanalizacji deszczowej. W trakcie przygotowania są kolejne inwestycje związane 
z rozbudową kanalizacji sanitarnej. Aktualnie ścieki są odprowadzana do rzeki Leśnicy, a 
następnie do Olzy i Odry. System kanalizacji zbiorczej w gminie ma być docelowo połączony 
z grupową oczyszczalnią ścieków „Karkoszka" w Wodzisławiu Śląskim.

Obecnie dwa zakłady przemysłowe - szyby kopalniane KWK „Marcel" i „Jankowice" 
prowadzą wyodrębnioną gospodarkę wodno-ściekową.

Gospodarka odpadami

Na obszarze gminy nie prowadzi się statystyki obejmującej ilość wytwarzanych odpadów. 
Prawie wszyscy mieszkańcy gminy są objęci zorganizowanym systemem wywozu odpadów 
komunalnych. Około 80% mieszkańców gminy jest objętych systemem segregacji odpadów 
„u źródła", który funkcjonuje od kwietnia 2004 roku. Zagospodarowaniem odpadów zajmuje 
się kilka firm komunalnych: z Rudy Śląskiej, Mszany, Rydułtów i Wodzisławia Śląskiego. 
Wywóz  odpadów  komunalnych  odbywa  się  w  cyklu  miesięcznych.  Odpady 
wielkogabarytowe są wywożone zwyczajowo raz w roku (w IV kwartale), po zwyczajowym 
ogłoszeniu terminów wywozu przez władze gminy.

Zaopatrzenie w ciepło

Na obszarze gminy funkcjonują dwa odrębne systemy ciepłownicze: KWK „Marcel" oraz 
KWK  „Jankowice".  Ciepłownia  „Marklowice"  należąca  do  Elektrociepłowni  „Marcel" 
zaopatruje w energię cieplną i ciepłą wodę obiekty przy szybie kopalnianym „Marklowice" 
oraz kilka budynków użyteczności publicznej. Ciepłownia „Jankowice" funkcjonuje na rzecz 
kopalni,  lecz  zarazem  może  sprzedawać  około  50%  wytworzonej  energii  odbiorcom 
zewnętrznym.

Na podstawie danych spisu powszechnego z 2002 roku zbiorowa sieć centralnego 
ogrzewania jest doprowadzona do dwóch mieszkań, natomiast ponad 90% mieszkań jest 
połączona z indywidualną siecią CO (niskosprawne paleniska węglowe).
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Zaopatrzenie w gaz

Gmina Marklowice jest zaopatrywana w gaz ziemny z sieci pracującej w dwóch układach 
ciśnień:

•systemu gazociągów średnioprężnych w zachodniej  części  gminy w rejonie ul.
Wantuły, połączony z siecią rozdzielczą w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz stacją
redukcyjno-pomiarową w centrum gminy;
•systemu gazociągów niskoprężnych obsługujących centralną i południową część
gminy (gazociąg  Świerklany - Marklowice  biegnący po  północnej   stronie ul.
Wyzwolenia), stanowiący główne źródło zaopatrzenia gminy w gaz.

Łączna długość rozdzielczej sieci gazowniczej wynosi ponad 29 km. Sieć rozdzielcza 
jest podłączona do ponad 80% mieszkań. Gaz jest wykorzystywany w zachodniej części 
gminy również do celów grzewczych.  Problemem jest  wybór kierunku zasilania w gaz 
wschodniej  części  gminy wobec zagrożenia oddziaływaniem szkód górniczych gazociągu 
łączącego wschodnią część gminy ze Swierklanami.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Marklowice są zaopatrywane w energię elektryczną z napowietrznej linii sieci 20 kV. Linie 
napowietrzne  tworzą  pętlę  między głównymi  punktami  zasilania:  GPZ Radlin  i  GPZ 
Wodzisław. Ocenia się, że jakość zaopatrzenia w energię elektryczną jest dobra, co wynika 
między innymi z dobrego nasycenia obszaru gminy stacjami transformatorowymi.

Telekomunikacja

Głównym dostawcą usług telekomunikacyjnych jest TP SA. Gmina Marklowice znajduje się 
także  w zasięgu trzech  głównych operatorów telefonii  komórkowej  Aktualnie  nie  ma 
problemów z dostępem do sieci telefonii stacjonarnej.

W Marklowicach jest ponad 700 abonentów TP SA. Sieć telefonii stacjonarnej jest 
stopniowo rozbudowywana. Biorąc pod uwagę wykorzystanie sieci telefonii komórkowej 
należy uznać taki stan rzeczy za zadawalający.

3.6 Identyfikacja problemów

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice 
dokonano  podziału  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  gminy  na  sześć  jednostek 
strukturalnych, stanowiących wydzielony przestrzennie lub funkcjonalnie obszar gminy.

Obszar pierwszej jednostki „A" - centralnego obszaru gminy o powierzchni około 94 
ha - obejmuje obiekty o funkcji usługowej dla całej gminy, zabudowę mieszkaniową oraz 
tereny przemysłowe szyby „Marklowice" KWK „Marcel". Są tu zlokalizowane najważniejsze 
obiekty gminy: Urząd Gminy, kościół parafialny, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia oraz 
jednostki handlowe i punkty gastronomiczne.
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Tereny przemysłowe KWK „Marcel"  (około  9  ha  w centralnej  części  gminy) 
szczególnie niekorzystnie oddziałują na walory kraj obrazo wo-przestrzenne gminy i jakość 
życia mieszkańców Marklowic poprzez degradację krajobrazu. Blokują również naturalny 
ciąg przyrodniczy potoku „Marklówka".

Obszar  jednostki  „B"  -  we  wschodniej  części  gminy,  po  obu  stronach  ulicy 
Wyzwolenia o powierzchni około 91 ha, obejmujący: zabudowę mieszkaniową, rejon byłego 
zamku  i  obszar  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  -  jest  szczególnie  zagrożony 
oddziaływaniem szkód górniczych. Rejon ten ze względu na skalę oddziaływania szkód 
górniczych może zostać uznany za nierozwojowy, co oznacza konieczność odtworzenia 
zabudowy mieszkaniowej w innych częściach gminy. Oddziaływanie szkód górniczych może 
doprowadzić również do zagrożenia zalaniem znacznego odcinka drogi krajowej nr 932 (na 
odcinku około 900 m) oraz zagrożenia magistrali gazowej, stanowiącej dotychczas główne 
źródło zasilania gminy w gaz. Negatywne skutki oddziaływania szkód górniczych (w tym 
szkód górniczych nawet  V  kategorii oddziaływania) na znacznej części obszaru jednostki 
strukturalnej „B" mogą być poważnym czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju 
gminy  w  świetle  planów  aktywizacji  gospodarczej  gminy  (obszar  Strefy  Aktywności 
Gospodarczej)  oraz  bliskości  planowanego  węzła  komunikacyjnego  „Świerklany"  na 
autostradzie A-1.

Wśród  pozostałych  jednostek  strukturalnych  należy  wyróżnić  znaczenie  jednostki 
strukturalnej „C", obejmującej obszary zabudowy mieszkaniowej w zachodniej części gminy 
o łącznej powierzchni ponad 300 ha. Pozostałe jednostki strukturalne obejmują obszary 
rolnicze i leśne, część obszarów zabudowy mieszkaniowej w płd.-zach. części gminy oraz 
tereny przemysłowe KWK „Jankowice" w Płn.-wsch części gminy.

Do  najważniejszych  sprzeczności  i  konfliktów  związanych  z  uwarunkowaniami 
przestrzennymi rozwoju gminy zalicza się:
•ograniczenia rozwoju oraz uszkodzenia substancji mieszkaniowej wynikające ze skutków
eksploatacji górniczej oraz prognozowane zaostrzenie się skutków i konfliktów
przestrzennych wynikające ze wzmożonej eksploatacji złóż Pola Marklowice w okresie do
2019 roku,
•konflikty przestrzenne i uciążliwości związane z koncentracją zabudowy mieszkaniowej
oraz przemysłowej wzdłuż drogi krajowej nr 932,
•słabe powiązanie systemów infrastruktury gminnej z magistralami wodociągowymi,
gazowymi i energetycznymi Aglomeracji Rybnickiej, które przebiegaj ą tranzytem poprzez
obszar gminy (bez połączeń z siecią rozdzielczą).
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Rozdział 4 Sytuacja gospodarcza gminy

4.1 Demografia

Dane o liczbie ludności gminy wskazują na stopniowy wzrost liczby ludności w ostatnich 
latach. Dwa główne źródła danych o liczbie ludności podają różny stan na koniec 2003 roku: 
zgodnie z danymi Urzędu Gminy liczba ludności wynosi 5141 osób, natomiast według 
danych Urzędu Statystycznego w Katowicach wynosi 5073 osoby.

Sytuacja  demograficzna  gminy  charakteryzuje  się  dodatnim  saldem  przyrostu 
naturalnego (2,2 na 1000 mieszkańców w 2003 roku) i dodatnim saldem migracji (1,6 na 
1000 mieszkańców w 2003 roku). Jest to tendencja charakterystyczna dla terenów wiejskich 
tej części województwa śląskiego. W otoczeniu gminy następuje stopniowy spadek liczby 
ludności miast powiatu wodzisławskiego spowodowany ujemnym saldem migracji ludności. 
Wyjątkiem jest sytuacja demograficzna w Rybniku, gdzie przyrost naturalny i saldo migracji 
są dodatnie.

Położenie  gminy  w  otoczeniu  miast  Aglomeracji  Rybnickiej  i  silne  związki 
ekonomiczne z górnictwem węgla kamiennego są barierą wzrostu ludności ze względu na 
gwałtowny przebieg  procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie.  W gminach typowo 
wiejskich można zauważyć bardzo wysokie dodatnie saldo migracji związane z rozwojem 
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

Dynamika zmian procesów demograficznych zależy w dużej mierze od kształtowania 
się procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie oraz innych czynników ekonomicznych. Do 
innych czynników ekonomicznych zaliczymy: sytuację makroekonomiczną gospodarki kraju, 
stan  finansów  publicznych  i  związany  z  tym  system  finansowania  gmin,  stopień 
przygotowania programów rozwoju regionalnego i poziom wykorzystania środków funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej i inne.

4.2 Gospodarka

Dominującą  rolę  w  strukturze  gospodarczej  gminy  spełnia  sektor  górnictwa  węgla 
kamiennego. Wśród 240 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON 
(na  koniec  2003 roku)  najważniejszą  rolę  spełniają  dwa szyby materiałowo-zjazdowe 
Kompanii  Węglowej SA w Katowicach.  Są to szyby KWK „Marcel" w Radlinie (szyb 
„Marklowice) i  KWK „Jankowice" w Rybniku (szyb „Jankowice").  Zakłady górnicze 
stanowią główne miejsce zatrudnienia mieszkańców gminy.
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18,3% - 31,0%
O,O /O

P rolnictwo i leśnictwo

• przetwórswo przemysłowe

D budownictwo

D handel i naprawy

• hotele i restauracje

D transport, gospodarka magazynowa i łączność

• pośrednictwo finansowe

Q obsługa nieruchomości i firm; nauka

•administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne

•edukacja

Q ochrona zdrowia i opieka społeczna

• pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna

Rysunek 4. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych
(Źródło: Program ochrony środowiska gminy Marklowice wg Rocznika statystycznego woj. śląskiego).

Jak wynika z danych statystycznych na koniec 2003 roku w Marklowicach działało 
240 podmiotów gospodarczych (rejestr REGON), z czego 10 stanowiły podmioty w sektorze 
publicznym. Ze względu na sposób rejestracji przedsiębiorstw wyróżniono 3 spółki prawa 
handlowego,  197 przedsiębiorstw osób fizycznych oraz 23  spółki  cywilne.  Struktura 
branżowa podmiotów gospodarczych według danych z  2002 roku przedstawiona jest 
powyżej.

Liczba przedsiębiorstw, a szczególnie spółek prawa handlowego w stosunku do liczby 
mieszkańców  Marklowic  jest  wciąż  mała.  Wskaźnik  przedsiębiorczości  mierzony  liczbą 
przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 47,3 i jest znacznie niższy od 
średniej krajowej wynoszącej 75. Odzwierciedla on konsekwencje wieloletniej monokultury 
przemysłowej wynikającej z dominacji zakładów górniczych.

Głównym źródłem utrzymania ludności gminy pozostaje praca najemna, jednakże 
ponad 2000 osób deklaruje, że utrzymuje się z emerytury bądź renty. Tylko około 300 osób 
deklaruje, że jej głównym źródłem utrzymania jest praca na rachunek własny (w tym dla 
ponad 50 osób rolnictwo).
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Władze gminy aktywnie wspieraj ą rozwój nowych działalności na jej obszarze. Gmina 
Marklowice była jednym z założycieli  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  w Żorach, 
instytucji  otoczenia biznesu o znaczeniu ponadlokalnym. Ponieważ instytucje otoczenia 
biznesu nie spełniaj ą oczekiwań związanych z ich rolą wspierania przedsiębiorczości (z wielu 
różnych przyczyn, w tym głównie z powodu braku stabilnych źródeł finansowania, czego 
przykładem  jest  zlikwidowany  Ośrodek  Promocji  Ziemi  Wodzisławskiej),  władze  gminy 
Marklowice utworzyły w 1999 roku na obszarze gminy Strefę Aktywności Gospodarczej. 
Aktualnie przygotowano dla inwestorów 14 ha terenów w strefie z pełnym dostępem do 
mediów. Docelowo strefa ma zostać powiększona do około 30 ha. Plany rozwoju Strefy 
Aktywności Gospodarczej kolidują z planami eksploatacji górniczej, ponieważ teren strefy 
jest zagrożony silnym oddziaływaniem szkód górniczych.

4.3 Bezrobocie

W powiecie wodzisławskim notuje się poziom stopy bezrobocia zbliżony do średniej  dla 
województwa śląskiego. Stopa bezrobocia w powiecie wodzisławskim wynosiła w marcu 
2005 roku 17,3 %.

Liczba bezrobotnych w gminie Marklowice systematycznie rosła do stycznia 2004 
roku, kiedy wyniosła 261 osób. W marcu 2005 roku liczba bezrobotnych wyniosła 231 osób.

Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów gminy. Liczba bezrobotnych 
jest  wciąż wysoka.  Po znacznym zmniejszeniu się liczby bezrobotnych w 2004 roku, 
począwszy  od  grudnia  2004  roku  nastąpiło  odwrócenie  tendencji  i  wzrost  liczby 
bezrobotnych. Kształtowanie się liczby bezrobotnych w ostatnim roku zawiera poniższa 
tabela.

Tabela 1. Liczba bezrobotnych w Marklowicach w okresie od lutego 2004 do marca 2005 roku. 
(Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim)

Problem bezrobocia występuje znacznie ostrzej w miastach powiatu wodzisławskiego: 
Wodzisławiu Śląskim, Radlinie,  Rydułtowach i Pszowie. W gminach wiejskich powiatu 
problem bezrobocia jest nieco łagodniejszy. Stopa bezrobocia w Marklowicach wynosi nieco 
poniżej 13%.

Tabela 2. Struktura bezrobotnych w Marklowicach według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 
(stan na 31.03.2005 r.).
(Źródło: Bezrobocie w woj. śląskim w 2005 roku, l kwartalnik, Urząd Statystyczny w Katowicach, maj 
2005)
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K     Gmina Markłowice ;,:rł̂ M;-
lata •i$$$fai

i lata
35-44 
lata

45-54 
lata

55-59 60 lat i 
powyżej

Udział bezrobotnych według 
wieku

38,5% 29,0% 16,0% 15,2% # #

Tabela 3. Struktura bezrobotnych w Marklowicach według wieku (stan na 31.03.2005 r.). 
(Źródło: jak wyżej).

Gmina Marklowice do; ; 1 
roku

płat lat 1111-20 
lat

j 20-30 
lat

30 i więcej: 
lat

bez 
stażu

Udział bezrobotnych według 
stażu pracy

15,2% 26,4% 10.8% 16,0% 4,8% # 26,4%

Tabela 4. Struktura bezrobotnych w Marklowicach według stażu pracy (stan na 31.03.2005 r.). 
(Źródło: jak wyżej).

Gmina Marklowice gimnazjalne
i poniżej
*                 -J
-

zasadnicze
zawodowe

policealne i 
średnie 
zawodowe

wyższe

Udział bezrobotnych 
według wykształcenia

22,9% 35,9% 5,2% 30,3% 5,6%

Tabela 5. Struktura bezrobotnych w Marklowicach według wykształcenia (stan na 31.03.2005 r.). 
(Źródło: jak wyżej).

Szczegółowe dane  dotyczące  bezrobotnych pokazują  szczególne  nasilenie  zjawiska 
bezrobocia  wśród  ludzi  młodych  (do  34  lat).  Również  w  innych  przekrojach  statystyki 
powtarzają się negatywne zjawiska charakterystyczne dla bezrobocia w Polsce, a więc:
•wysoki udział osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (23,8%);
•duży odsetek bezrobotnych bez stażu pracy (26,4%);
•bardzo   wysoki   udział   bezrobotnych   z   wykształceniem   podstawowym(22,9%)   lub
zawodowym (zasadniczym, średnim i policealnym - odpowiednio 35,9% i 30,3%).
Potwierdza  to  strukturalny  charakter  bezrobocia  i  brak  ofert  pracy,  bezrobocie  wśród 
absolwentów i osób z niewielkim stażem pracy oraz wadliwą strukturę i programy nauczania 
szkół w Polsce.

Główną przyczyną bezrobocia jest zła sytuacja gospodarcza kraju, a w tym wolne 
tempo przekształceń tradycyjnych sektorów przemysłu, niedorozwój sektora usług i  zbyt 
wolny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród uwarunkowań lokalnych 
należy wymienić:
•restrukturyzację zatrudnienia w zakładach górniczych świadczenia pieniężne dla osób
odchodzących z pracy w sektorze górnictwa;
•słaby poziom zarządzania i niezadowalający stopień nadzoru Skarbu Państwa nad
przedsiębiorstwami sektora publicznego;
•niski  poziom   „wskaźnika  przedsiębiorczości"   mieszkańców,   charakterystyczny  dla
małych miejscowości, w których funkcjonowały bardzo duże zakłady pracy, oddziałujące
na wiele sfer życia ludności.
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Rozdział 5. Zagadnienia społeczne

Aspekt społeczny analizy sytuacji gminy jest związany głównie z analizą stanu jakości życia 
mieszkańców oraz wielkością infrastruktury społecznej i dostępem mieszkańców do usług 
świadczonych przy wykorzystaniu tej  infrastruktury.  Coraz szersze rozumienie pojęcia 
Jakość życia", stosowanie wielu mierników oceny jakości życia oraz wskazywanie wpływu 
wielu czynników zewnętrznych na poziom jakości życia prowadzą znacznego zwiększenia 
zakresu badań związanych z analizą sytuacji społecznej gminy.

„Biała Księga" urbanistyki, która jest dokumentem określającym pożądany kierunek 
zmian polityki urbanistycznej w Wielkiej Brytanii, identyfikuje pięć „punktów docelowych" 
prowadzących do zapewnienia lepszej jakości życia w miastach:4

1)Mieszkańcy miast kształtuj ą własną przyszłość (społeczności miasta), wspierani przez
silnych i reprezentatywnych lokalnych liderów.
2)Ludzie żyją w atrakcyjnych,  dobrze utrzymanych miastach,  w których dobrze
wykorzystuje się przestrzeń i budynki.
3)Dobre (praktyczne) projektowanie i planowanie, które czyni życie łatwiejszym oraz
harmonijnym w danym środowisku, ze zmniejszeniem hałasu, zanieczyszczeń oraz
nadmiernego ruchu drogowego.
4)Miasta są zdolne do kreowania dobrobytu i zapewniają korzystanie z jego efektów,
inwestując w taki  sposób,  aby pomóc ich obywatelom wykorzystać wszystkie
zdolności.
5)Dobra jakość  usług  -  ochrony  zdrowia,   edukacji,  mieszkalnictwa,  transportu,
finansów, handlu, rekreacji i wypoczynku oraz bezpieczeństwa - które spełniają
potrzeby ludzi oraz potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
niezależnie od miejsca.

Na tej podstawie określa się bazę danych o miernikach dla długookresowej oceny jakości 
życia w miastach.

Nawiązanie do teoretycznych podstaw opis kategorii jakości życia ma duże znaczenie 
dla  poprawy  praktyki  planowania  w  gminach,  szczególnie  w  zakresie  planowania 
przestrzennego. Chociaż Marklowice są gminą wiejską, to jednak przemysłowy charakter 
pozwala na korzystanie z reguł polityki urbanistycznej charakterystycznej dla gmin miejskich.

Zagadnienia  społeczne  przedstawione  w  niniejszym  rozdziale  odpowiadają 
proponowanej  strukturze  programu  rewitalizacji  zawartej  w  Zintegrowanym  Programie 
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

4 Our Towns and Cities: the Future (Delivering an urban renaissance), DETR, London 2000. (cyt. za: Developing 
a Town and City Indicators Database, Urban Research Summary, Number 17,2004, Office of the Deputy Prime 
Minister, London).
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5.1 Struktura społeczna

Marklowice są gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. Na obszarze gminy 
przeważa zabudowa typu wiejskiego, w którym budynki lokalizowane są na dużych działkach 
bezpośrednio powiązanych z przylegającymi terenami rolnymi. W centralnej części gminy 
występuje  zabudowa  typu  podmiejskiego.  Zabudowa  mieszkaniowa  gminy  występuje 
wyłącznie w formie wolnostojących domów jednorodzinnych.

Tabela 6. Struktura ludności gminy według wieku

W strukturze demograficznej ludności gminy według wieku można zauważyć stałe 
tendencje w okresie ostatnich kilkunastu lat. Można do nich zaliczyć spadek udziału ludności 
gminy w wieku przedprodukcyj nym, co jest związane z niskim przyrostem naturalnym oraz 
wzrost  udziału  ludności  w  wieku  produkcyjnym  i  poprodukcyjnym.  Takie  tendencje 
odzwierciedlają problemy ekonomiczne kraju, a w szczególności niewystarczający przyrost 
nowych miejsc pracy. W wypadku lokalnego rynku pracy na to zjawisko nakłada się także 
silne powiązanie ze stanem ekonomicznym sektora górnictwa węgla kamiennego.

 
Tabela 7. Struktura ludności gminy według wykształcenia.
(Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002. Urząd Statystyczny w Katowicach)

W strukturze  wykształcenia  można  stwierdzić  proporcje  typowe  dla  obszarów 
wiejskich,  a więc niski  udział  ludności  z wykształceniem wyższym i  średnim ogólno
kształcącym. Taka struktura wykształcenia jest niekorzystna w świetle konieczności

Struktura ludności 
gminy według 
wykształcenia
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dostosowania do zmieniającej się struktury gospodarczej regionu i schyłku tradycyjnych 
sektorów przemysłu.

Analiza istniejących miejsc pracy jest bardzo utrudniona ze względu na mankamenty 
systemu statystyki  publicznej.  Dane  statystyczne  nie  obejmują  pracujących w rolnictwie 
indywidualnym,  w  przedsiębiorstwach  zatrudniających  do  9  osób,  licznych  instytucji 
(fundacji,  stowarzyszeń, organizacji  politycznych, społecznych i  gospodarczych). Ponadto 
miejsca pracy są kwalifikowane do tych jednostek samorządowych, na których terenie 
znajduje się siedziba głównego zakładu pracy. W wypadku Marklowic oznacza to pominięcie 
osób zatrudnionych w KWK „Marcel", której siedziba znajduje się w Radlinie. W efekcie 
statystyczna liczba mieszkańców Marklowice pracujących w gospodarce narodowej wynosi 
285 osób (na koniec 2003 roku).

Na  podstawie  wyników  Narodowego  spisu  powszechnego  z  2002  roku  liczba 
mieszkańców gminy, utrzymujących się z pracy najemnej wynosi ponad 2600 osób. Tylko 
około 300 osób utrzymuje się z pracy na własny rachunek, w tym tylko około 50 osób z pracy 
we  własnym  gospodarstwie  rolnym.  Potwierdza  to  fakt  stosunkowo  niewielkiej  liczby 
przedsiębiorstw osób fizycznych oraz malejące znaczenie rolnictwa jako źródła utrzymania, 
co wynika ze znacznego rozdrobnienia gospodarstw rolnych (dominacja gospodarstw rolnych 
o powierzchni do l ha - ponad 600 na ogólną liczbę 800 gospodarstw rolnych). Stosunkowo 
duża grupa ludności utrzymuje się ze świadczeń emerytalnych i rentowych (prawie 1900 
osób).

Bardzo  niepokojąco  przedstawia  się  statystyka  głównych  źródeł  utrzymania 
gospodarstw domowych według wyników Narodowego spisu powszechnego z 2002. Wynika 
z niej, że głównym źródłem utrzymania są świadczenia emerytalne i rentowe. Mieszkańcy 
Marklowic deklarowali w trakcie spisu, że dochody z tego tytułu są ważniejsze dla budżetów 
domowych niż inne źródła dochodów. Jest to o tyle niepokojące, że taką deklaracje składali 
mieszkańcy gospodarstw domowych o liczbie powyżej 3 osób (łącznie 307 gospodarstw 
domowych, co stanowi 17% ich ogólnej liczby)

Tabela 8. Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych w 2002 roku 
(Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002. Urząd Statystyczny w Katowicach)

Analiza  zatrudnienia  ludności  gminy  i  głównych  źródeł  dochodów gospodarstw 
domowych świadczy o pogarszającej się dostępności nowych miejsc pracy i relatywnie 
niższym poziomie wynagrodzeń oferowanym na nowych stanowiskach pracy, czego efektem 
jest  konieczność  utrzymywania  rodzin  ze  świadczeń  emerytalnych  i  rentowych 
otrzymywanych przez osoby starsze. Za przyczynę tego stanu rzeczy należy uznać zbyt małą 
liczbę nowych miejsc pracy, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
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5.2 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach 
programu rewitalizacji

Do  najważniejszych  grup  społecznych  wymagających  wsparcia  w  ramach  programu 
rewitalizacji gminy Marklowice należą osoby bezrobotne, niepełnosprawni oraz absolwenci 
szkół ponadpodstawowych i młodzież.

Najpoważniejszym problemem społecznym w gminie jest bezrobocie. Dotyczy ono 
głównie ludzi młodych (67,5% bezrobotnych stanowią osoby w wieku do 34 lat) oraz osób 
posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe i policealne bądź 
niższe (89,1%). Spośród zarejestrowanych bezrobotnych aż 39% pozostaje bez pracy ponad 
12 miesięcy (23,8% osób bezrobotnych jest  bez pracy ponad 24 miesiące).  Zjawisko 
bezrobocia jest poważnym problemem ze względu na niski poziom wykształcenia znacznej 
części  mieszkańców gminy i  silny  związek  rynku pracy  z  sektorem górnictwa węgla 
kamiennego, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i  podlega gwałtownym 
procesom restrukturyzacji.

Zgodnie z danymi statystycznymi Narodowego spisu powszechnego z 2002 roku 
około  7,5% mieszkańców gminy  stanowią  osoby  niepełnosprawne.  W społeczeństwie 
występują  tendencje  do izolacji  i  ograniczania  udziału osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym. Problemem są bariery architektoniczne, transportowe i komunikacyjne. W tej 
grupie społecznej aż ponad 85% stanowią osoby bierne zawodowo, chociaż ponad połowa 
osób niepełnosprawnych należy do grupy osób w wieku produkcyjnym.

W grupie absolwentów oraz młodzieży za najpoważniejsze problemy należy uznać 
małą liczbę nowych miejsc pracy, niskie wynagrodzenia osób podejmujących pracę (co 
powoduje niesamodzielność tej  grupy i  uzależnienie od dochodów starszych członków 
rodziny) oraz bardzo trudne warunki podejmowania własnej działalności gospodarczej. Obok 
nadmiernych obciążeń finansowych związanych właściwego podejmowaniem działalności 
gospodarczej, barierą przedsiębiorczości w gminie jest niekorzystna struktura wykształcenia 
oraz niski poziom (lub brak) wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu.
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Rozdział 6. Czynniki analizy sytuacyjnej gminy

Czynniki analizy sytuacyjnej gminy obejmują mocne i słabe strony sytuacji gminy oraz 
szansę i  zagrożenia  zewnętrzne sytuacji  gminy.  W procesie  analizy sytuacyjnej  czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne są umieszczane w macierzy SWOT, gdzie badane są relacje oraz 
wzajemny wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie takiego badania 
dokonuje  się  wyboru  czynników  o  największym  zakresie  przedsiębiorców  skali 
oddziaływania. Końcowym wynikiem analizy jest określenie czterech kombinacji czynników, 
które  mogą  służyć  do  wyznaczenia  strategicznych  kierunków rozwoju  gminy.  Są  to 
następujące kombinacje:

•SO (strenghts - mocne strony; opportunities - szansę), czyli kombinacja czynników
prorozwojowych;
•ST (strenghts - mocne strony; threats - zagrożenia), czyli kombinacja służąca do
określenia kierunków przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom rozwoju;
•WO (weakness - słabe strony; opportunities - szansę), czyli kombinacja czynników
służąca określeniu kierunków rozwiązywania problemów gminy przy wykorzystaniu
szans pojawiających się w jej otoczeniu);
•WT (weakness - słabe strony; threats - zagrożenia), czyli kombinacja czynników
służąca  określeniu  kierunków przeciwdziałania  negatywnym   skutkom  zagrożeń
wpływających na nasilenie problemów wewnątrz gminy.

Lista czynników sytuacyjnych jest przedstawiona w poniższych tabelach. Czynniki 
zostały ujęte  według podziału  przedmiotu  analizy sytuacji  gminy,  czyli  na  przestrzenne, 
gospodarcze oraz społeczne.5

5 Lista czynników sytuacyjnych została opracowana z wykorzystaniem listy mocnych i słabych stron gminy 
Marklowice przedstawionych w Programie aktywizacji gospodarczej gminy górniczej Marklowice z 2004 roku.
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Tabela 9. Lista czynników sytuacyjnych o charakterze przestrzennym

Tabela 10. Lista czynników sytuacyjnych o charakterze gospodarczym
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Tabela 11. Lista czynników sytuacyjnych o charakterze społecznym
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Rozdział 7. godność programu ze strategią regionu

Program rewitalizacji obszarów poprzemysłowych gminy Marklowice jest w pełni zgodny ze 
strategią rozwoju regionu, strategią rozwoju powiatu wodzisławskiego oraz strategią gminy. 
W aktualizacji strategii rozwoju regionalnego (projekt z marca 2005 roku) rewitalizacja 
terenów  poprzemysłowych  jest  uwzględniona  w  priorytecie  „Ochrona  i  kształtowanie 
środowiska oraz przestrzeni". Rewitalizacja została powiązana z odnowieniem i modernizacją 
infrastruktury urbanistycznej zdegradowanych obszarów, w tym obszarów wiejskich. Obszar 
Aglomeracji  Rybnickiej  został  zdefiniowany  jako  obszar  o  zróżnicowanej  strukturze 
gospodarczej z ograniczonym wydobyciem węgla kamiennego oraz z rozwiniętą siecią 
małych i średnich przedsiębiorstw o profilu usługowym i wytwórczym.

Zagadnienie rewitalizacji terenów zdegradowanych zostało uwzględnione w strategii 
również jako kierunek działań dla  realizacji  celu strategicznego nr  4:  Poprawa jakości 
środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni. Opis tego 
kierunku działań  w strategii  akcentuje  znaczenie  rewitalizacji  terenów poprzemysłowych 
zlokalizowanych w obszarach potencjalnie atrakcyjnych urbanistycznie - centrach jednostek 
osadniczych, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie obszarów 
cennych ze względu na walory przyrodniczo-kraj obrazo we. Program rewitalizacji obszarów 
poprzemysłowych gminy  Marklowice  identyfikuje  obszar  problemowy,  który  odpowiada 
dokładnie przedstawionemu opisowi.

Aktualne cele rozwoju gminy i strategia ich osiągania zostały określone w ramach 
prac  nad  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Marklowice w 1997 roku. Ze względu na stosunkowo odległy w czasie okres ustalenia celów 
strategicznych  rozwoju  gminy,  zagadnienie  rewitalizacji  obszarów  poprzemysłowych 
znajduje  tylko  pośrednie  miejsce  w  tym  dokumencie.  Stanowi  ono  element  rozwoju 
wielofunkcyjnej strefy centralnej gminy i obejmuje między innymi:

•Przejmowanie terenów poprzemysłowych szybu „Marklowice" dla potrzeb rozwoju
strefy centralnej.
•Tworzenie przestrzeni publicznych atrakcyjnych dla mieszkańców gminy (...).
•Eliminowanie obiektów i urządzeń o uciążliwym oddziaływaniu na otoczenie oraz
zakłócających ład przestrzenny.
•Stworzenie warunków dla realizacji komercyjnych obiektów usługowych o programie
i architekturze odpowiadających randze centrum gminy.
•Przebudowa infrastruktury technicznej  i zapewnienie kompleksowego uzbrojenia
terenów przeznaczonych do inwestowania.

Gmina  Marklowice  nie  posiada  aktualnego  miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego.  Plan  opracowywany  jest  dla  wyodrębnionych  obszarów gminy,  gdzie 
planowane są przedsięwzięcia inwestycyjne. Gmina posiada również program aktywizacji 
gospodarczej opracowany w 2004 roku.
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Rozdział 8. Założenia programy rewitalizacji

8.1 Podokresy programowania

Program rewitalizacji obszarów poprzemysłowych gminy Marklowice będzie obejmował 
swoim zasięgiem wszelkiego typu projekty,  których celem będzie poprawa jakości życia 
mieszkańców gminy.  W ramach programu będą koordynowane działania  władz gminy 
dotyczące aspektów przestrzennych, gospodarczych i społecznych sytuacji gminy. Program 
obejmuje szerokie spektrum zadań, wśród których będą zadania o charakterze inwestycyjnym 
oraz pozainwestycyjnym.

Zadania o charakterze inwestycyjnym obejmują inwestycje w centralnej  jednostce 
strukturalnej gminy, które pomogą zmienić jakość przestrzeni w centralnej części gminy oraz 
wizerunek gminy od strony materialnej. Wśród zadań pozainwestycyjnych znajdą się między 
innymi prace projektowe, studialne, planistyczne, a także długofalowy program szkoleń, 
pomocy prawnej i doradztwa gospodarczego.

Dla  opracowanego  lokalnego  programu  rewitalizacji  przyjęto  dwa  podokresy 
programowania:

•lata 2005-2006,
•lata 2007-2013.

Wykonanie planowanych zadań zależało będzie przede wszystkim od zasobności 
budżetu gminy oraz ewentualnych przyszłych beneficjentów.

8.2 Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru

Przedmiotem  działań  programu  jest  nadanie  nowej  funkcji  terenowi  poprzemysłowemu, 
zlokalizowanemu  w  centralnej  części  gminy,  w  sąsiedztwie  głównego  ciągu 
komunikacyjnego - drogi krajowej nr 932 (ul. Wyzwolenia).

\OVCw<l*-*- ,
Program  zakłada  osiągnięcie  celów  rewitalizacji  poprzez  realizację  zadania 

inwestycyjnego o nazwie „Tropikalna Wyspa".  Teren przeznaczony pod inwestycję  jest 
zwartym, umiarowym i relatywnie płaskim obszarem pogórniczym o powierzchni ok.4,5 ha. 
Od północy i zachodu ograniczony jest ul. Wyzwolenia z pasem zabudowy, od południa 
skarpą i ciekiem Marklówki, a od wschodu terenami KWK „Marcel".

W ramach inwestycji powstanie zespół obiektów o charakterze rekreacyjno-sportowo-
usługowym,  składający  się  z  kilku  budynków,  obiektów  pomocniczych  oraz  stref 
funkcjonalnych.
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Zabudowa kubaturowa w ramach projektu inwestycyjnego została  zlokalizowana 
głównie w zachodniej części terenu, zaś J£gp wschodnia cześć przeznaczona została na tereny 
parkingowe, pasaże, plac gminny, place z fontannami oraz place zabfiw Tespół-znstanie 
połączony komunikacyjnie z ul. wyzwolenia poprzez ul. Goplany.

8.3 Podział na projekty i zadania inwestycyjne

W ramach planowanych działań rewitalizacyjnych wyodrębniono zadania inwestycyjne 
przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela 12. Podział zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Tropikalna Wyspa".
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8.4 Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji programu

Bezpośrednie efekty i inne korzyści wynikające z realizacji projektów mogą być mierzone 
przy  użyciu  wielu  wskaźników.  Wskaźniki  stanowią  narzędzie  do  mierzenia  ważnych 
zagadnień i tendencji, ujmowania ich w prosty sposób i komunikowania o nich innym 
osobom. Sposób wyboru wskaźników i prezentacji wniosków wynikających z ich wartości 
jest  niezwykle  ważny dla oceny podejmowanych działań.  Użycie wskaźnika jako miary 
powodzenia działania powoduje, że działanie jest skierowane na osiągnięcie jak najlepszego 
poziomu właśnie tego wskaźnika i może pomijać aspekty działania, które nie będą mierzone 
ze względu na brak przyjętego wskaźnika do ich pomiaru.

Wśród oczekiwanych efektów wdrożenia programu rewitalizacji wyróżnić można 
efekty bezpośrednie i pośrednie, których osiągnięcie może być rozłożone na cały okres 
realizacji programu. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto terminologię stosowaną 
przy programowaniu pomocy pochodzącej ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych 
Unii Europejskiej. S ą to wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Ich definicje znajdują 
się w dokumencie rządowym: „Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Uzupełnienie programu". Lista podstawowych wskaźników 
dla  projektów  związanych  priorytetów  rewitalizacją  zdegradowanych  obszarów 
poprzemysłowych (priorytet 3: „Rozwój lokalny", działanie 3.3 ZPORR) jest dostępna na 
stronie  Urzędu  Marszałkowskiego  oraz  w  „Generatorze  wniosków",  programie 
komputerowym  służącym  do  wypełnienia  wniosku  o  dofinansowanie  przedsięwzięć 
inwestycyjnych  w  ramach  programu.  Lista  może  być  uzupełniona  wskaźnikami 
charakterystycznymi dla danego projektu.

Wskaźnikiem produktu może być długość wybudowanej drogi, liczba zbudowanych 
obiektów, ilość zakupionych środków trwałych.  Wskaźnikiem rezultatu to, na przykład: 
liczba  osób,  która  uzyskała  dostęp  do  utwardzonej  drogi,  powierzchnia  terenów 
inwestycyjnych dostępnych w wyniku realizacji projektu, powierzchnia hali produkcyjnej 
dostępnej do produkcji nowych wyrobów, wzrost sprzedaży, dochodu lub zatrudnienia oraz 
wzrost liczby wykonanych usług.  Wskaźniki oddziaływania to: liczba miejsc pracy, które 
powstały w określonym przedziale czasu w wyniku budowy drogi (udostępnienia terenów 
inwestycyjnych) lub w wyniku wzrostu produkcji u odbiorcy (po zbudowaniu nowej hali 
produkcyjnej),  zmniejszenie poziomu hałasu lub zanieczyszczeń w wyniku zakupienia 
nowego środka trwałego zapewniającego mniej uciążliwy proces technologiczny.

Szczegółowa  lista  wskaźników  związanych  wskaźników  realizacją  projektu 
„Tropikalna  Wyspa"  będzie  zawarta  w  studium  wykonalności  tego  projektu.  Lista 
wskaźników powinna uwzględniać wskaźniki związane z mierzeniem poziomu jakości życia 
mieszkańców gminy i  zmian w wyniku realizacji  planu.  Selekcja  i  wybór  wskaźników 
określających poziom jakości  życia  może  być  dokonana  na  podstawie  weryfikacji  list 
wskaźników dostępnych w literaturze.

W programie rewitalizacji wyróżniono wskaźniki produktu oraz oddziaływania, które 
będą uwzględnione przy realizacji projektu:
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• wskaźniki określające bezpośrednie rezultaty restrukturyzacji terenu
poprzemysłowego, położonego w centrum gminy, w centralnej jednostce strukturalnej 
gminy i bezpośrednim sąsiedztwie obiektów infrastruktury społecznej związanej ze 
świadczeniem usług dla ludności gminy;

•wskaźniki określające przewidywane rezultaty aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości
związanej z obsługą turystyki i usług rekreacyjnych;
•wskaźniki określające przewidywane rezultaty w zakresie stworzenia dodatkowych
miejsc pracy poza górnictwem (docelowo 120 miejsc pracy);
•wskaźniki określające przewidywane rezultaty w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku gazu kopalnianego i energii
słonecznej, a także zagospodarowania terenów (oraz wskaźniki oddziaływania
związane z wykorzystaniem energii odnawialnej (metanu);
•wskaźniki oddziaływania związane z poprawą wizerunku gminy, jakości przestrzeni
centralnej części gminy (walorów architektonicznych, estetyki obiektów oraz
zagospodarowania terenów);
•wskaźniki oddziaływania związane z poprawą atrakcyjności inwestycyjno-
gospodarczej gminy.

Realizacja programu powinna pozytywnie wpłynąć na szereg aspektów jakości życia 
mieszkańców  gminy,  powodując  również  korzystne  efekty  niewymierne.  Generalnie 
wszystkie realizowane projekty spowodują poprawę warunków życia w strefie otaczającej 
obszar rewitalizacji; stworzą bazę do rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych oraz 
powstania  nowych działalności.  Realizowane  zadania  przyczynią  się  także  do  poprawy 
warunków sanitarnych oraz stanu czystości miasta. Ponadto część zadań ma wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.
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Rozdział 9. Planowano działania na obszarze 
rewitalizowanym

Analiza  obszarów problemowych  w sferach:  przestrzennej  oraz  społeczno-gospodarczej, 
pozwoliła wygenerować listę najistotniejszych, z punktu widzenia społeczności lokalnej, 
zadań i  projektów,  których realizacja  winna  doprowadzić  do  zdynamizowania  rozwoju 
społeczno - gospodarczego gminy. Oczywiście, okres wdrażania programu jest zbyt krótki, 
aby doprowadzić do diametralnej zmiany jakości życia społeczności lokalnej. Z uwagi na 
liczbę problemów oraz na skalę potrzeb inwestycyjnych, zakres projektów możliwych do 
realizacji  ze względów na zdolność gminy do ich finansowania jest  w tym krótkim 
horyzoncie czasu bardzo ograniczony.

Do zasadniczych działań technicznych na obszarze poddanym rewitalizacji należeć 
będą następujące realizacje:

•Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy 6800 m2;
•Baseny zewnętrzne o powierzchni lustra wody 810 m2;
•Drogi dojazdowe i parkingi o powierzchni 6750 m2;
•Chodniki, pasaże, placyki o powierzchni 7500m2;
•Tereny zielone o powierzchni 2200 m2;
•Place zabaw o powierzchni 1500 m2;
•Pozostałe tereny nieutwardzone o powierzchni 19440 m2.

Łącznie około 45000m2.
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Rozdział 10, Plan finansowania

Realizacja  poszczególnych  projektów  i  zadań  inwestycyjnych  uzależniona  jest  od 
odpowiedniego montażu finansowego środków pochodzących z różnych źródeł finansowania. 
Bezwzględny  priorytet  w  realizacji  otrzymają  projekty  dofinansowane  z  funduszy 
strukturalnych, dotacji i innych środków zewnętrznych. Wskazane w programie rewitalizacji  
działania  stanowią podstawę do konstruowania  montażu finansowego i  przygotowania 
aplikacji o wsparcie finansowe wskazanych projektów ze środków funduszy strukturalnych.

Identyfikacja źródeł środków finansowych na realizację poszczególnych projektów 
planowanych na lata 2005 - 2013 obejmuje: budżet gminy Marklowice, środki krajowe, 
prywatne i pomocowe w ramach funduszy strukturalnych oraz programów wspólnotowych.

Zarządzanie  finansami  gminy  określa  budżet  gminy  oraz  wieloletni  program 
inwestycyjny. Część zadań przewidzianych do realizacji zostanie sfinansowana przez gminę 
w całości ze środków budżetowych lub w ramach partnerstwa publiczne - prywatnego, inne 
zaplanowano  jako  projekty  możliwe  do  finansowania  przy  znacznym  udziale  środków 
pochodzących z funduszy pomocowych.  Maksymalny pułap zadłużenia dla finansowania 
realizacji  programu  rewitalizacji  uzależniony  jest  od  poziomu  własnych  środków 
finansowych,  kosztów  obsługi  bieżących  zobowiązań,  udziału  środków  bezzwrotnych 
pozyskanych z funduszy strukturalnych oraz środków pozyskanych w ramach partnerstwa 
publiczno - prywatnego i partnerstwa publiczno-publicznego.

Zbiorcze zestawienie zadań przewidzianych do realizacji w horyzoncie czasowym 
objętym lokalnym programem rewitalizacji  ta  na  lata  2005 -  2013,  wraz  z  wartościami 
poszczególnych zadań i strukturą ich finansowania, przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p. Inwestor :; Nazwa Inwestycji
;  Ł      .    ;     •      .                        •

.Termin ; Termin 
zakończenia

Wartość 
kosztorysowa 

w zł.

Źródła
Finansowania

1. Gmina 
Markłowice

Zagospodarowanie 
terenu

2005 2006 8.279.020, 25% gmina 
75% ZPORR

2. Gmina 
Marklowice

Obiekty i baseny 
Siłownia cieplna

2007 2013 38.538.499 25% gmina 
75% fundusze 
strukturalne

3. Gmina 
Marklowice

Instalacje 2007 2013 26.913.024 25% gmina 
75% fundusze 
strukturalne

Razem 84.987.375

Tabela 13. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z przewidywanymi źródłami finansowania.

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA KATOWICE



Program rewitalizacji obszarów poprzemysłowych gminy Marklowice
na lata 2005-2013

•

Rozdział 11. Monitoring i kontrola programu oraz 
komunikacja społeczna

Programowanie rozwoju wymaga opracowania mechanizmów systematycznej weryfikacji 
treści programów oraz wprowadzania nowych rozwiązań. Mechanizm ten można określić 
systemem kontroli strategicznej.  W ramach tego systemu stosuje się monitoring realizacji 
programu, którego efektem może być ograniczony zakres działań korygujących na etapie 
wdrażania projektu lub zmiana listy zadań i projektów bądź ich hierarchii w programie.

Monitoring programu oznacza śledzenie zmian zachodzących w otoczeniu projektu 
oraz rezultatów uzyskanych w wyniku realizacji  projektu.  Zastosowanie  monitoringu 
powinno umożliwić szybką reakcję na odchylenia od założonych rezultatów lub zmiany 
zachodzące w otoczeniu, które mogą spowodować wystąpienie odchyleń. Zmiany zachodzące 
w otoczeniu  projektów inwestycyjnych mogą dotyczyć  głównie warunków finansowania 
projektów, w tym cen dostaw i usług oraz sytuacji budżetu gminy.

11.1 System monitorowania, oceny i aktualizacji programu rewitalizacji

System monitoringu, oceny i aktualizacji programu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych 
gminy Marklowice będzie obejmował dwa zasadnicze działania:

1)Śledzenie   zmian   dotyczących   warunków   finansowania   i   realizacji   projektów
inwestycyjnych,  a po  ich rozpoczęciu  systematyczne  śledzenie postępu w ich
realizacji.   Zadanie  monitoringu  w  tym  zakresie  będzie  zlecone   utworzonemu
horyzontalnemu zespołowi ds. rewitalizacji.
2)Kontrola i ocena realizacji planu, weryfikacja listy zadań i projektów oraz hierarchii
ich realizacji będzie prowadzona przez zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. Wszelkie
decyzje o zmianach w treści programu będzie podejmował Wójt Gminy na podstawie
zaleceń przygotowanych przez zespół.

Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system 
współpracy  pomiędzy  podmiotami  programu  oraz  osiągane  wskaźniki  produktów, 
rezultatów i oddziaływania.

Okresowe sprawozdania z realizacji planu będą przedstawiane Radzie Gminy, która 
dokona  oceny  realizacji  programu  i  skuteczności  wdrażanych  projektów.  Zasadnicza 
aktualizacja programu powinna nastąpić przed końcem 2006 roku.
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11.2 Sposoby komunikacji społecznej

Zasadniczym celem komunikacji  społecznej  jest  uzyskanie  partycypacji  społeczności 
lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz 
finansowaniu  projektów.  Komunikacja  społeczna  ma  przyczynić  się  również  do 
współodpowiedzialności  mieszkańców gminy za wybór kierunków rozwoju gminy oraz 
sposobów zagospodarowania przestrzeni gminy.

Informowanie ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji 
w zamian za ewentualne, tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony 
wysiłek, w tym także obciążenia finansowe. Komunikacja społeczna ma zapewnić:

•dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
•zachęcenie mieszkańców gminy ich do wyrażania własnych opinii,
•nawiązanie porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a zespołem
zadaniowym ds. rewitalizacji.

Komunikacja społeczna oznacza również obowiązki dla zarządzającego programem, 
który powinien zapewnić:

•powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach
funduszy strukturalnych dla wszystkich zainteresowanych na obszarze gminy,
•czytelną    informację    o    kryteriach    oceny    i    wyboru    projektów    oraz
obowiązujących w tym zakresie procedurach,
•bieżące   informowanie   opinii   publicznej   o   zakresie   i   wymiarze   pomocy
wspólnotowej  dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie
gminy,
•współpracę   z   instytucjami   zaangażowanymi   w   monitorowanie   i   realizację
programu rewitalizacji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, poprzez
wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,
•inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,
•wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna,
elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w realizacji lokalnego programu rewitalizacji.

Władze gminy będą współpracować z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
jej obszarze. Szczególne znaczenie będzie miała współpraca w zakresie pomocy dla grup 
społecznych  wymagających  wsparcia  oraz  rozwiązań  przestrzennych  wpływających  na 
wizerunek gminy oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy.
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11.3 Informacja i promocja programu rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji, jak wskazano na wstępie, jest dokumentem programowym 
przygotowywanym,  wdrażanym  i  monitorowanym  przy  znaczącym  współudziale 
społeczności lokalnej.

Za właściwe informowanie i promocję lokalnego programu rewitalizacji na poziomie 
gminy odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Marklowice. Informacja o ostatecznym wykazie 
zadań (w tym inwestycyjnych) zawartych w programie oraz harmonogramie ich realizacji 
będzie udostępniana w następujący sposób:

•publikacja programu, oraz jego oceny, korekty i analizy, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Marklowicach,
•publiczne prezentacje programu przy okazji różnorodnych spotkań ze społecznością
lokalną,
•informacje dotyczące programu będą przekazywane za pośrednictwem mediów (telewizja,
rozgłośnie radiowe).
Będzie możliwe pobranie pliku zawierającego treść planu oraz zgłaszanie uwag na adres 
elektroniczny Urzędu.

Władze gminy będą współpracować z organizacjami reprezentującymi społeczność 
lokalna, w tym reprezentantami przedsiębiorców i mieszkańców tych obszarów, których 
dotyczą  zadania  przyjęte  w  programie.  Wzajemna  komunikacja  powinna  sprzyjać 
zrozumieniu celów programu rewitalizacji oraz modyfikacji rozwiązań programu dla poprawy 
jakości życia mieszkańców.

Działania informacyjne i promocyjne związane z lokalnym programem rewitalizacji, 
winny być prowadzone również przez inne podmioty zaangażowane w poszczególne projekty 
prowadzone w ramach programu, w tym głównie przez jednostki organizacyjne gminy. 
Grupami docelowymi promocji lokalnego programu rewitalizacji będą:
•społeczność lokalna,
•beneficjenci,
•organizacje pozarządowe,
•partnerzy społeczno-gospodarczy,
•media.

Przewiduje  się,  iż  na  zakończenie  okresu  planowania  zorganizowana  zostanie 
konferencja z udziałem reprezentatywnej grupy lokalnych liderów, na której zaprezentowane 
zostaną doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania programu oraz zostaną wypracowane 
wnioski stanowiące podstawę korekt istniejącego programu oraz założeń nowego programu.
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