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I. WPROWADZENIE 

1. Podstawa opracowania  

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowi Uchwała Rady Gminy Popów 

Nr 72/XI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów. 

Dotychczas obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Popów przyjęte Uchwałą Rady Gminy Popów Nr 220/XXV/2002 z 28 marca 2002 r., zwane dalej w tekście 

„Studium 2002”, zostało opracowane przez zespół autorski pod kierunkiem mgr inż. arch. Bogdana T. Rataja 

(upr. urb. nr ewid. 779/88).   

Na „Studium 2002” składały się: 

 uchwała Nr 220/XXV/2002 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie: celów rozwoju i kie-

runków polityki przestrzennej, określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Popów”; 

 część tekstowa – opis zawierający m.in.: 

 uwarunkowania rozwoju, 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego; 

 część graficzna: 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Popów – skala 1:25 000, 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego zespołu wsi Zawady – Popów (uszczegółowienie w skali 

1:10 000). 

Konieczność zmiany „Studium 2002” wynika z jego bardzo znaczącej dezaktualizacji. Było ono sporządzane 

na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Wejście w życie ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 

z późn. zm.) zmieniło zakres, problematykę i tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Do nowych obowiązujących elementów należały m.in.: ochrona dóbr 

kultury współczesnej, określenie obszarów inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, 

obszarów przestrzeni publicznej, określenie obszarów, dla których sporządzenie planu miejscowego jest 

obowiązkowe na podstawie przepisów odrębnych, obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wyszczególnienie obszarów występowania złóż surowców 

mineralnych, granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych oraz obszarów problemowych w zależności 

od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania gminy, a także inne dodatkowe elementy, których konieczność 

uwzględnienia wynika z późniejszych zmian ww. ustawy z 2003 roku.  

„Studium 2002” nie uwzględnia powyższych wymogów, jak również wymagań rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) i przepisów odrębnych.  

Podstawę formalną opracowania nowego Studium stanowi umowa zawarta pomiędzy gminą Popów a firmą 

„WMW-projekt” s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 116/49. 
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2. Podstawowe informacje o studium 

2.1. Charakter i tryb opracowania 

Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej samorządu. Jest wyrazem jego poglądów i po-

stanowień związanych z rozwojem przestrzennym gminy. Głównym zadaniem studium jest określenie polityki 

przestrzennej gminy, wpisanej w politykę przestrzenną państwa oraz ogólnych kierunków i zasad zagospoda-

rowania przestrzennego gminy. Studium ma także za zadanie sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów 

i programów rozwoju, tym samym jest dokumentem wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy i jed-

nocześnie posiada charakter wytycznych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego. 

Określona w obecnej edycji Studium polityka przestrzenna jest zgodna z zasadami ustanowionymi przepisami 

prawa i uwzględnia w zagospodarowaniu gminy: 

 dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, 

 stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony, 

 stan środowiska przyrodniczego oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajo-

brazu kulturowego, 

 stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

 warunki i jakość życia, ochronę zdrowia oraz zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

 potrzeby i możliwości rozwoju gminy, uwzględniające w szczególności: 

 analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

 prognozy demograficzne,  w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miej-

skich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

 możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, 

a także infrastruktury społecznej, służącej realizacji zadań własnych gminy, 

 bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

 stan prawny gruntów, 

 występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 

 występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

 występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

 stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

 zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

 wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, 

 walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności, 

 potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

W polityce przestrzennej gminy nie uwzględnia się rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazo-

wym dla obszaru województwa śląskiego, wobec braku takiego dokumentu (Zarząd Województwa Śląskiego 



 
WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 

 
7 

 

Uchwałą nr 1769/60/VI/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. przystąpił do sporządzenia audytu krajobrazowego wo-

jewództwa śląskiego), a także obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, udokumentowanych komplek-

sów podziemnego składowania dwutlenku węgla wobec braku ich występowania w gminie Popów.  

Obecne Studium jest opracowywane zgodnie z trybem określonym w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym. Niniejsze opracowanie uwzględnia także wymogi ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). W związku z powyż-

szym równolegle do sporządzania Studium prowadzona jest procedura strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko polegająca na sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium (z niezbęd-

nym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu). Zgodnie z obowiązującą ustawą, 

przedmiotowe Studium, po uchwaleniu przez Radę Gminy, będzie określać politykę przestrzenną gminy, w tym 

lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium nie będzie aktem prawa miejscowego, ale jego 

ustalenia będą wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów w zakresie wynikającym 

z ustawowych wymogów oraz zróżnicowanego charakteru tych dokumentów. 

2.2. Cel opracowania 

Celem opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów jest 

pełna aktualizacja „Studium 2002” zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.  

Potrzeba zmiany w zakresie formalnym wynika z wejścia w życie następujących nowych przepisów i regulacji 

prawnych m.in.: 

 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U.  z 2020 r., 

poz. 293 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 130, poz. 871), zmieniające art. 10 ust.1 i pkt. 15 ustawy o p. i zp. zgodnie, z którym w studium 

należy uwzględnić wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej,  

 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2010 r., Nr 155 poz. 1043), zmieniające art. 10 ustawy 

o p. i z. p. poprzez dodanie ust. 22 nakładającego wymóg uwzględnienia w studium obszarów rozmiesz-

czenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW 

oraz ich stref ochronnych związanych z ograniczeniem w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu te-

renu, 

 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 283 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. 

zm.), 
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 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1338), 

 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2410 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1815), 

 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774), 

 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310  z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064), 

 Ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 379), 

 Ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 379), 

 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., Nr 118, poz. 1233). 

2.3. Obszar objęty opracowaniem 

Opracowanie Studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Popów. 

2.4. Zawartość opracowania 

Ze względu na to, iż: 

 „Studium 2002” zostało uchwalone przed wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i nie zawierało wszystkich wymaganych ww. ustawą elementów, 

 wymaga aktualizacji większości informacji (ze względu na długi odstęp czasowy pomiędzy uchwaleniem 

studium, a sporządzanym projektem ww. dokumentu), 

niniejsze opracowanie w bardzo ograniczonym  zakresie wykorzystuje informacje i materiały zawarte w „Stu-

dium 2002”. 

Ze względu na zakres zmian zarówno część tekstowa, jak i graficzna, uległa ponownej redakcji. 

Obecne Studium zawiera wszelkie dane opublikowane w dostępnych materiałach i wynikające z przeprowa-

dzonych analiz, zgłoszone przez instytucje, biorące udział w sporządzaniu dokumentu, opinii i uwag. Jest do-

stosowane do nowych uwarunkowań formalnych oraz merytorycznych wynikających z wykonanych po 2002 r. 

opracowań dotyczących województwa śląskiego oraz gminy.  



 
WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 

 
9 

 

W obecnej edycji Studium wprowadzono zmiany dotyczące: 

 aktualizacji danych statystycznych i informacji o gminie na podstawie dostępnych źródeł (m. in.: GUS, 

Urząd Gminy),  

 aktualizacji ustaleń dotyczących ochrony środowiska w tym m.in. dotyczące: 

 Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, 

 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych, 

 udokumentowanych złóż kopalin,  

 obszarów i terenów górniczych, 

 obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego, 

 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

 zagrożeń antropogenicznych, 

 aktualizacji ustaleń dotyczących ochrony środowiska kulturowego, w tym dotyczące: 

 obiektów ujętych w rejestrze zabytków, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, 

 udokumentowanych stanowisk archeologicznych, 

 aktualizacji uwarunkowań demograficzno-społecznych, w tym dotyczące: 

 zagadnień społecznych i gospodarczych, 

 układu komunikacji i infrastruktury technicznej,  

 stanu opracowań planistycznych w gminie, 

 zmiany zasięgów terenów o zróżnicowanym przeznaczeniu wynikające z istniejących form zagospodaro-

wania, obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozpatrzenia zgłoszo-

nych wniosków,  

 zapisów wynikających z wejścia w życie nowych przepisów i regulacji m. in: ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. dotyczące: 

 terenów wymagających rekultywacji,  

 inwestycji celu publicznego, 

 obszarów przestrzeni publicznej, 

 wymogów dla lokalizacji obiektów o wysokości równej oraz powyżej 50 m npt., 

 bilansu terenów. 

Studium zawiera pełne ustalenia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przed-

stawione w jednolitym tekście i rysunku, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).  

Załączniki do uchwały o zatwierdzeniu Studium stanowią: 

 Tekst Studium – zał. nr 1 do uchwały Rady Gminy Popów, 

 Rysunek Studium – „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego” – plansza w skali 1:20 000 – zał. nr 2 do 

uchwały Rady Gminy Popów, 
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 Rysunek Studium – „Kierunki rozwoju przestrzennego” – plansza w skali 1:20 000 – zał. nr 3 do uchwały 

Rady Gminy Popów, 

 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Popów dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie wyło-

żenia projektu Studium do publicznego wglądu – zał. nr 4 do uchwały Rady Gminy Popów. 

Dokumentację planistyczną stanowi zbiór dokumentów potwierdzających etapy procedury formalno-prawnej. 

2.5. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Polityka Ekologiczna Państwa 2030, 

 „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+” zatwierdzony uchwałą 

Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+” (aktualizacja dokumentu pn. Strategia roz-

woju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020”, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą 

Nr III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.), Katowice, lipiec 2013 r., 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy 

do roku 2024, Katowice, sierpień 2015 r., 

 Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2017 roku, Katowice 2018 r., 

 Program małej retencji dla Województwa Śląskiego – aktualizacja 2016 (aktualizacja Programu przyjętego 

przez Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 16 stycznia 2006 r. Nr II/43/I/2006), zatwierdzony uchwałą Nr 

2390/155/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 listopada 2016 r., 

 Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego, określająca priorytetowe kierunki rozwoju powiatu w latach 2000-

2010, Kłobuck 2000 r., 

 Program Ochrony Środowiska dla powiatu kłobuckiego na lata 2013-2016, z uwzględnieniem lat 2017-

2020, Kłobuck 2013, 

 Strategia Rozwoju Gminy Popów na lata 2020-2030, Popów 2020 r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów przyjęte Uchwałą 

Nr 220/XXV/2002 Rady Gminy Popów z 28 marca 2002 r., 

 Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Popów, Częstochowa, listopad 2012 r., 

 Raport o stanie gminy Popów za 2018 rok, 

 Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Popów, Łódź 2020 r., 

 Obowiązujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamieńszczyzna przy-

jęty uchwałą Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 11 stycznia 2019 r., 

 Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl, 

 Mapa topograficzna, 

 Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT 10k, 

 Materiały statystyczne oraz analityczno-syntetyczne Urzędu Gminy Popów, 

 Zdjęcia lotnicze, satelitarne – geoportal.gov.pl, 

 Wnioski instytucji i osób fizycznych, 

 Wytyczne Zleceniodawcy. 

http://www.stat.gov.pl/
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II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

1. Podstawowe dane o gminie 

Gmina Popów jest gminą wiejską położoną w południowej Polsce, w północnej części województwa śląskiego, 

w powiecie kłobuckim. Odległość od Katowic – siedziby województwa w linii prostej wynosi ok.100 km i od 

Kłobucka – siedziby powiatu wynosi 17 km. 

Graniczy bezpośrednio:  

 od północnego zachodu z gminą Działoszyn (pow. pajęczański, woj. łódzkie),  

 od północnego wschodu z gminą Pajęczno (pow. pajęczański, woj. łódzkie),  

 od wschodu z  gminą Nowa Brzeźnica (pow. pajęczański, woj. łódzkie),  

 od południowego wschodu z gminą Miedźno (pow. kłobucki, woj. śląskie),  

 od południa z gminą Opatów (pow. kłobucki, woj. śląskie),  

 od zachodu z gminą Lipie (pow. kłobucki, woj. śląskie).  

Obszar gminy wynosi 102 km² (11,5% powierzchni powiatu)1, w większości są to użytki rolne. W 2018 r. była 

zamieszkana przez 5883 osób2. Głównym centrum gminy i siedzibą samorządu jest miejscowość Zawady 

położona w południowej części gminy. 

Gmina jest dobrze skomunikowana z najbliższymi ośrodkami miejskimi: Działoszynem, Kłobuckiem, Wielu-

niem i Częstochową.  

Układ komunikacyjny gminy tworzą: 

 droga wojewódzka nr 491 relacji Raciszyn (droga krajowa nr 42) – Częstochowa (drogi krajowe nr 43 i 46),  

 drogi powiatowe nr: 2008S, 2013S, 2014S, 2016S, 2017S, 2023S, 2025S, 2029S, 2030S, 2066S, 

 drogi gminne, 

 linia kolejowa nr 131 relacji Chorzów Batory - Tczew. 

Pod względem administracyjnym gminę tworzą 22 miejscowości zgrupowane w 17 obrębów geodezyjnych: 

Annolesie, Brzózki, Dąbrowa, Dąbrówka, Dębie, Florianów, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Płaczki, Po-

pów, Rębielice Królewskie, Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, Więcki, Zawady i Zbory.  

W obszarze gminy wydzielono 18 obrębów geodezyjnych: Annolesie, Brzózki, Dąbrowa, Dąbrówka, Dębie, 

Florianów, Kamieńszczyzna, Lelity, Marianów, Nowa Wieś, Płaczki, Popów, Rębielice Królewskie, Wąsosz 

Dolny, Wąsosz Górny, Więcki, Zawady i Zbory. 

Gmina Popów posiada charakter rolniczy. Rolnictwo pełni, więc funkcję podstawową gminy.  

Użytkowanie jej gruntów3 jest następujące: 

 grunty rolne: 64,9%,  

 grunty leśne: 30,7%, 

 grunty zabudowane i zurbanizowane: 3,6%, 

                                            
1 Statystyczne Vademecum Samorządowca dla powiatu kłobuckiego oraz gminy Popów (stan na 2017 r.) 

2 Stan na 31.12.2018 r. wg GUS 

3 Stan na 2019 r. 
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 pozostałe: 0,8%. 

Tak znaczny udział użytków rolnych określa rolniczy charakter gminy. 

Elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej, który również decyduje o charakterze krajobrazu gminy jest 

znaczny udział lasów, z których największy zwarty kompleks znajduje się we wschodniej części gminy. W tej 

części znajdują się najcenniejsze tereny pod względem przyrodniczo-krajobrazowym położone w obrębie za-

kola rzeki Liswarty i jej ujścia do Warty. 

Do funkcji uzupełniających można zaliczyć mieszkalnictwo oraz usługi powiązane z obsługą ludności, które 

zlokalizowane są głównie w sąsiedztwie głównych dróg i skrzyżowań, stanowiąc małe obiekty handlowe i han-

dlowo-usługowe. Na terenie gminy nie występują wielkopowierzchniowe obiekty handlu, a najważniejsze 

obiekty usługowe skupione są w miejscowościach Popów oraz Zawady -  centrum administracyjnym gminy. 

Obok użytków rolnych i leśnych na terenie gminy występują w szczególności tereny zabudowy zagrodowej. 

Główne skupiska zabudowy występują w miejscowościach wzdłuż dróg, niekiedy z pojedynczymi rozproszo-

nymi i nieznacznie oddalonymi obiektami o funkcji zagrodowej.  

Do głównych elementów tożsamości funkcjonalno-przestrzennej gminy należą: 

 dolina rzeki Warty usytuowana w północno-wschodniej części gminy, 

 dolina rzeki Liswarty stanowiąca niewielki fragment zachodniej granicy gminy, następnie zlokalizowana 

w jej centralnej część i na dalszym odcinku stanowiąca część południowo-wschodniej oraz wschodniej gra-

nicy gminy.  

 zwarte kompleksy leśne we wschodniej i południowo-wschodniej części gminy. 

W gminie występują udokumentowane złoża kopalin (kruszywa naturalne; kamienie drogowe i budowlane; 

wapienie i margle przemysłu wapienniczego). 

Północna, wschodnia i centralna część obszaru gminy znajduje się w obrębie górnojurajskiego Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 - Częstochowa (E). 

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną charakteryzują: 

 wyposażenie wszystkich miejscowości w sieć wodociągową, 

 część obszaru gminy wyposażona jest w system kanalizacji sanitarnej, 

 dobra obsługa w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną z zasilaniem z GPZ 110/15 kV Walenczów 

w gminie Kłobuck za pośrednictwem linii napowietrznych 15 kV poprzez stacje 15/0,4 kV, 

 funkcjonująca gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Popów, 

 dobra dostępność telefoniczna przewodowa i bezprzewodowa. 

2. Zewnętrzne uwarunkowania wpływające na kształtowanie polityki przestrzennej gminy 

2.1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. polityka prze-

strzenna gminy określona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinna 

uwzględniać politykę przestrzenną oraz zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych określo-

nych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. 
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Uchwałą Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego zatwierdził „Plan zago-

spodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+”. 

Rozwój i polityka przestrzenna gminy Popów winny uwzględniać ustalenia wynikające z ww. planu, w tym 

szczególnie:  

 Cel i kierunki polityki przestrzennej:  

 Cel 1 – Nowoczesna gospodarka – Promocja gospodarczego wzrostu i innowacji,  w tym kierunek 1.3 

- poprawa dostępności wewnętrznej regionu;  

 Cel 2 – Szanse rozwojowe mieszkańców – Zapewnienie mieszkańcom dostępu usług publicznych, 

w tym:  

 kierunek 2.2 – rozwój obszarów wymagających wsparcia procesów rozwojowych;  

 kierunek 2.3 – poprawa integracji wewnętrznej regionu, 

 Cel 3 – Przestrzeń – Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego, 

w tym:  

 kierunek 3.1 – ochrona zasobów środowiska,  

 kierunek 3.3 – kształtowanie krajobrazów kulturowych w obszarach wiejskich;  

 Cel 4 – Relacje z otoczeniem – Infrastrukturalne powiązania regionu. 

 Zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, do których została zaliczona gmina Popów:  

 wiejskiego obszaru funkcjonalnego, 

 obszaru cennego przyrodniczo z uwzględnieniem:  

 regionalnej ostoi faunistycznej (w środkowej części gminy – obręby Popów i Zawady), 

 regionalnej ostoi florystyczno – mikologicznej (Rębielska Góra)  

 korytarzy ekologicznych: 

 korytarzy spójności obszarów chronionych (doliny Warty i Liswarty), 

 korytarza dla ptaków (prawie cały obszar gminy), 

 korytarza dla ssaków z obszarami węzłowymi (lasy przyległe do doliny Liswarty), 

 obszaru ochrony krajobrazów kulturowych z uwzględnieniem występujących elementów dziedzic-

twa kulturowego cennych dla zachowania tożsamości regionu i kształtowania turystycznej i gospo-

darczej atrakcyjności województwa, 

 obszaru ochrony i kształtowania zasobów wodnych z uwzględnieniem GZWP 326 (cała gmina) 

wraz z projektowanym obszarem ochronnym (środkowa część doliny Liswarty i północna część 

gminy w sąsiedztwie rzeki Warty), 

 obszaru udokumentowanych złóż kopalin z uwzględnieniem występujących w gminie złóż kru-

szywa naturalnego, wapieni i margli, przemysłu wapienniczego, kamieni drogowych i budowlanych, 

ze szczególnym uwzględnieniem złoża „Rębielice Królewskie” określonego jako złoże o wyróżnia-

jących się walorach surowcowych (jakością kopaliny i wielkością zasobów) o znaczeniu regional-

nym w wykazie złóż wymagających szczególnej ochrony sporządzonym przez Głównego Geologa 

Kraju, 
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 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi z uwzględnieniem występujących obszarów 

zagrożenia powodziowego Q10%, Q1%, Q0,2% - doliny Warty i Liswarty, 

 obszaru terenu zamkniętego z uwzględnieniem linii kolejowej nr 131 jako terenu zamkniętego. 

 Zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego, ustalonych w dokumentach przy-

jętych przez Sejmik Województwa Śląskiego z uwzględnieniem drogi wojewódzkiej nr 491 – wskazanej 

w ramach Celu 1 – poz. 6 „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich”. 

 Inwestycji celu publicznego postulowanych przez samorząd województwa ustalonych w dokumentach 

przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego z uwzględnieniem wskazanej w ramach Celów 1, 2, 3, 4 

– poz. 14  - budowy spójnej sieci dróg, tras rowerowych o zasięgu ponadlokalnym wg jednolitych standar-

dów. 

W odniesieniu do „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+” należy dodać, iż 

uchwałą Nr VI/5/3/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany ww. planu.  

3. Wewnętrzne uwarunkowania wpływające na kształtowanie polityki przestrzennej gminy 

3.1. Stan środowiska oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu  

3.1.1. Położenie fizycznogeograficzne  

Obszar gminy Popów położony jest w większości, w mezoregionie Wyżyny Wieluńskiej, stanowiącym część 

makroregionu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej będącej składową Podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Je-

dynie wschodni fragment gminy położony jest w mezoregionie Niecki Przyrowskiej, należącego do makrore-

gionu Wyżyny Przedborskiej i Podprowincji Wyżyny Małopolskiej. Cały obszar gminy znajduje się w zasięgu 

Prowincji Wyżyn Polskich i Megaregionu Pozaalpejskiej Europy Środkowej. 

Wyżyna Wieluńska rozciąga się pomiędzy Wieluniem a Częstochową. Zajmuje powierzchnię 1443 km². Poło-

żona jest na wysokości od 220 do 280 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia osiągają wysokość około 300 m n.p.m. 

Wyżyna Wieluńska zbudowana jest przede wszystkim ze skał wapiennych górnej jury, a także ze skał jury 

środkowej i górnego triasu. Charakterystyczne dla wszystkich obszarów zbudowanych ze skał węglanowych 

są formy krasowe, przejawiające się tutaj w postaci lejów i szczelin w podłożu.  

Tabela 1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna gminy Popów4 

L.p. Jednostka Nazwa jednostki Symbol 

1 Megaregion 
Pozaalpejska Europa  

Środkowa 
3 

2 Prowincja Wyżyny Polskie 34 

3 Podprowincje 

Wyżyna Śląsko-Krakowska 341 

Wyżyna Małopolska 342 

4 Makroregiony Wyżyna Woźnicko-Wieluńska 341.2 

                                            
4 Praca zbiorowa, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of 
contemporary spatial data, „Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170 stanowiąca ak-tualizację Kondracki J., 
Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002  r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielu%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jura_%C5%9Brodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jura_%C5%9Brodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trias_g%C3%B3rny
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Wyżyna Przedborska 342.1 

5 Mezoregiony 

Wyżyna Wieluńska 341.21 

Niecka Przyrowska 342.17 

Źródło: Praca zbiorowa, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the 
basis of contemporary spatial data, „Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170 stanowiąca aktualizację Kon-

dracki J., Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002  r. 

Rzeźbę gminy Popów stanowi płaska, miejscami falista wysoczyzna polodowcowa z pagórkami piaszczystymi 

w okolicy Popowa. Obszar gminy rozcina dolina rzeki Liswarty. Rzeźba terenu gminy Popów wynika również 

z lokalizacji doliny rzeki Warty, przy północno-wschodniej granicy gminy. 

Oprócz opisanych powyżej form naturalnych, na analizowanym obszarze występują formy pochodzenia an-

tropogenicznego – formy rzeźby utworzone przez człowieka. 

Wśród nich można wymienić: tereny eksploatacji powierzchniowej, wykopy i nasypy kolejowe i drogowe, wy-

robiska po eksploatacji kruszywa. 

Wysokości bezwzględne obszaru wahają się od 181,0 m n.p.m. (w dolinie Warty koło miejscowości Lelity) do 

252,5 m (wzgórze w okolicy Rębielic Królewskich). 

Gmina położona jest w części Wyżyny Wieluńskiej, która jest jednym z trzech geomorfologicznych elementów 

tworzących Wyżynę Krakowsko-Wieluńską, zwaną również Jurą Polską w obrębie monokliny przedsudeckiej. 

3.1.2. Geologia i geomorfologia 

Geologiczna historia Wyżyny wiąże się głównie z okresem jurajskim. W mezozoiku, dokładniej na początku 

jury ok. 150 mln lat temu teren Wyżyny zalany był morzem. Leżał on w nagrzanej płytkiej strefie szelfowej, 

gdzie panowały doskonałe warunki dla bujnego życia roślinnego i zwierzęcego. Podstawowym budulcem 

szkieletów i pancerzy zwierząt zasiedlających ten ekosystem był węglan wapnia będący później podstawowym 

składnikiem powstałych na tym terenie osadowych skał wapiennych. W morzu żyły także zwierzęta osiadłe, 

które za życia posiadały szkielety krzemionkowe, natomiast gąbki kamieniały jako wapienne, krzemionka zaś 

wytrącała się w postaci kulistych konkrecji, co doskonale dziś widać w przekroju kamieniołomu. Pomiędzy 

warstwami wapiennych skał często widać kuliste lub owalne białe twory, tzw. buły krzemienne. Skały powstałe 

z osiadłych gąbek wyrastały na dnie morza w postaci podwodnych wzgórz podobnych do raf koralowych. 

W ten sposób tworzyły się bardzo twarde skały zwane wapieniami skalistymi lub gąbkowymi. Pomiędzy pod-

wodnymi wzgórzami gąbkowych skał z wapiennego mułu osadzały się warstwy miękkich wapieni, zwanych 

uławiconymi bądź płytowymi. Wapienie te, jako mało odporne na niszczenie fizyczne i chemiczne po wydźwi-

gnięciu skalistego dna nad powierzchnię szybko ulegały niszczeniu poprzez korozyjne procesy krasowe wspo-

magane mechaniczną erozją. W efekcie wierzchnia warstwa wapiennej płyty całej Wyżyny o grubości ponad 

20 m została całkowicie zniszczona. Wapienie płytowe tworzyły się głównie z amonitów. Wówczas organizmy 

te dominowały w morzu. Te głowonogi, spokrewnione z kalmarami i ośmiornicami różniły się od dzisiejszych 

kuzynów przede wszystkim tym, że posiadały przepiękny, spiralny pancerz przypominający muszlę ślimaka. 

Zwierzęta te, nazywane niekiedy „rybami mórz mezozoicznych" pływały w toni w ogromnych ilościach, a ich 

muszle opadając na dno wraz z innymi organizmami, zamieniały się w wapienną skałę. Dzisiejszy układ rzeźby 

terenu charakteryzuje się częstym występowaniem tych osobliwości.  
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Przez wiele milionów lat miało tu miejsce systematyczne osadzanie szkieletów zwierząt zbudowanych z wę-

glanu wapnia, co utworzyło kilkudziesięciometrowe złoża wapieni. Siły przyrody spowodowały, że na przełomie 

jury i kredy morze zaczęło wypłycać się i ok. 100 mln lat temu cała skalista płyta Wyżyny została wydźwignięta 

ponad jego powierzchnię. Rozpoczął się wtedy proces kształtowania tzw. rzeźby krasowej, która powstała na 

podłożu zbudowanym ze skał rozpuszczalnych w wodzie. Należą do nich wapienie, choć w chemicznie czystej 

wodzie skała wapienna zbudowana z węglanu wapnia (CaCO3) rozpuszcza się bardzo powoli. Jednak na 

wyłoniony z morza wapienny masyw działała woda deszczowa, która w swym składzie zawiera pochodzący 

z powietrza dwutlenek węgla. Przez wiele lat proces ten doprowadził do znacznego przekształcenia krajo-

brazu. Woda rozpuszczała wapienną skałę, a jej niszczący wpływ ułatwiały ruchy skorupy ziemskiej kruszące 

wapienny monolit. Doprowadziło to do powstania całego systemu podziemnych korytarzy. Skała była jedno-

cześnie niszczona od środka w wyniku czego tworzyły się i rozrastały systemy jaskiniowe, tworząc od po-

wierzchni leje i zapadliska krasowe. Pierwotna powierzchnia jurajskiej płyty była wyższa od obecnej o ok. 30 

m, oparły się jej częściowo tylko najtwardsze tzw. wapienie skaliste sterczące dziś w postaci stromych skał, 

które nazywane są ostańcami. Są to resztki zbudowanych z osiadłych gąbek, podwodnych wzgórz rosnących 

na dnie morza podobne do raf koralowych. 

Trzeciorzęd dla terenu Wyżyny Wieluńskiej to okres intensywnej modyfikacji rzeźby krasowej wzmożonej ru-

chami tektonicznymi. Oddziaływanie orogenezy alpejskiej prócz powstania Karpat, doprowadziło do wydźwi-

gnięcia jurajskiej płyty Wyżyny oraz skruszenia jej w sieć spękań tektonicznych. Ułatwiło to wodom pochodzą-

cym z opadów atmosferycznych ich podziemne krążenie, co znacznie przyspieszyło rozwój rzeźby krasowej. 

Powstałe w tym czasie rowy i uskoki tektoniczne do dziś wyznaczają w niektórych miejscach przebieg dolin 

rzecznych. 

Epoka lodowcowa w czwartorzędzie zastała na terenie Wyżyny niezwykle urozmaicony, skalisty krajobraz 

silnie skrasowiałych wapiennych wzgórz o bardzo skomplikowanej rzeźbie. Na teren Jury Polskiej co najmniej 

dwukrotnie wtargnął przesuwający się od północy lodowiec. Lądolodem została całkowicie przykryta Wyżyna 

Wieluńska. Topniejący lodowiec uwolnił ogromne ilości przywleczonego ze sobą materiału skalnego w postaci 

piasku i żwiru, które zalegając na podłożu całkowicie przykryły skomplikowaną skalistą rzeźbę. Podziemne 

formy krasu zostały w znacznym stopniu zamulone, a cały teren szczelnie okryty. Około 10,5 tysięcy lat temu 

z Wyżyny Wieluńskiej jako ostatnie ustąpiło zlodowacenie środkowopolskie. Dla tego lodowca wapienne 

ostańce Wyżyny Wieluńskiej były prawdopodobnie zaporą, na której się oparł, usypując pasmo piaszczystych 

wzgórz moreny czołowej eksponującej się dziś w krajobrazie Parku od Lisowic po Giętkowiznę. Ogromne ilości 

odpływających wód z topniejącego lądolodu doprowadziły do zmiany koryta Warty i rozdzielenia wapiennej 

przegrody na kierunku odpływu. Towarzyszące tym zjawiskom procesy erozji i denudacji związane przede 

wszystkim z rzeką Wartą, prowadziły do dalszego urozmaicenia krajobrazu. Ze stromych stoków doliny rzeki 

oraz wierzchołków wapiennych wzgórz spłynęły z wodą polodowcowe osady odsłaniając wapienne skały, 

a brzegi doliny Warty zostały pocięte skomplikowaną siecią parowów i dolinek pobocznych.  

Na obszarze gminy Popów występują w kolejności stratygraficznej następujące utwory geologiczne jury 

i czwartorzędu: 

Utwory jurajskie 



 
WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 

 
17 

 

Utwory jury górnej – malm reprezentowane są przez wapienie skaliste, płytowe, piaszczyste, margliste. Lokal-

nie margle, dolnego i górnego oksfordu. Wapienie malmu tworzą wychodnie zaznaczające się lokalnie w miej-

scowości Rębielice Królewskie, Lelity, Zawady i Wąsosz Górny. 

Utwory czwartorzędowe 

Na omawianym obszarze zajmują zwartą pokrywę, lokalnie poprzerywaną wychodniami utworów jurajskich. 

Miąższość utworów czwartorzędowych wynosi od kilku do kilkunastu metrów. 

 Plejstocen – reprezentują piaski, żwiry wodnolodowcowe z głazami moren czołowych, mady, mułki i piaski 

zastoiskowe oraz fragmentaryczne gliny zwałowe. 

 Holocen – najmłodsze osady czwartorzędu o miąższości kilku metrów wypełniają dna dolin rzecznych rzeki 

Warty, Liswarty i jej dopływu Rębielanki. Są to piaski, żwiry rzeczne, mułki, poza tym wydmy. 

3.1.3. Surowce mineralne 

Występujące na terenie gminy Popów udokumentowane złoża surowców naturalnych zawiera poniższa tabela. 

Tabela 2. Złoża surowców naturalnych na terenie gminy Popów  

L.p. 
Nazwa 
złoża 

Nr  
MIDAS  

Powierz-
chnia 
złoża 

Kopalina 
Kopalina wg 

NKZ 

Zasoby  
geologiczne  
bilansowe 
(tys. ton) 

Stan zagospoda-
rowania 

1 Brzózki 1 
KN 

15715 
1,520 ha 

kruszywo 
naturalne 

złoża piasków bu-
dowlanych 

186,90 
złoże eksploato-
wane okresowo 

2 Dąbrowa KN 4969 0,287 ha 
kruszywo 
naturalne 

złoża piasków bu-
dowlanych 

7,41 

eksploatacja złoża 
zaniechana (zakoń-
czenie eksploatacji: 

31.12.1993 r.) 

3 
Dębie-
Więcki 

KN 2826 3,380 ha 
kruszywo 
naturalne 

złoża piasków 
poza piaskami 

szklarskimi 
71,00 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

4 
Kamieńsz-

czyzna 
KN 

16498 
1,999 ha 

kruszywo 
naturalne 

złoża piasków bu-
dowlanych 

116,85 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

5 Kule I 
WW 
2544 

0,150ha 

wapienie i 
margle prze-

mysłu  
wapienni-

czego 

złoża wapieni i 
margli dla prze-
mysłu wapienni-
czego i cemento-

wego 

5,08 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

6 
Popów-Par-

cele 
KN 5181 0,280 ha 

kruszywo 
naturalne 

złoża mieszanek 
żwirowo-piasko-
wych (pospółki) 

12,60 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

7 
Rębielice 

Królewskie 
KD 820 15,978 ha 

kamienie 
drogowe i 
budowlane 

złoża lekkich wa-
pieni ciosowych i 

trawertynów 
10311,00 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

8 
Rębielice 

Królewskie 
KN 5211 

184,590 
ha 

kruszywo 
naturalne 

złoża mieszanek 
żwirowo-piasko-
wych (pospółki) 

30421,00 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

9 
Rębielice 

Królewskie 1 
KD 

16457 
5,740 ha 

kamienie 
drogowe i 
budowlane 

- 4452,40 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

10 
Rębielice 

Królewskie 1 
KN 

13910 
- 

kruszywo 
naturalne 

- 206,80 
złoże eksploato-
wane okresowo 

11 
Rębielice 

Królewskie 2 
KN 

12210 
5,480 ha 

kruszywo 
naturalne 

złoża piasków 
poza piaskami 

szklarskimi 
409,91 

złoże zagospodaro-
wane 

12 
Rębielice 

Królewskie 3 
KN 

12208 
1,990 ha 

kruszywo 
naturalne 

złoża piasków 
poza piaskami 

szklarskimi 
21,00 

eksploatacja złoża 
zaniechana 
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13 
Rębielice 

Królewskie 4 
KN 

18454 
1,831 ha 

kruszywo 
naturalne 

- 173,90 
złoże zagospodaro-

wane 

14 Wąsosz 
WW 
2542 

2,872 ha 

Wapienie i 
margle prze-

mysłu  
wapienni-

czego 

złoża wapieni i 
margli dla prze-
mysłu wapienni-
czego i cemento-

wego 

250,46 
eksploatacja złoża 

zaniechana 
(31.12.1991 r.) 

Źródło: INFOGEOSKARB, MIDAS, Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych, stan na 31.12.2018 r. 

Złoże wykreślone z bilansu zasobów (31.12.2011 r.) (KN 6983) stanowi złoże piasków budowlanych o po-

wierzchni 1,060 ha - Brzózki.  

W gminie Popów znajdują się następujące obszary i tereny górnicze: 

„Brzózki 1” nr 10564: 

 powierzchnia obszaru górniczego: 7 800 m², 

 powierzchnia terenu górniczego: 8 100 m². 

Ww. obszar i teren górniczy ustanowiono na wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze 

złoża „Brzózki 1” w miejscowości Brzózki, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie, na podstawie 

koncesji Starosty Kłobuckiego, znak: ROŚ.6522.0003.3.2012 z dnia 23 lipca 2012 r. Działalność jest prowa-

dzona przez Przedsiębiorcę Ryszarda Wojciechowskiego (Wojciechowski), działającego pod firmą Usługi Re-

montowo-Budowlane „Romekspol” z siedzibą w Brzózkach. Termin ważności koncesji upływa w dniu 30 

czerwca 2022 r.; 

„Rębielice Królewskie – wapienie” nr 138959: 

 powierzchnia obszaru górniczego: 29 427 m², 

 powierzchnia terenu górniczego: 291 483 m². 

Ww. obszar i teren górniczy ustanowione na wydobywanie wapieni z części złoża „Rębielice Królewskie 1” 

w Rębielicach Królewskich, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie, na podstawie koncesji Mar-

szałka Województwa Śląskiego, znak: OS-RG.7422.25.2019, OS-RG.KW-00368/19 z dnia 23 kwietnia 2019 

r. Działalność jest prowadzona przez firmę „Kopalex” s.c. Kubicki Piotr, Tronina Rafał z siedzibą w Rębielicach 

Królewskich. Termin ważności koncesji upływa w dniu 31 grudnia 2035 r.; 

„Rębielice Królewskie I A” nr 2998: 

 powierzchnia obszaru  górniczego: 73 414 m², 

 powierzchnia terenu górniczego: 73 414 m². 

Ww. obszar i teren górniczy ustanowiono na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złóż „Rębielice Królew-

skie 1” i „Rębielice Królewskie 2” w Rębielicach Królewskich, w gminie Popów, powiat kłobucki, województwo 

śląskie, na podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego, znak: OS-RG.7510 – 00106/09, OS-

RG.KW-00005/19 z dnia 8 stycznia 2019 r. Działalność jest prowadzona przez firmę „Kopalex” s.c. Kubicki 

Piotr, Tronina Rafał z siedzibą w Rębielicach Królewskich. Termin ważności koncesji upływa w dniu 31 grudnia 

2020 r.; 

„Rębielice Królewskie 4” nr 137745: 

 powierzchnia obszaru górniczego: 18 800 m², 

 powierzchnia terenu górniczego: 18 800 m². 
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Ww. obszar i teren górniczy ustanowiono na odkrywkowe wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rę-

bielice Królewskie 4” w Rębielicach Królewskich, w gminie Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie, na 

podstawie koncesji Starosty Kłobuckiego, znak: ROŚ.6522.008.2017.II z dnia 10 sierpnia 2018 r. Działalność 

jest prowadzona przez firmę „Kopalex” s.c. Kubicki Piotr, Tronina Rafał z siedzibą w Rębielicach Królewskich. 

Termin ważności koncesji upływa w dniu 31 grudnia 2030 r. 

Dla niżej wymienionych obszarów i terenów górniczych upłynęły terminy ważności koncesji: 

„Kamieńszczyzna”: 

Ww. obszar i teren górniczy ustanowiono na wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze 

złoża „Kamieńszczyzna” w miejscowości Kamieńszczyzna, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo ślą-

skie. Działalność prowadzona przez Przedsiębiorcę Andrzeja Labochę (Labocha), działającego pod firmą –  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kamal” z siedzibą w Kamieńszczyźnie na podstawie koncesji Starosty Kło-

buckiego, znak: ROŚ.II.7512/0013.5/09 z dnia 9 listopada 2009 r. z  terminem ważności do dnia 31 grudnia 

2019 r.;  

 „Wąsosz” nr 5109: 

 powierzchnia obszaru górniczego: 9 218 m², 

 powierzchnia terenu górniczego: 9 218 m². 

Ww. obszar i teren górniczy ustanowione na wydobywanie metodą odkrywkową wapieni ze złoża „Wąsosz” 

w miejscowości Wąsosz Górny, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie. Działalność prowa-

dzona przez firmę „POLDEK” Marek Włodarczyk, z siedzibą w Kłobucku na podstawie koncesji  Starosty Kło-

buckiego, znak: ROŚ.II.7512/5/03 z dnia 07.10.2003  r, zmienionej decyzją znak: ROŚ.II.7512/8/.2/07 z dnia 

21.05.2007 r., z  terminem ważności do dnia 31 grudnia 2018 r., zostały wygaszone na podstawie decyzji 

Starosty Kłobuckiego w dniu 28 października 2019 r. znak: ROŚ.6522.004.2019.II.  

3.1.4. Gleby  

Na terenie gminy Popów występują gleby głównie wykształcone w materiale czwartorzędowym, takim jak: 

piaski, gliny, muły i torfy, a także pozostałe ze skał wieku jurajskiego: iły, wapienie. Pod względem typologicz-

nym większość gleb zaliczanych jest do typu pseudobielice. Kompleksy tych gleb rozrzucone są na całym 

terenie gminy – zajmują one ok. 70% użytków rolnych. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują gleby bru-

natne – ok. 3%. Ponadto lokalnie występują czarne ziemie i rędziny. W dolinach rzek i strumieni wykształciły 

się gleby hydrogeniczne, mady oraz gleby mułowo-torfowe. Pod względem składu mechanicznego większość 

gleb wytworzonych jest z piasków w różnym stopniu zaglinienia (od piasków luźnych i słabogliniastych poprzez 

piaski gliniaste lekkie, mocne, gliny oraz iły). 

Gmina Popów należy do gmin o charakterze rolniczym. Użytki rolne zajmują ok. 64% ogólnej powierzchni 

gminy.  

Na terenie gminy występują następujące kompleksy glebowo-rolnicze: 

Kompleks 2 – pszenny dobry 

Obejmuje gleby wytworzone z glin lekkich. Z uwagi na małą powierzchnię (14 ha – 0,2% gruntów ornych) nie 

ma większego znaczenia dla produkcji rolnej. 

Kompleks 3 – pszenny wadliwy 
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Obejmuje rędziny wytworzone z wapieni górnojurajskich i zajmuje 13 ha – 0,2% powierzchni gruntów ornych. 

Pod względem przydatności rolniczej gleby kompleksu 3 nadają się pod uprawę pszenicy i lucerny. 

Kompleks 4 – żytni bardzo dobry 

Obejmuje gleby wytworzone z piasków gliniastych i mocnych naglinowych. Kompleks ten zajmuje 156 ha – 

2,6% powierzchni gruntów ornych. Na glebach tego kompleksu można uzyskiwać średnie, a nawet dobre plony 

żyta, jęczmienia i pszenicy. 

Kompleks 5 – żytni dobry 

Obejmuje gleby pseudobielicowe i brunatne wytworzone z piasków gliniastych całkowitych lub podścielonych 

piaskiem. Gleby tego kompleksu są ubogie w składniki pokarmowe, wrażliwe na susze w okresie wegetacyj-

nym. Zajmują 765 ha – 12,6% powierzchni gruntów ornych, występują rozrzucone wyspowo w małych po-

wierzchniach. Nieco większe ich zasięgi spotyka się na terenie miejscowości Wąsosz Górny i Dolny, Więcki, 

Zbory, Florianów i Rębielice Królewskie. Na glebach tego kompleksu można uzyskiwać średnie, a nawet dobre 

plony żyta, jęczmienia, ziemniaków. 

Kompleks 8 – zbożowo – pastewny mocny 

Występuje tylko w postaci małych powierzchni. Zajmuje 25 ha – 0,4% powierzchni gruntów ornych i nie ma 

żadnego znaczenia dla produkcji rolnej. 

Kompleks 6 – żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby i 7 – żytni (żytnio-ziemniaczany) najsłabszy – występują na 

pozostałym obszarze gminy Popów.  

Kompleks użytków zielonych 

Występują w dolinie rzeki Rębielanki w miejscowości Rębielice Królewskie oraz w dolinie rzeki Warty na tere-

nie miejscowości Wąsosz Górny. Użytki zielone zaliczone do tego kompleksu należą do klasy bonitacyjnej IV 

i stanowią w przewadze łąki. Zajmują 108 ha – 32,7% powierzchni użytków zielonych. 

Największy udział (według ewidencji gruntów) w powierzchni gminy Popów mają użytki rolne, stanowiące 

63,66% obszaru gminy (6479,569 ha). Największą obszarowo powierzchnię użytków rolnych mają obręby: 

Rębielice Królewskie – 1352,2838 ha i Więcki – 734,8253 ha. Wśród użytków rolnych grunty orne stanowią 

91,21% (5910,3168 ha).  

Użytki zielone (łąki i pastwiska łącznie) zajmują powierzchnię 388,6582 ha – tj. 6,16% powierzchni użytków 

rolnych w gminie. Największe powierzchnie użytków zielonych posiadają obręby: Rębielice Królewskie – 

97,5390 ha (7,21% powierzchni użytków rolnych w obrębie), Nowa Wieś – 61,6349 ha (13,73% powierzchni 

użytków rolnych w obrębie), Wąsosz Dolny 55,6879 ha (15,93% powierzchni użytków rolnych w obrębie). 

W obrębie Annolesie i Dąbrowa użytki zielone nie występują. 

Na obszarze gminy występują nielicznie chronione gleby III klasy bonitacyjnej. Należą do nich łąki w obrębie 

Rębielice Królewskie, lasy w obrębie Zawady oraz grunty orne w obrębach: Popów, Zbory i Florianów. 

3.1.5. Klimat 

Gmina posiada korzystne warunki bioklimatyczne. Klimat obszaru, w zasięgu którego znajduje się gmina Po-

pów, można określić jako typ przejściowy, kontynentalno-morski, który jest kształtowany przemiennie przez 
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masy powietrza napływającego znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Dla klimatu opisy-

wanego obszaru ważnym czynnikiem jest bliskość Bramy Morawskiej, ułatwiającej przenikanie ciepłych mas 

powietrza znad Morza Śródziemnego. 

Średnia roczna temperatura na badanym obszarze wynosi 8 - 8,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze 

średnią temperaturą 17,8°C, natomiast najniższe temperatury odnotowuje się w styczniu – średnio (-3,1°C). 

Na stacjach meteorologicznych w Częstochowie (położonej w odległości ok. 23 km od granic gminy Popów) 

i Wieluniu (położonej w odległości ok. 28 km od granicy gminy Popów) zanotowano wartości ekstremalne tem-

peratur, które wynoszą 35°C oraz (-29°C). Długość trwania okresu letniego (liczba dni z temperaturą powyżej 

15°C) wynosi od 90 do 100 dni, natomiast długość okresu zimowego (liczba dni z temperaturą poniżej 0°C) – 

od 130 do 140 dni. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 600-700 mm z maksymalnymi sumami miesięcznymi 

w miesiącach letnich. Opady cechuje duża rozpiętość średnich sum opadów rocznych. W latach suchych śred-

nia roczna suma opadów wynosi 400-500 mm, natomiast w latach wilgotnych dochodzi do 800-900 mm. Mak-

symalna suma miesięczna opadów przypada na lipiec i wynosi zwykle 102 mm. Letnie deszcze charakteryzuje 

gwałtowność, będąca przyczyną częstych powodzi. Minimalna ilość opadów przypada zazwyczaj na luty i wy-

nosi ok. 36 mm słupa wody. W półroczu ciepłym suma opadów wynosi ok. 400 mm, a w półroczu chłodnym 

250-300 mm. 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 60-80 dni, a jej grubość wynosi przeciętnie 15 cm. Cechą charak-

terystyczną jest brak ciągłości w występowaniu pokrywy śnieżnej. Najdłużej utrzymuje się ona w styczniu, 

średnio przez około 23 dni. 

Na badanym obszarze przeważają wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Średnia roczna 

prędkość wiatru wynosi ok. 3-4 m/s. 

Średnia liczba dni pogodnych w roku wynosi ok. 60, natomiast pochmurnych ok. 120. Okres wegetacyjny 

wynosi od 200 do 210 dni. 

3.1.6. Wody powierzchniowe 

Głównym elementem układu hydrograficznego gminy jest dolina rzeki Warty, prawobrzeżnego dopływu Odry, 

która wcinając się w wapienne podłoże tworzy przełomy o stromych, kilkudziesięciometrowych wysokich brzegach 

oraz dolina rzeki Liswarty, lewobrzeżnego dopływu Warty. 

Warta, a także Liswarta, silnie meandrując, odcina starorzecza, tworzy liczne łachy i wyspy, które następnie niszczy, by 

znów w innym miejscu usypać nowe. Dzika dolina Warty stanowi niezwykle cenne siedlisko dla wielu organizmów ży-

wych – zakrzewione parowy i dolinki poboczne, zarastające starorzecza oraz nadwodne szuwary pełne są ptaków, 

płazów oraz owadów.  

Oprócz rzek Warty i Liswarty przez gminę przepływają również rzeki: Górnianka, Biała Oksza, Dziunia, których przebieg 

został uwidoczniony na rysunkach Studium: „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego” i „Kierunki rozwoju przestrzen-

nego”.  

Zarówno rzeka Górnianka o długości ok. 18 km, jak i rzeka Biała Oksza o długości ok. 30 km stanowią prawobrzeżny 

dopływ Liswarty. Ciek Dziunia stanowi dopływ rzeki Górnianka. 
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Obszar gminy znajduje się w zasięgu następujących Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) (na-

zewnictwo wg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – Dz.U. z 2016, poz. 1967): 

 „Warta od Liswarty do Grabarki” – europejski kod: PLRW60001918171, kod krajowy – RW60001918171, 

status: naturalna część wód, stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany, stan chemiczny: poniżej dobrego, 

ocena stanu: zły stan wód, punkt pomiarowo-kontrolny Warta-Działoszyn kod: PL02S0901_3212, rok ostat-

nich badań: 2017, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona; 

 „Liswarta od Górnianki do ujścia” – europejski kod: PLRW60001918169, kod krajowy – RW60001918169, 

status: naturalna część wód, stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany, stan chemiczny: poniżej dobrego, 

ocena stanu: zły stan wód, punkt pomiarowo-kontrolny Liswarta – wodowskaz Kule kod: PL02S1301_1211, 

rok ostatnich badań: 2017, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona; 

 „Liswarta do dopł. spod Przystajni do Górnianki” – europejski kod: PLRW600019181657, kod krajowy – 

RW600019181657. status: naturalna część wód, ocena stanu: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych: niezagrożona; 

 „Górnianka” – europejski kod: PLRW6000161816589, kod krajowy – RW6000161816589. status: naturalna 

część wód, ocena stanu: zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona; 

 „Biała Oksza” – europejski kod: PLRW600016181669, kod krajowy – RW600016181669 status: naturalna 

część wód, stan ekologiczny: umiarkowany, ocena stanu: zły stan wód, punkt pomiarowo-kontrolny Biała 

Oksza – ujście do Liswarty Borowa, kod: PL02S1301_1213, rok ostatnich badań: 2017, ocena ryzyka nie-

osiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona; 

 „Dopływ z Iwanowic Małych” – europejski kod: PLRW6000171816554, kod krajowy – RW6000171816554, 

status: naturalna część wód, ocena stanu: zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagro-

żona. 

Zgodnie z ewidencją urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów udostępnionymi przez Kra-

jowy Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie, część ww. cieków stanowi urządzenia melioracji szczegóło-

wych, tj. rowy melioracyjne. 

3.1.7. Wody podziemne 

Pod względem geologicznym większość obszaru gminy (północna, wschodnia i centralna część) znajduje się 

w obrębie górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 – Zbiornik Częstochowa (E). GZWP 

nr 326 to zbiornik szczelinowo - krasowy na podłożu zbudowanym głównie z utworów czwartorzędowych – 

wiek utworów wodonośnych – jura górna o powierzchni całkowitej 3172,2 km² i szacunkowych zasobach 667 

tys. m³/d.  

Obszar gminy znajduje się w zasięgu następujących Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd): 

 nr 98 (JCWPd) – europejski kod: PLGW600098, krajowy kod: GW600098, ocena stanu ilościowego: dobry, 

ocena stanu chemicznego: dobry, ocena ryzyka ilościowego: niezagrożona, ocena ryzyka chemicznego: 

niezagrożona, bez derogacji (odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych), 

 nr 82 (JCWPd) – europejski kod: PLGW600082, krajowy kod: GW600082, ocena stanu ilościowego: dobry, 

ocena stanu chemicznego: dobry, ocena ryzyka ilościowego: niezagrożona, ocena ryzyka chemicznego: 

niezagrożona, bez derogacji (odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych). 



 
WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 

 
23 

 

JCWPd nr 98 położona jest w obrębie zlewni rzeki Liswarty. JCWPd nr 98 obejmuje swoim zasięgiem więk-

szość gminy Popów. W zasięgu JCWPd nr 98 występują 3 piętra wodonośne. W utworach czwartorzędowych, 

warstwy wodonośne występują na głębokości od 0,2 do 44 m; w utworach jurajskich, na poziomie jury górnej 

warstwy wodonośne występują na głębokościach od 0 do 200 m, na poziomie jury środkowej na głębokościach 

od 6 do 300 m, a na poziomie jury dolnej warstwy te występują na głębokościach od 7 do 250 m. Warstwy 

wodonośne piętra triasowego występują na głębokości od 250 do 400 m.  Zasoby wód podziemnych dostęp-

nych do zagospodarowania w obrębie JCWPd nr 98 szacuje się na 200 000 m3/d, z czego wykorzystywane 

jest 9,4%. 

Powierzchnia JCWPd nr 98 to 1297,4 km².  

JCWPd nr 82 położona jest w obrębie zlewni rzeki Warty, która stanowi główną bazę drenażu. JCWPd nr 82 

obejmuje swoim zasięgiem mniejszą, północną część obszaru gminy Popów. W utworach czwartorzędowych 

JCWPd nr 82 występuje jeden poziom wodonośny niebędący w łączności hydraulicznej z poziomem kredo-

wym, który występuje w północnej części JCWPd. Poziom wód jurajskich występuje w południowej i środkowej 

części JCWPd. Warstwy wodonośne poziomu czwartorzędowego występują na głębokości od 10 do 20 m, 

poziomu kredowego od 50 do 100 m, natomiast poziomu jurajskiego od 140 do 160 m. Zasoby wód podziem-

nych dostępnych do zagospodarowania w obrębie JCWPd nr 82 szacuje się na 692 189 m3/d, z czego wyko-

rzystywane jest 7,8%. 

Powierzchnia JCWPd nr 82 to 2809,2 km².  

3.1.8. Fauna i flora  

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną (Zielony i Kliczkowska 2010) gmina Popów znajduje się w Krainie VI 

– Małopolska, dla której charakterystyczne są grądy subkontynentalne, to jest lasy lipowo-dębowo-grabowe, głów-

nie w odmianie małopolskiej. Znajdują się one na połowie obszaru tej krainy. W makroregionie Wyżyny Woźnicko-

Wieluńskiej znaczne są powierzchnie borów bagiennych i wilgotnych. 

Zgodnie z mapą potencjalnej roślinności naturalnej Polski autorstwa: Matuszkiewicz W., Faliński J.B., Kostrowicki 

A.S., Matuszkiewicz J.M., Olaczek R., Wojterski T. (1995 r.) na obszarze gminy Popów występuje 9 jednostek 

potencjalnej roślinności: 

 niżowe nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe w strefie zalewów periodycznych (kompleks dynamiczny: Sa-

lici-Populetum), 

 niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe siedlisk wodogruntowych, okresowo lekko zabagnionych (Cir-

caeo-Alnetum), 

 grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe (Tilio-Carpinetum); odmiana małopolska z bukiem i jodłą; 

forma wyżynna; seria uboga, 

 żyzna buczyna sudecka (Dentario enneaphylli-Fagetum); forma podgórska, 

 wapieniolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion, przeważnie Carici-Fagetum), 

 ciepłolubne dąbrowy typu wyżynnego (Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae i in.), 

 niżowa dąbrowa acidofilna typu środkowoeuropejskiego (Calamagrostio-Quercetum petraeae), 

 kontynentalne bory mieszane (Pino-Quercetum auct. Polon. = Querco roboris-Pinetum i Serratulo-Pine-

tum), 
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 suboceaniczne śródlądowe bory sosnowe w kompleksie boru świeżego (Leucobryo-Pinetum), boru su-

chego (Cladonio-Pinetum) i boru wilgotnego (Molinio-Pinetum). 

Szata roślinna gminy, oprócz licznych zbiorowisk leśnych, związana jest z gruntami ornymi i łąkami. Zbiorowi-

ska seminaturalne oraz antropogeniczne łąk kośnych charakterystycznych dla użytków zielonych, nie zajmują 

poza dolinami cieków większych powierzchni na terenie gminy. Łąki świeże użytkowane jako łąki kośne lub 

kośno-pastwiskowe stanowią najczęściej spotykane zbiorowisko łąkowe, które pod względem florystycznym 

stanowią zbiorowiska ubogie. Wśród terenów związanych z produkcją rolną do najcenniejszych elementów 

przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, a także układy zieleni przydrożnej 

i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one istotne funkcje ekologiczne, krajobrazowe i ochronne. Ekosystemy 

łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewionymi tworzą mozaikę o dużym znaczeniu biocenotyczno – 

środowiskowym, stanowiąc element urozmaicający krajobraz gminy. 

Uzupełnieniem powyższych zespołów roślinności naturalnej jest zieleń urządzona, którą reprezentuje: zieleń 

parkowa, cmentarna i szpalery przydrożne. Duże znaczenie ma także zieleń towarzysząca zabudowie oraz 

zieleń uprawnych sadów i ogrodów. Przy terenach zabudowanych, jak i w otwartym krajobrazie pełni ona nie 

tylko funkcję krajobrazowo – estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływającą na mikroklimat oraz 

walory użytkowe środowiska rolniczego. 

Na terenie gminy występują m.in. takie gatunki roślin jak: paprotkowate, skrzypowate, sosnowate, cyprysowe, 

brzozowate, bukowate, orzechowate, pokrzywowate, gązewnikowate, rdesowate. Do gatunków chronionych 

występujących na Górze Rębielskiej  należą: goździk, rojnik, osetnica, dziewięćsił bezłodygowy, podejźrzon 

księżycowy oraz z grzybów purchawica olbrzymia. 

Fauna obszaru gminy jest typowa dla regionów rolniczych środkowej Polski, z pewnymi wpływami gatunków 

charakterystycznych dla wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. Różnorodność gatunkowa zwierząt nie jest tu zbyt 

duża. Faunę reprezentują zarówno gatunki bezkręgowe, głównie owady, a także kręgowce, przede wszystkim 

gryzonie. Dominują charakterystyczne dla obszarów pól i łąk drobne ssaki (ryjówki, myszy polne, chomiki, jeże 

europejskie, zające, a rzadziej kuny domowe, łasice czy popielice). Z większymi kompleksami lasów związane 

są większe ssaki (sarna, dzik, zając szarak, piżmak) oraz drapieżniki (lis, łasica, gronostaj, kuna). 

Doliny rzek Warty oraz Liswarty stanowią atrakcyjne siedliska nie tylko dla ryb. Również wiele gatunków pta-

ków znajduje tu dogodne i bezpieczne miejsca do lęgów oraz łowów. 

Na terenie gminy występują:  

 ssaki: dzik, jeleń, daniel, lis, bóbr, jenot, łasica, zając, królik, piżmak, jeż, ryjówka, wiewiórka, mysz, nornica, 

nietoperz, przejściowo łoś, kret, ryjówkowate, łasica łaska; 

 ptaki: bocian biały, cierniówka, czyżyk, drozd śpiewak, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzię-

cioł mały, dzwoniec, gawron, gil, jastrząb, jeżyk, kos, kruk, kukułka, mazurek, muchołówka szara, myszołów 

zwyczajny, pokrzewka ogrodowa, sierpówka, sikorka bogatka, sikorka czubatka, sikorka modra, sikorka 

sosnówka, sikorka uboga, gołąb siniak, skowronek polny, sójka, sroka, szczygieł, szpak, trznadel, wilga, 

wrona, wróbel domowy, zięba; 

 owady: biegacz, tęcznik, trzmiel; 

 mięczaki: ślimak winniczek; 
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 płazy: kumak, ropucha, rzekotka drzewna, żaba; 

 gady: jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec  zwyczajny, żmija zygzakowata. 

3.1.9. Lasy  

Gmina Popów charakteryzuje się dużym udziałem lasów. Zajmują one powierzchnię 3084,6599 ha stanowiąc 30,3% ogólnej 

powierzchni obszaru gminy. Ogół lasów w gminie znajduje się w zarządzaniu Nadleśnictwa Kłobuck w leśnic-

twach: Rębielice, Popów i Osiniec.  

W granicach gminy największe zwarte kompleksy leśne płożone są w: północnej części obrębu Rębielice Kró-

lewskie, południowej części obrębu Zawady, południowej i centralnej części wsi Smolarze, północnej części 

obrębu Więcki, a także południowej i wschodniej części obrębu Wąsosz Górny. Na pozostałym obszarze wy-

stępują niewielkie lasy, powstałe głównie w wyniku sukcesji naturalnej (zarastania pastwisk lub terenów po-

eksploatacyjnych) a także częściowo w wyniku celowego zalesiania gruntów słabych klas bonitacyjnych. 

Pod względem przyrodniczym lasy te znajdują się w zasięgu Krainy VI, tzw. Krainy Małopolskiej, 6 dzielnicy 

przyrodniczo-leśnej tzw. Woźnicko-Wieluńskiej. Na terenie gminy Popów występują lasy o różnych typach sie-

dliskowych. Dominuje bór mieszany (ok. 64%), las mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, las mieszany 

wilgotny, las wilgotny. 

Wśród występujących drzewostanów zdecydowanie dominującym gatunkiem jest sosna – ok. 79%, pozostałe 

to świerk, modrzew, jodła, dąb, buk, grab, brzoza, jesion, wiąz, lipa. 

Obręby o najwyższym stopniu lesistości to: Wąsosz Górny (ok. 58,93% powierzchni obrębu), Dąbrowa 

(59,28% powierzchni obrębu), Zawady (ok. 47,79% powierzchni obrębu), Dębie (ok. 33,17% powierzchni ob-

rębu), Nowa Wieś (ok. 31,31% powierzchni obrębu).  

3.1.10. Obszary i obiekty prawnie chronione 

Obszarami objętymi ochroną na terenie gminy Popów są lasy państwowe grupy I – ochronne (Zarządzenie Nr 

1000 MOŚZNiL z dnia 23 lipca 1996 r. dla Nadleśnictwa Kłobuck). Na terenie gminy nie występują inne ob-

szary i obiekty przyrodnicze objęte prawną ochroną. 

3.1.11. Zanieczyszczenia, zagrożenia sanitarno-zdrowotne gminy 

 Zagrożenia środowiskowe powstałe w wyniku procesów geomorfologicznych i klęsk żywiołowych 

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i na podstawie mapy zagrożenia powodziowego, sporządzonej 

przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zawierającej m.in. granice zasięgu wód o prawdopo-

dobieństwie wystąpienia p=1% (tj. średnio raz na 100 lat) oraz p=10% (tj. średnio raz na 10 lat) stwierdzono, 

że teren gminy zlokalizowany jest częściowo na: 

 obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%), 

 obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%), 

 obszarze, na którym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

(p=0,2%), 
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oraz poza obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodzio-

wego. 

Obszar szczególnego zagrożenia powodzią stanowią tereny położone nad rzeką Wartą w północno-wschod-

niej części gminy, oraz tereny położone nad rzeką Liswartą w centralnej i południowo-wschodniej części gminy. 

W granicach ww. obszaru znajdują się tereny leśne, rolne, łąki i pastwiska w sąsiedztwie rzeki Warty oraz 

Liswarty. 

Oprócz wymienionych rzek przez teren gminy przepływa również rzeka Górnianka, która zgodnie z wykazem 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych w aktualizacji wstępnej oceny ryzyka po-

wodziowego została wskazana do opracowania map zagrożenia powodziowego w II cyklu planistycznym. 

 Pozostałe rzeki występujące na terenie gminy nie zostały zakwalifikowane do opracowania map zagrożenia 

powodziowego. Nie ma dla nich również opracowanego Studium ochrony przeciwpowodziowej wyznaczają-

cego granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%.  

 Zagrożenia antropogeniczne 

Zagrożenia antropogeniczne środowiska to przede wszystkim: 

Zagrożenie atmosfery i wynikająca z tego degradacja klimatu lokalnego 

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami odgrywa istotną rolę w jakości życia społe-

czeństwa. Stan powietrza zależy od ilości i wielkości źródeł emisji, jak również od ilości ładunków napływają-

cych z terenów sąsiednich.  

Powietrze atmosferyczne i klimat lokalny pozostają pod degradującym wpływem lokalnych palenisk domo-

wych, przemysłu, transportu i komunikacji. 

W gminie ze względu na jej rolniczy charakter (brak większych obiektów przemysłowych), najbardziej uciążli-

wymi, szczególnie w okresie zimy są średnie i małe źródła emisji, które ze względu na warunki odprowadzania 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz ich lokalizację w istotny sposób wpływają na jakość powietrza gminy. Oma-

wiane źródła „niskiej emisji” to przede wszystkim paleniska domowe. Ich szczególna uciążliwość związana jest 

z liczebnością źródeł, zlokalizowanych blisko siebie, z niskimi gatunkami opałów stosowanych w paleniskach 

oraz faktem częstego spalania w nich różnego rodzaju odpadów. Lokalizacja źródeł „niskiej emisji” zanieczysz-

czeń do atmosfery związana jest z terenami zabudowanymi poszczególnych wsi. Poprawa tego stanu możliwa 

jest poprzez zmianę sposobu ich ogrzewania na gazowe lub inne paliwo ekologiczne. 

Istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest transport, wytwarzający tlenki węgla, węglowodory 

aromatyczne alifatyczne, związki ołowiu i tlenki azotu. Przyczynia się do tego przede wszystkim intensywny 

rozwój komunikacji, niski poziom techniczny pojazdów oraz ogólnie zły stan sieci dróg. Rozmieszczenie tego 

rodzaju emisji w gminie jest ściśle związane z rozmieszczeniem obciążeń transportowych dróg, proporcjonal-

nie do ich rangi w krajowej sieci drogowej. Źródłem zanieczyszczeń liniowych jest przede wszystkim droga 

wojewódzka nr 491. 

Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia mogą być zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza te-

renu gminy wynikające z bliskiego sąsiedztwa cementowni Warta S.A. w gminie Działoszyn. 

Zagrożenie środowiska przez hałas 
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Największym liniowym źródłem hałasu na terenie gminy jest droga wojewódzka nr 491 oraz linia kolejowa 

nr 131. Do punktowych źródeł hałasu należą pojedyncze zakłady produkcyjne.  

Ze względu na uciążliwość akustyczną związaną z eksploatacją ww. drogi, w jej bezpośrednim sąsiedztwie 

nie należy lokalizować nowych obiektów przeznaczonych na pobyt stały ludzi (ani innych o funkcjach chronio-

nych). Również w pasie wzdłuż linii kolejowej (ok. 100 m od skrajnych torów) niewskazana jest lokalizacja ww. 

obiektów.  

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych  

Źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są zanieczyszczenia spłukiwane przez opady atmosfe-

ryczne z całej nieskanalizowanej do tej pory części gminy, z obszarów rolnych i leśnych oraz zanieczyszczenia 

wytwarzane przez środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg. 

Na podstawie Oceny stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2017-2018, wody 

powierzchniowe na terenie gminy Popów zostały zbadane w następujących punktach pomiarowo-kontrolnych: 

 „Warta od Liswarty do Grabarki” – punkt Warta - Działoszyn o kodzie PL02S0901_3212 (w 2017 roku); 

 „Liswarta od Górnianki do ujścia” – punkt Liswarta - wodowskaz Kule o kodzie PL02S1301_1211 

(w 2016 roku); 

 „Górnianka” – punkt Górnianka – Zawady, most ul. Polna o kodzie PL02S1301_3517 (w 2018 roku); 

 „Biała Oksza” – punkt Biała Oksza - ujście do Liswarty Borowa o kodzie PL02S1301_1213 (w 2017 roku); 

 „Dopływ z Iwanowic Małych” – punkt Dopływ z Iwanowic Małych – m. Wesoła o kodzie PL02S1301_3533 

(w 2018 roku). 

Stan/potencjał ekologiczny we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych określono jako umiarkowany. 

Stan chemiczny JCWP w punkcie Warta – Działoszyn oraz Liswarta - wodowskaz Kule oceniono jako poniżej 

dobrego, natomiast stan wód we wszystkich pięciu punktach oceniono jako zły.  

Zanieczyszczenia wód podziemnych 

Zagrożenia jakości wód podziemnych wynikają przede wszystkim z charakterem zagospodarowania terenu, 

jego właściwości fizyko-chemicznych, a także charakteru ognisk zanieczyszczeń. Zagrożenia wód podziem-

nych stanowić mogą odpady w postaci stałej, jak i płynnej. Głównym ogniskiem zanieczyszczeń wód podziem-

nych są ogniska typu rolniczego i tereny zabudowy wiejskiej. Wiąże się to z faktem, iż część gminy nie posiada 

kanalizacji sanitarnej. Powszechnym sposobem pozbywania się ścieków na terenach zabudowanych, pozba-

wionych dostępu do kanalizacji, jest odprowadzenie ich na własne pola, jako nawóz organiczny. W ten sposób 

do wód podziemnych wprowadzane są podwyższone ilości amoniaku, chlorków, sodu, potasu, azotanów i azo-

tynów. Wśród ognisk rolniczych dodatkową groźbę stanowi chemizacja rolnictwa (stosowanie nawozów mine-

ralnych i pestycydów). 

Na podstawie Klasyfikacji jakości wód podziemnych w 2017 roku, według badań monitoringowych sieci regio-

nalnej, wody podziemne JCWPd nr 82 w punkcie nr J306a/R w miejscowości Kule, w gminie Popów posiadały 

II klasę jakości, czyli dobrą jakość, natomiast wody podziemne JCWPd nr 98 w punkcie nr J307/R w miejsco-

wości Mokra, w gminie Miedźno, posiadały klasę III – czyli zadowalającą jakość. Wskaźnikami decydującymi 

o III klasie czystości JCWPd nr 98 były azotany i wapń. 

Zagrożenia pokrywy glebowej i roślinnej 
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Degradacja pokrywy glebowo-roślinnej terenu związana jest przede wszystkim z rozwojem terenów zainwe-

stowanych. Degradacja powierzchni ziemi związana z zanieczyszczeniem gleb występuje w pobliżu tras ko-

munikacyjnych. Następuje tu kumulacja w glebie toksycznych związków chemicznych pochodzących ze spalin 

oraz pyłów ścieranych opon i nawierzchni.  

Wzrost ruchu komunikacyjnego – samochodowego powoduje wzrost zanieczyszczeń (spaliny, gazy, pyły), 

które trafiają bezpośrednio (na skutek imisji) do gruntu, natomiast w szacie roślinnej porastającej strefę zanie-

czyszczeń następuje kumulacja związków chemicznych (najczęściej szkodliwych dla człowieka). Największa 

kumulacja zanieczyszczeń następuje w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 491. 

Występowanie wzmożonej erozji podłoża glebowego na terenach o funkcji rolniczej powoduje zubożanie gleb 

w składniki mineralne oraz niszczenie ich struktury. Stosowanie nawozów sztucznych w celu podniesienia ich 

wartości produkcyjnej prowadzi do zakwaszenia lub zawapnienia gruntów. 

Zmiany powierzchni ziemi mogą być również wywołane wszelkimi pracami ziemnymi, w tym powierzchniową 

eksploatacją surowców. 

Zagrożenia środowiska przez odpady 

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy są gospodarstwa domowe i obiekty 

infrastruktury społecznej (handel, zakłady rzemieślnicze, szkolnictwo, usługi, gastronomia, obiekty rekrea-

cyjne). 

Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości przez odpowiedną firmę posiadającą zezwole-

nie na wywóz odpadów komunalnych i unieszkodliwiane w RIPOK w gminie Konopiska.  

W gminie zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Popowie, przy Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków. 

W 2018 roku z posesji zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Popów zebrano 1557,4 Mg 

odpadów, natomiast z PSZOKu 66,2 Mg. 

Problemem są dzikie wysypiska odpadów. Ukształtowanie terenu gminy w postaci licznych wąwozów stanowi 

pokusę dla lokalnej społeczności do zasypywania ich odpadami powstałymi w gospodarstwach domowych, co 

stanowi duże zagrożenie dla środowiska, powodując zmianę krajobrazu, jest uciążliwe dla właścicieli i tury-

stów. 

Skażenie promieniotwórcze środowiska 

Głównymi źródłami promieniowania jonizującego w środowisku na terenie gminy są elektroenergetyczne sta-

cje i linie napowietrzne. Dla linii napowietrznej najwyższych napięć 400kV w pasie terenu szerokości 60,0 m, 

dla linii napowietrznej wysokiego napięcia 110kV w pasie terenu 40,0 m oraz dla linii napowietrznych średniego 

napięcia 15kV w pasach terenu o szerokości 15,0 m występują ograniczone możliwości zabudowy i zagospo-

darowania terenu – nie należy w ich obrębie lokalizować zabudowy mieszkaniowej ani innej o charakterze 

chronionym. 

Drugim głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego są nadajniki telekomunikacyjne znajdujące 

się w dwóch stacjach bazowych (w Zawadach i w Popowie).  

Poważne awarie 
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Na obszarze gminy Popów nie występują zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  

przemysłowej. 

3.2. Stan środowiska kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

3.2.1. Rys historyczny 

Początki osadnictwa na terenie gminy Popów sięgają XI wieku. Historycznie najstarszą miejscowością jest 

wieś Wąsosz, tutaj miedzy innymi stacjonowały wojska szwedzkie przygotowujące się do zdobycia Jasnej 

Góry. W czasie Powstania Styczniowego, pod Wąsoszem miała miejsce bitwa, w której zginęło 23 powstań-

ców. Zdarzenie to upamiętnia pomnik „ Gloria Victis” na starym cmentarzu w Wąsoszu Górnym. Z miejscem 

tym związana jest także bardzo interesująca hipoteza mówiąca o tym, że stary cmentarz jest miejscem wiecz-

nego spoczynku majora Henryka Dobrzańskiego słynnego Hubala.  

3.2.2. Obiekty w rejestrze zabytków  

Na terenie gminy Popów obiekt wpisany do rejestru zabytków stanowi drewniano-murowany kościół parafialny 

pw. Św. Józefa Robotnika w Popowie z XVII w. z otoczeniem w ramach ogrodzenia zlokalizowany przy ul. Wie-

luńskiej 28a, numer rej.: 1124/69 z 27 grudnia 1969 r. oraz 64/76/A z 17 lutego 1978 r. 

3.2.3. Obiekty w ewidencji zabytków 

Gmina Popów posiada Gminną Ewidencję Zabytków przyjętą Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy 

Popów z dnia 29.05.2020 r.  

W ramach prowadzonych prac nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków z 2015 r. w wyniku przeprowa-

dzonej analizy walorów architektoniczno-historycznych oraz stanu zachowania obiektów budowlanych zapro-

ponowano jej rozszerzenie. 

Tabela 3. Obiekty w gminnej ewidencji zabytków 

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Datowanie Materiał 

1 Popów Dom ul. Reymonta 119 Początek XX w. Drewniany 

2*# 
Wąsosz 

Górny 
Kościół pw. Św. Andrzeja ul. Rynek 2 

 
1848 r. - po-
wstanie ko-

ścioła, 1937 r. - 
przebudowa 

 

Murowany 

3 
Wąsosz  
Górny 

Kapliczki Kalwarii Wąso-
skiej  

Przy zbiegu ulic: Kalwaryj-
skiej, Powstańców i Zamoj-

skiego 
1936 r. Murowane 

4* 
Wąsosz  
Górny 

Stary cmentarz 
ul. Nadrzeczna /  
ul. Powstańców 

naprzeciw posesji nr 54 
1847 r. - 

5* Zawady 
Budynek dworca kolejo-

wego „Miedźno”  
Przy dawnej Magistrali Kole-

jowej 
1930 r. Murowany  

6* Zawady 
Budynek gospodarczy 

stacji "Miedźno" 

Przy dawnej Magistrali Kole-
jowej, ok. 30 m na południe 

od dworca 
ok.1930 r. Murowany  

7* Zawady 
Wieża ciśnień przy 
dworcu kolejowym 

„Miedźno” 

Przy dawnej Magistrali Kole-
jowej, ok. 300 m na północ 

od dworca 
1930 r. Murowana 

8# Zawady Most kolejowy 
Przy dawnej Magistrali Kole-

jowej, na rzece Liswarta 
1930 r. Kamienny  

* obiekt ujęty w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 
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# obiekty postulowane do ujęcia w Rejestrze Zabytków 

 

3.2.4. Obiekty i obszary wskazane do zachowania  

 

Oprócz wymienionych w pkt 3.2.3 obiektów w gminie Popów można wyróżnić także inne obiekty o cechach 

charakterystycznych dla regionu północnego Śląska i terenu gminy, posiadające walory architektoniczne i/lub 

historyczne oraz cenne dla społeczności lokalnych (takie jak np. kapliczki. Oprócz obiektów budowlanych 

wskazuje się także park w Popowie oraz w Wąsoszu Górnym: cmentarz i układ przestrzenny wsi.  

Tabela 4. Obiekty i obszary wskazane do zachowania 

L.p. Miejscowość Obiekt Adres Materiał 

1 Brzózki Zagroda Brzózki 3 Drewniana 

2 Brzózki Zagroda Brzózki 11 Drewniana 

3 Brzózki Zagroda Brzózki 16 Drewniana 

4 Brzózki Zagroda Brzózki 17 Drewniana 

5 Brzózki Zagroda Brzózki 18 Drewniana 

6 Brzózki Zagroda Brzózki 22 Drewniana 

7 Brzózki Zagroda Brzózki 26 Drewniana 

8 Brzózki Zagroda Brzózki 29 Drewniana 

9 Brzózki Zagroda Brzózki 37 Drewniana 

10 Brzózki Zagroda Brzózki 52 Drewniana 

11 Brzózki Zagroda Brzózki 53 Drewniana 

12 Dąbrówka Chałupa Dąbrówka 8 Drewniana 

13 Kule 
Zagroda: chałupa 

i chlew 
Kule 15 

Murowano-drew-
niane 

14 Lelity Kapliczka Przy młynie Murowana 

15 Lelity Kapliczka Przy drodze Lelity-Antonie Murowana 

16 Płaczki Chałupa Płaczki 4 Drewniana 

17 Popów Zagroda ul. Reymonta 65 
Drewniano-muro-

wana 

18 Popów Zagroda ul. Reymonta 67-69 
Drewniano-muro-

wana 

19 Popów Zagroda ul. Reymonta 75 Drewniana 

20 Popów Zagroda ul. Reymonta 79 Drewniana 

21 Popów Zagroda ul. Reymonta 83 Drewniana 

22 Popów Park - - 

23 Rębielice Królewskie 
Figurka przydrożna Św. 

Jana Nepomucena 
Na drodze między ul. Św. Rocha 

i Św. Wojciecha 
Murowana 

24 
Rębielice Królewskie 

(Górnik) 
Dom ul. Św. Wojciecha 31 

Murowany (ka-
mień) 

25 Rębielice Królewskie 
3 piece wapienne, tzw. 

wapienniki 
Rębielska Góra Murowane 

26 Wąsosz Górny Chałupa ul. Zamojskiego 26 Drewniana 

27 Wąsosz Górny Stodoła ul. Kalwaryjska 2 Drewniana 
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28 Wąsosz Górny Chałupa ul. Nadrzeczna 4 Drewniana 

29 Wąsosz Górny Chałupa ul. Rynek 4 Drewniana 

30 Wąsosz Górny Chałupa ul. Rynek 6 Drewniana 

31 Wąsosz Górny Chałupa ul. Rynek 8 Drewniana 

32 Wąsosz Górny Chałupa ul. Powstańców 119 Drewniana 

33 Wąsosz Górny Chałupa ul. Powstańców 129 Drewniana 

34 Wąsosz Górny Chałupa ul. Powstańców 131 Drewniana 

35 Wąsosz Górny Zagroda ul. Powstańców 91 Drewniana 

36 Wąsosz Górny Cmentarz Wąsosz Parcela - 

37 Wąsosz Górny Chałupa ul. Powstańców 99 Drewniany 

38 Wąsosz Górny 
Kapliczka przy miejscu 

bitwy 1863 r. 
Osadzona w drzewie Drewniana 

39 Wąsosz Górny Kapliczka  Przy moście na rzece Warcie Murowana 

40 Wąsosz Górny Układ przestrzenny wsi - - 

41 Zawady Karczma, obecnie dom ul. Częstochowska 25 Murowany 

3.2.5. Stanowiska archeologiczne  

Na terenie gminy znajduje się 156 stanowisk archeologicznych, w tym 18 stanowisk wpisanych do rejestru 

zabytków, ich szczegółowy wykaz zawiera poniższa tabela.  

Tabela 5. Stanowiska archeologiczne na obszarze gminy Popów 

L.p. 

Miejscowość 

i numer stano-

wiska w miej-

scowości 

Numer ob-

szaru AZP 

i numer sta-

nowiska na 

obszarze 

AZP 

Nr 

strefy 

OW* 

Chronologia 
Funkcja/rodzaj 

stanowiska 

Orientacyjny 

obszar stano-

wiska wg. roz-

rzutu materia-

łów na po-

wierzchni 

Uwagi 

Arkusz AZP nr 81-46 

1 Dąbrowa st. 1 81-46/ 1 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha 

 

2 Dębie st. 1 81-46/2 - Epoka kamienia – 

neolit 

- - Stanowisko archi-

walne: znalezisko to-

porka kamiennego, 

neolit; brak lokalizacji 

3 Dębie st. 2 81-46/ 3 59 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha 

 

4 Dębie st. 3 81-46/ 4 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

5 Dębie st. 4 81-46/ 5 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

6 Dębie st. 5 81-46/ 6 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

7 Dębie st. 6 81-46/ 7 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

8 Dębie st. 7 81-46/ 8 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

9 Dębie st. 8 81-46/ 9 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

10 Popów st. 11 81-46/14 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha „Parcele” 

11 Popów st. 12 81-46/15 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha „Parcele” 

12 Popów  st. 13 81-46/16 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha „Parcele” 

13 Popów st. 14 81-46/17 59 Okres nowożytny Osada 1,0 ha „Parcele” 

14 Popów st. 15 81-46/18 59 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  
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15 Popów st. 16 81-46/19 59 Okres nowożytny Osada 0,5 ha „Parcele” 

16 Więcki st. 1 81-46/30 60 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

17 Więcki st. 2 81-46/31 60 Okres nowożytny Osada 0,5 ha  

18 Więcki st. 3 81-46/32 60 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

19 Więcki st. 4 81-46/33 60 Okres nowożytny Osada 1,0 ha  

20 Więcki st. 5 81-46/34 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

21 Więcki st. 6 81-46/35 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

22 Więcki st. 7 81-46/36 60 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

23 Więcki st. 8 81-46/37 60 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 1,0 ha  

24 Więcki st. 9 81-46/38 60 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 1,0 ha  

Arkusz AZP nr 81-47 

25 Wąsosz Górny 

st. 1 

81-47/ 1 61 Kultura łużycka – 

epoka brązu (młod-

sza) 

Cmentarzysko 0,5 ha Pod zabudową wsi 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-348 

26 Wąsosz Górny 

st. 2 

81-47/ 2 61 Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Kultura przeworska 

– okres wpływów 

rzymskich 

Kultura pucharów 

lejkowatych – neolit 

Ślad osadnictwa 

Osada 

 

Ślad osadnictwa 

 

0,1 ha 

W 90% zniszczone 

wybiórką piasku. 

Zagrożone 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-349 

27 Wąsosz Górny 

st. 3 

81-47/ 3 61 Kultura przeworska 

– okres wpływów 

rzymskich 

Okres nowożytny 

Osada 

 

Ślad osadnictwa 

0,5 ha W znacznej części 

zniszczone, badane 

–piaskownia i przy 

budowie drogi 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-350 

28 Wąsosz Górny 

st. 4 

81-47/ 4 61 Epoka kamienia – 

paleolit schyłkowy 

Pracownia krze-

mieniarska 

0,1 ha Obecnie zalesione 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-351 

29 Wąsosz Górny 

st. 7 

81-47/ 5 61 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,1 ha  

30 Wąsosz Górny 

st. 5 

81-47/ 6 61 Epoka kamienia – 

paleolit schyłkowy 

Pracownia krze-

mieniarska 

0,1 ha Obecnie zalesione 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-352 

31 Wąsosz Górny 

st. 5 a 

81-47/ 7 61 Epoka kamienia – 

paleolit schyłkowy 

Pracownia krze-

mieniarska 

0,1 ha Obecnie zalesione 

32 Wąsosz Górny 

st. 6 

81-47/ 8 61 Kultura przeworska – 

okres wpływów 

rzymskich 

Wczesne średnio-

wiecze 

Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Punkt osadniczy 

 

 

0,5 ha 

 

33 Wąsosz Górny 

st. 8 

81-47/ 9 61 Pradzieje (kultura 

przeworska?) 

Okres nowożytny 

Osada 

Ślad osadnictwa 

0,5 ha  

34 Wąsosz Górny 81-47/10 - Późne średniowiecze Ślad osadnictwa 1,0 ha  
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st. 9 Okres wczesno no-

wożytny i nowożytny 

Punkt osadniczy 

35 Wąsosz Górny 

st.10 

81-47/11 - Pradzieje (ogólnie) 

Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Punkt osadniczy 

Punkt osadniczy 

 

1,0 ha 

 

 

 

 

 

36 Wąsosz Górny 

st.11 

81-47/12 61 Pradzieje (ogólnie) 

Średniowiecze (ogól-

nie) 

Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Osada 

Osada 

Osada 

 

 

1,5 ha 

 

37 Wąsosz Górny 

st.12 

81-47/13 - Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Punkt osadniczy 

Punkt osadniczy 

0,5 ha  

38 Wąsosz Górny 

st. 13 

81-47/14 - Wczesne średnio-

wiecze 

Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Punkt osadniczy 

 

1,0 ha 

 

39 Wąsosz  Górny 

st. 14 

81-47/15 - Pradzieje (ogólnie) 

Średniowiecze 

Okres wczesno no-

wożytny i nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Osada 

 

0,5 ha 

 

40 Wąsosz Górny 

st. 15 

81-47/16 - Późne średniowiecze 

Okres wczesno no-

wożytny i nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Punkt osadniczy 

1,0 ha  

41 Wąsosz Górny 

st. 16 

81-47/17 - Wczesne średnio-

wiecze 

Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

 

1,0 ha 

 

42 Wąsosz Górny 

st. 17 

81-47/18 61 Okres wczesno no-

wożytny i nowożytny 

Osada 4,0 ha  

43 Wąsosz Górny 

st. 18 

81-47/19 61 Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Punkt osadniczy 

0,1 ha  

44 Wąsosz Górny 

st. 19 

81-47/20 61 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

45 Wąsosz Górny 

st. 20 

81-47/21 - Średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Punkt osadniczy 

0,5 ha  

46 Wąsosz Górny 

st. 21 

81-47/22 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

47 Kule st. 3 81-47/23 63 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,1 ha Teren obecnie zale-

siony 

48 Kule st. 4 81-47/24 63 Epoka kamienia – 

schyłkowy paleolit 

Ślad osadnictwa 0,01 ha Nr rejestru zabyt – 

ków A-363 

49 Kule st. 16 81-47/25 63 Okres wczesno no-

wożytny 

Ślad osadnictwa 0,01 ha  

50 Wąsosz Dolny 

st. 1 

81-47/26 61 Kultura łużycka – IV 

okres epoki brązu 

Okres nowożytny 

Cmentarzysko 

Ślad osadnictwa 

0,1 ha Teren w znacznej 

części zniszczony 

wybiórką piasku 
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Nr rejestru zabyt – 

ków A-346 

51 Wąsosz Dolny st. 

2 

81-47/27 61 Epoka kamienia – 

paleolit schyłkowy 

Obozowisko 0,5 ha Teren obecnie zale-

siony 

52 Wąsosz Dolny 

st. 3 

81-47/28 61 Epoka kamienia – 

paleolit schyłkowy 

Kultura przeworska 

– okres wpływów 

rzymskich 

Pradzieje (ogólnie) 

Ślad osadnictwa 

Osada 

 

Ślad osadnictwa 

 

0, 1 ha 

Teren obecnie zale-

siony 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-347 

53 Wąsosz Dolny st. 

4 

81-47/29 61 Kultura pucharów lej-

kowatych – neolit 

Ślad osadnictwa 0,1 ha Teren obecnie zale-

siony 

54 Wąsosz Dolny st. 

13 

81-47/30 61 Pradzieje (kultura łu-

życka?) 

Ślad osadnictwa 0,01 ha Teren zalesiony 

55 Wąsosz Dolny st. 

6 

81-47/31 61 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha Teren zalesiony 

56 Wąsosz Dolny st. 

7 

81-47/32 61 Pradzieje (ogólnie) 

Kultura przeworska – 

okres wpływów 

rzymskich 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,5 ha  

57 Wąsosz Dolny st. 

8 

81-47/33 61 Epoka kamienia – 

neolit 

Ślad osadnictwa 0,01 ha  

58 Wąsosz Dolny st. 

9 

81-47/34 61 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

59 Wąsosz Dolny st. 

10 

81-47/35 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

60 Wąsosz Dolny st. 

11 

81-47/36 - Epoka kamienia 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,1 ha  

61 Wąsosz Dolny st. 

12 

81-47/37 61 Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Punkt osadniczy 

? 

0,5 ha  

62 Wąsosz Dolny st. 

5 

81-47/38 - Epoka kamienia – 

neolit 

- - Stanowisko archi-

walne: znalezisko to-

porka kamiennego, 

neolit, brak lokalizacji 

63 Marianów st. 1 81-47/39 62 Pradzieje (ogólnie) Ślad osadnictwa 0,01 ha  

64 Płaczki st. 1 81-47/40 61 Epoka kamienia 

Kultura przeworska 

– okres wpływów 

rzymskich 

Wczesne średnio-

wiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Osada 

 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,5 ha Teren obecnie zale-

siony (młodnik) 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-325 

65 Płaczki st. 2 81-47/41 61 Epoka kamienia 

Epoka kamienia – 

paleolit schyłkowy 

Pradzieje (ogólnie) 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,1 ha  

66 Płaczki st. 3 81-47/42 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 1,0 ha  

67 Płaczki st. 4 81-47/43 - Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,1 ha  
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68 Płaczki st. 5 81-47/44 - Średniowiecze Ślad osadnictwa 0,01 ha  

69 Antonie st. 1 81-47/45 - Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

70 Antonie st. 2 81-47/46 - Okres nowożytny Punkt osadniczy 1,0 ha  

71 Dębie st. 9 81-47/47 - Epoka kamienia 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,1 ha  

72 Dąbrówka st. 3 81-47/48 - Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

73 Dąbrówka st. 4 81-47/49 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

74 Popów st. 17 81-47/50 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa  0,5 ha  

75 Popów st. 18 81-47/51 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

76 Popów st. 19 81-47/52 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

77 Popów st. 20 81-47/53 - - - - Stanowisko archi-

walne: 

znaleziska kilku to-

porków kamiennych 

na Górze Warownej 

78 Wąsosz Górny 

st. 22 

81-47/69 61 XVII - XIX w. Cmentarz 1 ha Przy kościele 

Arkusz AZP nr 81-48 

79 Kule st. 1 81-48/---- 63 Epoka kamienia – 

schyłkowy paleolit 

Pracownia krze-

mieniarska – 

punkt osadniczy 

0,5 ha Działki ewid. nr 617, 

618, 619, 620, 621 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-285 

80 Kule st. 5 81-48/---- 63 Epoka kamienia – 

schyłkowy paleolit 

Osada ? 0,5 ha Działki ewid. nr 723, 

724, 725, 726/1 

Nr rejestru zabyt -           

ków A-286 

81 Kule st. 6 81-48/---- 63 Epoka kamienia – 

schyłkowy paleolit  

Pracownia krze-

mieniarska – 

punkt osadniczy  

0,5 ha Działki ewid. nr 736, 

737, 738 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-287 

82 Kule st. 8 81-48/---- 63 Epoka kamienia – 

schyłkowy paleolit 

Pracownia krze-

mieniarska – 

punkt osadniczy 

0,5 ha Działki ewid. nr 744, 

745, 746 

Nr rejestru zabyt - 

ków 

A-288 

83 Kule st. 10 81-48/---- 63 Epoka kamienia – 

schyłkowy paleolit 

Osada ? 

 

0,5 ha Działki ewid. nr 830, 

831, 832, 833 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-289 

84 Kule st. 12 81-48/---- 63 Epoka kamienia – 

mezolit 

Osada 0,5 ha Działki ewid. nr 835, 

836/1, 837, 838 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-290 

85 Kule st. 13 81-48/---- 63 Epoka kamienia – 

schyłkowy paleolit 

Osada 0,5 ha Działki ewid. nr 834, 

835 

Nr rejestru zabyt – 

ków A-291 

Arkusz AZP nr 82-46 
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86 Florianów st. 1 82-46/ 9 49 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

87 Kamieńszczyzna 

st. 1 

82-46/10 39 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

88 Kamieńszczyzna 

st. 2 

82-46/11 39 Pradzieje (ogólnie) Ślad osadnictwa 0,01 ha  

89 Popów st. 1 82-46/12 55 Pradzieje (ogólnie) Ślad osadnictwa 0,1 ha Teren niemal całko-

wicie zniszczony 

90 Popów st. 2 82-46/13 54 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,5 ha  

91 Popów st. 3 82-46/14 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

92 Popów st. 4 82-46/15 54 Okres nowożytny Osada 0,5 ha  

93 Popów st. 5 82-46/16 55 Okres nowożytny Osada 0,1 ha  

94 Rębielice Królew-

skie st. 3 

82-46/17 37 Epoka kamienia 

Pradzieje (ogólnie) 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,1 ha  

95 Rębielice Królew-

skie st. 4 

82-46/18 37 Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa 0,01 ha  

96 Rębielice Królew-

skie st. 8 

82-46/19 36 Pradzieje - - Stanowisko archi-

walne: pradzieje,  

teren stanowiska cał-

kowicie zniwelowany 

97 Rębielice Królew-

skie st. 9 

82-46/20 38 Pradzieje (ogólnie) Ślad osadnictwa 0,01 ha  

98 Rębielice Królew-

skie st.10 

82-46/21 - Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

99 Rębielice Królew-

skie st.11 

82-46/22 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

100 Rębielice Królew-

skie st.12 

82-46/23 37 Okres nowożytny Osada 0,1 ha  

101 Rębielice Królew-

skie st.13 

82-46/24 36 Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Pradzieje (ogólnie) 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

 

0,1 ha 

 

102 Rębielice Królew-

skie st.14 

82-46/25 36 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

103 Zawady st. 2 82-46/56 48 Epoka kamienia 

Pradzieje 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,1 ha „Kuligi” 

104 Zawady st. 3 82-46/57 48 Pradzieje (ogólnie) Ślad osadnictwa 0,01 ha „Kuligi” 

105 Zawady st. 4 82-46/58 48 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,1 ha „Kuligi” 

106 Zawady st. 5 82-46/59 48 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha „Kuligi” 

107 Zawady st. 6 82-46/60 - Epoka kamienia – 

późny paleolit 

Ślad osadnictwa 0,01 ha  

 

 

 

 

Arkusz AZP nr 82-47 

108 Brzózki st. 1 82-47/ 7 58 Okres nowożytny Osada 0,5 ha Niszczone przez 

rzekę; badania ra-

townicze w 1973 r. 

Nr rejestru zabyt – 



 
WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 

 
37 

 

ków A-262 

109 Brzózki st. 2 82-47/ 8 58 Okres nowożytny Osada 0,1 ha Niszczone przez 

rzekę 

110 Brzózki st. 3 82-47/ 9 58 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

111 Brzózki st. 4 82-47/10 58 Okres nowożytny Osada 0,1 ha  

112 Brzózki st. 5 82-47/11 58 Okres nowożytny Osada 0,5 ha  

113 Brzózki st. 6 82-47/12 58 Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Okres nowożytny 

Osada 

Osada 

0,5 ha  

114 Brzózki st. 7 82-47/13 58 Pradzieje (ogólnie) 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,1 ha  

115 Brzózki st. 8 82-47/14 58 Epoka kamienia 

Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Pradzieje (ogólnie) 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

 

 

0,5 ha 

 

116 Brzózki st. 9 82-47/15 58 Okres nowożytny Osada 0,5 ha  

117 Brzózki st. 10 82-47/16 58 Okres nowożytny Osada 0,1 ha  

118 Brzózki st. 11 82-47/17 58 Epoka kamienia 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Osada 

0,1 ha  

119 Brzózki st. 12 82-47/18 58 Epoka kamienia 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Osada 

0,1 ha  

120 Brzózki st. 13 82-47/19 58 Epoka kamienia 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Osada 

0,1 ha  

121 Brzózki st. 14 82-47/20 58 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

122 Brzózki st. 15 82-47/21 66 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,01 ha  

123 Brzózki st. 16 82-47/22 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

124 Brzózki st. 17 82-47/23 58 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,1 ha  

125 Brzózki st. 18 82-47/24 58 Epoka kamienia – 

późny paleolit 

Pradzieje (ogólnie) 

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,1 ha  

126 Dąbrówka st. 1 82-47/25 58 Epoka kamienia – 

paleolit schyłkowy 

Ślad osadnictwa 0,1 ha  

127 Dabrówka st. 2 82-47/26 58 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,1 ha  

128 Nowa Wieś st. 3 82-47/28 66 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

129 Nowa Wieś st. 4 82-47/29 65 Okres nowożytny Osada 0,5 ha  

130 Nowa Wieś st. 5 82-47/30 63 Wczesne średnio-

wiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Osada 

0,5 ha  

131 Nowa Wieś st. 6 82-47/31 65 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

132 Nowa Wieś st. 7 82-47/32 65 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

133 Nowa Wieś st. 8 82-47/33 65 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

134 Nowa Wieś st. 9 82-47/34 64 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

135 Nowa Wieś st. 10 82-47/35 64 Epoka kamienia 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Osada 

0,5 ha  

136 Popów st. 6 82-47/36 55 Okres nowożytny Osada 0,1 ha  
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137 Popów st. 7 82-47/37 55 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

138 Popów st. 8 82-47/38 - Okres nowożytny Osada 0,5 ha  

139 Popów st. 9 82-47/39 55 Okres nowożytny Osada 0,5 ha  

140 Popów st. 10 82-47/40 55 Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 

Osada 

0,5 ha  

141 Zawady st. 1 82-47/47 56 Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa 0,1 ha  

142 Zawady st. 7 82-47/48 56 Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa 0,01 ha  

143 Zawady st. 8 82-47/49 - Okres nowożytny Ślad osadnictwa 0,1 ha  

144 Zawady st. 9 82-47/50 - Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

145 Zawady st. 10 82-47/51 57 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,1 ha Teren zalesiony 

146 Brzózki st. 19 82-47/53 58 Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Ślad osadnictwa 0,1 ha Znalezisko na dro-

dze (działka ewid. nr 

517), przy granicy z 

działką ewid. nr 474 

Arkusz AZP nr 82-48 

147 Nowa Wieś st. 1 82-48/10 64 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha Piaskownia, obecnie 

teren zalesiony 

148 Kule st. 2 82-48/11 63 Epoka kamienia – 

schyłkowy paleolit 

Obozowisko ? 0,1 ha Teren obecnie zale-

siony 

149 Nowa Wieś st. 2 82-48/22 64 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 0,01 ha  

150 Kule st. 9 82-48/23 63 Epoka kamienia – 

mezolit 

Ślad osadnictwa 0,1 ha Zagrożone wybiórką 

piasku 

151 Nowa Wieś st. 11 82-48/37 64 Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa  

Ślad osadnictwa 

0,1 ha  

152 Kule st. 11 82-48/55 63 Epoka kamienia – 

mezolit 

Osada ? 0,5 ha Na granicy obszaru 

81-48 i 82-48 

Arkusz AZP nr 83-46 

153 Rębielice Królew-

skie st.1 

83-46/36 18 Epoka kamienia 

Kultura łużycka – 

epoka brązu 

Pradzieje (ogólnie) 

Ślad osadnictwa  

Ślad osadnictwa 

Ślad osadnictwa 

0,5 ha  

(obszar pier-

wotny) 

Niemal całkowicie 

zniszczone wybiórką 

piasku 

154 Rębielice Kró-

lewskie st. 2 

83-46/37 18 Kultura łużycka – 

epoka brązu 

 

Osada 1,0 ha Nr rejestru zabyt – 

ków A-331 

155 Rębielice Królew-

skie st.6 

83-46/39 35 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 1,0 ha  

156 Rębielice Królew-

skie st.7 

83-46/40 35 Okres nowożytny Ślad osadnictwa 1,0 ha  

* numeracja stref „OW” według: Lidia Kamińska-Koj P.P.U.H. „ACER”, Wytyczne konserwatorskie do ochrony archeolo-
gicznych dóbr kultury w dorzeczu dolnego odcinka Liswarty oraz międzyrzecza Liswarty i Warty (w granicach gmin: Opa-
tów, Lipie, Popów), Częstochowa, wrzesień-październik 1994 r. 

 
Źródło: Dane udostępnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zbytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie, uzu-
pełnione na podstawie danych pozyskanych ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: wkz.katowice.pl oraz 

z portalu mapowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://mapy.zabytek.gov.pl, stan na dzień 31.10.2019 r.) 
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3.2.6. Inne obiekty i miejsca o walorach kulturowych 

Niezależnie od obiektów objętych ochroną konserwatorską, wymienionych w  pkt. 3.2.2 – 3.2.4 na terenie 

gminy Popów występują obiekty i miejsca o cennych walorach kulturowych: 

 w Wąsoszu Górnym: 

 pomnik – mauzoleum powstańców styczniowych „Gloria Victis” na Starym Cmentarzu, 

 miejsce bitwy 23.04.1863 r. wraz z kapliczką, 

 kamienny most w Zawadach, 

 Rębielska Góra z „Kamieniołomem Górnik” z ruinami dawnych pieców, tzw. wapiennikami, 

 pomnik upamiętniający powieszonych w czasie II wojny światowej w Brzózkach (działka nr ew.346/3). 

3.2.7. Dobra kultury współczesnej 

Zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za dobra kultury współcze-

snej należy rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak: pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich 

wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem 

współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna.  

Na terenie gminy Popów nie występują obiekty określone jako dobra kultury współczesnej.  

3.3. Uwarunkowania demograficzno-społeczne oraz warunki i jakość życia mieszkańców, w tym 

ochrony ich zdrowia 

3.3.1. Zagadnienia społeczne 

Demografia 

Jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy gminy oraz charakteryzu-

jących jej atrakcyjność są mieszkańcy. Liczba ludności gminy zmalała na przestrzeni badanych lat 2008-2018. 

Tabela 6. Liczba mieszkańców gminy w latach 2008-20185 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ogółem 6 036 6 088 6 065 6 068 6 036 5 996 5 988 5 961 5 968 5 925 5 883 

Liczba  

mężczyzn 
3 020 3 041 3 028 3 020 3 016 2 988 2 979 2 973 2 970 2 946 2 915 

Liczba  

kobiet 
3 016 3 047 3 037 3 048 3 020 3 008 3 009 2 988 2 998 2 979 2 968 

Źródło: dane GUS 

Najmniejsza liczba mieszkańców przypada na rok 2018 i wynosi 5 883 osób. Do 2009 roku obserwuje się 

niewielki wzrost liczby mieszkańców gminy, w 2010 spadek, w roku następnym niewielki, jednocyfrowy wzrost, 

a przez następne 4 lata ponownie spadek. W 2016 roku liczba ludności nieznaczenie wzrosła, a w dwóch 

kolejnych latach zmalała aż o 85 osób. W 2009 roku gminę zamieszkuje o 205 osób więcej w stosunku do 

roku 2018 i jest to najwyższa wartość (6 088). Liczba ludności gminy, pomimo wahań na przestrzeni ostatnich 

                                            
5 Stan na 31.12.2018 r. wg GUS  
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lat, maleje. W badanych latach, za wyjątkiem roku 2008, liczba kobiet przeważała nad liczbą mężczyzn. W sto-

sunku do powiatu kłobuckiego ludność zamieszkująca obszar gminy Popów wynosi zaledwie 6,9% ludności 

powiatu (w 2018 roku powiat kłobucki zamieszkiwało 84 924 osób). 

Tabela 7. Liczba mieszkańców w obrębach gminy Popów, na dzień 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Raport o stanie gminy Popów za 2018 rok 

Wśród wszystkich obrębów gminy, najwięcej osób mieszka w Zawadach (1003 osoby), a następnie w Rębie-

licach Królewskich (799 osób) i Popowie (694 osoby). W pozostałych obrębach liczba ludności nie przekracza 

0,5 tys. osób. Wśród nich, największe jest Wąsosz Górny (408 osób), a najmniejsze Kule (80 osób). 

Tabela 8. Ruch naturalny i migracyjny 

L.p. Obręb Liczba mieszkańców 

1 Annolesie (Marianów) 304 

2 Brzózki 203 

3 
Dąbrowa (Smolarze, 

Wrzosy) 
289 

4 Dąbrówka 202 

5 Dębie 290 

6 Florianów 143 

7 Kamieńszczyzna 223 

8 Kule 80 

9 Nowa Wieś 228 

10 Płaczki (Antonie, Lelity) 183 

11 Popów 694 

12 Rębielice Królewskie 799 

13 Wąsosz Dolny 249 

14 Wąsosz Górny 408 

15 Więcki 403 

16 Zawady 1003 

17 Zbory 223 

Rok 
Urodze-

nia 

Wskaźnik 

dynamiki 
Zgony 

Wskaźnik 

dynamiki 

Przyrost 

naturalny 

Saldo 

migracji 

Przyrost 

rzeczywisty 

Liczba zawar-

tych małżeństw 

2008 58 100 71 100 -13 -4 -17 52 

2009 60 103 49 69 11 +29 40 37 

2010 61 105 84 118 -23 +8 -15 32 

2011 52 90 63 89 -11 +14 3 33 

2012 47 81 66 93 -19 -2 -21 36 

2013 51 88 97 137 -46 +14 -32 27 
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Źródło: dane GUS 

Ogólne zmiany liczby mieszkańców gminy analizowane w latach 2008-2018 wykazały tendencję malejącą. 

Liczba ludności we wszystkich badanych latach, za wyjątkiem roku 2009 i 2011, malała. Zarówno liczba uro-

dzeń, jak i liczba zgonów utrzymują się na względnie stabilnym poziomie (względnym albowiem w badanym 

okresie liczba zgonów naprzemiennie wzrastała i malała), z zauważalną niewielką tendencją spadkową 

w przypadku urodzeń. Przyrost naturalny przyjmuje więc głównie wartości ujemne. Przyrost rzeczywisty, po-

mimo częściej występującego dodatniego salda migracji, przyjmuje w większości badanych lat wartości 

ujemne. Rok 2009 wykazuje największy przyrost rzeczywisty (+40) spowodowany przez największe dodatnie 

saldo migracji i dodatni przyrost naturalny, toteż na ten rok przypada największy przyrost ludności. Rok 2013 

wykazuje największy ujemny przyrost rzeczywisty (-32), na który wpływ miał w szczególności wysoki ujemny 

przyrost naturalny. Wielkość urodzeń i zgonów jest zmienna w czasie. W porównaniu z rokiem 2008 zarówno 

liczba urodzeń jak i zgonów zmalała. Wahania roczne zgonów są większe do urodzeń. Przyrost naturalny 

pozostaje dodatni tylko w roku 2009. Liczba urodzeń kształtuje się średnio na poziomie około 53 w skali roku 

a liczba zgonów na poziomie około 71. 

Tabela 9. Wskaźnik feminizacji  

Rok 
Mężczyźni  
w gminie  
Popów 

Kobiety  
w gminie  
Popów 

Wskaźnik 

feminizacji dla  
gminy Popów 

Wskaźnik 

feminizacji dla  
powiatu  

kłobuckiego 

Wskaźnik 

feminizacji dla  
województwa  

śląskiego 

2008 3020 3016 100 103 107 

2009 3041 3047 100 103 107 

2010 3028 3037 100 103 107 

2011 3020 3048 101 103 107 

2012 3016 3020 100 103 107 

2013 2988 3008 101 103 107 

2014 2979 3009 101 103 107 

2015 2973 2988 101 103 107 

2016 2970 2998 101 103 107 

2017 2946 2979 101 103 107 

2018 2915 2968 102 103 107 

Źródło: dane GUS 

2014 59 102 65 92 -6 -9 -15 34 

2015 46 97 62 87 -16 0 -16 34 

2016 49 84 74 104 -25 +18 -8 32 

2017 50 86 80 113 -30 +7 -23 38 

2018 50 86 68 96 -18 -12 -30 31 

Wskaźnik dynamiki (2008=100) 
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W badanym okresie wskaźnik feminizacji przyjmował wartość 100 w latach: 2008, 2009, 2010 i 2012, 102 

w roku 2018 oraz 101 w pozostałych latach. Liczba kobiet na 100 mężczyzn utrzymuje się więc na stałym 

poziomie w całym okresie. We wszystkich badanych latach wskaźnik feminizacji jest niższy zarówno od śred-

niej w powiecie kłobuckim (103), jak i w województwie śląskim (107). W 2018 roku liczba mężczyzn zmalała 

w stosunku do roku bazowego (2008) o 3,5%, natomiast liczba kobiet o 1,6%. 

Tabela 10. Ludność wg klas ekonomicznych 

Rok 

Liczebność wiekowa wg klas ekonomicznych 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

razem 
(% ogółu) 

Wskaźnik 
dynamiki 

kobiety 
(% ogółu) 

mężczyźni 
(% ogółu) 

razem 
(% ogółu) 

Wskaź-
nik dyna-

miki 

razem 
(% ogółu) 

Wskaź-
nik dyna-

miki 

2008 
1186 

(19,65%) 
100 

1723 
(28,55%) 

2077 
(34,41%) 

3800 
(62,96%) 

100 
1050 

(17,38%) 
100 

2009 
1182 

(19,42%) 
99,66 

1744 
(28,65%) 

2093 
(34,38%) 

3837 
(63,03%) 

100,97 
1069 

(17,56%) 
101,81 

2010 
1168 

(19,26%) 
98,48 

1729 
(28,51%) 

2108 
(34,76%) 

3837 
(63,26%) 

100,97 
1060 

(17,48%) 
100,95 

2011 
1164 

(19,18%) 
98,15 

1723 
(28,39%) 

2098 
(34,57%) 

3821 
(62,97%) 

100,55 
1083 

(17,85%) 
103,14 

2012 
1121 

(18,57%) 
94,52 

1722 
(28,53%) 

2019 
(33,45%) 

3831 
(63,47%) 

100,82 
1084 

(17,96%) 
103,24 

2013 
1075 

(17,93%) 
90,64 

1713 
(28,57%) 

2111 
(35,21%) 

3824 
(63,78%) 

100,63 
1097 

(18,30%) 
104,48 

2014 
1060 

(17,70%) 
89,38 

1708 
(28,52%) 

2086 
(34,84%) 

3794 
(63,36%) 

99,84 
1134 

(18,94%) 
108,00 

2015 
1032 

(17,31%) 
87,02 

1700 
(28,52%) 

2081 
(34,91%) 

3781 
(63,43%) 

99,50 
1148 

(19,26%) 
109,33 

2016 
1033 

(17,31%) 
87,10 

1699 
(28,47%) 

2076 
(34,79%) 

3775 
(63,25%) 

99,34 
1160 

(19,44%) 
110,48 

2017 
1013 

(17,10%) 
85,41 

1668 
(28,15%) 

2063 
(34,82%) 

3731 
(62,97%) 

98,18 
1181 

(19,93%) 
112,48 

2018 
971 

(16,51%) 
81,87 

1667 
(28,34%) 

2043 
(34,73%) 

3710 
(63,06%) 

97,63 
1202 

(17,34%) 
114,48 

Wskaźnik dynamiki (2008=100) 

Źródło: dane GUS 

W analizowanym okresie wystąpiło sukcesywne zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. 

W wieku produkcyjnym obserwuje się niewielkie zmniejszenie liczby ludności z 3800 w roku bazowym (2008), 

do 3710 w roku 2018, co można uznać za niekorzystne pod względem gospodarczym. W wieku produkcyjnym 

zmniejszyła się zarówno liczba kobiet, jak i liczba mężczyzn. Proporcje między płciami, w wieku produkcyjnym, 

przez wszystkie badane lata utrzymywały się na stosunkowo zbliżonym poziomie, a w 2017 roku były najwięk-

sze i wynosiły ok. 6,7%. Powiększyła się również grupa osób będąca w wieku poprodukcyjnym o ok. 14,5%. 

Zmniejszanie się udziału dzieci i młodzieży z jednocześnie wzrastającą liczbą osób w wieku poprodukcyjnym 

może w dalszej perspektywie przyczynić się do spowolnienia wzrostu gospodarczego gminy. 

Tabela 11. „Współczynnik obciążenia” ludności gminy 
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Źródło: dane GUS 

Współczynnik obciążenia mieszkańców gminy rozpatrywano pod względem liczby ludności w wieku niepro-

dukcyjnym i poprodukcyjnym przypadającej na 100 osób w wieku produkcyjnym. Liczba osób w wieku niepro-

dukcyjnym wynosi średnio ok. 58 osób na 100 w wieku produkcyjnym, natomiast liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym średnio ok. 29 osób na 100 osób w wieku produkcyjnym. W badanych latach liczba ludności 

w wieku produkcyjnym utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyj-

nym stopniowo wzrasta, z jednym niewielkim spadkiem w roku 2010. 

Tabela 12. Saldo migracji ludności gminy 

Rok 

Napływ Odpływ 

ogółem z miast ze wsi 
z zagra-

nicy 
ogółem 

do 

miast 
na wieś 

za gra-

nicę 

saldo mi-

gracji 

2008 50 22 27 1 54 24 30 0 -4 

2009 90 44 45 1 61 29 32 0 +29 

2010 65 28 37 0 57 32 25 0 +8 

2011 62 31 31 0 48 27 19 0 +14 

2012 60 25 35 0 62 27 35 0 -2 

2013 66 45 19 2 52 24 28 0 +14 

2014 37 18 19 0 46 33 13 0 -9 

2015 0 15 23 0 0 32 25 0 0 

2016 58 34 23 1 40 23 17 0 +18 

2017 58 32 26 0 51 30 21 0 +7 

2018 49 24 25 0 61 35 26 0 -12 

Źródło: dane GUS 

Rok 
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym 

przypadająca na 100 osób w wieku produk-
cyjnym 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
przypadająca na 100 osób w wieku produk-

cyjnym 

2008 58,8 27,6 

2009 58,7 27,9 

2010 58,1 27,6 

2011 58,8 28,3 

2012 57,6 28,3 

2013 56,8 28,7 

2014 57,8 29,9 

2015 57,7 30,4 

2016 58,1 30,7 

2017 58,8 31,7 

2018 58,6 32,4 
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W gminie Popów nie występują duże zmiany migracyjne ludności. Ujemne saldo migracji pojawiło się w roku 

2008, 2012, 2014 i 2018, osiągając odpowiednio wartość -4, -2, -9 i -12. Najwyższy skok nastąpił z roku 2008 

na 2009 z -4 na +29. Najwyższa dodatnia wartość +29 wystąpiła w roku 2009, natomiast najniższa -12 w 2018 

roku. Pod względem wymiany ludności gminy najważniejszą rolę odgrywały przemieszczenia krajowe. W ba-

danym okresie w gminie zamieszkało jedynie 5 osób z zagranicy. 

Prognoza ludności 

Ze względu na brak dostępnych danych statystycznych dotyczących prawdopodobnych zmian liczby ludności 

dla gminy, należy bazować na prognozie demograficznej opracowanej dla powiatu kłobuckiego na lata 2014-

2050.  

Szacuje się, że w roku 2048 liczba mieszkańców w powiecie kłobuckim zmniejszy się o ok. 9 260 osób, więc 

ubytek liczby ludności w stosunku do 2018 r. wyniesie ok.12,24%. 

Prognozowany sukcesywny spadek następuje przez cały okres przyszłych 30 lat. W przypadku obszarów 

wiejskich powiatu szacuje się, że liczba mieszkańców zmniejszy się o ok. 7 736 osób, więc ubytek liczby lud-

ności w stosunku do roku 2018 wyniesie ok. 11,46%. Liczba ludności w miastach prawdopodobnie również 

zmaleje o ok. 1 524 osób, więc ubytek wyniesie ok. 8,73%. Dotychczasowe prognozy demograficzne przewi-

dują zmniejszenie się ludności, jednak na zmianę szacowanych prognoz wg GUS może mieć wpływ wiele 

czynników nawet na szczeblu ogólnokrajowym. Przy jednoczesnym systematycznym wzroście przeciętnej dłu-

gości trwania życia oraz rekomendowanej poprawie warunków mieszkaniowych, można przewidywać, że 

liczba ludności gminy utrzyma się na stałym poziomie. 

Warunki mieszkaniowe  

Na budownictwo mieszkaniowe w gminie składa się przede wszystkim budownictwo prywatne. Ze względu na 

rolniczy charakter obszaru dominuje zabudowa zagrodowa.  

Zabudowa zagrodowa występuje we wszystkich wsiach gminy i jest skoncentrowana przede wszystkim wzdłuż 

tras komunikacyjnych. Największa koncentracja budynków mieszkalnych występuje w rejonach miejscowości: 

Rębielice Królewskie, Więcki, Dębie, Dąbrowa. Inny układ przestrzenny występuje w miejscowości Zawady, 

Popów i Wąsosz Górny, gdzie zabudowa tworzy również koncentryczną strukturę. 

Tabela 13. Zasoby mieszkaniowe 

Rok 

Mieszkania Izby 
pow. użytkowa 

[m2] 
pow. użytkowa 

[m2] 

ogółem 
w tym 

własność 
gminy 

ogółem 
w tym 

własność 
gminy 

ogółem 
w tym 

własność 
gminy 

1 mieszkania 
na 
1 osobę 

2008 1768 - 7795 - 165012 - 93,3 27,3 

2009 1787 16 7904 - 167514 803 93,7 27,5 

2010 1833 - 8466 - 178528 - 97,4 29,4 

2011 1845 - 8539 - 180476 - 97,8 29,7 

2012 1858 - 8610 - 182111 - 98,0 30,2 

2013 1869 15 8671 - 183690 717 98,3 30,6 

2014 1876 - 8707 - 184758 - 98,5 30,9 
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2015 1883 12 8746 - 186154 571 98,9 31,2 

2016 1904 4 8863 - 188697 208 99,1 31,6 

2017 1919 - 8937 - 190577 - 99,3 32,3 

2018 1929 7 8989 - 191559 420 99,3 32,6 

Źródło: dane GUS 

W badanym okresie sukcesywnie wzrasta liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa, powierzchnia użyt-

kowa 1 mieszkania oraz przypadająca na 1 osobę. W 2018 roku w stosunku do roku bazowego 2008 przybyło 

161 mieszkań, 1194 izby oraz 26 547 m² powierzchni użytkowej. Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wzro-

sła o 6,0 m², natomiast w przeliczeniu na 1 osobę o 5,3 m². Świadczy to o polepszaniu się warunków miesz-

kaniowych w gminie. 

Tabela 14. Struktura bezrobocia w gminie Popów 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: dane GUS 

Ogólna liczba osób bezrobotnych wzrastała do roku 2010, w roku 2011 spadła o 5 osób, a w roku kolejnym 

wrosła o 50 osób. Od roku 2013 liczba ta sukcesywnie zaczęła maleć, co świadczy o wzrastającej ilości 

miejsc pracy na obszarze gminy. W ostatnim z badanych lat liczba bezrobotnych nieznacznie wzrosła – 

o 6 osób w stosunku do wcześniejszego roku. Wśród bezrobotnych nie dominują ani mężczyźni ani kobiety. 

W niektóre lata przewyższała liczba mężczyzn, a w niektóre liczba kobiet. Ostatni badany rok 2018 charak-

teryzuje się znacznym spadkiem bezrobocia (ok. 3,6% bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyj-

nym). W stosunku do najwyższej wartości stopy w 2012 roku (7,5%), bezrobocie w 2018 roku zmniejszyło się 

ponad dwukrotnie. 

Rok Mężczyźni Kobiety Ogółem 
Wskaźnik 

dynamiki 

Udział bezrobotnych gminy 

w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym (%) 

2008 62 55 117 100 3,1 

2009 81 92 173 147,86 4,5 

2010 118 124 242 206,84 6,3 

2011 115 122 237 202,56 6,2 

2012 147 140 287 245,30 7,5 

2013 150 129 279 238,46 7,3 

2014 125 126 251 214,53 6,6 

2015 120 117 238 203,42 6,3 

2016 65 89 154 131,62 4,1 

2017 51 75 126 107,69 3,4 

2018 59 73 132 112,82 3,6 
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Tabela 15. Bezrobocie w gminie Popów, powiecie kłobuckim, województwie śląskim i w kraju,  
w latach 2008-2018 

Źródło: dane GUS 

Stopa bezrobocia rejestrowanego zarówno w powiecie kłobuckim, jak i w wojewódzkie śląskim i w całym kraju, 

rosła do roku 2013, gdzie osiągnęła wartość 15% w powiecie, 11.3 w województwie i 13,2 w kraju. W przy-

padku powiatu kłobuckiego wartość stopy bezrobocia w 2013 roku była prawie dwukrotnie wyższa niż w roku 

bazowym (2008). Stopa bezrobocia rejestrowego w powiecie kłobuckim, we wszystkich badanych latach była 

wyższa niż stopa dla województwa śląskiego, oraz nieco wyższa w stosunku do stopy dla Polski w latach 

2011-2018. Najwyższe bezrobocie wystąpiło w 2013 r. i w przypadku powiatu kłobuckiego osiągnęło aż 15%. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Popów, w roku 

2018, jest niższy od udziału bezrobotnych, zarówno w powiecie kłobuckim jak i w całym kraju oraz niewiele 

wyższy niż w województwie śląskim.  

Oświata i wychowanie  

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświaty: 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Popowie, ul. Jana Długosza 7, w skład którego wchodzi 

przedszkole i szkoła podstawowa im. Jana Długosza, 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym, ul. Witosa 11, w skład którego wchodzi 

przedszkole i szkoła podstawowa im. Romualda Traugutta, 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Reymonta w Rębielicach Królewskich, ul. Szkolna 1, w skład 

którego wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa im. Władysława Stanisława, 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Więckach, ul. Szkolna 1, w skład którego wchodzi przed-

szkole i szkoła podstawowa im. Stefanii Sempołowskiej, 

Rok 

Udział bezrobotnych  
zarejestrowanych  
w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym [%] 

Stopa bezrobocia  
rejestrowanego [%] 

gmina Po-
pów 

powiat 
kłobucki 

województwo 
śląskie 

Polska powiat 
kłobucki 

województwo ślą-
skie 

Polska 

2008 3,1 4,4 4,0 6,0 7,9 6,9 9,5 

2009 4,5 6,2 5,6 7,7 11,0 9,4 12,1 

2010 6,3 7,2 6,0 7,9 12,2 10,0 12,4 

2011 6,2 7,9 6,2 8,0 13,2 10,2 12,5 

2012 7,5 8,6 6,9 8,7 14,6 11,1 13,4 

2013 7,3 9,1 7,1 8,8 15,0 11,3 13,4 

2014 6,6 7,7 6,1 7,5 12,9 9,6 11,4 

2015 6,3 7,0 5,2 6,5 11,5 8,2 9,7 

2016 4,1 5,6 4,3 5,6 9,1 6,6 8,2 

2017 3,4 4,6 3,4 4,6 7,4 5,1 6,6 

2018 3,6 4,6 2,9 4,2 7,3 4,3 5,8 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/3299?backUrl=%2FBDL%2Fdane%2Fpodgrup%2Ftablica
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/3299?backUrl=%2FBDL%2Fdane%2Fpodgrup%2Ftablica
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/3299?backUrl=%2FBDL%2Fdane%2Fpodgrup%2Ftablica
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/cechy/3299?backUrl=%2FBDL%2Fdane%2Fpodgrup%2Ftablica
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 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Zawadach, ul. Szkolna 8, w skład którego wchodzi przed-

szkole i szkoła podstawowa im. św. Jana Pawła II. 

Tabela 16. Liczba uczniów w placówkach szkolnych i przedszkolne gminy w 2018 roku 

Miejscowość Szkoła 
Liczba 

uczniów 
ogółem 

Liczba 
uczniów 
szkoły 

podsta-
wowej 

Liczba 
uczniów 
szkoły 

podsta-
wowej 

Liczba 
uczniów 
gimna-
zjum 

Popów Gminny ZS-P nr 1 183 134 49 - 

Wąsosz Górny Gminny ZS-P nr 2 128 90 38 - 

Rębielice Kró-

lewskie 
Gminny ZS-P nr 3 105 74 31 - 

Więcki Gminny ZS-P nr 4 121 91 30 - 

Zawady Gminny ZS-P nr 5 173 81 41 51 

Źródło: Raport o stanie gminy Popów za 2018 rok 

Łączna liczba uczniów w 2018 w gminnych placówkach szkolnych i przedszkolnych wynosiła 665, z czego 

większość – ok. 71% stanowili uczniowie szkół podstawowych. 

Ochrona zdrowia  

W gminie Popów znajduje się Gminny Ośrodek Zdrowia ul. PCK 4 w Popowie, posiadający poradnię medycyny 

rodzinnej oraz poradnię położniczą i ginekologiczną, a także dwa Wiejskie Ośrodki Zdrowia, w Wąsoszu Gór-

nym przy ul. Witosa 8 i w Rębielicach Królewskich przy ul. Głównej 24. 

Na terenie gminy funkcjonują trzy apteki, w Zawadach (ul. Częstochowska 8), Popowie (ul. Pajęczańska 1/3) 

oraz w Wąsoszu Górnym (ul. Zamojskiego 73), a także dwa punkty apteczne w: Rębielicach Królewskich 

(ul. Główna 34) i Zawadach (ul. Częstochowska 12). 

W Zawadach, w budynku Urzędu Gminy Popów, działa również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Kultura i religia  

Działalność kulturalną w gminie Popów organizuje i prowadzi Gminne Centrum Kultury w Popowie, przy 

ul. Strażackiej 2. Jest to instytucja samorządowa, która realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji 

i upowszechniania kultury. Wśród propozycji Ośrodka są m.in. zajęcia nauki gry na instrumentach, śpiew sce-

niczny, zajęcia plastyczne, taniec nowoczesny z elementami hip-hopu, disco, jazzu i funky, taniec ZUMBA, 

tenis stołowy. 

W Popowie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Strażackiej 2. Do dyspozycji jest księgozbiór 

liczący ponad dwanaście tysięcy woluminów, z czego ponad trzy tysiące to książki dla dzieci. Charakter zbio-

rów jest uniwersalny, co oznacza, że składają się nań różnorodne pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. 

Biblioteka gromadzi, przechowuje i wypożycza książki. Udostępnia także wybrane pozycje na miejscu, w czy-

telni. 
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W gminie organizowane są liczne, cieszące się popularnością wśród ludności gminy festyny i imprezy, m.in. 

Dożynki Gminne, Dzień Sołtysa, Gminny Dzień Kobiet, obchody rocznic Powstania Styczniowego, Insceniza-

cja Bitwy pod Wąsoszem i pokaz współczesnego sprzętu wojskowego, Uroczyste obchody Święta Niepodle-

głości 11 Listopada, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wiele innych wydarzeń. 

W gminie Popów znajdują się: 

 kościoły: 

 kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa Robotnika w Popowie przy ul. Wieluńskiej 28a, na-

leżący do dekanatu Miedźnowskiego w archidiecezji częstochowskiej, 

 kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Rocha Wyznawcy w Rębielicach Królewskich przy ul. Głów-

nej 28, należący do dekanatu kłobuckiego w archidiecezji częstochowskiej, 

 kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym przy ul. Rynek 2, 

należący do dekanatu Pajęczańskiego w archidiecezji częstochowskiej. 

 cmentarze: 

 cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Wąsoszu Górnym, 

 stary cmentarz w Wąsoszu Górnym, 

 cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Popowie, 

 cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Rębielicach Królewskich. 

Sport, rekreacja i turystyka  

Zaplecze sportowo-rekreacyjne gminy tworzą: 

 stadion sportowy przy ul. Szkolnej w Zawadach, który posiada boisko do piłki nożnej (pełnowymiarowe 

i treningowe, 250 miejsc siedzących), 

 boiska do piłki nożnej przy Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie, Wąsoszu Górnym, Rę-

bielicach Królewskich, 

 boiska do koszykówki i siatkówki w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie, 

 odkryte (asfaltowe) boiska do siatkówki i koszykówki w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rę-

bielicach Królewskich, Wąsoszu Górnym oraz w Więckach, 

 obiekty sportowe całoroczne (hala sportowa, pływalnia) przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Wię-

ziennej w Kulach. 

Wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy zajmuje się Klub Sportowy „Li-

swarta” Popów, w skład którego wchodzą drużyny piłki nożnej zarówno seniorów, jak i grup młodzieżowych: 

juniorów, młodzików, orlików i żaków. 

Stopień przystosowania obszaru gminy dla potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego oceniany jest na pod-

stawie dostępności komunikacyjnej, istniejącej bazy noclegowej i gastronomicznej, urządzeń aktywnego wy-

poczynku oraz dostępności innych usług dla turystów.  

Gmina Popów posiada dogodne położenie komunikacyjne. Znajduje się w strefie oddziaływania miast powia-

towych Kłobuck i Częstochowa. Gmina posiada również dogodne położenie geograficzne, dzięki czemu dys-

ponuje licznymi warunkami sprzyjającymi turystyce i rekreacji. Usytuowanie w dolinie rzeki Warty i Liswarty 

wraz z kompleksami leśnymi w sąsiedztwie stanowi duży walor przyrodniczo-krajobrazowy. Koryto rzeki 
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w wielu miejscach dochodzi do stromego zbocza doliny z jednej strony, a kończy się płaskim brzegiem rzeki 

(dno doliny) po przeciwnej stronie. Liswarta tworzy liczne zakola i odnogi, opływając niezwykle urokliwe wyspy 

porośnięte olchami, topolami i różnorodną roślinnością nadrzeczną i łąkową. Ponadto, w gminie występują 

cenne sakralne obiekty zabytkowe. Gmina posiada więc potencjał do rozwoju turystyki, w szczególności tury-

styki wypoczynkowej, przyrodniczej, krajoznawczej i kulturowej oraz agroturystyki. Stan infrastruktury tury-

stycznej jest zadawalający.  

Gmina dysponuje dość zróżnicowaną bazą noclegową i gastronomiczną. Obecnie na obszarze gminy działa 

sześć obiektów turystycznych tj.  

 ośrodek wczasowy „Jaskółka” w Zawadach, 

 ośrodek wypoczynkowy „Paradise” w Zawadach, 

 ośrodek wypoczynkowy „Niedźwiadek” w Zawadach, 

 ośrodek wypoczynkowy „Pod Grzybkiem” w Zawadach, 

 ośrodek kempingowy „Krecik” w Zawadach, 

 ośrodek wypoczynkowy „Słoneczny Brzeg” w Zawadach, 

 dwa gospodarstwa agroturystyczne w Brzózkach. 

Znajdują się również punkty obsługi turystów zmotoryzowanych – stacje benzynowe oraz sklepy spożywczo-

przemysłowe. Brakuje natomiast centrum informacji turystycznej.  

Przez teren gminy wytrasowano szlaki rowerowe: 

 w ramach produktu turystycznego „Liswarciański Szlak Rowerowy”: 

 Liswarciański Szlak Rowerowy (Wąsosz Górny – Krzepice – Woźniki) na terenie gminy Popów prowa-

dzony przez Popów, dalej w kierunku Rębielic Szlacheckich, 

 Szlak Opatówki (Wąsosz Górny – Zawady – Kłobuck – Zalew Zakrzew) na terenie gminy Popów pro-

wadzony przez Kamieńszczyznę, Rębielice Królewskie, dalej w kierunku Opatowa, 

 Szlak Białej Okszy – rozpoczynający się w Zawadach, na terenie gminy Popów, prowadzony ul. Wypo-

czynkową, dalej w kierunku Zbiornika Ostrowy, 

oraz: 

 Szlak Kłobucki rozpoczynający się w Wąsoszu Górnym, na terenie gminy Popów prowadzony przez 

Dąbrówkę, Popów, Zawady, dalej w kierunku miejscowości Mokra. 

Ponadto rzeką Wartą i Liswartą prowadzi trasa spływu kajakowego, o przebiegu Zawady – Suchany – Brzózki 

– Władysławów – Nowa Wieś – Mszyce – Kule – Wąsosz Górny. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Na terenie gminy działa sześć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to jednostki zlokalizowane we 

wsiach: Dębie, Rębielice Królewskie, Popów, Wąsosz Górny, Więcki, Zbory.  

Gmina podlega pod Komendę Powiatową Policji w Kłobucku, jednakże na jej terenie nie ma zlokalizowanego 

punktu policyjnego. 

W miejscowości Kule znajduje się Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. 

3.3.2. Zagadnienia gospodarcze 

Działalność gospodarcza 
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Na terenie gminy funkcjonują liczne zakłady produkcyjno-usługowe, a także sklepy małopowierzchniowe od-

grywające istotną rolę w zaopatrywaniu ludności w podstawowe produkty. Do najbardziej rozpowszechnionych 

form działalności gospodarczych na obszarze gminy zalicza się mikroprzedsiębiorstwa. Główne obiekty usłu-

gowe zlokalizowane są przy szlakach komunikacyjnych i większych skrzyżowaniach zapewniając ogólny do-

stęp do usług. 

Tabela 17. Podmioty gospodarcze w gminie wpisane do rejestru REGON 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: dane GUS 

W badanych latach 2009-2018 liczba podmiotów gospodarczych w gminie wzrastała niemal z roku na rok. 

W 2018 roku zanotowano ogółem 540 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, z czego 

wyrejestrowanych zostało 20, a nowo utworzonych 61. Podmioty w sektorze prywatnym w 2018 roku stanowiły 

95% wszystkich podmiotów. 

Tabela 18. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON w podziale na sekcje Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności w 2018 roku w gminie Popów 

Sekcja Ogółem 

w tym: 

Sektor 
publiczny 

Sektor 

prywatny 

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 23 0 23 

B – górnictwo i wydobywanie 6 0 6 

C – przetwórstwo przemysłowe 108 0 104 

D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

1 0 1 

E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 
0 0 0 

F – budownictwo 87 0 87 

G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

128 0 128 

Rok 
Podmioty gospodarcze 

ogółem 

Sektor publiczny 

ogółem 

Sektor prywatny 

ogółem 

2009 426 18 408 

2010 448 20 428 

2011 447 20 427 

2012 466 20 446 

2013 471 20 451 

2014 479 20 458 

2015 480 20 459 

2016 497 20 475 

2017 507 21 480 

2018 540 21 513 
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H – transport i gospodarka magazynowa 39 0 38 

I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
10 0 9 

J – informacja i komunikacja 4 0 4 

K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 16 0 16 

L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 0 1 

M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 29 0 29 

N – działalność w zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca 
10 0 10 

O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
8 2 6 

P – edukacja 22 17 5 

Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 19 1 18 

R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8 1 7 

S – pozostała działalność usługowa 

21 0 21 T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

U – organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 

Ogółem 540 21 513 

Źródło: dane GUS 

Na terenie gminy działają podmioty gospodarcze głównie z sektorów tj. handel (G), przetwórstwo przemysłowe 

(C), budownictwo (F), transport (H), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M), rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo (A) i edukacja (P). Do licznych zakładów produkcyjno-usługowych należą m. in. te 

z branży przetwórstwa warzyw i owoców: Z.H. „ALTEX” Kowalski Leszek w Wąsoszu Dolnym, Fruktus Agros 

Nova Sp. z o.o. w Wąsoszu Dolnym, POL-PTAK BIS Agnieszka Bebłot w Popowie, Ogródek Dziadunia Cze-

sław Ślusarczyk Sp. j. w Wąsoszu Dolnym, VITMAR Maria Korkus w Dębiu, GLOBAL Andrzej Dębowski w Po-

powie, Z.P.H. Wojna Sp. z o.o. Piotr Wojna w Dąbrowie, Z.P.H. „PTAK” Józef Ptak w Więckach, a także zakład 

z branży wyrobów betonowych 4 GLOBE Czupryna Sp. j. w Zawadach. 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna  

Gmina Popów jest typowo rolniczą gminą, w której ogólna powierzchnia użytków rolnych stanowi ok. 63,7% 

powierzchni gminy, w tym grunty orne 58,1% i użytki zielone 3,8%.  

 

Tabela 19. Struktura użytkowania gruntów – 2018 r. 

L.p. Rodzaj gruntu [ha] 

1 Użytki rolne ogółem 6479,5690 

2 Grunty orne 5910,3168 

3 Sady 5,5690 

4 Użytki zielone Łąki 145,6677 
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Źródło: Dane z Urzędu Gminy Popów 

 
Na terenie gminy Popów grunty klasy I i II nie występują. Udział użytków III klasy bonitacyjnej stanowi ok. 1,6% 

ogólnej powierzchni gminy. W gminie występują głównie grunty słabej jakości i stanowią ok. 86,5% ogólnej 

powierzchni użytków rolnych. Grunty średniej jakości to ok. 13.3% a dobrej ok. 0,2% ogólnej powierzchni 

użytków rolnych. Gleby dobrej jakości występują w obrębach: Florianów, Zbory, Popów i Rębielice Królewskie. 

Najgorszymi warunkami do produkcji rolnej, z uwagi na największy udział gleb słabej jakości w powierzchni 

użytków rolnych obrębu, charakteryzują się obręby: Lelity i Nowa Wieś.  

Największy udział wśród poszczególnych klas jakości gleb w gruntach ornych mają grunty klasy V – słabej 

jakości (ok. 50,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych), następnie grunty klasy VI – najsłabszej jakości 

(ok. 36,9% ogólnej powierzchni gruntów ornych) i klasy IV – średniej jakości (ok. 12,2% ogólnej powierzchni 

gruntów ornych). Najmniejszy udział maja grunty III klasy bonitacyjnej (ok. 0,1% ogólnej powierzchni gruntów 

ornych). 

Wśród użytków zielonych grunty klasy III również stanowią najmniej liczną grupę (ok. 1,6% ogólnej po-

wierzchni użytków zielonych). Największą grupę stanowią grunty klasy VI (ok. 36,4% ogólnej powierzchni 

użytków zielonych), a następnie grunty klasy V (ok. 31,7% ogólnej powierzchni użytków zielonych) i IV (30,3% 

ogólnej powierzchni użytków zielonych). 

Przydatność rolnicza gleb w gminie Popów warunkuje prowadzenie produkcji rolnej. 

Pod względem wielkości gospodarstw rolnych, najwięcej jest gospodarstw małych do 5 ha stanowiących 

ok. 79% wszystkich gospodarstw, następnie gospodarstw średnich (5-10 ha) ok. 13% oraz gospodarstw du-

żych (10-15 ha) ok. 4%. Na terenie gminy występuje również ok. 1% gospodarstw powyżej 15 ha.  

W Rębielicach Królewskich występują gospodarstwa rolne o największych powierzchniach (średnia po-

wierzchnia gospodarstwa ok. 6,6 ha), natomiast gospodarstwa o najmniejszych powierzchniach występują 

w obrębie Annolesie (średnia powierzchnia gospodarstwa ok. 2 ha).  

Głównie uprawia się zboża (żyto, pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies) i ziemniaki. Gmina posiada dogodne 

warunki do uprawy ziemniaków. Największe plony zbóż uzyskuje się w obrębach: Rębielice Królewskie, 

Więcki, Zawady i Wąsosz Górny, a największe plony ziemniaków w obrębach: Dębie, Rębielice Królewskie, 

Popów, Dąbrówka, Florianów, Marianów i Zbory.  

Hodowla skoncentrowana jest głównie na produkcji trzody chlewnej, której największe ilości występują w ob-

rębach: Zbory, Rębielice Królewskie i Florianów. W gminie hoduje się również bydło, owce i konie. 

Problemem jest duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych z przewagą niewyspecjalizowanej, głównie małoob-

szarowej produkcji rolnej. Największe rozdrobnienie, określające średnią ilość działek w gospodarstwie, wy-

stępuje w obrębach: Rębielice Królewskie, Nowa Wieś, Wąsosz Dolny i Więcki. 

Melioracje 

 Melioracje podstawowe 

Obszar gminy Popów znajduje się w dorzeczu dwóch rzek – Liswarty i Warty. Jest odwadniany przez 

rzekę Liswartę z dopływem Górnianki i Białej Okszy, oraz przez rzekę Wartę. Odcinek Warty w obszarze 

Pastwiska 242,9905 
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gminy jest nieuregulowany ze względu na zachowanie naturalnego stanu istniejących walorów przyrodni-

czych. Natomiast koryto rzeki jest na bieżąco czyszczone i konserwowane. Rzeka Górnianka i jej dopływ 

Dziunia poddawane były zabiegom konserwacyjnym w 2011 r.  

 Melioracje szczegółowe 

Na terenie gminy Popów, która posiada typowo rolniczy charakter, brak jest obszarów z rozbudowaną 

siecią rowów melioracyjnych. Jedynie w obrębie Florianów melioracje szczegółowe stanowią niewielkie 

obszary rowów nawadniająco-odwadniających łąki i grunty orne. Rowy melioracji szczegółowej występu-

jące również w obrębach: Rębielice Królewskie, Kamieńszczyzna i Zawady oraz istniejące stawy wystę-

pują sporadycznie i spełniają swoją rolę zabezpieczając przed lokalnymi podtopieniami w przypadkach 

obfitych deszczy i utrzymaniu właściwego poziomu wód gruntowych z powodu braku opadów. 

Na terenie gminy Popów system melioracji wymaga poprawy tylko w nieznacznym stopniu. Część cieków jest 

pozarastana co przyczynia się do lokalnych podtopień w okresach wiosennych. 

3.4. Charakterystyka przestrzenna gminy 

3.4.1. Stan prawny gruntów 

W gminie zdecydowana większość gruntów znajduje się w posiadaniu osób prywatnych. Własność prywatna 

stanowi ok. 73,4% powierzchni ogólnej gminy. Największy udział własności prywatnej w powierzchni poszcze-

gólnych obrębów występuje we wsiach: Zbory (97,9%), Marianów (97,7%), Florianów (97,3%), Dąbrówka 

(96,2%), Annolesie (96,2%). Własność publiczną stanowi ok. 26,6% powierzchni gminy Popów. Największym 

udziałem gruntów publicznych charakteryzują się obręby: Wąsosz Górny (62,0%), Dąbrowa (56,9%), Zawady 

(52,3%) i Dębie (34,5%). 

Na własność publiczną składają się grunty: Agencji Nieruchomości Rolnych (1,7% powierzchni ogólnej sektora 

publicznego), Państwowego Gospodarstwa Leśnego (49,4% powierzchni ogólnej własności publicznej), wła-

sność komunalna (0,1% powierzchni ogólnej sektora publicznego) i grunty pozostałe (48,8% powierzchni ogól-

nej własności publicznej). 

Na własność prywatną składają się grunty: gospodarstw rolnych (91,4% powierzchni ogólnej własności pry-

watnej), nieruchomości rolnych (7,7% powierzchni ogólnej własności prywatnej), grunty spółdzielni (0,1% po-

wierzchni ogólnej własności prywatnej) i grunty pozostałe (0,8% powierzchni ogólnej własności prywatnej). 

3.4.2. Stan zainwestowania gminy 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można wyróżnić następujące strefy o odmiennym charakterze: 

 doliny rzek Warty i Liswarty z towarzyszącymi terenami lasów, zadrzewień, łąk i istniejących ośrodków 

wypoczynkowych i kempingowych, 

 tereny o użytkowaniu rolnym z układami osiedleńczymi, 

 wielkopowierzchniowe kompleksy leśne, w tym lasy skarbu państwa posiadające status lasów ochronnych. 

Układy przestrzenne terenów osiedleńczych tworzą historycznie ukształtowane formy poszczególnych jedno-

stek osadniczych. Przeważają wsie rzędówki o polach prostopadle bądź skośnie położonych po jednej lub obu 
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stronach drogi. Droga na obszarze zabudowanym pełni rolę ulicy. Charakter zabudowy i formy architekto-

niczne są różnorodne nawet w bezpośrednim sąsiedztwie. Można stwierdzić wyraźny wzrost udziału budow-

nictwa jednorodzinnego w stosunku do tradycyjnej zabudowy zagrodowej. 

Układy przestrzennie złożone tworzą zabudowania wsi Zawady i Wąsosz Górny. Miejscowości o charakterze 

przysiółków (przeważnie o charakterze przydrożnym) to: Płaczki, Lelity, Antonie, Smolarze i Wrzosy (koło Dą-

browy), Popów, Kamieńszczyzna Dolna. 

Do terenów ukształtowanej zabudowy można zaliczyć osiedla zabudowy jednorodzinnej realizowane na pod-

stawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Zawady. 

W pozostałych obrębach zabudowa występuje w formie ciągów przydrożnych. Stopień zainwestowania powo-

duje, że wprowadzanie nowej zabudowy ograniczone jest do zabudowy luk budowlanych. 

Istotne elementy przestrzenne w krajobrazie gminy stanowią: droga wojewódzka nr 491, magistralna linia ko-

lejowa nr 131 – relacji Chorzów Batory – Tczew oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne: 

 110 kV relacji SE Rębielice – SE Działoszyn, 

 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew, Joachimów – Trębaczew. 

Obecnie dominującą rolę w systemie osadniczym gminy odgrywa miejscowość Zawady – ośrodek usług o zna-

czeniu lokalnym. W strukturze gminy wyróżniają się także miejscowości Wąsosz Górny oraz Popów, dobrze 

wyposażone w usługi oraz posiadające dogodne uwarunkowania komunikacyjne. Terenami predystynowa-

nymi dla lokalizacji funkcji mieszkaniowej, usługowej są miejscowości: Zawady, Popów; dla funkcji produk-

cyjno-usługowej – rejon dawnej stacji PKP Miedźno; dla funkcji turystyczno-rekreacyjnej miejscowości: Za-

wady, Zbory, Popów, Nowa Wieś, Wąsosz Górny. 

Sposób zagospodarowania gminy przedstawia rysunek Studium – „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego” 

w skali 1:20 000.  

3.5. Układ komunikacyjny 

3.5.1. Układ drogowy 

Gmina Popów posiada dogodne połączenia drogowe z Działoszynem, Kłobuckiem, Wieluniem i Częstochową, 

Przez centralną część gminy wytrasowany jest ważny korytarz komunikacyjny – droga wojewódzka nr 491. 

Oprócz ww. drogi na układ komunikacyjny gminy Popów składają się drogi powiatowe i  gminne. Na terenie 

gminy występują również drogi wewnętrzne, gospodarcze obsługujące tereny rolne i zabudowy wiejskiej. 

Drogi krajowe  

Na terenie gminy Popów nie występują drogi krajowe. 

Drogi wojewódzkie 

Droga wojewódzka nr 491 relacji Działoszyn – Częstochowa w granicach gminy na długości 8,5 km i prowa-

dzona jest przez miejscowości: Smolarze, Dębie, Popów, Zawady. Droga sklasyfikowana jest jako główna (G). 

Drogi powiatowe 

Drogi powiatowe zapewniają podstawowe powiązania gminy Popów z sąsiednimi gminami. Łączna długość 

dróg powiatowych w granicach gminy wynosi ok. 56 km.  

Drogi powiatowe pozostają w zarządzie Starostwa Kłobuckiego – Zarządu Dróg Powiatowych. 
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Tabela 20. Drogi powiatowe w obszarze gminy 

L.p. Numer drogi Ulice Relacja 
Długość 

(km) 

1 2008S 
- Lipie- Rębielice Szlacheckie- Zbory- DW 

491 
3,322 

2 2013S 

PCK 

Popów- Brzózki- Nowa Wieś- Kule 
4,975 

- 4,826 

3 2014S 

Nadrzeczna, Powstańców 
Wąsosz – Kule- granica z pow. 

pajęczańskim (Trzebca) 

4,803 

- 0,179 

4 2016S 

- 

Danków- Popowice- Wilkowiecko 
1,455 

Częstochowska 2,338 

5 2017S 

- 

Rębielice Królewskie- Zawady 
4,947 

K. Makuszyńskiego 3,517 

6 2023S 
- Zawady- Mokra- Kłobuck (ul. Wojska 

Polskiego) 
2,538 

7 2025S Turystyczna, Wypoczynkowa Zawady- Władysławów 1,849 

8 2029S 

Długa, Topolowa 

Dąbrowa- Więcki- Wąsosz 

3,087 

Słoneczna 3,718 

Witosa 0,95 

9 2030S 

- 
granica z pow. pajęczańskim (Zalesiaki) - 

Lelity- Płaczki- Wąsosz 

2,591 

- 3,529 

10 2066S 

Pajęczańska 

Popów- Wąsosz 

1,671 

Zamojskiego 4,781 

Zamojskiego 0,606 

Razem: 55,682 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Popów oraz z wykazu dróg powiatowych na terenie powiatu kłobuckiego 

Poza drogą nr 2030S wszystkie pozostałe drogi są sklasyfikowane jako zbiorcze. 

Drogi gminne 

Drogi gminne na terenie gminy Popów zapewniają bezpośrednią obsługę terenu, a także stanowią powiązania 

z drogą wojewódzką i drogami powiatowymi.  

Drogi zaliczane do kategorii dróg gminnych z nadanymi numerami zawiera uchwała Nr 152/XXV/2009 Rady 

Gminy Popów z dnia 23 kwietnia 2009 r. Łączna długość tych dróg wynosi ok. 67 km. 

Tabela 21. Drogi gminne6  

L.p. Nr drogi Ulice w drodze Przebieg 
Długość cała 

[km] 

                                            
6 Stan na listopad 2019 r. 
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1 679001S Opatowska Rębielice Królewskie – ul. Opatowska 0,797 

2 679002S Cmentarna, św. Rocha Rębielice Królewskie – ul. Św. Rocha, ul. Cmentarna 2,765 

3 679003S Nadrzeczna 
Rębielice Królewskie – ul. Nadrzeczna, droga przebiegająca przez 

rz. Górniankę, droga przebiegająca przez msc. Rębielice Królewskie 
2,113 

4 679004S Szkolna Rębielice Królewskie – ul. Szkolna 2,463 

5 679005S - Rębielice Królewskie – ul. bez nazwy do granicy z gm. Miedźno 2,636 

6 679006S - Rębielice Królewskie – ul. bez nazwy do granicy z gm. Lipie 1,834 

7 679007S Królewska Rębielice Królewskie – ul. Królewska 1,390 

8 679008S Lipowa Kamieńszczyzna – ul. Lipowa 2,321 

9 679009S Krótka, Polna Kamieńszczyzna – ul. Krótka 0,799 

10 679010S Polna Kamieńszczyzna – ul. Polna 1,136 

11 679011S Szkolna Kamieńszczyzna, Zawady – ul. Nadrzeczna, ul. Szkolna 2,255 

12 679012S Piwna Zawady – ul. Piwna 1,441 

13 679013S Wesoła Zawady – ul. Wesoła 0,261 

14 679014S Kręta Zawady – ul. Kręta 0,463 

15 679015S Pogodna Zawady – ul. Pogodna 0,173 

16 679016S Kwiatowa Zawady – ul. Kwiatowa 0,204 

17 679017S Jasna Zawady – ul. Jasna 0,213 

18 679018S - Zawady – droga bez nazwy do terenów Nadleśnictwa Kłobuck 2,014 

19 679019S Sosnowa Zawady – ul. Sosnowa 0,325 

20 679020S Turystyczna Zawady – ul. Turystyczna 0,541 

21 679021S Sosnowa, Spokojna Zawady – ul. Spokojna 0,506 

22 679022S Wczasowa Zawady – ul. Wczasowa 0,182 

23 679023S Sosnowa Zawady – ul. Spacerowa 0,153 

24 679024S - Zawady – ul. Rolnicza 0,151 

25 679025S Dworcowa Zawady – ul. Dworcowa 0,257 

26 679026S - Zawady – ul. Gwiezdna 0,147 

27 679027S Jana Długosza, Polna 
Popów, Dębie, Annolesie, Więcki – ul. bez nazwy przebiegająca 

przez msc. Dębie, Annolesie, Marianów 
3,644 

28 679028S Osiedlowa Popów – ul. Osiedlowa 0,208 

29 679029S 
Władysława Stanisława 

Reymonta 
Popów – ul. W. S. Reymonta 1,103 

30 679030S Jana Długosza Popów – ul. J. Długosza 0,497 
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31 679031S Strażacka Popów – ul. Strażacka 0,499 

32 679032S - Popów – ul. Z. Nałkowskiej 0,580 

33 679033S Ogrodowa Popów – ul. Ogrodowa 0,277 

34 679034S - Popów – ul. Pajęczańska 0,285 

35 679035S Harcerska Popów – ul. Harcerska 1,212 

36 679036S - Popów – ul. M. Wołodyjowskiego 0,149 

37 679037S - Dębie – ul. bez nazwy przebiegająca przez msc. Dębie 1,899 

38 679038S - Florianów – ul. bez nazwy przebiegająca przez msc. Florianów 2,466 

39 679039S - 
Dąbrowa-Wrzosy – ul. bez nazwy przebiegająca przez msc. Dą-

browa-Wrzosy 
2,202 

40 679040S Akacjowa Więcki – ul. Akacjowa 1,794 

41 679041S Kolejowa Wiecki – ul. Kolejowa, droga przebiegająca przez msc. Więcki 2,407 

42 679042S Szkolna Więcki – ul. Szkolna 0,728 

43 679043S Krótka Więcki – ul. Krótka 0,187 

44 679044S - Więcki – droga przebiegająca przez msc. Więcki 2,313 

45 679045S - Płaczki – droga przebiegająca przez msc. Płaczki 1,690 

46 679046S - Dąbrowa – droga przebiegająca przez msc. Dąbrowa 1,175 

47 679047S Traugutta 
Annolesie, Marianów, Wąsosz Dolny – ul. bez nazwy przebiegająca 

przez msc. Annolesie, Marianów, ul. Traugutta 
4,691 

48 679048S - Marianów – ul. Bez nazwy przebiegająca przez msc. Marianów 1,637 

49 679049S - 
Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny – droga przebiegająca przez msc. 

Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny 
0,664 

50 679050S Kalwaryjska Wąsosz Górny – ul. Kalwaryjska 0,217 

51 679051S Niepodległości Wąsosz Górny – ul. Niepodległości 0,104 

52 679052S Rynek Wąsosz Górny – ul. Rynek 0,118 

53 679053S Powstańców 
Wąsosz Górny – ul. bez nazwy do zab udowań Oddziału Zewnętrz-

nego Aresztu Śledczego 
3,974 

54 679054S - Nowa Wieś – droga przebiegająca przez msc. Nowa Wieś 2,671 

55 679055S - Brzóski – droga przebiegająca przez msc. Brzóski 0,592 

Razem 67,523 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Popów 

W zakresie powiązań wewnątrzgminnych sieć drogowa jest wystarczająca. Wszystkie wsie mają połączenie 

ze sobą i z siedzibą gminy.  

Stan dróg 
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Infrastruktura drogowa gminy jest w dobrym stanie. W ostatnich latach została wzbogacona o chodniki, nowo-

czesne parkingi i rondo w Popowie, które poprawia bezpieczeństwo komunikacyjne. Przeprawy przez rzeki 

Wartę i Liswartę stanowią nowo wybudowane mosty drogowe, które zapewniają spójność układu drogowego. 

3.5.2. Układ kolejowy 

Mimo, iż przez teren gminy jest wytrasowana magistrala kolejowa Śląsk-Gdynia mieszkańcy z niej nie korzy-

stają. Przedmiotowa linia kolejowa nr 131 relacji Chorzów Batory – Tczew (odcinek Kalina Chorzew - Siemko-

wice) jest linią dwutorową, zelektryfikowaną. 95% ruchu pociągów stanowi ruch pociągów towarowych (średnio 

20 pociągów na dobę).  

Pasażerowie przewozy realizują komunikacją autobusową oraz samochodową. 

3.6. Infrastruktura techniczna 

3.6.1. Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Popów posiada sieć wodociągową zaopatrującą w wodę wszystkie miejscowości. Długość sieci roz-

dzielczej wynosi ok. 75 km.  

Sieć zasilana jest z pięciu ujęć komunalnych: 

 ujęcie wody w miejscowości Dąbrowa (dz. nr ew. 56/5) – pobór wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia 

wodociągu komunalnego gminnego oraz zakładów przetwórstwa warzywno-owocowego, ustalone zasoby 

eksploatacyjne Q = 15,0 m³/h, pozwolenie wodnoprawne ważne do 2 lutego 2026 r., 

 ujęcie wody w miejscowości Popów (koło OSP)  (dz. nr ew. 55/4 w obrębie Dąbrówka) – pobór wód pod-

ziemnych na potrzeby zaopatrzenia wodociągu komunalnego, ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia 

Q = 34,0 m³/h, pozwolenie wodnoprawne ważne do 2 lutego 2026 r., 

 ujęcie wody w miejscowości Kamieńszczyzna (dz. nr ew. 48/4) – ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia 

Q = 48,0 m³/h, ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej dla studni głębinowej – fragment działki nr ew. 

48/4 – 10x10 m = 0,01 ha, pozwolenie wodnoprawne ważne do 26 czerwca 2037 r., 

 ujęcie wody w miejscowości Popów (dz. nr ew. 283/7) – koło ośrodka zdrowia, pobór wód podziemnych na 

potrzeby zaopatrzenia wodociągu komunalnego, ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia Q = 40,0 m³/h, 

 ujęcie wody w miejscowości Więcki (dz. nr ew. 35/1 i 37/1) – ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia 

47,0 m³/h , strefa ochrony bezpośredniej – fragment nieruchomości – dz. nr ew. 35/1 i 37/1 – powierzchnia 

– 0,08 ha, pozwolenie wodnoprawne ważne do 1 stycznia 2025 r. 

Dla ujęcia wody w miejscowości Popów pozwolenia wodnoprawnego Gminie Popow udzieliło w 2019 r. Pań-

stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sieradzu. Dla pozostałych ww. ujęć pozwolenia 

wodnoprawne zostały udzielone odpowiednio w latach 2016, 2016, 2017 i 2015 przez Starostwo Powiatowe 

w Kłobucku. 

W przeszłości funkcjonowały jeszcze dwa komunalne ujęcia wody, dla których dokumentacje zatwierdził Sta-

rosta Kłobucki: 

 w miejscowości Zawady (2012 r.) – nieczynne, 

 w miejscowości Rębielice Królewskie (dz. nr ew. 2109/5) – nieczynne, pozwolenie wodnoprawne na wnio-

sek gminy zostało wygaszone decyzją z dnia 17.01.2020 r. 



 
WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 

 
59 

 

Oprócz ww. komunalnych ujęć wody, na terenie gminy zlokalizowane są: 

 ujęcie wody w miejscowości Rębielice Królewskie, udokumentowane w 1983 r. użytkownik ujęcia: Zakład 

Górniczy w Rębielicach Królewskich, ustalone zasoby eksploatacyjne Q = 15 m³/h. W dokumentacji wska-

zano na potrzebę utworzenia strefy ochrony bezpośredniej (10 m) i pośredniej (170 m), 

 ujęcie wody w miejscowości Wąsosz Górny, udokumentowane w 1969 r. dla Ośrodka Pracy Więźniów, 

ustalone zasoby eksploatacyjne Q = 109,3 m³/h, 

 ujęcie wody w miejscowości Wąsosz Górny, udokumentowane w 1987 r. (użytkownik: wodociąg grupowy), 

ustalone zasoby eksploatacyjne Q = 58 m³/h. W dokumentacji wskazano na potrzebę utworzenia strefy 

ochrony bezpośredniej o promieniu 10 m. 

 ujęcie wody w miejscowości Antonie, udokumentowane w 1984 r. (użytkownik: Ośrodek Wypoczynkowy 

ZHP), ustalone zasoby eksploatacyjne Q = 25 m³/h. Według dokumentacji należy utworzyć strefę ochrony 

bezpośredniej o promieniu 10 m i pośredniej o promieniu 60 m, 

 ujęcie wody w miejscowości Zawady, udokumentowane w 1971 r. o ustalonych zasobach eksploatacyjnych 

Q = 78,26 m³/h, 

 ujęcie wody w miejscowości Zawady, udokumentowane w 1991 r. (użytkownik: Gminna Spółdzielnia), usta-

lone zasoby eksploatacyjne Q = 69 m³/h. Wokół studni powinna być utworzona strefa ochrony bezpośred-

niej o promieniu 10 m i pośredniej o promieniu 70 m, 

 ujęcie wody w miejscowości Zawady dla Ośrodka Wczasowego „Energopolu”, udokumentowane w 1996 r., 

ustalone zasoby eksploatacyjne Q = 14 m³/h. Wokół studni powinna być utworzona strefa ochrony bezpo-

średniej (20 x 20 m) i strefa pośrednia wewnętrzna, 

 ujęcie wody w miejscowości Wąsosz Dolny (dla FRUKTUS), dokumentacje z 1997 r., 2004 r., 2008 r., 

2012 r. i 2016 r. Dokumentację z 1997 r. zatwierdził Wojewoda Częstochowski, a pozostałe Starosta Kło-

bucki. Udokumentowane studnie to nr: 1, 2, 3, 4. Dla studni nr: 1, 2 i 3 wskazano na potrzebę utworzenia 

strefy ochrony bezpośredniej oraz pośredniej (studnia nr 1). 

3.6.2. Gospodarka ściekowa 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych 

W 2005 r. w Popowie na działkach nr ew. 211/1, 212/1 i 213/1 została wybudowana gminna oczyszczalnia 

ścieków o przepustowości 550 m³/d z możliwością rozbudowy do 1500 m³/d do, której ścieki doprowadzane 

są poprzez system sieci kanalizacyjnych. 

W latach 2002-2003 w miejscowościach Dąbrówka, Popów, Zawady została wybudowana kanalizacja sani-

tarna o łącznej długości 12,8 km. Ww. sieć w gminie była sukcesywnie rozbudowywana. Obecnie kanalizacja 

sanitarna doprowadzona jest do następujących miejscowości: Brzózki, Dąbrówka, Florianów (w ciągu drogi 

powiatowej), Zbory (w ciągu drogi powiatowej), Zawady (bez części ul. Piwnej), Annolesie, Marianów, Popów 

(bez części ul. Wieluńskiej), Kamieńszczyzna, Dębie, Smolarze. W grudniu 2019 r. zakończono budowę ka-

nalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrowa i Więcki (ul. Długa, Topolowa, Akacjowa, Kolejowa, czę-

ściowo Szkolna, Krótka i Polna) o łącznej długości  ok.8 km oraz odcinek w miejscowości Wąsosz Dolny 

o  długości ok.2,4 km. W trakcie realizacji znajduje się kanalizacja w miejscowości Wąsosz Dolny i w części 

Wąsosza Górnego (do szkoły). 
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System kanalizacji ma charakter grawitacyjno-tłoczny. Łączna długość sieci wynosi ok. 54 km. Lokalizacje 

przepompowni wskazano w zamieszczonym poniżej zestawieniu. 

Tabela 22. Istniejące na terenie gminy przepompownie 

L. p. Miejscowość Lokalizacja 

1 Kamieńszczyzna 
w pasie drogowym, działka nr ew. 172/1, na wysokości działki nr ew. 

172/3 

2 Kamieńszczyzna ul. Nadrzeczna, działka nr ew. 48/2 

3 Zawady ul. Szkolna, działka nr ew. 699 

4 Zawady ul. Wypoczynkowa, działka nr ew. 1002/1 

5 Zawady działka nr ew. 117/3 (przy rzece) 

6 Zawady działka nr ew. 120/1 

7 Popów działka nr ew. 208/32, 208/28 

8 Popów 
ul. Szlachecka, działka nr ew. 528/4 (pas drogowy) przy działce nr 

ew. 186/1 

9 Popów 
ul. Rzeczna, działka nr ew. 530 (pas drogowy) przy działce nr ew. 

211/2 

10 Popów ul. Reymonta, działka nr ew. 545/1 (przy torach kolejowych) 

11 Popów działka nr ew. 283/11 (naprzeciw poczty) 

12 Zawady ul. Makuszyńskiego, działka nr ew. 865/1 

13 Dąbrówka działka nr ew. 111/1 (przy lesie) 

14 Brzózki działka nr ew. 512 (naprzeciw działki nr ew. 162) 

15 Brzózki działka nr ew. 512 (naprzeciw działki nr ew. 260) 

16 Brzózki działka nr ew. 512 (naprzeciw działki nr ew. 337/1) 

17 Zbory działka nr ew. 7/3 

18 Dębie działka nr ew. 126/3 

19 Dębie działka nr ew. 265/1 

20 Annolesie działka nr ew. 123 

21 Marianów działka nr ew. 164/1 

22 Marianów działka nr ew. 25, pas drogowy 

23 Marianów działka nr ew. 84 (pas drogowy) przy działce nr ew. 13/3 

24 Smolarze działka nr ew. 39 

25 Więcki działka nr ew. 901 

26 Więcki działka nr ew. 134/2 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Popów 

Oprócz gminnej oczyszczalni ścieków na terenie gminy występują trzy odrębnie działające oczyszczalnie ście-

ków w miejscowościach: 

 Kule – na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, 

 Zawady – na terenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Popów, 
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 Wąsosz Dolny – na terenie zakładu przetwórstwa warzyw i owoców FRUKTUS Agros Nova Sp. z o.o., 

Sp.k. 

Odprowadzanie ścieków deszczowych 

Kanalizacja deszczowa w gminie Popów występuje tylko wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 491 na odcinku od 

ronda do centrum miejscowości Popów oraz w ul. Długosza. 

Na pozostałym obszarze ścieki deszczowe odprowadzane są poprzez infiltrację do gruntu, rowy melioracyjne. 

3.6.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Źródła konwencjonalne 

Na terenie gminy Popów zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższego napięć (NN) 

– linia 400 kV relacji Dobrzeń – Trębaczew, Joachimów – Trębaczew, będąca własnością PSE S.A. oraz 

napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (WN) – 110 kV relacji Rębielice –Działoszyn, Kło-

buck - Rębielice będące własnością i eksploatowana przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstocho-

wie. 

System zasilania poszczególnych oddziałów na terenie gminy tworzą: 

 stacja energetyczna SE 110/15 kV Rębielice, do której doprowadzone są linia 110kV Kłobuck – Rębielice 

i linia 110kV Rębielice – Działoszyn i z której wychodzą linie 15 kV opisane jako: linia 15 kV Walenczów, 

linia 15 kV Wapiennik, linia 15 kV Albertów, linia 15 kV Rębielice, linia 15 kV Zawady,  

 linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nW) 0,4 kV, 

 stacje elektroenergetyczne 15/0,4 kV, 

stanowiące własność i będące w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. 

System zaopatrzenia w energię elektryczną gminy Popów jest wystarczający, co nie wyklucza podejmowania 

działań dla zapewnienia niezbędnych standardów jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej. 

Źródła niekonwencjonalne 

Na terenie gminy Popów, w obrębie Zawady, na działkach nr ew. 395, 396 i 397, zlokalizowane są dwie elek-

trownie wiatrowe o mocy 850 kW i wysokościach 100 m i 101 m. 

Dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych na terenie gminy wydano 9 decyzji o warunkach 

zabudowy dla instalacji o mocy do 1 MW zlokalizowanych w obrębach: Rębielice Królewskie (7 lokalizacji), 

Kamieńszczyzna (2 lokalizacje), Florianów (1 lokalizacja) i Zawady (2 lokalizacja), oraz 1 decyzję o ustaleniu 

inwestycji celu publicznego dla instalacji o mocy 90kW w obrębie Popów. 

Powyższe wskazuje na znaczące zainteresowanie realizacją alternatywnych źródeł energii.  

3.6.4. Zaopatrzenie w gaz 

Gmina Popów nie posiada sieci gazu ziemnego. Zaopatrzenie w gaz do celów socjalnych i grzewczych od-

bywa się poprzez wykorzystywanie butli bądź zbiorników napełnionym gazem płynnym. 

3.6.5. Zaopatrzenie w ciepło 

Gmina Popów nie posiada centralnego systemu ciepłowniczego. Zaopatrzenie w energię cieplną, zarówno 

w zakresie potrzeb bytowych mieszkańców, jak i produkcyjnych, realizowane jest przez lokalne źródła energii. 

Najczęściej są to instalacje etażowe i piecowe, a sporadycznie lokalne instalacje centralnego ogrzewania 
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w budynkach mieszkalnych. Dla potrzeb budynków użyteczności publicznej funkcjonują kotłownie olejowe lub 

węglowe. Głównym źródłem pozyskiwania energii jest węgiel, co skutkuje silnym występowaniem zjawiska 

niskiej emisji. 

3.6.6. Telekomunikacja  

Na terenie gminy w miejscowości Popów znajdują się następujące nadajniki telekomunikacyjne: 

 Polkomtel Sp. z o.o. – GSM 900 (działki nr ew.: 490/5, 491/7, obręb Zawady); 

 T-Mobile Polska S.A. – SGM 900 (działka nr ew. 283/4, obręb Popów); 

 Orange Polska S.A. – GMS 900, GMS 1800, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800, LTE 2600 (dz. nr ew. 

283/4, obręb Popów); 

 Aero 2 Sp. z o.o. – UMTS 900 (dwa nadajniki: działka nr ew. 283/4, obręb Popów; działki nr ew.: 490/5, 

491/7, obręb Zawady). 

3.6.7. Gospodarka odpadami  

Na terenie gminy Popów w przeszłości funkcjonowało gminne składowisko opadów komunalnych w obrębie 

Więcki. Składowisko to dopuszczone było do składowania wszystkich odpadów innych niż niebezpieczne. De-

ponowane były tam odpady przekazywane przez mieszkańców gminy oraz miejscowe zakłady przetwórstwa 

owocowo-warzywnego. 

Odpady na składowisko były przyjmowane do 31 maja 2009 r. Decyzją Nr 4777/OS/2010 Marszałek Woje-

wództwa Śląskiego wyraził zgodę na zamknięcie składowiska i określił zakres jego rekultywacji, w tym rekul-

tywacji biologicznej polegającej na ułożeniu warstwy urodzajnej ziemi i pełnym obsianiu trawą. 

Od ponad 3 lat odpady z terenu gminy Popów odprowadzane są do RIPOK zlokalizowanego w gminie Kono-

piska. 

Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Podmiotem 

odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego systemu jest gmina Popów. W  2017 r. zorganizo-

wano przetarg na usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Popów. Przetarg wygrała firma EKO-SYSTEM BIS 

Spółka z o.o., Sp. k., z którą Gmina Popów podpisała umowę do końca grudnia 2019 r. W 2019 r. ww. firma 

ponownie wygrała przetarg i podpisała umowę, która jest ważna do końca grudnia 2020 r. W ramach systemu 

właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W gminie znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Popowie przy Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Popowie. Mieszkańcy gminy Popów mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane 

odpady problemowe. 

W 2018 r. z posesji zamieszkałych oraz niezamieszkałych zebrano 1557,4 Mg odpadów, natomiast z PSZOK-

u 66,2 Mg. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Gmina Popów posiada program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zatwierdzony uchwałą 

Nr 115/XX/2016 rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popów na lata 2014 – 2032”. 
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Łącznie z terenu Gminy Popów w 2018 roku usunięto 89,48 Mg, a w 2019 roku 75,39 Mg wyrobów zawierają-

cych azbest. 

3.7. Dotychczasowe opracowania określające politykę przestrzenną gminy 

3.7.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Obowiązujące miejscowe plany 

Obecnie na terenie gminy Popów obowiązuje jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miej-

scowości Kamieńszczyzna zatwierdzony uchwałą Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 11 stycznia 

2019 r. W planie wyznaczono tereny: zabudowy rekreacyjnej i zagrodowej, zalesień oraz drogi dojazdowej 

służącej dla obsługi terenu zabudowy. W trakcie prowadzona jest administracyjna procedura odwoławcza.  

Miejscowe plany w trakcie sporządzania 

Obecnie na terenie gminy żaden miejscowy plan nie jest w trakcie procedowania. 

3.7.2. Decyzje z zakresu planowania przestrzennego 

Poza stosunkowo niewielkim terenem w miejscowości Kamieńszczyzna objętym miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego na pozostałym obszarze gminy Popów zabudowa realizowana jest na podsta-

wie wydawanych decyzji. 

W 2018 roku Wójt Gminy Popów wydał: 

 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 65 decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 

 36 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 14 decyzji dotyczących zabudowy usługowej, 

 15 decyzji dotyczących zabudowy innej niż wymienione powyżej, 

a w roku 2019: 

 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 73 decyzje o warunkach zabudowy. 

3.8. Zgłoszone wnioski 

3.8.1. Wnioski instytucji 

Stosownie do wymagań formalnych o przystąpieniu do sporządzenia obecnego Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zostały zawiadomione odpowiednie urzędy i insty-

tucje.  

Otrzymano odpowiedzi od 13 zainteresowanych instytucji tj. od: 

 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Biuro ds. Planowania Przestrzennego, 

 Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych 

wód podziemnych, 

 Marszałka Województwa Śląskiego – Geologa Wojewódzkiego, 

 Starostwa Powiatowego w Kłobucku, 

 Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, 

 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie, 
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 Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, 

 PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, 

 Tauron Dystrybucja S.A., 

 Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 

Do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na śro-

dowisko wpłynęły dwa wnioski - uzgodnienia zakresu prognozy - od: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, 

 Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kłobucku. 

3.8.2. Wnioski zgłoszone indywidualnie  

Po rozpoczęciu procedury formalnej sporządzenia niniejszego Studium do urzędu w ustawowym terminie zgło-

szono 83 wniosków, w tym 1 zbiorowy (54 podpisy). Najwięcej wniosków zgłoszono z obrębów Dąbrówka (15), 

Popów (14), Rębielice Królewskie (13) i Zawady (15). 

Zasadnicza część wniosków dotyczyła zamiany gruntów rolnych na budowlane – budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i/lub zagrodowe. Pojedyncze wnioski dotyczyły lokalizacji usług, produkcji i instalacji fotowolta-

icznych. Wniosek zbiorowy dotyczył wyłączenia z eksploatacji i objęcia ochroną przyrodniczą „Kamieniołomu 

Górnik”. 

Wszystkie zgłoszone wnioski zostały zarejestrowane w formie tabelarycznej oraz graficznej i poddane analizie 

pod kątem lokalizacji, sąsiedztwa, przeznaczenia ustalonego w dotychczasowym studium oraz postulowanego 

przeznaczenia, a następnie rozpatrzone. 

3.9. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy  

3.9.1. Wizja rozwoju gminy wg dokumentów strategicznych 

Dokumentem określającym potrzeby i możliwości rozwoju gminy jest sporządzona w 2020 r. „Strategia rozwoju 

Gminy Popów na lata 2020-2030”,  w której zidentyfikowano kluczowe szanse i zagrożenia, mające obecnie 

lub mogące mieć w przyszłości wpływ na skalę i tempo dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 

Do najistotniejszych czynników (odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego) mających wpływ na 

rozwój gminy należą: 

 Mocne strony: 

 Dobra lokalizacja gminy pod względem komunikacyjnym, 

 Bliskość Częstochowy i Katowic, 

 Dogodna lokalizacja do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, 

 Dostępność komunikacyjna w zakresie transportu zbiorowego, 

 Różnorodność terenów przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku, 

 Atrakcyjne walory krajobrazowe, 
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 Słabe strony: 

 Zbyt mała długość ścieżek rowerowych, 

 Występowanie terenów potencjalnie podtapianych, 

 Niedostateczny stopień skanalizowania gminy, 

 Zbyt mała ilość infrastruktury turystycznej, sportowej oraz do spędzania czasu wolnego, 

 Szanse: 

 Powstanie infrastruktury turystycznorekreacyjnej, 

 Wykorzystanie atutów krajobrazowo-przyrodniczych dla zwiększenia ruchu turystycznego na terenie 

gminy, 

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozwój monitoringu i systemu wczesnego ostrzegania, 

 Zagrożenia: 

 Zagrożenie powodziowe, 

 Zanieczyszczenie środowiska, 

 Pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. 

W przedmiotowym dokumencie  sformułowano misję gminy, określono cele, które pozwolą na osiągnięcie 

założonej wizji.  

Wizja rozwoju gmina Popów została określona następująco: 

„Popów dynamicznie rozwijającą się gminą, która efektywnie korzysta z atrakcyjnego położenia, walorów śro-

dowiska i aktywnej społeczności na rzecz tworzenia przyjaznego miejsca do życia oraz prowadzenia działal-

ności gospodarczej i rolniczej.” 

Natomiast misja rozwoju gminy Popów została ujęta w następujący sposób:  

„Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom poprzez rozwiniętą infrastrukturę techniczną, tworzenie 

warunków rozwoju zawodowego w rolnictwie i poza nim, dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej 

i sportowo-rekreacyjnej, a także intensywne angażowanie społeczeństwa do budowania dobra wspólnego 

w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.” 

W „Strategii rozwoju Gminy Popów na lata 2020-2030” wyodrębniono cztery priorytetowe obszary rozwoju: 

 Obszar I – Gospodarka, edukacja, rynek pracy, 

 Obszar II – Przyjazne środowisko naturalne,  

 Obszar III – Komfort i jakość życia mieszkańców, 

 Obszar IV – Zarządzanie i kapitał społeczny. 

W ramach każdego z powyższych obszarów zdefiniowano cel strategiczny, stanowiący cel o charakterze dłu-

gofalowym, cele operacyjne, odnoszące się do średniego horyzontu czasowego oraz kierunki interwencji 

wskazujące kluczowe grupy zadań i projektów do realizacji. 

 Cel strategiczny nr I – Silna pozycja gospodarcza gminy bazująca na wiedzy i przedsiębiorczości miesz-

kańców, wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwiniętej ofercie spędzania czas wolnego: 

 Cel operacyjny I.1. – Wysoki potencjał intelektualny dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 

 Cel operacyjny I.2. – Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie zatrudnienia, w tym m.in.: 

 koordynacja gospodarki przestrzennej w tym w zakresie ewidencji i scalania gruntów, 
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 Cel operacyjny I.3. – Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, w tym m.in.: 

 rozwój stref aktywności gospodarczej i turystycznej na terenie gminy, 

 efektywne gospodarowanie przestrzenią – bieżące aktualizowanie dokumentów planistycznych, 

scalanie gruntów pod inwestycje, skupowanie gruntów, scalanie, wymiana, itp., 

 Cel operacyjny I.4. – Rozwój oferty spędzania czasu wolnego, w tym m.in.: 

 tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na terenie gminy, 

 wspieranie rozwoju branży usługowej działającej na rzecz odwiedzających i mieszkańców gminy, 

 rozwój sieci szklaków rekreacyjnych i poznawczych, 

 rozwój i integracja wielosezonowych tras rekreacyjnych wewnątrz gminy, a także z terenami są-

siednimi 

 zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy i włączenie go w ofertę 

czasu wolnego, 

 oznakowanie szlaków i obiektów – wizualizacja turystyczna, 

 porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych, 

 zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszarów na terenie gminy, np. rzek, 

 wsparcie dla rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, 

 Cel strategiczny nr II – Wysoki poziom bezpieczeństwa ekologicznego gminy: 

 Cel operacyjny II.1. – Skuteczny system ochrony środowiska, w tym m.in.: 

 kompleksowa ochrona zasobów wodnych poprzez rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej, 

 wprowadzanie rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii w gospodarstwach domo-

wych i instytucjach użyteczności publicznej, 

 doskonalenie systemu gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi i likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci, 

 zapobieganie degradacji i ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego 

 budowa systemu retencji na ciekach wodnych na terenie gminy, 

 Cel operacyjny II.2. – Efektywny system zarządzania kryzysowego, 

 Cel strategiczny nr III – System usług publicznych wysokiej jakości dostosowany do potrzeb społecznych: 

 Cel operacyjny III.1. – Wysoka dostępność komunikacyjna gminy, w tym m.in.: 

 budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych i powiatowych do parametrów normatywnych, 

 budowa ciągów pieszych przy drogach, 

 tworzenie miejsc parkingowych, szczególnie przy obiektach użyteczności publicznej oraz atrakcyj-

nych rekreacyjno-turystycznie, 

 tworzenie sieci tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym, zintegrowanych z innymi syste-

mami komunikacyjnymi, 

 modernizacja infrastruktury energetycznej na terenie gminy, 

 Cel operacyjny III.2. – Rozwój oferty rekreacyjnosportowej oraz kulturalnej, w tym m.in.: 

 zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, 
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 działania w zakresie opieki nad lokalnym i regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, 

 Cel operacyjny III.3. – Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego 

 Cel strategiczny nr IV – Zarządzanie partnerskie sprawami publicznymi: 

 Cel operacyjny IV.1. – Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne, 

 Cel operacyjny IV.2. – Wzmacnianie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkań-

ców, 

 Cel operacyjny IV.3. – Wzmacnianie tożsamości lokalnej i spójności społecznej. 

Cele te miały być realizowane poprzez cele operacyjne: 

3.9.2. Uwarunkowania prawne dla określenia potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) głównym zadaniem studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego jest określenie polityki przestrzennej gminy, również w zakresie lokalnych 

zasad zagospodarowania przestrzennego. Następuje to m.in. przez wyznaczenie kierunków zmian 

w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczeniu terenów. 

Określenie kierunków zagospodarowania, w tym obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz wyłączonych 

spod zabudowy winno następować po określeniu istniejących uwarunkowań oraz przeanalizowaniu prognoz 

dotyczących przyszłego rozwoju gminy. Z uwagi na ograniczone zasoby przestrzeni, jej ład oraz skutki 

ekonomiczne, które rodzi przeznaczenie terenów dla określonych funkcji, należy racjonalnie nią dysponować, 

głównie w zakresie wyznaczania obszarów pod nową zabudowę. 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.) zmieniła, w ustawie 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 

z późn. zm.), brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 7 zgodnie, z którym w studium uwzględnia się uwarunkowania wyni-

kające w szczególności z „potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:  

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich 

obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także 

infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę”. 

Ponadto dodano ust. 5-7, w których uszczegółowiono wymagania dotyczące ww. bilansu terenów. 

Zagadnienia wskazane powyżej w lit. a, b zostały szczegółowo omówione w Rozdziale II – Uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego. 

Analiza występujących w gminie uwarunkowań pozwala stwierdzić, że podstawowe aspekty jej rozwoju prze-

strzennego stanowią: 

 konieczność ochrony walorów środowiska naturalnego, a zwłaszcza wartościowych przyrodniczo komplek-

sów leśnych oraz dolin rzek Warty i Liswarty, 

 znaczne możliwości rozwoju produkcji rolnej oraz rozwoju turystyki i rekreacji; do tej formy zainwestowania 

predysponowanymi są tereny położone w dolinach rzek Warty i Liswarty. 
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Poniżej przedstawiono syntetyczne wnioski dotyczące ww. uwarunkowań. 

Wnioski z analizy uwarunkowań środowiskowych 

Uwarunkowania środowiskowe stanowiące podstawę do określenia potrzeb i możliwości rozwoju gminy były 

szeroko analizowane w Rozdziale II pkt. 3.1.  

Poniżej przedstawiono potrzeby i możliwości rozwoju wynikające z uwarunkowań środowiskowych istotne pod 

kątem terenów, które zostały w niniejszym Studium wskazane do zabudowy. 

Biorąc pod uwagę ustalone przeznaczenie, należy stwierdzić, że: 

 wyznaczone tereny w zdecydowanej przewadze posiadają korzystne warunki gruntowo-wodne dla posa-

dowienia budynków, ze względu na występowanie utworów gruntowych o dobrych warunkach budowla-

nych i niski poziom wód gruntowych, korzystne ukształtowanie terenu,  

 zagrożenie w postaci obszaru szczególnego zagrożenia powodzią występuje w sąsiedztwie rzek Warty 

i Liswarty na całych ich długościach,  

 wyznaczone tereny posiadają korzystne warunki dla lokalizacji zabudowy ze względu na ich klasyfikację 

akustyczną, jedynymi większymi źródłami hałasu są: droga wojewódzka nr 491 i linia kolejowa nr 131, 

 urokliwe walory krajobrazowe i przyrodnicze dolin rzek Warty i Liswarty podnoszące atrakcyjność zamiesz-

kania na obszarze gminy, 

 w ramach terenów występują udokumentowane złoża kopalin, 

 w ramach części terenów występują grunty zmeliorowane. 

Analizując powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, iż istniejące uwarunkowania środowiskowe nie stano-

wią ograniczenia dla rozwoju gminy, w tym istnieje możliwość lokalizacji na analizowanych terenach wskaza-

nych funkcji. 

Wnioski z analizy uwarunkowań społecznych, w tym prognoz demograficznych 

Uwarunkowania społeczne wraz z prognozą demograficzną zostały zamieszczone w rozdz. II pkt. 3.3. W ni-

niejszym punkcie przedstawiono najistotniejsze potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z uwarunko-

wań społecznych. 

Prognoza demograficzna obejmuje analizy i założenia wynikające m. in. z ruchu naturalnego oraz migracji. 

Podstawowym wskaźnikiem opisującym ruch naturalny jest przyrost naturalny będący różnicą pomiędzy uro-

dzeniami i zgonami. Wskaźnik ten dla gminy Popów wynosił -18 w 2018 r. Analiza sytuacji demograficznej 

w latach 2008-2018 wykazała, iż liczba ludności gminy podobnie jak saldo migracji, pomimo wahań na prze-

strzeni ostatnich lat, maleje. Dotychczasowe prognozy demograficzne przewidują zmniejszenie się ludności, 

jednak na zmianę szacowanych prognoz wg GUS może mieć wpływ wiele czynników. Zakłada się, iż na pro-

gnozie demograficznej mogą zaważyć: 

 polepszające się z roku na rok warunki mieszkaniowe (w latach 2005-2018 średni wzrost liczby mieszkań 

o ok. 15 rocznie, przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania o ok. 5,4 m² i przypadającej na 1 miesz-

kańca o ok. 5,3 m²), 

 malejąca liczba osób bezrobotnych w gminie wśród ludności w wieku produkcyjnym, co świadczy o po-

wstawaniu nowych miejsc pracy w gminie (spadek z 7,5% w 2012 r. do 3,6% w 2018 r. przy wartościach 

dla: powiatu kłobuckiego 4,6%, województwa śląskiego 2,9%, Polski 4,2%), 
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 korzystne położenie geograficzne blisko miasta Kłobuck oraz dostępność komunikacyjna zapewniona 

głównie przez drogę wojewódzką nr 491, co zwiększa m. in. atrakcyjność lokalizacyjną potencjalnych 

przedsiębiorstw w gminie, 

 dość duża aktywność gospodarcza mieszkańców gminy (mierzona liczbą firm na 1000 mieszkańców nie-

wiele niższa od średniej powiatowej i nieodbiegająca znacznie od średniej wojewódzkiej). W 2018 roku 

w gminie Popów przypadały 92 podmioty wpisane do rejestru na 1000 mieszkańców, zaś w powiecie kło-

buckim i województwie śląskim wartość ta wynosiła odpowiednio 91 i 104,  

 walory przyrodnicze i krajobrazowe dolin rzek Warty i Liswarty, dziedzictwo kulturowe oraz dobra kultury, 

jakość bazy turystycznej przyczyni się do wzrostu zainteresowania gminą przez potencjalnych turystów, 

a czyste środowisko może stanowić zachętę do lokowania nowych firm i mieszkań. 

Przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz dobrych warunków w celu przyciągania potencjalnych 

inwestorów oraz umożliwienie dalszego rozwoju już funkcjonujących firm spowoduje możliwość dalszego 

zwiększenia zatrudnienia, co wpłynie na poprawę warunków społecznych – bezpośrednio dla osób zatrudnio-

nych oraz pośrednio dla całej społeczności gminy (zwiększenie wpływów do budżetu gminy spowoduje moż-

liwość większych wydatków na potrzeby ogółu społeczeństwa). 

Analizując powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że istniejące uwarunkowania społeczne nie ograni-

czają możliwości rozwoju zamierzonych funkcji. 

Sytuacja ekonomiczna gminy w latach 2014-2018 

Możliwości rozwoju gminy wynikające z uwarunkowań ekonomicznych określa przede wszystkim polityka fi-

nansowa zapisana w Wieloletniej prognozie finansowej i określona w perspektywie kilku najbliższych lat, rok-

rocznie weryfikowana oraz istniejący stopień wyposażenia w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i ko-

munikacyjnej. Przeanalizowano sytuację ekonomiczną gminy w latach 2014-2018. 

 Dochody gminy 

Prognozowane dochody gminy na rok 2018 oszacowano na poziomie 27 252 517,08 zł, z czego 

24 886 517,02 zł na dochody bieżące oraz 2 366 000,00 zł na dochody majątkowe. Całkowity dochód w 2018 

roku wyniósł 25 121 719,20 zł, z czego 24 843 220,40 zł na dochody bieżące oraz 278 498,80 zł na dochody 

majątkowe, co w odniesieniu do planowanego dochodu dało wykonanie na poziomie 92,18% (w przypadku 

dochodów bieżących: 99,83% oraz dochodów majątkowych: 11,77%). 

Analizując dochody gminy Popów na przestrzeni ostatnich pięciu lat, zauważalna jest tendencja wzrostowa, 

co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 23. Dochody gminy Popów w latach 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

16 986 373,42 zł 21 221 238,72 zł 22 704 373,96 zł 23 813 510,27 zł 25 121 719,20 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS-u 

Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wskazują, że 38,93% dochodów 

gminy (9 779 434,33 zł) stanowiły dochody własne, z których największy udział (26,32% wszystkich docho-

dów) miały wpływy od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie podlegających osobowości 
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prawnej, 33,09% (8 313 148,00 zł) subwencje z budżetu państwa, a następnie dotacje celowe stanowiące 

27,98% (7 029 136,87 zł) dochodów gminy. 

Dochody własne planowane na 9.045.789,00 zł wykonano w 108%. Mniejsze od zaplanowanych były dochody 

z dzierżawy obwodów łowieckich, użytkowania wieczystego, podatku rolnego, od środków transportowych, od 

czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień i udziałów w podatku dochodowym osób prawnych. W przy-

padku osób fizycznych był to podatek od czynności cywilno-prawnych, koszty upomnień, wpływy z zezwoleń 

ze sprzedaży alkoholu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty adiacenckiej, z opłat za korzystanie z wy-

chowania przedszkolnego, funduszu alimentacyjnego oraz opłat za wydanie karty dużej rodziny. Pozostałe 

dochody były większe lub równe od planowanych. 

Dochody z subwencji osiągnęły planowaną wartość wpływów, natomiast dochody z dotacji celowych plano-

wane na 9 893 580,08 zł zostały wykonane w 71,05%. 

Analizując dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2014-2018, 

zauważalny jest ich stały wzrost. Poniższa tabela przedstawia wpływ z ww. podatków do budżetu gminy. 

Tabela 24. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa razem w dochodach gminy 

2014 2015 2016 2017 2018 

2 625 866,74 zł 
(15,46%) 

3 138 705,24 zł 
(14,79%) 

3 463 726,39 zł 
(15,26%) 

3 863 844,06 zł 
(16,23%) 

4 189 964,29 zł 
(16,68%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS-u 

Z dochodów podatkowych, największy udział ma podatek od nieruchomości. Analizując dochody gminy z ww. 

podatku w latach 2014-2018, zauważalny jest ich ogólny wzrost. Spadek nastąpił jedynie z roku 2016 na 2017. 

Poniższa tabela przedstawia wpływy z ww. podatku do budżetu gminy. 

Tabela 25. Podatek od nieruchomości w dochodach gminy 

2014 2015 2016 2017 2018 

2 228 374,03 zł 2 287 937,56 zł 2 386 354,47 zł 2 363 209,64 zł 2 395 129,05 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS-u 

Stała tendencja wzrostowa, w większości podatków stanowiących dochody gminy, przez większość badanego 

okresu, wskazuje na poprawiające się z roku na rok możliwości finansowe gminy. 

Aż 66,81% środków budżetowych gmina otrzymała z: 

 subwencji oświatowej, 

 subwencji wyrównawczej, 

 dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-

nych ustawami, 

 dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami ad-

ministracji rządowej, 

 dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących, 

 dotacji celowych na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci, 
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 dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, 

 dotacji celowych otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 

finansów publicznych, 

 dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 

 dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 

na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

 Wydatki gminy 

Prognozowane wydatki gminy w 2018 r. oszacowano na poziomie 30 015 532,69 zł, z czego 22 788 183,71 zł 

na wydatki bieżące oraz 7 227 348,98 zł na wydatki majątkowe. Na koniec roku 2018 wydatki gminy wyniosły 

26 026 567,95 zł, z czego 21 445 111,10 zł na wydatki bieżące oraz 4 578 456,85 zł na wydatki majątkowe, 

co w odniesieniu do planowanych wydatków dało wykonanie na poziomie 86,70% (w przypadku wydatków 

bieżących: 94,11% oraz wydatków majątkowych: 63,35%).  

Analizując wydatki gminy Popów na przestrzeni ostatnich pięciu lat, zauważalna jest wyraźna tendencja wzro-

stowa, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 26. Wydatki gminy Popów w latach 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

17 686 130,50zł 18 248 678,41zł 18 735 093,64 zł 23 697 092,68 zł 26 026 567,95 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS-u 

W kontekście zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i związanych w nimi inwestycji, istotne są 

wydatki majątkowe gminy. Poniższa tabela przedstawia kwotowy i procentowy udział wydatków majątkowych 

w strukturze wszystkich wydatków gminy w latach 2014-2018. 

 

Tabela 27. Udział wydatków majątkowych w wydatkach gminy 

2014 2015 2016 2017 2018 

3 901 374,97 zł 
(22,06%) 

3 196 548,72 zł 
(17,52%) 

747 691,80 zł 
(3,99%) 

3 462 323,58 zł 
(14,61%) 

4 578 456,85 zł 
(15,59%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS-u 

W analizowanym okresie wysokość wydatków majątkowych była zróżnicowana. Najwięcej inwestycji zrealizo-

wano w 2018 r. Najmniej inwestowano w 2016 roku, gdzie wydatki nie przekroczyły 1 mln zł. Spośród inwe-

stycji podjętych w latach 2014-2018 przykładowo można wymienić: 

 z zakresu infrastruktury technicznej: 
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 rozbudowa gminnego systemu wodociągowego,  

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Marianów, Annolesie, Kamieńszczyzna, Za-

wady, Smolarze; 

 z zakresu infrastruktury społecznej: 

 przebudowa pomieszczeń GZSP nr 5 w Zawadach na potrzeby przedszkola wraz z rozbudową o sto-

łówkę z zapleczem kuchennym, budowa dolnego źródła ciepła, budowa przyłącza gazu ze zbiornikiem 

2700 dm³, 

 budowa strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Wąsoszu Górnym z uwzględnieniem wykonania 

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, c.o. oraz wentylacji. 

Powyższe przedsięwzięcia oraz dane dotyczące struktury wydatków dowodzą, że gmina realizuje w szczegól-

ności zadania z zakresu oświaty i wychowania, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środo-

wiska oraz transportu i łączności. Świadczy to o stopniowym podnoszeniu jakości życia mieszkańców w gmi-

nie. Ponadto, gmina uzyskuje i właściwie wykorzystuje środki z dotacji celowych, włączając w to również środki 

europejskie.  

 Budżet gminy na 2019 rok 

Prognozowane dochody gminy w 2019 r. za okres 01.01 - 30.09 oszacowano na poziomie 29 353 686,87 zł, 

w tym 24 783 386,87 zł – dochody bieżące oraz 4 570 300,00 zł – dochody majątkowe. Wydatki zostały prze-

widziane na kwotę 36 681 122,18 zł, w tym 23 505 570,18 zł – wydatki bieżące oraz 13 175 552,00 zł – wydatki 

majątkowe. Poniższa tabela przedstawia wykonanie budżetu w I, II i III kwartale 2019 r. 

Tabela 28. Wykonanie budżetu gminy od początku roku do końca III kwartału 2019 r. 

Dochody  

Ogółem 24 036 351,39 zł 

Bieżące 20 502 747,77 zł 

Majątkowe  3 533 603,62 zł 

Wydatki 

Ogółem 22 426 870,15 zł 

Bieżące 17 932 282,41 zł 

Majątkowe  4 494 587,74 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań o nadwyżce/deficycie gminy 
Popów za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 roku 

Z powyższych danych wynika, że do końca trzeciego kwartału 2019 r. planowane dochody zostały osiągnięte 

w 81,89%, zaś prognozowane wydatki zrealizowano w 61,14%.  

 Budżet gminy na 2020 rok 

Na rok 2020 założono, iż dochody ogółem będą kształtować się na poziomie 28 343 792,00 zł, w tym 

25 343 792,00 zł – dochody bieżące oraz 3 000 000,00 – dochody majątkowe. Wydatki przewidziano na po-

ziomie 27 788 814,80 zł, w tym 23 428 814,80 zł wydatki bieżące oraz 4 360 000,00 zł – wydatki majątkowe. 

 Wykonanie budżetu gminy za lata 2014 – 2018 
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Zgodnie ze Sprawozdaniami o nadwyżce/deficycie gminy Popów założono, że dochody gminy będą wzrastać 

z roku na rok. Dochody wzrastają średnio o 10,6%. Z porównania dochodów prognozowanych z dochodami 

wykonanymi w latach 2014 – 2018 wynika, że w latach 2014, 2016, 2017 i 2018 dochody wykonane są niższe 

niż dochody planowane, natomiast w roku 2015 nieznacznie wyższe. Poniższa tabela przedstawia zestawienie 

dochodów prognozowanych i wykonanych na lata 2014 – 2018. 

Tabela 29. Zestawienie dochodów gminy prognozowanych i wykonanych na lata 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Plan 19 403 444,04 zł 21 185 401,24 zł 23 491 221,56 zł 26 280 497,60 zł 27 252 517,08 zł 

Wykonanie 16 986 373,42 zł 21 221 238,72 zł 22 704 373,96 zł 23 813 510,27 zł 25 121 719,20 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań o nadwyżce/deficycie gminy Popów oraz Wieloletnich Prognoza 
Finansowych za lata 2014-2018 i danych GUS 

W planie wydatków nie założono ich systematycznego corocznego wzrostu. Prognozowane wydatki na rok 

2015 miały być niższe niż w roku 2014, podobnie jak wydatki w 2018 roku, które również miały być mniejsze 

niż te zaplanowane na rok wcześniejszy. Z porównania wydatków prognozowanych z wydatkami wykonanymi 

w latach 2014-2018 wynika, że wydatki wykonane są co roku niższe od planowanych. Poniższa tabela przed-

stawia zestawienie wydatków prognozowanych i wykonanych na lata 2014-2018. 

Tabela 30. Zestawienie wydatków gminy prognozowanych i wykonanych na lata 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Plan 21 278 482,82 zł 20 138 941,84 zł 23 006 973,56 zł 31 110 599,80 zł 30 015 532,69 zł 

Wykonanie 17 684 870,00 zł 18 248 678,41 zł 18 735 093,64 zł 23 697 092,68 zł 26 023 567,95 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań o nadwyżce/deficycie gminy Popów za lata 2014-2018 i danych 
GUS 

Z powyższych danych wynika, że gmina Popów osiąga niższe dochody od planowanych i realizuje mniej wy-

datków niż zakłada początkowo. Wydatki gminy przekroczyły jej dochody w 2014 i 2018 roku, natomiast w po-

zostałych latach wystąpiły nadwyżki dochodów. Powyższe potwierdza, że gmina posiada lepsze i gorsze moż-

liwości finansowe w zależności od rodzaju i liczby przeprowadzanych inwestycji w danym roku. 

Możliwości finansowania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej słu-

żących realizacji zadań własnych gminy 

Możliwości rozwoju gminy wynikające z uwarunkowań ekonomicznych określa przede wszystkim polityka fi-

nansowa zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej i określona w perspektywie kilku najbliższych lat oraz 

istniejący stopień wyposażenia w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Gmina Popów 

posiada Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029 przyjętą uchwałą Nr 90/XV/2019 Rady Gminy 

Popów z dnia 24 października 2019 r. 

W latach 2014 – 2018 wydatki majątkowe gminy wyniosły 15 886 395,92 zł, co stanowiło ok. 15% wydatków 

ogółem gminy. 



 
WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 

 
74 

 

W ww. dokumencie nie wyszczególniono wykonanych i planowanych inwestycji drogowych, infrastruktury 

technicznej i społecznej we wszystkich latach 2019-2029 oraz ich szacowanych kosztów.  

Wyróżniono jedynie zadania zaplanowane na lata 2019-2021 m.in.: 

 z zakres infrastruktury technicznej: 

 budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wąsosz Dolny i Wąsosz Górny w łącznej kwocie 

3 053 000,00 zł na lata 2019-2020; 

 z zakresu infrastruktury społecznej: 

 termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE w łącznej kwocie 360 000,00 zł 

na lata 2020-2021, 

 przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zaku-

pem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł na lata 

2020-2021. 

Łączna kwota ww. inwestycji wyniosła 4 413 000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 244/XL/2017 Rady Gminy Po-

pów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Popów na 2018 rok ustalono wydatki 

budżetu gminy w kwocie 27 959 351,61 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 6 606 343,61 zł. Ze sprawoz-

dania o nadwyżce/deficycie gminy Popów za rok 2018 wynika, że wydatki majątkowe uległy zdecydowanemu 

zmniejszeniu i wykonano je w kwocie 4 578 456,85 zł. Fakt ten potwierdza, iż gmina musi rozkładać odpo-

wiednio w czasie wszystkie inwestycje, by nie osiągnąć deficytu i dokonywać m.in. terminowych spłat kredytów 

i pożyczek. 

Wprowadzone w obecnej edycji Studium ustalenia w odniesieniu do obowiązującego „Studium 2002” nie ge-

nerują kosztów budowy sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej słu-

żących realizacji zadań własnych gminy, bowiem nie wyznacza się nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, 

a jedynie w nieznacznym stopniu koryguje ich zasięgi, dodatkowych nowych dróg oraz inwestycji z zakresu 

infrastruktury społecznej.  

Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej będą więc obejmować modernizacje istniejących dróg. Na-

tomiast zgodnie z polityką gminy planuje się  m.in. uruchomienie dzielnicy działalności gospodarczej w rejonie 

drogi wojewódzkiej nr 491 i linii kolejowej, dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej, budowę zbiornika wodnego w Za-

wadach. Dla potrzeb powyższego  zasadne będzie wsparcie budżetu gminy przez fundusze zewnętrzne, z do-

datkowych źródeł tj. np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dota-

cje Unii Europejskiej. Dodatkowe wsparcie dla gminy może stanowić realizacja w ramach partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego. 

3.9.3. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla określenia zapotrzebowania 

na nową zabudowę przyjęto perspektywę nie dłuższą niż 30 lat – tj. do roku 2048. 

Dla określenia zapotrzebowania na nową zabudowę przeanalizowano aktualną sytuację demograficzną 

w gminie Popów oraz dokonano oceny sytuacji społecznej pod względem potrzeb mieszkalnictwa. Ze względu 
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na brak dostępnych danych statystycznych dotyczących prawdopodobnych zmian liczby ludności dla gminy, 

bazowano na prognozie demograficznej opracowanej dla powiatów na lata 2014-2050.  

Zgodnie z najnowszymi danymi Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku 

liczba ludności w gminie Popów wynosiła 5 883. W tym samym roku, powierzchnia użytkowa mieszkań wyno-

siła 191 559 m², co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca 32,6 m². Zgodnie z prognozą demograficzną GUS 

opracowaną dla powiatu kłobuckiego na lata 2014-2050, szacuje się, że do roku 2048 liczba mieszkańców 

w powiecie kłobuckim zmniejszy się o ok. 9 260 osób w stosunku do 2018 r., więc ubytek liczby ludności wy-

niesie ok. 12,24%. Prognozowany sukcesywny spadek następuje przez wszystkie lata. Zarówno dla obszarów 

wiejskich, jak i miejskich powiatu kłobuckiego spadek liczby ludności również następuje przez cały prognozo-

wany okres 30 lat. Liczba ludności wsi w 2048 roku prawdopodobnie zmniejszy się o ok. 7 736 osób, a więc 

o 11,46% w stosunku do roku 2018. Natomiast, liczba ludności miast zmniejszy się prawdopodobnie 

o ok.1 524 osób, a więc o 8,73% w stosunku do roku 2018. Przyjmując założenie, że tendencje demograficzne 

gminy Popów nie będą istotnie odbiegały od prognoz dla powiatu kłobuckiego, można szacować, że liczba 

ludności gminy zmniejszy się na tym samym poziomie. 

Sytuacja demograficzna gminy w latach 2008-2018 ulegała w niewielkim stopniu pogorszeniu, pomimo wahań. 

Roczna liczba zgonów w większości badanych lat przewyższała liczbę urodzeń. Należy jednak dodać, iż saldo 

migracji w większości lat 2008-2018 charakteryzowało się wartościami dodatnimi. Dotychczasowe prognozy 

demograficzne przewidują zmniejszenie się ludności, jednak na zmianę szacowanych prognoz wg GUS może 

mieć wpływ wiele czynników, nawet na szczeblu ogólnokrajowym, tj. uruchomienie narzędzi legislacyjnych, 

organizacyjnych i finansowych mających na celu zwiększenie dzietności i pobudzenie przyrostu naturalnego, 

np. program państwowy Rodzina 500+. Na zahamowanie odpływu ludności w gminie mogą również wpływać 

polepszające się z roku na rok warunki mieszkaniowe oraz zmniejszający się poziom bezrobocia. Ze względu 

na korzystne położenie geograficzne, dobrą dostępność komunikacyjną i bliskość miasta powiatowego Kło-

buck gmina może stanowić potencjalne miejsce dla rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc 

pracy, co wygeneruje potrzebę nowych miejsc zamieszkania. Na wzrost zainteresowania gminą mogą mieć 

również wpływ walory przyrodnicze i krajobrazowe dolin rzek Warty i Liswarty, czyste środowisko oraz dobry 

stopień rozwoju infrastruktury turystycznej.  

Podsumowując, można przyjąć, że liczba mieszkańców gminy Popów nie będzie maleć, lecz będzie utrzymy-

wać się w perspektywie 30 lat na stałym poziomie. 

Biorąc pod uwagę strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, za wiodące funkcje zabudowy uznano: 

 zabudowę mieszkaniową, 

 zabudowę usługową, 

 zabudowę produkcyjno-składową. 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową 

Według danych GUS w gminie Popów w latach 2008-2018 systematycznie wzrastała liczba mieszkań oraz 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań. Średnio rocznie przybywa 15 mieszkań. Można zakładać, że 

przy zachowanym trendzie, w roku 2048 może być o 450 mieszkań więcej niż obecnie. Średni roczny przyrost 

powierzchni użytkowej mieszkania w przeliczeniu na 1 osobę wynosi 0,48 m². Można, więc zakładać, że przy 
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Prognozowana powierzch-

nia użytkowa zabudowy 

mieszkaniowej w  2048 r. 

Prognozowana powierzch-

nia użytkowa zabudowy 

mieszkaniowej w  2048 r. 

 

Prognozowana liczba 

mieszkańców w 2048 r. 

Docelowy wskaźnik po-

wierzchni użytkowej 

mieszkania na 1 osobę 

 =  5 883 os.  X  40,0 m²/os.  =  235 320 m² 

= X 

Zapotrzebowanie na nową 

zabudowę mieszkaniową 

Zapotrzebowanie na nową 

zabudowę mieszkaniową 

Prognozowana powierzch-

nia zabudowy mieszkanio-

wej w 2048 r. 

Obecna powierzchnia za-

budowy mieszkaniowej 

 =  235 320 m²  –  191 559 m²  =  43 761 m²  

= – 

zachowanym trendzie, w roku 2048 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę może być 

o 14,4 m² większa niż obecnie.  

Co roku wzrasta również przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania. Średni roczny przyrost wynosi 

0,55 m². W 2018 roku przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 99,3 m². Zakładając, więc, że 

w ciągu najbliższych 30 lat w gminie Popów będzie przybywać średnio rocznie 15 mieszkań, a przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania będzie wzrastać średnio rocznie 0,55 m², to do 2048 roku może przybyć 

ok. 48,5 tys. m² powierzchni użytkowej dla zabudowy mieszkaniowej. 

Ponadto, zakładając podnoszenie standardów zamieszkania, wyrażające się w powierzchni użytkowej zaso-

bów mieszkaniowych przypadającej na 1 mieszkańca przyjmuje się średnią wartość tego wskaźnika równą 

40,0 m²/os.  

 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Przyjęcie tego wskaźnika dla przewidywanej liczby mieszkańców w 2048 r., tj. 5 883 osób (jak opisano powy-

żej, przyjęto że liczba mieszkańców gminy utrzyma się na stałym poziomie), wskazuje na potrzebę zaplano-

wania ok. 44 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej, a uwzględniając maksymalne dopusz-

czenie zwiększenia zapotrzebowania na nową zabudowę o 30% (zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) można w gminie Popów zaplanować maksymalnie ok. 57,2 tys. 

m² powierzchni użytkowej dla zabudowy mieszkaniowej.  

 

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę 

mieszkaniową 

 

57 000 m² powierzchni użytkowej 

po zaokrągleniu do pełnych tysięcy 

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową 

W celu wyznaczenia zapotrzebowania na nową zabudowę usługową, przyjmuje się, że usługi będą świad-

czone na coraz wyższym poziomie, zapewniając użytkownikom lepszy komfort z ich korzystania. W związku 
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Zapotrzebowanie na nową 

zabudowę produkcyjno-

składową 

Zapotrzebowanie na nową 

zabudowę produkcyjno-

składową 

 

Liczba mieszkańców  

w wieku produkcyj-

nym w 2048 r. 

Udział osób pracują-

cych w sektorze 

przemysłowym 

 =  3 710    X    0,15 (15%)    X    150 m²    =  83 475 m² 

= X X 

Zwiększenie przecięt-

nej powierzchni użytko-

wej na 1 pracownika 

[100 m²] 

z powyższym zakłada się, że powierzchnia użytkowa usług na 1 mieszkańca będzie wzrastać. W ciągu 30 lat 

wskaźnik ten może wzrosnąć o 7 m²/os. Przyjęcie tego wskaźnika dla przewidywanej liczby mieszkańców 

w 2048 r., tj. 5 883, wskazuje na potrzebę zaplanowania ok. 41,2 tys. m² powierzchni użytkowej dla zabudowy 

usługowej, a uwzględniając maksymalne dopuszczenie zwiększenia zapotrzebowania na nową zabudowę 

o 30% (zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) można w gmi-

nie Popów zaplanować maksymalnie ok.  53,6 tys. m² powierzchni użytkowej dla zabudowy usługowej. 

  

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę 

usługową 

 

54 000 m² powierzchni użytkowej 

po zaokrągleniu do pełnych tysięcy 

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjno-składową 

Przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę produkcyjno-składową umożliwia poszerzenie możliwości in-

westycyjnych oraz rozwojowych mieszkańcom gminy, której potrzeba wynika z przeprowadzonych analiz. Po-

wierzchnia użytkowa tej zabudowy uzależniona jest przede wszystkim od sektora przemysłu. 

Dominującą branżą na terenach gminy oraz w jej sąsiedztwie jest sektor logistyczny (magazynowy) i przetwór-

stwa owocowo-warzywnego. Wiąże się z nim duże zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową. 

W celu zróżnicowania istniejącej struktury gospodarczej gminy pożądanym jest, aby w roku 2048 co najmniej 

15% mieszkańców w wieku produkcyjnym pracowało w sektorze przemysłowym. 

Ze względu na automatyzację i charakter działalności przyjęto średnią powierzchnię użytkowa przypadającą 

na 1 pracownika ok.150m².  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wskazuje się na potrzebę zaplanowania ok. 83,5 tys. m² powierzchni użytkowej dla zabudowy produkcyjno-

składowej, a uwzględniając maksymalne dopuszczenie zwiększenia zapotrzebowania na nową zabudowę 

o 30% (zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) można w gmi-

nie Popów zaplanować maksymalnie ok. 108,6 tys. m² powierzchni użytkowej dla zabudowy produkcyjno-skła-

dowej.  
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Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę 

produkcyjno-składową 

 

109 000 m² powierzchni użytkowej 

po zaokrągleniu do pełnych tysięcy 

 

W związku z powyższym szacuje się, że maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę w gminie Po-

pów wynosi: 

 zabudowa mieszkaniowa – ok. 57 tys. m², 

 zabudowa usługowa – ok. 54 tys. m², 

 zabudowa produkcyjno-składowa – ok. 109 tys. m². 

Chłonność obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

Obszary o w pełni wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadni-

czej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiek-

tów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1443 z późn. zm.) obejmują układy, w których następować mogą 

uzupełnienia istniejącej struktury. Przyjmuje się, że w obszarach tych zwiększanie powierzchni zainwestowa-

nych będzie związane w znacznej części z podnoszeniem standardu. 

Obszar zwartej zabudowy w gminie Popów wyznaczono zgodnie z art. 4 pkt 29 i 30 ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.), zgodnie z którymi, jako 

zwartą zabudowę rozumie się ,,zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków gospodar-

czych, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m”, na-

tomiast obszar zwartej zabudowy jako „obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m 

od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach 

działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m”. 

Na podstawie analizy istniejącego sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów gminy określono za-

sięg obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.  

W ramach tak ustalonego obszaru wskazano tereny, dla których w obowiązującym Studium 2002 ustalono 

zagospodarowanie, a które dotychczas nie zostało zrealizowane. Tym samym, tereny te stanowią rezerwy 

rozwojowe.  

Analizą objęto wiodące przeznaczenie, tj.: 

 zabudowę mieszkaniową, 

 zabudowę usługową, 

 zabudowę produkcyjno-składową. 

Dla wyliczenia chłonności obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 

a także dla dalszych wyliczeń chłonności zamieszczonych poniżej, uwzględniono wskaźniki ustalone w niniej-

szym projekcie Studium (powierzchnia zabudowy, wysokość zabudowy, powierzchnia działek). Należy pod-

kreślić, że w  ww. dokumencie zostały określone maksymalne wartości tych wskaźników, a w szacowaniu 

chłonności przyjęto wartości mniejsze, ponieważ oczywistym jest, że powstająca zabudowa nigdy nie będzie 

zrealizowana w maksymalnym stopniu.  

Dla potrzeb szacunku przyjęto opisane poniżej wartości wskaźników: 
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/  powierzchnia działek odpowiednio w obszarze zwartej zabudowy  
   lub poza obszarem zwartej zabudowy 

x 3 (liczba osób) 

x 32,6 lub 40,0 (powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę odpowiednio dla 

terenów istniejącej zabudowy lub terenów projektowanej zabudowy) 

 Dla zabudowy mieszkaniowej: 

 powierzchnia działek w obszarze zwartej zabudowy: 

 3500 m² w ramach terenów zabudowy zagrodowej, 

 2000 m² w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 powierzchnia działek poza obszarem zwartej zabudowy: 

 4000 m² w ramach terenów zabudowy zagrodowej, 

 2500 m² w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 liczba osób dla 1 gospodarstwa domowego/1 działki – 3 osoby (wg danych GUS 2018 dla gminy Po-

pów), 

 32,6 m² – powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę, dla istniejących terenów zabudowa-

nych w ramach obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 

 40,0 m² – powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę, dla projektowanych terenów (zakłada 

się podnoszenie standardów zamieszkania, wyrażające się m.in. w zwiększaniu powierzchni użytkowej 

zasobów mieszkaniowych przypadającej na 1 mieszkańca). 

 

Powierzchnia użytkowa terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej została oszacowana 

według schematu: 

 

    powierzchnia terenów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej [m2] 

 

 

    szacowana liczba działek dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej [szt.] 

 

    szacowana liczba osób dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej [l. os.] 

 

 

    powierzchnia użytkowa [m2] 

W szacowaniu chłonności dla zabudowy mieszkaniowej nie uwzględniono powierzchni zabudowy rekreacji 

indywidualnej - letniskowej (ML), ze względu na przeznaczenie związane z okresowym wypoczynkiem. Za-

kłada się, że ich użytkownikami będą osoby spoza gminy, niebędące jej stałymi mieszkańcami, dlatego liczba 

mieszkańców gminy nie będzie mieć wpływu na rozwój zabudowy rekreacji indywidualnej.   

 Dla zabudowy usługowej: 

 30% powierzchni zabudowy (tj. powierzchni terenu, która może być zabudowana), 

 1 kondygnacja (maksymalna wysokość zabudowy ustalona w projekcie Studium uikzp – 12,0 m), 

 70% – udział powierzchni użytkowej w powierzchni całkowitej zabudowy; 

Powierzchnia użytkowa terenów zabudowy usługowej została oszacowana według schematu: 
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x 0,3 (30% powierzchnia zabudowy) 

x 1 (liczba kondygnacji) 

x 0,7 (70% - udział powierzchni użytkowej w powierzchni całkowitej zabudowy) 

x 0,4 (40%powierzchnia zabudowy) 

x 1 (liczba kondygnacji) 

x 0,7 (70% - udział powierzchni użytkowej w powierzchni całkowitej zabudowy) 

 

powierzchnia terenów zabudowy usługowej [m2] 

 

powierzchnia zabudowy [m2] 

 

powierzchnia całkowita zabudowy [m2] 

 

powierzchnia użytkowa [m2] 

W szacowaniu chłonności dla zabudowy usługowej nie uwzględniono powierzchni zabudowy usług rekreacji 

i wypoczynku (UT). Tereny te mają charakter rekreacyjno-wypoczynkowy i odznaczają się niskim udział po-

wierzchni użytkowej zabudowy ze względu na duże powierzchnie terenów oraz duży udział powierzchni bio-

logicznie czynnej. 

 Dla zabudowy produkcyjno - składowej: 

 40% powierzchni zabudowy (tj. powierzchni terenu, która może być zabudowana), 

 1 kondygnacja (maksymalna wysokość zabudowy ustalona w projekcie Studium uikzp – 12,0 m), 

 70% – udział powierzchni użytkowej w powierzchni całkowitej zabudowy; 

Powierzchnia użytkowa dla terenów zabudowy produkcyjno - składowej została oszacowana według sche-

matu: 

 

   powierzchnia terenów zabudowy produkcyjnej [m2] 
 

   powierzchnia zabudowy [m2] 

 

   powierzchnia całkowita zabudowy [m2] 

 

   powierzchnia użytkowa [m2] 

W oparciu o przeprowadzone zgodnie z powyższą metodologią obliczenia, szacuje się, iż chłonność obszaru 

o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w gminie Popów wynosi: 

 zabudowa mieszkaniowa – ok. 50,0 tys. m², 

 zabudowa usługowa – ok. 9,7 tys. m², 

 zabudowa produkcyjno-składowa – ok. 6,7 tys. m². 

Chłonność obszarów poza obszarem o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej – 

przeznaczonych w miejscowych planach pod zabudowę 

Obecnie na terenie gminy obowiązuje jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 

uchwałą Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 11 stycznia 2019 r. dla obszaru położonego w miejscowości 

Kamieńszczyzna. Celem planu było wyznaczenie terenów zabudowy rekreacji indywidualnej i zagrodowej, za-

lesień oraz drogi dojazdowej służącej dla obsługi terenu zabudowy. 
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Analiza przeznaczenia ustalonego w analizowanym miejscowym planie wykazała, że tereny przeznaczone 

pod zabudowę zlokalizowane są głównie poza obszarem o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjo-

nalno-przestrzennej. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń szacuje się, że chłonność obszaru przeznaczonego  

w miejscowym planie pod zabudowę (poza obszarem o w pełni wykształconej zwartej strukturze funk-

cjonalno-przestrzennej), rozumiana jako możliwość lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej wynosi: 

 zabudowa mieszkaniowa – ok. 1,9 tys. m²,  

 zabudowa usługowa – 0 m², 

 zabudowa produkcyjno-składowa – 0 m². 

Możliwości wyznaczenia nowych terenów budowlanych 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), okre-

ślenia realnych potrzeb wyznaczania nowych obszarów pod zabudowę można dokonać porównując progno-

zowane zapotrzebowanie na nową zabudowę z istniejącymi możliwościami jej lokalizowania. 

Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę z sumą powierzchni 

użytkowej nowej zabudowy wynikającej z chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej struk-

turze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz przeznaczonych w miejsco-

wym planie pod zabudowę wskazuje na możliwości uzupełnienia bilansu terenów i wyznaczenie terenów 

lokalizacji nowej zabudowy o powierzchni użytkowej: 

 zabudowa mieszkaniowa ogółem – możliwość wyznaczenia nowej zabudowy maksymalnie ok. 5,1 tys. m² 

powierzchni użytkowej, 

≈ (57,0 tys. m² – (50,0 tys. m² + 1,9 tys. m²)) ≈ 5,1 tys. m²  

 zabudowa usługowa ogółem – możliwość wyznaczenia nowej zabudowy maksymalnie ok. 44,3 tys. m² po-

wierzchni użytkowej, 

≈ (54,0 tys. m² – (9,7 tys. m² + 0 tys. m²)) ≈ 44,3 tys. m²  

 zabudowa produkcyjno-składowa – możliwość wyznaczenia nowej zabudowy maksymalnie ok. 65,3 tys. 

m² powierzchni użytkowej, 

≈ (109,0 tys. m² – (6,7 tys. m² + 0 m²)) ≈ 102,3 tys. m² 

 

Zestawienie opisanych powyżej danych bilansowych zawiera poniższa tabela, w której dotychczas obowiązu-

jące studium oznaczono jako Studium 2002, a obecnie procedowany dokument jako Studium,  

 

m² pow. użytkowej M U P 

1. Maksymalne zapotrzebowanie na nową za-
budowę 

ok. 57,0 tys. ok. 54,0 tys. ok. 109,0 tys. 

2. Chłonność obszaru o w pełni wykształco-
nej zwartej strukturze  

ok. 50,0 tys. ok. 9,7 tys. ok. 6,7 tys. 
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3. Chłonność obszaru poza obszarem 
o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
przeznaczone w mpzp pod zabudowę  

ok. 1,9 tys. 0 0 

4. Porównanie poz. 1 z sumą poz. 2 i 3  ok. 5,1 tys. ok. 44,3 tys. ok. 102,3 tys. 

5. Zabudowa, z której zrezygnowano w  Stu-
dium poza obszarem o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze, względem Studium 2002 

ok.  32,4 tys. ok. 37,8 tys. ok. 98,8 tys. 

6. Nowa zabudowa wyznaczona w Studium 

poza obszarem o w pełni wykształconej zwar-
tej strukturze z wyłączeniem obszarów obję-
tych mpzp  

ok. 4,3 tys. ok. 30,5 tys. ok. 94,7 tys. 

7. Bilans  weryfikacji zabudowy w Studium 

poza obszarem o w pełni wykształconej zwar-
tej strukturze (poz. 5 - poz. 6) 

ok. 28,1 tys. ok. 7,3 tys. ok.  4,1 tys. 

8. Zabudowa wyznaczona w Studium 2002 

poza obszarem o w pełni wykształconej zwar-
tej strukturze 

 

ok.78,3 tys. 

 

ok. 63,3 tys. ok. 119,8 tys. 

9. Zabudowa wyznaczona w Studium wzglę-
dem Studium 2002 poza obszarem o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze 
(poz. 8 – poz. 7) 

 

ok. 50,2 tys. 

 

ok. 56,0 tys. ok. 115,7 tys. 

 

Porównanie danych zawartych w tabeli pozwala stwierdzić, że powierzchnie wyznaczone w Studium 2002 

podlegającym aktualizacji w odniesieniu do terenów o poszczególnych funkcjach znacząco przekraczają po-

wierzchnie, które wynikają z szacowanego zapotrzebowania. 

Stanowisko dotyczące postępowania w takiej sytuacji określił Minister Infrastruktury i Budownictwa w piśmie 

DPP.621.1.2016.1.RR NK 661098/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku stanowiące odpowiedź na wystąpienie 

Wojewody Dolnośląskiego. W ww. piśmie stwierdzono, że obowiązująca ustawa nie zawiera żadnych bezpo-

średnich odniesień czy przypisów co do konieczności – bezpośrednio po stwierdzeniu przeszacowania tere-

nów pod zabudowę – zmniejszenia w studium ich zakresu. Przepisy ustawy ,,nie dopuszczają – jedynie w przy-

padku, gdy zapotrzebowanie na zabudowę może być w pełni zaspokojone na obszarach objętych planami 

miejscowymi oraz o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej – przewidywania no-

wej zabudowy poza tymi obszarami”. Pod pojęciem ,,nowej zabudowy” należy rozumieć zabudowę, która nie 

była dotąd projektowana w obowiązującym studium. Ograniczenie dotyczy wyłącznie przeznaczenia pod za-

budowę nowych terenów na obszarach dotąd nie w pełni zurbanizowanych (potocznie określanych jako tzw. 

greenfield). Nowe przepisy nie blokują natomiast przeznaczenia pod zabudowę (nawet gdy przekracza to po-

trzeby wynikające z bilansowania) kolejnych terenów na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej, tj. takich obszarów, których struktura przestrzenna, ciągi komunikacyjne i wypo-

sażenie w sieci infrastruktury technicznej oraz infrastrukturę społeczną zostały zrealizowane w takim zakresie, 

że lokalizowanie na tych obszarach nowej zabudowy nie wymaga istotnych nowych inwestycji infrastruktural-

nych (np.: budowa nowych dróg czy szkół, zwielokrotnienia przepustowości istniejących sieci uzbrojenia).  
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Podsumowanie bilansu 

W Studium, w wyniku analizy terenów zabudowy o poszczególnych funkcjach (mieszkaniowej, usługowej, pro-

dukcyjno – składowej) wyznaczonej w Studium 2002, dokonano ich weryfikacji pod kątem dostosowania do 

faktycznego sposobu zagospodarowania i występujących uwarunkowań. Zrezygnowano z tych terenów, które 

zostały wyznaczone poza zasięgiem urbanizacji i wymagałyby istotnych inwestycji infrastrukturalnych i nie 

zostały dotychczas zagospodarowane (poz.5). W mniejszej części (poz.7) zostały one zastąpione innymi lo-

kalizacjami (poz.6) bardziej uzasadnionymi ze względu na uwarunkowania (tj. dostępność komunikacyjna, 

sieci uzbrojenia). 

W rezultacie powierzchnia użytkowa zabudowy przeszacowana w Studium 2002 (poz.8) względem faktycz-

nego zapotrzebowania powierzchni użytkowej zabudowy o poszczególnych funkcjach, w procedowanym Stu-

dium uległa ograniczeniu (poz.9). Równocześnie po weryfikacji została ona w znacznie większym stopniu do-

stosowana do faktycznych potrzeb i możliwości rozwojowych gminy. 

W Studium w odniesieniu do poszczególnych funkcji: 

 zabudowa mieszkaniowa –  w stosunku do Studium 2002 wyznaczenie nowych terenów dotyczy dostoso-

wania do stanu faktycznego: działki zabudowane lub z podziałami geodezyjnymi, bądź  położone w bez-

pośrednim sąsiedztwie terenów już zabudowanych i stanowiące kontynuację ciągów istniejącej zabudowy, 

 zabudowa usługowa – w stosunku do Studium 2002 wyznaczenie nowych terenów związane jest  z wzmoc-

nieniem funkcji ośrodka Popów  - Zawady oraz planowana strefą działalności gospodarczej (rejon drogi 

DW491),  

 zabudowa produkcyjno-składowa –  w stosunku do Studium 2002 wyznaczenie nowych terenów dotyczy 

dostosowania do stanu faktycznego tj. rozszerzenie zasięgu terenów, na których jest prowadzona działal-

ność gospodarcza i planowany jest jej rozwój oraz z planowaną strefą działalności gospodarczej w obrębie 

Zawady w sąsiedztwie drogi DW 491. 
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

1. Cele rozwoju przestrzennego 

 W „Strategii rozwoju Gminy Popów na lata 2020-2030” sformułowano wizję i misję gminy opisane w rodz. II 

pkt 3.9.1.  

Celem strategicznym rozwoju przestrzennego gminy, który wpisuje się w powyższe ustalenia jest uzyskanie 

takiej jej struktury, która w harmonijny i zrównoważony sposób wykorzystuje walory przyrodniczo-krajobra-

zowe terenów wiejskich oraz jej zasobów i potencjału dla potrzeb rozwoju oraz poprawy warunków życia 

mieszkańców. Cel ten będzie realizowany przez następujące cele bezpośrednie: 

 poprawę stanu środowiska, 

 pełne wykorzystanie przyjętych zasad ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego 

oraz jego rewitalizacji w procesie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego 

gminy, 

 ochronę dziedzictwa kulturowego służącą utrwalaniu tożsamości i utrzymaniu głównych elementów struk-

tury funkcjonalno-przestrzennej, 

 uzyskanie wzrostu gospodarczego i zwiększenie efektywności gospodarowania przy wykorzystaniu walo-

rów położenia gminy w pobliżu ważnego korytarza komunikacyjnego, 

 uzyskanie wysokich standardów i ładu w zagospodarowaniu przestrzennym jednostek osadniczych oraz 

harmonizacja ich układu przestrzennego. 

Długofalowa realizacja ww. modelowych założeń winna doprowadzić do uporządkowania struktury funkcjo-

nalno-przestrzennej gminy z wyraźnie wykształconym strefowaniem funkcjonalnym jej obszaru oraz poprawy 

standardów zamieszkiwania pracy i wypoczynku. Spójny system funkcjonalny zachowujący walory przyrodni-

czo - krajobrazowe sprzyjać będzie proekologicznemu rozwojowi gminy zmniejszającemu strefę bezrobocia 

na terenach wiejskich. Ważnym również aspektem jest wyposażenie obszaru gminy w sprawny system obsługi 

technicznej oraz modernizacja układu komunikacyjnego umożliwiająca aktywizację gospodarczą tego ob-

szaru. 

2. Obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu  

2.1. Kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego 

Dla określenia kierunków ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego przyjmuje się następujące eko-

logiczne cele rozwoju: 

 zachowanie bioróżnorodności i wzmacnianie naturalnej odporności przyrody  oraz utrzymanie zdolności 

ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych, 

 optymalne wykorzystanie walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rozwoju gospodarczego, 

 zachowanie systemu naturalnych powiązań przyrodniczych z terenami sąsiednimi dla zachowania ciągłości 

obszarów biologicznie czynnych (doliny Warty i Liswarty), 

 przeciwdziałanie czynnikom antropopresji, 

 poprawa jakości powietrza i wody, 
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 dążenie do zwiększenia lesistości obszaru gminy poprzez realizację dolesień i zalesień. 

Zgodnie z przyjętymi celami rozwoju przestrzennego gminy zasadniczą rolę w tym procesie pełnić będą przy-

jęte kierunki ochrony środowiska przyrodniczego. Określa się je w odniesieniu do ochrony: 

 istniejących form geomorfologicznych i gleb, 

 zasobów wodnych, 

 ekosystemów leśnych, 

 ekosystemów nieleśnych,  

 flory i fauny, 

 terenów zieleni urządzonej. 

 Przedmiotem ochrony form przyrody nieożywionej na terenie gminy są następujące obiekty geomorfolo-

giczne: 

 naturalnego krajobrazu dolin rzecznych, 

 ochrony i kształtowania naturalnego krajobrazu. 

Celem ochrony ww. obiektów jest zachowanie ich w istniejącej i niezmienionej postaci, uformowanej przez 

naturę. Dla realizacji ww. celu zakłada się pielęgnację i utrzymanie fragmentów łęgów jesionowo-olszowych 

i topolowo-wierzbowych oraz roślinności wodnej, bagiennej, torfowiskowej i wilgotnych łąk poprzez unika-

nie regulacji koryt rzecznych, sprzyjanie naturalnej sukcesji roślin drzewiastych i krzewiastych, utrzymanie 

wysp i łach piaskowych.  

 Dla ochrony środowiska glebowego na terenie gminy zakłada się zachowanie występujących tu jednostek 

podziałowych gleb i przeciwdziałanie ich degradacji. 

Dla realizacji tego celu zakłada się w szczególności: 

 ochronę  gleb o wartościowych kompleksach glebowo – rolniczych i wysokich klasach bonitacyjnych 

dla potrzeb produkcji rolnej, 

 ograniczenie odpływu powierzchniowego wód z terenów otwartych poprzez zwiększanie naturalnej re-

tencji leśnej i glebowej, 

 zalesianie i zadarnianie terenów narażonych na erozję wodną; 

 Przedmiotem ochrony zasobów wodnych na terenach gminy jest podstawowy obiekt hydrograficzny w po-

staci rzeki Warty wraz z szeregiem mniejszych cieków wodnych, stanowiących jej dopływy, w tym w szcze-

gólności rzeką Liswartą.  

Celem ochrony ww. zasobów wodnych jest zachowanie aktualnej struktury układu hydrograficznego, 

ukształtowanej w wyniku oddziaływania naturalnych procesów obiegu wody. Wskazany wyżej cel osią-

gnięty będzie poprzez realizację następujących zadań: 

 kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnej gminy na całym jego obszarze oraz zlewni rzeki 

Warty, 

 ochronę ujęć wodnych, strefy ochronne dla komunalnych ujęć wód ze studniami należy traktować jako 

obszary wskazane do ochrony specjalnej z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem i przeciwdzia-

łaniem szkodliwym wpływom na zasoby wód podziemnych, 
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 wspomaganie naturalnych procesów wzbogacania, retencji oraz samooczyszczania się rzek i mniej-

szych cieków na terenie gminy, 

 uporządkowanie na terenach osadniczych gospodarki ściekowej, 

 dla terenów znajdujących się w zasięgu obszaru górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych nr 326 - Częstochowa (E) (zasadnicza część gminy oprócz południowo – zachodniego  fragmentu) 

obowiązuje zakaz lokalizacji produkcji wodochłonnej oraz zagospodarowania zagrażającego wodom 

gruntowym; 

 Przedmiotem ochrony ekosystemów leśnych są zbiorowiska położone na terenie gminy, zaś jej nadrzęd-

nym celem jest utrzymanie ich dobrej kondycji oraz naturalnego i pierwotnego charakteru.  

Elementami realizacji tego celu są w szczególności: 

 ochrona naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, 

 utrzymanie dobrej kondycji lasów gospodarczych, poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, 

 dążenie do odtwarzania zbiorowisk leśnych mieszanych, z większym udziałem gatunków liściastych, 

 powstrzymanie procesów degradacji stosunków wodnych w lasach, 

 eliminacja obszarów narażonych na erozję gleb poprzez zalesienie, 

 doprowadzenie do uporządkowania granicy rolno-leśnej poprzez dolesienia z wyłączeniem terenów 

położonych w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, 

 realizacja nowych zalesień stanowiących wzmocnienie istniejącego systemu powiązań przyrodniczych 

i  pozwalających na kształtowanie zwartych przestrzennie obszarów aktywnych biologicznie. 

 Przedmiotem ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych i flory w obszarze gminy są następujące zbioro-

wiska oraz gatunki roślin: 

 zbiorowiska źródliskowe, 

 zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, 

 gatunki chronione i rzadkie. 

Celem ochrony flory ww. ekosystemów jest zachowanie pełnej różnorodności świata roślin, a w szczegól-

ności gatunków należących do roślin zagrożonych wskutek różnorakiej działalności człowieka. Dla zapew-

nienia skutecznej ochrony ekosystemów nieleśnych i pełnej różnorodności florystycznej gminy zakłada się 

następujące działania: 

 ochronę wartościowych, naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, poprzez zachowanie i pie-

lęgnację naturalnych zespołów buczyny sudeckiej i sprzyjanie naturalnej sukcesji na nieużytkach i te-

renach mało przydatnych dla rolnictwa, 

 ochronę wartościowych zorganizowanych zadrzewień m.in. wzdłuż dróg, zakrzewień i skupin charak-

terystycznych dla krajobrazu kulturowego oraz uzupełnianie w przewadze gatunkami rodzimymi i zgod-

nymi z istniejącym składem gatunkowym, 

 wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, 

 zapewnienie trwałej ochrony najcenniejszym fragmentom ekosystemów nieleśnych z populacjami rzad-

kich i zagrożonych gatunków roślin; 
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 Przedmiotem ochrony zasobów fauny na terenie gminy jest zachowanie rzadkich gatunków chronionych 

zwierząt, zwłaszcza zagrożonych w Polsce.  

Powyższe realizowane jest poprzez ochronę ich biotopów i nisz ekologicznych. 

Przyjęte wyżej kierunki ochrony poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego realizowane 

powinny być zwłaszcza w obrębie terenów współtworzących system ekologiczny gminy, w którego skład 

wchodzą: 

 tereny lasów ochronnych i pozostałych lasów, 

 projektowane zalesienia,  

 tereny zieleni urządzonej, cmentarze, 

 korytarze ekologiczne – doliny rzek i cieków łączące podstawowe elementy ekosystemów. 

2.2. Prawna ochrona środowiska przyrodniczego 

Ochrona obiektów i terenów przyrodniczych objętych prawną ochroną odbywa się poprzez respektowanie 

w pełni zasad ochrony zawartych w aktach prawnych ustanawiających poszczególne formy ochrony 

(wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

Na terenie gminy Popów nie występują formy ochrony przyrody wskazane w ww. ustawie. 

Dla roślin objętych ochroną gatunkową: 

 zabrania się pozyskiwania, umyślnego niszczenia lub uszkadzania roślin objętych ochroną gatunkową, 

 zabrania się umyślnego niszczenia ich siedlisk, 

 zabrania się zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania, przetwarzania roślin oraz ich części, 

 zabrania się dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia 

ściółki leśnej, gleby w pobliżu stanowisk roślin chronionych. 

Na terenie gminy Popów proponuje się następujące formy ochrony przyrody: 

„Kamieniołom Górnik”  zlokalizowany na działce nr ew.7178 w obrębie Rębielice Królewskie 

Wskazuje się do objęcia ochrona przyrodniczą i podjęcie działań formalnych w celu nadania mu statusu sta-

nowiska dokumentacyjnego lub ochrony w innej formie (pomnik przyrody, użytek ekologiczny). Przedmiotem 

ochrony winny być  unikatowe w skali województwa śląskiego walory przyrodnicze, naukowe i geologiczne tj. 

występujące flora (m. in. dziewięćsił bezłodygowy, podejźrzon księżycowy i purchawica olbrzymia), fauna 

(ptaki, nietoperze), amonity oraz stanowisko paleontologiczne (ślad krasu kopalnego). 

Na terenie gminy Popów występują lasy państwowe grupy I – ochronne, w których zasady prowadzenia go-

spodarki leśnej określa dokument, którym nadano im ten status.  

2.3. Lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego 

Tereny zieleni 

Rozwijanie istniejących i tworzenie nowych pasów zieleni śródpolnej, zarośli i zadrzewień wzdłuż rowów, drob-

nych cieków i dróg polnych – pełnione przez nie funkcje wodochronne i wiatrochronne, są szczególnie istotne 

z uwagi na procesy erozyjne gleb. 
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Tereny zieleni urządzonej obejmujące istniejącą zieleń parkową, czynne i nieczynne cmentarze oraz przy-

drożne szpalery drzew zapewniające właściwe warunki zdrowotne, klimatyczne, krajobrazowe wymagają ob-

jęcia zakazem zmiany użytkowania oraz dalszych prac porządkowych i pielęgnacyjnych. 

Doliny rzek i cieków stanowiące korytarze ekologiczne 

Niezależnie od doliny rzeki Warty, która stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale 

również krajowym, istotną rolę pełnią również doliny jej dopływów wraz z towarzyszącymi im terenami łąk 

i pastwisk, stanowiące lokalne korytarze ekologiczne i wentylacyjno-klimatyczne.  

Układ ten wyróżnia się cennymi walorami krajoznawczymi, dużymi zasobami wód podziemnych i powierzch-

niowych, cenną różnorodnością florystyczną i faunistyczną oraz istotną rolą klimatyczną. Różne komponenty 

środowiska przyrodniczego tworzą tu ekosystemy mające swoje przedłużenie na terenach sąsiednich gmin. 

Prawidłowe funkcjonowanie korytarzy ekologicznych, w ścisłym powiązaniu z krajobrazem odgrywa istotną 

rolę w jakości środowiska przyrodniczego gminy.  

Utrzymanie otwartości systemu wymaga użytkowania rolnego dolin o ukierunkowaniu na użytki zielone. 

Wskazane jest wykluczenie zabudowy w dolinach. Na terenach tych wprowadza się zakaz lokalizacji przegród 

przestrzennych w poprzek dolin, za wyjątkiem budowli służących gospodarce wodnej. Ochrona potencjału 

ekologicznego powinna nastąpić poprzez wprowadzenie zieleni łęgowej wzdłuż koryt rzek i cieków. 

3. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej  

Udokumentowane zasoby środowiska kulturowego stanowią istotny element  rozwoju gminy Popów. Podsta-

wowe cele kształtowania tego środowiska stanowią:  

 wzmocnienie istniejących walorów oraz tworzenie nowych wartości na terenie całej gminy, 

 rozwój zagospodarowania przestrzeni gminy w nawiązaniu do elementów środowiska kulturowego. 

Przyjęto, iż zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obejmują: 

 pełne respektowanie zasad ochrony dla obiektów objętych ochroną na mocy przepisów odrębnych wraz 

z uwzględnieniem wpływu tych obiektów na sposób zagospodarowania terenów, w których są zlokalizo-

wane lub terenów w ich sąsiedztwie, 

 wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej wraz z ustaleniem zakresu działań dla terenów wchodzących 

w ich skład. 

Ww. obiekty (wymienione w rozdz. II pkt. 3.2.2 – 3.2.3) oraz projektowane strefy ochrony konserwatorskiej 

wyróżniono na rysunku Studium – „Kierunki rozwoju przestrzennego” w skali 1 : 20 000. 

3.1. Elementy podlegające ochronie prawnej 

Do elementów środowiska kulturowego gminy, które podlegają prawnej ochronie należą: 

 obiekt w rejestrze zabytków, 

 obiekty w gminnej ewidencji zabytków, 

 stanowiska archeologiczne. 

W odniesieniu do obiektu wciągniętego do rejestru zabytków – kościoła w Popowie wraz z otoczeniem obo-

wiązuje zagospodarowanie, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań związanych 

z nim, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad nimi.  
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Zagospodarowanie i użytkowanie zabytku powinno się odbywać na zasadach zapewniających trwałe zacho-

wanie ich wartości. 

Opieka nad zabytkiem jest sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza, którego obowiązkiem jest utrzy-

manie zabytku w jak najlepszym stanie, prowadzenie prac konserwatorskich oraz naukowych badań zabytku, 

a także popularyzowanie wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury.  

W bezpośrednim sąsiedztwie ww. zabytku obowiązuje zakaz lokalizacji produkcji i usług mogących kolidować 

z funkcjami zabytkowego obiektu lub powodujących pogorszenie stanu środowiska m.in. hałas, wibracje, draż-

niącą woń. 

W odniesieniu do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych w obrębie stref kon-

serwatorskich i poza nimi ustala się:  

 zachowanie obiektów w pierwotnej lokalizacji, 

 możliwość remontów, przebudowy w sposób nie obniżający wartości historycznych i architektonicznych 

obiektów, z maksymalnym wykorzystaniem oryginalnej substancji z cegły lub kamienia, zachowanie gaba-

rytów, spadków głównych połaci dachowych (z tolerancją do 5-7°), kompozycji elewacji i wystroju, 

 zaleca się rewaloryzację elewacji z zachowaniem wystroju z rezygnacją z wtórnych okładzin (np. styro-

pianu, wełna mineralna) oraz stosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych, korespondujących 

z charakterem historycznej zabudowy, 

 w przypadku podejmowania robót – nakaz zachowania lub przywrócenia detalu architektonicznego i ele-

mentów wystroju, stosowanie tradycyjnych, odpowiadających oryginalnym, materiałów jak: drewno, ka-

mień, ceramika i szkło oraz stosowanie jednorodnej, stonowanej kolorystyki. 

 w przypadku ewentualnej konieczności rozbiórki zabytku włączonego do ewidencji obowiązuje prowadze-

nie działań, w tym w zakresie określenia możliwości i zasad wyłączenia obiektu z tej ewidencji zabytków 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Podobnie, jak w przypadku zabytku wpisanego do rejestru, opieka nad zabytkiem jest sprawowana przez jego 

właściciela lub posiadacza, którego obowiązkiem jest utrzymanie zabytku w jak najlepszym stanie, prowadze-

nie prac konserwatorskich oraz naukowych badań zabytku, a także popularyzowanie wiedzy o jego znaczeniu 

dla historii i kultury. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub istniejącego zagrożenia dla zabytku obowią-

zuje postępowanie zgodne z przepisami odrębnymi. 

Niezależnie od obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków w rozdz. II pkt. 3.2.4 wskazano obiekty współ-

tworzące krajobraz kulturowy gminy. W celach ochronnych postuluje się  ich włączenie do „Gminnego Pro-

gramu Opieki nad Zabytkami”. 

3.2. Projektowane strefy ochronne 

Ustala się dodatkowe formy ochrony w postaci projektowanych stref ochronnych:  

strefa ochrony konserwatorskiej „B” obejmuje: 

 otoczenie  w ramach ogrodzenia zabytkowego kościoła w Popowie, 

 otoczenie  w ramach ogrodzenia zabytkowego kościoła w Wąsoszu Górnym, 

 cmentarz w Wąsoszu Górnym, 
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 cmentarz w Wąsoszu Parceli, w obrębie Wąsosz Górny; 

strefa ochrony konserwatorskiej „K” obejmuje: 

 otoczenie zespołu 12 kapliczek tzw. „Golgoty w Wąsoszu Górnym”, 

 teren położony pomiędzy cmentarzem w Wąsoszu Parceli a rzeką Wartą; 

strefa ochrony stanowisk archeologicznych „W” obejmuje tereny o rozpoznanej zawartości reliktów ar-

cheologicznych podlegających ochronie konserwatorskiej; 

strefa ochrony archeologicznej „OW” obejmuje obszary o domniemanej, na podstawie badań lub innych 

wskazówek, zawartości reliktów archeologicznych. 

Dla realizacji ochrony dziedzictwa kulturowego, ustala się następujące wymogi w  ww. strefach: 

w strefie ochrony konserwatorskiej „B” obowiązuje: 

 ochrona rozplanowania, charakteru, skali i formy zabudowy oraz budynków wpisanych  do rejestru zabyt-

ków oraz do gminnej ewidencji zabytków, wszelkie zmiany w ich otoczeniu i sąsiedztwie, w tym realizacja 

nowych obiektów, nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu zachowania zabytku ani negatywnie oddzia-

ływać na jego walory zabytkowe (np. ekspozycję), 

 zakaz stosowania dominant krajobrazowych, w tym wysokich urządzeń technicznych, masztów itp., bu-

dowy nowych  napowietrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, 

 zakaz stosowania rozwiązań agresywnych ze względu na skalę, formę czy sposób zewnętrznego opraco-

wania lub kolorystykę, 

 zakaz usuwania starodrzewu,  

 zakaz stosowania paneli betonowych jako ogrodzeń, 

dodatkowo dla zabytkowych cmentarzy: 

 zachowanie „in situ” starych nagrobków (sprzed 1939 r.), 

 zachowanie układu kwater, alejek,  

 uzupełnianie zieleni zasadniczo rodzimymi gatunkami drzew lub krzewów; 

w strefie ochrony konserwatorskiej „K” obowiązuje: 

 dla otoczenia zespołu 12 kapliczek tzw. „Golgoty w Wąsoszu Górnym”:  

 zachowanie rozplanowania  - kompozycji zabytkowych kapliczek i starodrzewu,  

 zakaz lokalizowania nowych kubatur, 

 zagospodarowanie w formie zieleni parkowej z wykorzystaniem tradycyjnych gatunków i odmian drzew 

i krzewów wraz z likwidacją zadrzewienia topolowego. 

 dla terenu położonego pomiędzy cmentarzem w Wąsoszu Parceli a rzeką Wartą; 

 ochrona walorów krajobrazowych naturalnych, niezabudowanych terenów zielonych, 

 ograniczenie ewentualnej zabudowy do mieszkaniowo-usługowej o tradycyjnej formie i z użyciem tra-

dycyjnych materiałów budowlanych; 

w strefie ochrony stanowiska archeologicznego „W” obowiązuje: 

 prowadzenie prac ziemnych naruszających struktury gruntu (wykopy, niwelacje itd.) na warunkach okre-

ślonych w przepisach odrębnych (forma i zakres badań określana jest zgodnie z przepisami szczególnymi),  
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 zakaz wszelkiej działalności inwestycyjnej nie związanej bezpośrednio z rewaloryzacją terenu, 

 w przypadku stanowisk wpisanych do rejestru zabytków należy dążyć do wyeliminowania kolizji inwestycji 

ze stanowiskiem; 

w strefie ochrony archeologicznej „OW” obowiązuje:  

 w ramach podejmowanych działań obowiązuje prowadzenie prac ziemnych naruszających struktury gruntu 

(wykopy, niwelacje itd.) na warunkach określonych w przepisach odrębnych (formę i zakres badań określa 

Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi). 

Zagospodarowanie obiektów i miejsc o walorach kulturowych i krajobrazowych   

W odniesieniu do obiektów i miejsc o cennych walorach kulturowych i krajobrazowych wymienionych 

w rozdz. II pkt. 3.2.6 obowiązuje zagospodarowanie i działania podkreślające ich walory tj. zakaz lokalizacji 

w sąsiedztwie zagospodarowania naruszającego te walory, utrzymanie w otoczeniu czystości, zapewnienie 

minimum infrastruktury turystycznej (ławki, kosze na odpady itp.), a w odniesieniu do miejsc związanych z  wy-

darzeniami historycznymi zamieszczenie tablic informacyjnych. 

4. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów  

4.1. Priorytety i dodatkowe cele 

W ramach kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Popów przyjęto następujące: 

 Założenia podstawowe: 

 Podstawowe funkcje gminy:  

 funkcja rolnicza - jako dominująca, determinowana istniejącym potencjałem rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej przewidziana do dalszego rozwoju, 

 funkcja rekreacyjna - wynikająca z walorów środowiska przyrodniczego i krajobrazu – o widocznych 

tendencjach rozwojowych, 

 funkcja usługowo – produkcyjna z koncentracją  miejscowościach Popów, Zawady i Wąsosz Górny 

oraz rozwojem działalności gospodarczej w wyznaczonych terenach. 

 Założenia uzupełniające: 

 ochrona przed rozproszoną zabudową terenów niezruralizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów o wysokiej wartości przyrodniczej, 

 ograniczenia w ruralizacji obszarów o niekorzystnych warunkach fizjograficznych w dolinach rzek i na 

podmokłych terenach łąk oraz wykluczenie nowej zabudowy w strefie zagrożenia powodziowego rzek 

Warty i Liswarty, 

 wymóg, iż rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej winien respektować walory przyrodnicze oraz 

uwzględniać potrzebę wyposażenia terenu w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej, 

 dla wybranych fragmentów gminy ustalanie zasad zagospodarowania w oparciu o sporządzane miej-

scowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące zwłaszcza wskazane w Studium tereny 

położone: w centralnej części gminy: w miejscowościach Popów, Zawady, w obrębie Zbory oraz w po-

łudniowej części gminy w zasięgu strefy 10H od istniejących elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 

100 kW, 
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 ochrona obszarów pozostających w zasięgu ochrony wód podziemnych GZWP nr 326 – Zbiornik Czę-

stochowa (E) poprzez uwzględnienie rygorów ochronnych w zakresie lokalizacji obiektów i urządzeń, 

które mogą zagrozić jakości wód, 

 ograniczenie obudowy korytarza komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 491 skutkującej bezpośrednią 

obsługą z tej drogi, 

 dalszy rozwój infrastruktury technicznej, głównie w zakresie sieci kanalizacyjnej i zaopatrzenia w gaz. 

4.2. Struktura funkcjonalno- przestrzenna 

Kształtowany zgodnie z przyjętymi założeniami układ funkcjonalno-przestrzenny gminy Popów przedstawia 

rysunek Studium - „Kierunki rozwoju przestrzennego” w skali 1:20 000. 

Układ ten oparty jest na kontynuacji i rozwoju istniejącej struktury gminy z uwzględnieniem przyjętego systemu 

ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz powiązań zewnętrznych, w tym sąsied-

nimi gminami. 

Na ww. rysunku Studium wyodrębniono tereny z określeniem przeważającej funkcji. Przedstawiono również 

podstawowy układ komunikacyjny, na który składają się drogi: wojewódzka, powiatowe i gminne  (wybrane – 

pełniące istotną funkcję w ww. układzie) o określonej klasie. Powyższe pozwala określić kształt i strukturę 

przestrzenną gminy oraz powiązania z regionem i ościennymi gminami. 

Studium obejmuje tereny zainwestowania, w tym: 

 o zakończonym zagospodarowaniu –  wymagające ewentualnie porządkowania lub pojedynczych uzupeł-

nień, 

 o niezakończonym procesie zagospodarowania – wymagające dokończenia rozpoczętej urbanizacji, 

 tereny przeznaczone do urbanizacji dla rozwoju poszczególnych funkcji. 

Dla projektowanej zabudowy wyznaczono tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zurbanizo-

wanych albo o rozpoczętym procesie urbanizacji niekolidujące z ochroną środowiska przyrodniczego i stwa-

rzające relatywnie korzystne warunki dla obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Dla wyboru terenów 

rozwojowych przeznaczonych dla działalności gospodarczej, istotne znaczenie miały powiązania z wojewódz-

kim systemem dróg i układem regionalnym. 

W Studium wyodrębniono tereny zurbanizowane oraz tereny otwarte w postaci lasów, dolesień, łąk i upraw 

rolnych, a także uwzględniono ich wzajemne relacje. 

W północnej i północno-zachodniej części gminy obejmującej wsie: Annolesie, Marianów, Więcki, Dębie, Flo-

rianów i Zbory oraz usytuowanej  w południowo-zachodniej części gminy wsi Rębielice Królewskie, położone 

głównie na gruntach klasy lV-V i nielicznych klasy III, przewiduje się rozwój rolnictwa i jego obsługi. Powinna 

dominować zabudowa mieszkaniowa o charakterze ulicowym wraz z usługami towarzyszącymi. W obrębie 

istniejącego zainwestowania lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują tereny predysponowane dla dal-

szego uzupełniania zabudowy.  

Część południowo-wschodnia gminy obejmująca wsie: Brzózki, Nowa Wieś preferowana jest do zachowania 

stanu naturalnego, intensyfikacji zalesień i rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej w oparciu o istniejące 

walory krajobrazowe i  przyrodnicze. 
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W strukturze osadniczej gminy, miejscowości Zawady i Popów położone w centralnej części gminy będą pełnić 

nadal rolę głównego ośrodka gminnego – bieguna rozwoju o tendencjach wzrostowych wymagających 

uzupełnień istniejących struktur przestrzennych w powiązaniu z działaniami na rzecz ochrony środowiska 

i wartości kulturowych.  

W celu utrwalania ww. funkcji przewiduje się: 

 kształtowanie centrum w formie koncentracji usług publicznych i komercyjnych, zabudowy usługowo - 

mieszkaniowej -  pasma zlokalizowanego wzdłuż ulic Częstochowskiej i Pajęczańskiej,  

 wyznaczenie w Popowie rezerwy rozwojowej dla osiedlowej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Dłu-

gosza- Pajęczańska – Częstochowska stanowiącej kontynuację osiedla w rejonie ulic Osiedlowej i Ogro-

dowej wraz ze spójnym układem komunikacyjnym, 

 kształtowanie pasma usług rekreacji i wypoczynku wzdłuż doliny rzeki Liswarty w oparciu o tereny istniejące 

i planowane: w rejonie ulic Turystycznej i Wypoczynkowej oraz ul. Piwnej, w tym z terenem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej w rejonie planowanego zbiornika wodnego. 

W Zawadach wyznacza się również tereny aktywności gospodarczej zlokalizowane przy głównym ciągu 

komunikacyjnym gminy – drodze wojewódzkiej nr 491 oraz w sąsiedztwie linii kolejowej. 

Pozostałe jednostki osadnicze w większości wsie o charakterze ulicowym o polach prostopadle bądź skośnie 

położonych po jednej lub obu stronach drogi bądź też przysiółki czy wsie o złożonym układzie przestrzennym 

są adaptowane ze wskazaniem uzupełnień w ciągach zabudowy lub dopełnień układów. Również istniejące 

rozproszone budownictwo zagrodowe nie podlega zmianom. 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy ze względu na charakter i prognozowany kierunek rozwoju 

obok ośrodka gminnego wyróżnia się: 

 ośrodki mające potencjalne szanse rozwoju przestrzennego, w tym: 

 subgminne ośrodki obsługi mieszkaniowo-usługowej – Wąsosz Górny; 

 ośrodki kontynuacji rozwoju: 

 miejscowości o dominującej funkcji rolniczej i działalności gospodarczej o profilu usługowym oraz prze-

mysłu nieuciążliwego – Wąsosz Dolny, Rębielice Królewskie, 

 miejscowości predysponowane do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej, letniskowej i agroturystyki 

– Kamieńszczyzna, Nowa Wieś, Brzózki; 

 ośrodki zmian jakościowych: 

 pozostałe wsie, w których utrwala się istniejącą wiodącą funkcję w postaci produkcji rolnej i leśnej. 

Podstawowe zadania i kierunki w procesie kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Popów 

stanowią: 

 poszerzenie zasięgów terenów zruralizowanych poprzez uzupełnienie istniejących ciągów zabudowy (ob-

szar całej gminy - głównie tereny mieszkaniowe, tereny przewidziane pod usługi i nieuciążliwą działalność 

gospodarczą oraz urządzenia infrastruktury technicznej);  

 wyznaczenie terenów rozwojowych dla: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) (MN/ML) 

w obrębach: Zawady, Kamieńszczyzna,  
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 zabudowy zagrodowej, agroturystyki rekreacji indywidualnej (letniskowej) (RM/ML) w obrębach: Ka-

mieńszczyzna, Brzózki, Nowa Wieś, 

 funkcji aktywności gospodarczej - produkcyjno-usługowe (P-U) zlokalizowane na skraju terenów zur-

banizowanych  w obrębach: Zawady (przy głównym ciągu komunikacyjnym gminy – drodze wojewódz-

kiej nr 491 oraz w sąsiedztwie linii kolejowej), Dąbrowa (przy drodze wojewódzkiej nr 491),  Dąbrówka 

(przy drodze powiatowej nr 2066S); 

 dopuszczenie zagospodarowania wskazanych terenów otwartych w formie eksploatacji powierzchniowej 

(PE) i farm  fotowoltaicznych (EF) – w południowo – zachodniej części gminy; 

 ochrona przed zabudową (wyłączenie z zabudowy) terenów otwartych: 

 lasów (ZL), 

 dolesień (ZLd),  

 łąk i pastwisk (RŁ), 

 gruntów rolnych (z adaptacją istniejącej rozproszonej zabudowy) (R). 

W strukturze przestrzenno-funkcjonalnej gminy można wyróżnić główne strefy zagospodarowania 

przestrzennego. Są to: 

 strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej – o najlepszych warunkach glebowo-rolniczych – z ustaloną 

polityką modernizacji i restrukturyzacji; 

 strefa systemu ekologicznego – w tym: doliny rzek Warty i Liswarty, kompleksy leśne Lasów Państwo-

wych Nadleśnictwa Kłobuck, pozostałe lasy, tereny wskazane do zalesień (dla wyrównania granicy rolno – 

leśnej) oraz pozostałe, lokalne korytarze ekologiczne związane z występowaniem dolin cieków – z ustaloną 

polityką uwarunkowaną ekologicznie; 

 strefa zurbanizowana – obejmująca tereny zabudowy wiejskiej poszczególnych jednostek osadniczych 

(istniejącej i projektowanej) w tym: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, rekreacji indywi-

dualnej - letniskową, usługową, aktywności gospodarczej, tereny obsługi komunikacji  oraz infrastruktury 

technicznej. Do strefy tej należą również tereny zieleni urządzonej (park, cmentarze), tereny usług oświaty 

oraz rekreacji i wypoczynku – z ustaloną polityką podnoszenia standardu życia mieszkańców i tworzenia 

warunków do rozwoju; 

 strefa rozwoju – obejmuje tereny, na których planowana jest zmiana przeznaczenia dla potrzeb zabudowy 

mieszkaniowej (jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej - letniskowej), aktywności gospodar-

czej – z ustaloną polityką tworzenia warunków do rozwoju. 

4.3. Podstawowe typy terenów wyróżnionych ze względu na sposób użytkowania oraz zasady 

i wskaźniki zagospodarowania i kształtowania tych terenów 

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy, w ramach wyżej wymienionych stref wyodrębnia się tereny 

o następujących podstawowych typach zagospodarowania przestrzennego (zróżnicowanym sposobie zago-

spodarowania pod względem wiodącej funkcji, zasad i wskaźników zagospodarowania): 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
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Kształtowanie przestrzeni w tych terenach wymaga: 

 uzupełnienia zainwestowania w granicach terenów budowlanych (sukcesja urbanistyczna) poprzez reali-

zację zabudowy mieszkaniowej o cechach i standardach budownictwa osiedlowego,  

 dopuszczenia lokalizacji usług wbudowanych w budynki mieszkalne, nie stwarzających zagrożeń przez 

zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, ani w zakresie czystości powietrza, hałasu i wi-

bracji jako funkcji towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej, 

 kształtowanie czytelnych układów urbanistycznych z siecią dróg dojazdowych, 

 wykluczenia zabudowy naruszającej układ urbanistyczny, gabaryty i charakter przestrzenny istniejącej za-

budowy, 

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 średnia wielkość działki – 800 m², 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 35%, 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m, 

 symetryczne dachy dwuspadowe, wielospadowe lub naczółkowe o pochyleniu połaci 30° - 45°; 

MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługi 

Kształtowanie przestrzeni w tych terenach wymaga: 

 adaptacji i porządkowania istniejącej nieuciążliwej zabudowy usługowej, uzupełniania rezerw terenowych 

zabudową mieszkaniowa jednorodzinną, 

 dopuszczenia lokalizacji usług wbudowanych w budynki mieszkalne lub w formie obiektów integralnie zwią-

zanych z budynkami mieszkalnymi, nie stwarzających zagrożeń przez zanieczyszczenie wód powierzch-

niowych i podziemnych, ani w zakresie czystości powietrza, hałasu i wibracji jako funkcji towarzyszącej 

zabudowie mieszkaniowej, 

 preferencji dla sytuowania usług w formie obiektów wolnostojących wzdłuż ulicy Częstochowskiej  oraz ulic 

sklasyfikowanych jako zbiorcze (Z), tak aby stanowiły one obudowę architektoniczną dla ciągów komuni-

kacyjnych, pełniąc jednocześnie funkcję ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej, 

 intensyfikacji zainwestowania w granicach terenów budowlanych (sukcesja urbanistyczna), 

 wykluczenia zabudowy naruszającej układ urbanistyczny, gabaryty i charakter przestrzenny istniejącej za-

budowy, 

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 średnia wielkość działki: 1200 m², 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%, 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 11,0 m; 

 symetryczne dachy dwuspadowe, wielospadowe lub naczółkowe o pochyleniu połaci 20°- 45°; 

MN/ML – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacji indywidualnej (letni-

skowej) 
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Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga: 

 intensyfikacji zainwestowania w granicach terenów budowlanych (sukcesja urbanistyczna) poprzez reali-

zację nowej zabudowy z zielenią towarzyszącą,  

 niedopuszczenia do lokalizacji obiektów i urządzeń rzemiosła, wytwórczości i usług, 

 systematycznej poprawy stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

 zachowania zadrzewień i biologicznej obudowy cieków, 

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 średnia wielkość działki: dla zabudowy jednorodzinnej – 1500 m², dla zabudowy rekreacji indywidualnej 

- 1200 m², 

 maksymalna powierzchnia zabudowy: dla zabudowy jednorodzinnej – 25%, dla zabudowy rekreacji 

indywidualnej – 15%, 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: dla zabudowy jednorodzinnej – 60%, dla zabudowy 

rekreacji indywidualnej – 70%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m, 

 symetryczne dachy dwuspadowe, wielospadowe lub naczółkowe o pochyleniu połaci 35° - 45°; 

RM/ML – tereny zabudowy zagrodowej, agroturystyki i rekreacji indywidualnej  

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 dla zabudowy zagrodowej i agroturystyki zgodnie z ustaleniami dla zabudowy zagrodowej w terenach 

RM/MN, 

 dla zabudowy rekreacji indywidualnej zgodnie z ustaleniami  dla zabudowy rekreacji indywidualnej w te-

renach MN/ML; 

RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

 tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej wraz z zabudową gospodarczą związane z produkcją rolną, 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, w tym wytwórczości i rzemiosła,  

 w celu porządkowania przestrzeni należy dążyć do uzupełniania istniejących luk w pasmach zabudowy, 

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 średnia wielkość działki ok. 1200 m², 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%, 

 maksymalna wysokość zabudowy mieszkalnej – 9,0 m,  

 maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej – 12,0 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości dla 

pojedynczych obiektów związanych z obsługą gospodarstw rolnych (np. silosy), maksymalnie o 30%, 

 symetryczne dachy dwuspadowe, wielospadowe lub naczółkowe o pochyleniu połaci 35° - 45°, 

 budynki o różnych funkcjach wchodzące w skład gospodarstwa rolnego winny stanowić zespół o ce-

chach nawiązujących do miejscowych i regionalnych tradycji budownictwa pod względem sposobu za-

gospodarowania działki, architektury i użytych materiałów budowlanych; 
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 przy lokalizacji zabudowy o zróżnicowanych funkcjach należy utrzymać zasadę strefowania: zabudowę 

mieszkaniową lokalizować od frontu działek, a zabudowę gospodarczą związaną z działalnością rolni-

czą lub inną lokalizować w głębi działek, za wyjątkiem usług handlowych; 

 Tereny zabudowy usługowej 

U – tereny zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne (służba zdrowia, opieka społeczna, kultura, 

administracja) 

Kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga: 

 dbałości o efekty przestrzenne zabudowy (gabaryty, detal, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, 

urządzone tereny zieleni, placów, parkingów itp.), 

 odpowiedniego zagospodarowania terenów usług publicznych, w tym: 

 szczególnej dbałości o jakość przestrzeni publicznych (placów, parkingów, terenów zieleni itp.), 

 wyklucza się prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, składowej) oraz 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przy-

rodnicze (z wyłączeniem infrastruktury technicznej),  

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 minimalna wielkość działki powstałej w wyniku podziału – 1500 m², 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m, 

 wskazuje się celowość kształtowania ciągów usługowo –handlowych, w tym z wykorzystaniem parterów 

budynków mieszkaniowych w miejscowościach: Popów, Zawady, Wąsosz Górny; 

UO – tereny usług oświaty i wychowania, w tym z programem sportu i rekreacji 

 zagospodarowanie w formie obiektów kubaturowych i urządzeń terenowych wraz z niezbędnym zapleczem 

do obsługi, parkingami, zielenią towarzyszącą, 

 kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga dbałości o efekty przestrzenne zabudowy (gabaryty, 

detal, wysokiej jakości materiały wykończeniowe, urządzone tereny zieleni, placów, parkingów itp.), 

 wyklucza się prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, składowej) oraz przed-

sięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze 

(z wyłączeniem infrastruktury technicznej),  

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 minimalna wielkość działki powstałej w wyniku podziału – 1500 m², 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m;  

UT – tereny usług rekreacji i wypoczynku  

 zagospodarowanie w formie obiektów kubaturowych i urządzeń terenowych (tj. hotele, motele, ośrodki 

szkoleniowe i wypoczynkowe, campingowe, zaplecze i baza noclegowa dla turystyki, obiekty sportowe, 
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boiska i inne) wraz z niezbędnym zapleczem do obsługi, parkingami, z dopuszczeniem jako towarzyszą-

cych punktów handlowych, gastronomii, zaplecza obsługi technicznej,  

 obowiązuje harmonijne wpisanie zagospodarowania w krajobraz, 

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 minimalna wielkość działki powstałej w wyniku podziału – 2500 m², 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m dla usług sportu i turystyki, 12,0 m dla ośrodków szkolenio-

wych, hoteli, itp.; 

 dla terenu położonego po południowej stronie zakola rzeki Liswarty, na wschód od drogi wojewódzkiej 

nr 491 przeznaczonego do celów rekreacji i wypoczynku wyklucza się trwałą zabudowę;   

 Tereny aktywności gospodarczej 

P-U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej 

 zakłady produkcyjne, magazyny, składy, usługi (z wykluczeniem oświaty i zdrowia); dopuszcza się lokali-

zację obiektów administracyjnych, socjalnych, urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (w tym stacji 

paliw) oraz urządzeń obsługi technicznej (w tym telekomunikacyjnych urządzeń nadawczych, instalacji 

unieszkodliwiania odpadów), parkingów, 

 dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się remonty, dopuszcza się lokalizowanie budynków 

mieszkalnych wyłącznie dla właścicieli i obsługi, 

 wskazane stosowanie szpalerów, grup zieleni lokalizowanych wzdłuż granic terenu pełniących funkcję izo-

lacji zewnętrznej umożliwiających harmonijne wkomponowanie obiektów w otaczający niezruralizowany 

krajobraz, 

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 minimalna wielkość działki powstałej w wyniku podziału – 3000 m², 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m w najwyższym punkcie dachu, dopuszcza się zwiększenie 

wysokości dla pojedynczych elementów związanych z technologią produkcji maksymalnie o 30%; 

PE – tereny eksploatacji powierzchniowej 

 eksploatacja powierzchniowa surowców winna odbywać się na zasadach ustalonych w koncesjach na wy-

dobywanie złóż, 

 w granicach terenów górniczych należy zapewnić integrację wszelkich działań podejmowanych w celu: 

 wykonania uprawnień określonych koncesjami, 

 zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 

 ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód podziemnych oraz obiektów bu-

dowlanych, 
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 po zakończeniu eksploatacji obowiązuje rekultywacja terenu pozwalająca na odtworzenie naturalnych 

w danym środowisku form geomorfologicznych i krajobrazowych, np. poprzez zalesienie lub w kierunku 

rolnym albo wodnym; 

 Tereny komunikacji 

KS – tereny obsługi komunikacji indywidualnej 

 urządzenia obsługi komunikacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. stacje paliw, parkingi, 

inne)  

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 5%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości dla  pojedynczych  

elementów  technicznych lub związanych z reklamą; 

KK – tereny komunikacji kolejowej  

związane z obsługą trasy linii kolejowej nr 131 relacji Chorzów Batory - Tczew wraz z niezbędnym zapleczem 

stanowiące tereny zamknięte; 

 Tereny infrastruktury technicznej  

Obejmują tereny związane z obsługą techniczną gminy, dla których ustala się: 

 adaptację istniejącego zagospodarowania z możliwością wymiany, rozbudowy obiektów, budowy nowych  

w zależności od potrzeb, 

 w ramach działań inwestycyjnych i modernizacyjnych dla lokalizacji w otwartym krajobrazie konieczność 

uwzględnienie powyższego, 

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 5%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 8,0 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości dla  elementów wy-

nikających ze specyfiki obiektu: 

W  – urządzenia gospodarki wodnej 

obejmują tereny istniejących ujęć wody; 

K – urządzenia gospodarki ściekowej 

obejmują teren gminnej oczyszczalni ścieków; 

E – urządzenia  zaopatrzenia w energię elektryczną 

obejmują teren stacji energetycznej 110/15kV SE Rębielice. 

 Tereny zieleni oraz wód 

ZP – park 

ZC – cmentarze 

 w odniesieniu do cmentarza w Wąsoszu Górnym  (wymienionego w Rozdziale II , pkt. 3.2.4) obowiązują 

formy ochrony i zasady rewaloryzacji  zawarte w Rozdziale III , pkt.3.2, 

 dla parku w Popowie i pozostałych cmentarzy obowiązuje zachowanie z prowadzeniem niezbędnych prac 

pielęgnacyjnych; 
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ZL – lasy, ZLd - dolesienia 

 dla terenów lasów, dolesień dopuszcza się zachowanie zabudowy w ramach istniejących siedlisk z możli-

wością ich przebudowy i rozbudowy oraz lokalizację obiektów służących gospodarce leśnej,  

 w przypadku udokumentowania złóż na terenach dolesień dopuszcza się ich eksploatację, po uzyskaniu 

wymaganych zezwoleń; 

WS – wody śródlądowe 

 istniejące i projektowane zbiorniki wodne: dla projektowanego retencyjnego zbiornika wodnego w Zawa-

dach dopuszcza się wykorzystanie rekreacyjne, lokalizacja i obrys zbiornika na rysunku Studium - „Kierunki 

rozwoju przestrzennego” w skali 1:20 000 ma charakter orientacyjny; 

 Tereny użytkowane rolniczo 

RŁ – łąki, pastwiska 

 tereny położone w korytarzach ekologicznych wzdłuż rzek Warty i Liswarty oraz jej dopływów, współtwo-

rzące system ekologiczny gminy, 

 ze względu na pełnione przez korytarze wielorakie funkcje (m.in. powiązania ekologiczne, przewietrzanie, 

retencjonowanie wody) tereny są wskazane do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu, w tym do 

wykorzystania rolniczego oraz w ograniczonym zakresie dla funkcji rekreacyjnej, lokalnie dla form turystyki 

pieszej, rowerowej i konnej. Wszelka działalność gospodarcza prowadzona w ich obrębie nie może unie-

możliwić lub ograniczać pełnienia ww. funkcji oraz powodować degradacji środowiska; 

R – grunty rolne (z adaptacją istniejącej rozproszonej zabudowy i zakazem nowej zabudowy) 

 tereny użytków rolnych o wyższych niż przeciętne w gminie warunkach glebowych przeznaczonych pod 

uprawy polowe,  

 należy wykluczyć nowe podziały parcelacyjne oraz lokalizację zabudowy, w tym nowych siedlisk, z wyjąt-

kiem wymiany istniejącej zabudowy w granicach istniejących siedlisk wynikającej z konieczności zapew-

nienia bezpieczeństwa funkcjonowania istniejących obiektów oraz z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej 

zabudowy w granicach istniejących siedlisk oraz ich powiększania w niezbędnym zakresie, 

 wskazane tworzenie wielkotowarowych gospodarstw rolnych poprzez scalenie i wymianę gruntów, 

 obowiązuje utrzymanie zieleni śródpolnej, 

 dopuszcza się liniowe urządzenia infrastruktury technicznej, 

 w przypadku udokumentowania złóż dopuszcza się ich eksploatację, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń; 

R – grunty rolne pozostałe (z adaptacją istniejącej rozproszonej zabudowy i dozwoloną zabudową 

związaną z produkcją rolną) 

 pozostałe tereny użytków rolnych przeznaczone pod uprawy polowe z możliwością dolesień,  

 należy wykluczyć nowe podziały parcelacyjne oraz lokalizację zabudowy, w tym nowych siedlisk, z wyjąt-

kiem zabudowy związanej z produkcją rolną, a także z wyjątkiem wymiany istniejącej zabudowy w grani-

cach istniejących siedlisk wynikającej z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania istnie-

jących obiektów oraz z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej zabudowy w granicach istniejących siedlisk 

oraz ich powiększania w niezbędnym zakresie,  
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 obowiązuje utrzymanie zieleni śródpolnej, 

 dopuszcza się: obiekty i urządzenia związane z produkcja rolną, dolesienia (poza gruntami zmeliorowa-

nymi) oraz urządzenia infrastruktury technicznej, 

 w przypadku udokumentowania złóż dopuszcza się ich eksploatację, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń; 

 Inne 

EF – farmy fotowoltaiczne wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie 

oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów 

 urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – obiekty 

i urządzenia związane z funkcjonowaniem farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą tech-

niczną, 

 postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów: 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 5%, 

 maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 

 maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m, 

 do czasu realizacji powyższego zagospodarowania obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania, 

 w celu zabezpieczenia ochrony środowiska naturalnego farma fotowoltaiczna musi uwzględniać wymogi 

obowiązujących przepisów. 

Granice wyżej wymienionych terenów obejmujących istniejące, modernizowane zagospodarowanie oraz 

rezerwy rozwojowe przeznaczone dla różnych funkcji oznaczono na rysunku Studium „Kierunki rozwoju 

przestrzennego” w skali 1: 20 000.  

Do wszystkich wymienionych powyżej podstawowych typów terenów wyróżnionych ze względu na sposób 

użytkowania oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania i kształtowania tych terenów, oprócz ustaleń szcze-

gółowych odniesionych do nich bezpośrednio, odnoszą się niżej sformułowane zasady i ustalenia: 

 W zagospodarowaniu poszczególnych terenów obowiązują zasady ochrony środowiska przyrodniczego 

zawarte w rozdz. III pkt. 2.1, 2.2. 

 Dla terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską obowiązują zasady zawarte w rozdz. III pkt. 3. 

 Dla terenów lasów, dolesień (ZL, ZLd) oraz użytkowanych rolniczo (RŁ, R) obowiązują zasady zawarte 

w rozdz. III pkt. 5. 

 Dla terenów położonych w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zasady zawarte w rozdz. III pkt. 6.2. 

 Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią lub obszaru nara-

żonego na niebezpieczeństwo powodzi obowiązują zasady zawarte w rozdziale III pkt. 11.1. 

 Dla terenów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami jako zamknięte obowiązują zasady zawarte 

w rozdz. III pkt. 11.4. 

 Dla wszystkich wyżej wymienionych terenów, które położone są wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 491 warun-

kiem zarówno podziału jak i przekształcenia zagospodarowania działek winna być dostępność do dróg 

o niższej klasie technicznej niż droga główna. Nie należy przekształcać funkcji ani wykonywać podziałów 

na działki, jeżeli istniejące działki lub działki powstałe w wyniku podziałów nie mają dostępności do dróg 

publicznych poprzez system komunikacji lokalnej. 
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 Dla terenów położonych w zasięgu GZWP 326 wyklucza się lokalizację obiektów i urządzeń, które ze 

względu na profil działalności mogą zagrozić jakości wód. 

 W ramach zagospodarowania poszczególnych terenów oraz w projektach budowlanych lokalizowanych 

obiektów należy uwzględniać warunki dotyczące zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz 

dojazdy pożarowe zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

 Dla terenów i obiektów położonych w strefach ochronnych od linii elektroenergetycznych obowiązują za-

sady zawarte w rozdz. III pkt. 7.3. 

 Dla całego terenu gminy obowiązuje zakaz lokalizacji: 

 elektrowni wiatrowych oraz obiektów do produkcji energii elektrycznej ze źródeł bioodnawialnych 

o mocy powyżej 100 kW, 

 obiektów przeznaczonych do tuczu przemysłowego - chowu i hodowli zwierząt w liczbie większej niż 

40 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza). 

 W ramach poszczególnych terenów oznaczonych symbolami: U, UO, UT, P-U dopuszcza się rozmieszcze-

nie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy większej niż 100 kW (z wyłą-

czeniem obiektów wymienionych powyżej ) pod warunkiem, że ich strefy ochronne związane z ogranicze-

niami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu nie będą wykraczać poza granice danego 

terenu oznaczonego na rysunku Studium. 

 W ramach poszczególnych terenów dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, o ile są one zgodne z przepisami odrębnymi, szczegółowe wymogi w zakresie ich 

dopasowania architektonicznego i kolorystycznego do otoczenia winny wynikać ze specyfiki tego otoczenia 

i być formułowane w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 Dla wszystkich terenów dla projektowanych obiektów o wysokości równej i większej od 50,0 m nad pozio-

mem terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązują wymogi wynikające z przepisów 

odrębnych w zakresie zgłoszenia do właściwych organów nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym, 

celem ustalenia rodzaju oznakowania lub rezygnacji z oznakowania przeszkodowego. 

Należy podkreślić, że: 

 Ustalenia zawarte w elaboracie Studium, zarówno w części tekstowej, jak i na rysunku „Kierunki rozwoju 

przestrzennego” wyrażają kierunki polityki przestrzennej gminy, nie są jednak ścisłymi przesądzeniami 

o granicach zainwestowania i użytkowania terenów. 

Ostateczne uściślenie granic terenów winno być dokonywane w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

 W Studium przedstawiono zgeneralizowany obraz użytkowania terenów, tzn. że określone na ww. rysunku 

przeznaczenie terenu oznacza funkcję dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione innymi 

funkcjami (zarówno istniejącymi, jak i projektowanymi), które jednak nie mogą być przeciwstawne funkcji 

dominującej i pogarszać warunków jej egzystencji. 

Określenia: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, rekreacji 

indywidualnej dotyczą dominujących rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą być lokalizowane także 

i inne rodzaje budownictwa mieszkaniowego oraz lokalizacje innych funkcji nieprzeciwstawne formie 
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podstawowej. 

 Działalność określana mianem przemysłowej, usługowej nie może przekraczać standardów i norm środo-

wiskowych dotyczących jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych w odniesieniu do prze-

znaczenia terenu oraz w odniesieniu do terenów sąsiednich. 

 Określone dla poszczególnych, wyróżnionych w Studium podstawowych typów terenów, parametry zago-

spodarowania i zabudowy w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mają 

charakter wytycznych.  

W miejscowych planach sporządzanych dla wybranych fragmentów gminy, dopuszcza się 

uszczegółowienie parametrów działek, wysokości obiektów i innych cech w oparciu o stan faktyczny 

i istniejące uwarunkowania wynikające ze skali planu, znacznie dokładniejszej niż zmiana studium, a także 

specyfiki danego terenu. 

 Zapis układu komunikacyjnego na rysunku Studium - „Kierunki rozwoju przestrzennego” w skali 1:20 000 

ma charakter schematyczny. Poszczególnym klasom dróg (G, Z, L, D) odpowiadają schematyczne 

szerokości korytarzy. W związku z powyższym wrysowane linie nie są tożsame z liniami rozgraniczającymi, 

zarówno w odniesieniu do dróg, jak i terenów przylegających do tych dróg.  

4.4. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji oraz obszary 

zdegradowane 

4.4.1. Obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji 

Pojęcie rehabilitacji dotyczy głównie obszarów wymagających przekształceń, odnowy oraz modernizacji ob-

szarów zabudowanych, na których występują niekorzystne zjawiska w tkance architektonicznej. Dotyczy to 

zarówno poszczególnych budynków, zespołu budynków jak i obudowy poszczególnych dróg. 

Na terenie gminy Popów nie występują obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji.  

4.4.2. Obszary wymagające rekultywacji, remediacji oraz obszary zdegradowane 

Po zamknięciu składowiska odpadów komunalnych w obrębie Więcki, jego teren poddano rekultywacji i wy-

maga bieżącego monitoringu. Obecnie na terenie gminy Popów  nie występują obszary, które wymagają re-

kultywacji. 

W odniesieniu do udokumentowanych złóż w przyszłości po wyczerpaniu ich zasobów oraz po zakończeniu 

ich eksploatacji proponowane jest podjęcie działań mających na celu rekultywację tych terenów w kierunku 

rolnym, leśnym lub wodnym w zależności od położenia i charakteru danego terenu.  

Na terenie gminy Popów nie występują obszary wymagające remediacji, jak również obszary zdegradowane.  

4.5. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym w zależności od uwarunkowań i potrzeb zago-

spodarowania występujących w gminie 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania i potrzeby zagospodarowania występujące w gminie Popów, nie wskazuje 

się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym rozumianych jako obszary szczególnego zjawiska z za-

kresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiące zwarte układy prze-

strzenne składające się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunko-

waniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju. 
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5. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

5.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmuje tereny użytkowania rolniczego. Rolniczą przestrzeń pro-

dukcyjną stanowią w strukturze gminy tereny gruntów rolnych, łąk oraz siedlisk rolnych. 

W gminie Popów ze względu na korzystne warunki glebowe jej części północna, północno-zachodnia oraz 

południowo-zachodnia predysponowane są do prowadzenia gospodarki o kierunku rolniczym. Zakłada się pre-

ferencje dla wzrostu produkcji i specjalizacji gospodarstw rolnych oraz kojarzenie tej działalności z rozwojem 

usług i przetwórstwa rolno-spożywczego, odpowiadających potrzebom gminy w warunkach gospodarki wol-

norynkowej.  

Istotnym wyzwaniem dla rolnictwa w gminie jest dostosowanie gospodarstw do nowych standardów ochrony 

środowiska i standardów weterynaryjnych. Największą trudność stanowić będzie zmodernizowanie starych 

gospodarstw rolnych i dostosowanie ich do aktualnych norm w szczególności w zakresie odpowiedniego stanu 

technicznego, dopasowanie do danego rodzaju działalności – sprzedaży w wybranej specjalizacji i spełnienie 

podstawowych warunków sanitarnych i budowlanych, szczególnie w przypadku budynków starszych niż 25 

lat. Kolejnym wyzwaniem jest rozpowszechnienie wśród rolników przyzwyczajonych do tradycyjnych sposo-

bów gospodarowania, ekologicznych form uprawy i rezygnacji ze stosowania szkodliwych oprysków i nawo-

zów. 

Dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej przyjmuje się następujące kierunki rozwoju:  

 kompleksową ochronę gruntów rolnych przed degradacją i nieuzasadnionym zainwestowaniem o nierolni-

czym charakterze, 

 maksymalne wykorzystanie gruntów o najlepszych klasach gleb do produkcji żywności; zachowanie do-

tychczasowego profilu produkcji rolnej, 

 poprawę struktury agrarnej i scalanie gruntów, 

 zapobieganie procesom degradacji i szkodom w produkcji rolniczej powstającym wskutek działalności go-

spodarczej, związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza, wód lub gleby, poprzez zakaz lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, 

 maksymalną ochronę istniejących urządzeń melioracji wodnych wynikająca z przepisów odrębnych, 

 zmiana przeznaczenia zmeliorowanych użytków rolnych na cele inne niż rolnicze może nastąpić w sytua-

cjach wyjątkowych przy braku alternatywnych rozwiązań, 

 w przypadku dokonania przebudowy urządzeń melioracyjnych niezbędnym jest zapewnienie odbioru wód 

z terenów wyżej położonych i wystąpienie do właściwego organu ds. melioracji celem dokonania zmian 

w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, 

 intensyfikowanie zadrzewień śródpolnych z wykorzystaniem skarp, obrzeży oczek wodnych dla polepsze-

nia mikroklimatu rolniczego i ograniczenia erozji gleb, 

 odtwarzanie alej przydrożnych będących elementem tradycyjnego pejzażu wiejskiego, 
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 promowanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz promowanie i rozwój rolnictwa ekologicznego 

i specjalistycznego oraz rozszerzenie zakresu produkcji rolnej na produkty znajdujące zbyt w warunkach 

turystyki wiejskiej szczególnie na gruntach najwyższych klas bonitacyjnych, 

 przygotowanie odpowiedniej bazy szkoleniowej oraz reklamy mających na celu m.in. propagowanie tzw. 

proekologicznego podejścia do rolnictwa oraz agroturystyki, 

 inicjowanie i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, jako pozarolniczego źródła dochodu w celu zmniej-

szenie zatrudnienia w rolnictwie,  

 organizowanie rynków zbytu i rozwój zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Lokalizacja zabudowy na terenach rolniczych zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale III pkt 4.3, dopusz-

cza się możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej w celu zaspokojenia zapotrze-

bowania na poszczególne media.  

5.2. Leśna przestrzeń produkcyjna 

Leśną przestrzeń produkcyjną stanowią w strukturze gminy tereny określone na rysunku Studium - „Kierunki 

przestrzennego rozwoju” w skali 1:20 000 jako istniejące lasy oraz tereny dolesień.  

W celu zwiększenia lesistości gminy proponuje się wprowadzenie dolesień (na glebach słabej klasy bonitacyj-

nej – głównie w skrajnie północnej oraz wschodniej części gminy) jako dopełnienie istniejących terenów le-

śnych oraz zieleni naturalnej w dolinie rzek Warty i Liswarty. 

Ustalenia dotyczące lasów na terenie gminy wynikają z Programu Polskiej Polityki Zrównoważonej Gospodarki 

Leśnej. Podstawą tego programu jest zapewnienie w lasach:  

 biologicznej rozrodczości, 

 utrzymania produkcyjnej zasobności lasów, 

 utrzymania i zachowania ekosystemów leśnych, 

 ochrony zasobów glebowych i wodnych, 

 utrzymania i zwiększenia społeczno – ekonomicznych korzyści płynących z lasu. 

Podstawowym warunkiem trwałości lasów i wszechstronnej ich użyteczności jest prowadzenie gospodarki 

leśnej opartej na podstawach ekologicznych. Zasady te są zawarte w sporządzonych, zarówno dla lasów 

państwowych, jak i niepaństwowych planach urządzania lasów. Zadaniem dla władz samorządowych gminy 

jest współpraca i współdziałanie z Administracją Lasów Państwowych – Nadleśnictwem Kłobuck, w dążeniu 

do:  

 zachowania i odtwarzania śródleśnych zbiorników i cieków, 

 zachowania w stanie naturalnym użytków ekologicznych, tj. bagien, trzęsawisk itp., 

 dostosowania składu gatunkowego drzewostanów i ich struktury zmieszania do mozaikowości siedlisk le-

śnych, 

 ochrony gleb leśnych, 

 ograniczenia stosowania środków chemicznych. 

W ramach ww. terenów leśnych przyjmuje się następujące kierunki rozwoju: 

 ochronę zasobów istniejących, w tym występujących w ich obrębie użytków ekologicznych,  
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 kształtowanie stref ekotonowych w celu zwiększenia bioróżnorodności biologicznej brzegów lasów, 

 gospodarkę leśną należy prowadzić z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego 

i wartościowych komponentów miejscowego krajobrazu, 

 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów powodujących zanieczyszczenie powietrza, wody i gleb lub też 

uciążliwych dla otoczenia,  

 dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych, obiektów i budynków oraz urządzeń 

związanych z gospodarką leśną, zgodnie z przepisami o lasach oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych,   

 racjonalne wykorzystanie terenów leśnych dla celów turystyki, wypoczynku z uwzględnieniem odmiennej 

przydatności poszczególnych terenów dla funkcji rekreacyjnej (w zależności od wielkości powierzchni za-

lesionej, rodzaju siedliska, jego odporności na antropopresję, wiek drzewostanów oraz warunki klimatyczne 

wnętrza lasu),  

 wykorzystanie terenów dla potrzeb turystyki, wypoczynku przy zachowaniu następujących zasad: 

 ruch turystyczny pieszy powinien odbywać się na wyznaczonych trasach, z określeniem rejonów swo-

bodnej penetracji terenu, 

 ruch turystyczny rowerowy powinien być ograniczony do wyznaczonych i odpowiednio urządzonych 

tras śródleśnych, 

 dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc wypoczynku, 

 rozwój urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a także niezbędnych urządzeń z za-

kresu gospodarki leśnej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej warunkuje się spełnieniem wymo-

gów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu, 

 dopuszcza się przeprowadzenie liniowych elementów infrastruktury technicznej (najlepiej z wykorzysta-

niem istniejących dróg, duktów i przecinek). 

6. Kierunki rozwoju systemu komunikacji 

6.1.  Układ drogowy 

Obszar gminy posiada dobrze rozwinięty układ komunikacyjny, na który składają się drogi: wojewódzka, po-

wiatowe oraz sieć dróg gminnych. Znaczna gęstość dróg zapewnia dobrą dostępność do jednostek osiedleń-

czych.  

Na rysunku Studium „Kierunki rozwoju przestrzennego” w skali 1 : 20 000 przedstawiono podstawowy układ 

drogowy, w skład którego wchodzą te drogi, które  pełnią istotną funkcję w strukturze funkcjonalno – prze-

strzennej gminy. Ze względu na występujące uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania dla dróg 

współtworzących podstawowy układ drogowy przyjęto następującą klasyfikację: 

 drogi sklasyfikowane jako główne – G: 

 droga wojewódzka Nr 491 relacji Działoszyn – Częstochowa; 

 drogi sklasyfikowane jako zbiorcze – Z: 

 drogi powiatowe: 

 droga nr 2008S relacji Lipie – Rębielice Szlacheckie – Zbory – DW 491, 

 droga nr 2016S relacji Danków – Popowice – Wilkowiecko, 
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 droga nr 2017S relacji Rębielice Królewskie – Zawady, 

 droga nr 2023S relacji Zawady – Mokra – Kłobuck (ul. Wojska Polskiego), 

 droga nr 2025S relacji Zawady – Władysławów, 

 droga nr 2029S relacji Dąbrowa – Więcki – Wąsosz, 

 droga nr 2066S relacji Popów – Wąsosz; 

 drogi sklasyfikowane jako lokalne – L: 

 drogi powiatowe: 

 droga nr 2013S relacji Popów – Brzózki – Nowa Wieś – Kule, 

 droga nr 2014S relacji Wąsosz – Kule – granica z pow. pajęczańskim (Trzebca), 

 droga nr 2030S relacji granica z pow. pajęczańskim (Zalesiaki) – Lelity – Płaczki – Wąsosz; 

 drogi sklasyfikowane jako dojazdowe – D: 

 drogi gminne: 

 droga nr 679001S relacji: Rębielice Królewskie – ul. Opatowska, 

 droga nr 679006S relacji: Rębielice Królewskie – ul. bez nazwy do granicy z gm. Lipie, 

 droga nr 679007S relacji: Rębielice Królewskie – ul. Królewska, 

 droga nr 679008S relacji: Kamieńszczyzna – ul. Lipowa, 

 droga nr 679009S relacji: Kamieńszczyzna – ul. Krótka, 

 droga nr 679011S relacji: Kamieńszczyzna, Zawady – ul. Nadrzeczna, ul. Szkolna, 

 droga nr 679012S relacji: Zawady – ul. Piwna, 

 droga nr 679027S relacji: Popów, Dębie, Annolesie, Więcki – ul. bez nazwy przebiegająca przez msc. 

Dębie, Annolesie, Marianów, 

 droga nr 679029S relacji: Popów – ul. W. S. Reymonta, 

 droga nr 679030S relacji: Popów – ul. J. Długosza, 

 droga nr 679031S relacji: Popów – ul. Strażacka, 

 droga nr 679034S relacji: Popów – ul. Pajęczańska, 

 droga nr 679035S relacji: Popów – ul. Harcerska, 

 droga nr 679037S relacji: Dębie – ul. bez nazwy przebiegająca przez msc. Dębie, 

 droga nr 679038S relacji: Florianów – ul. bez nazwy przebiegająca przez msc. Florianów, 

 droga nr 679039S relacji: Dąbrowa-Wrzosy – ul. bez nazwy przebiegająca przez msc. Dąbrowa-

Wrzosy, 

 droga nr 679041S relacji: Wiecki – ul. Kolejowa, droga przebiegająca przez msc. Więcki, 

 droga nr 679046S relacji: Dąbrowa – droga przebiegająca przez msc. Dąbrowa, 

 droga nr 679047S relacji: Annolesie, Marianów, Wąsosz Dolny – ul. bez nazwy przebiegająca przez 

msc. Annolesie, Marianów, ul. Traugutta, 

 droga nr 679048S relacji: Marianów – ul. Bez nazwy przebiegająca przez msc. Marianów, 

 droga nr 679049S relacji: Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny – droga przebiegająca przez msc. Wąsosz 

Górny, Wąsosz Dolny, 
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 droga nr 679054S relacji: Nowa Wieś – droga przebiegająca przez msc. Nowa Wieś 

 nowe drogi: 

 równoległa do rzeki Liswarty w rejonie wsi Zbory umożliwiająca  połączenie z istniejącą drogą przez 

wieś Szyszków (gm. Lipie) sklasyfikowana jako dojazdowa – D, 

 w rejonie wsi Brzózki, stanowiąca łącznik  pomiędzy drogami  powiatowymi nr 2013S oraz nr 2025S 

we wsi Władysławów (gm. Miedźno) sklasyfikowana jako lokalna – L. 

Dla drogi głównej oznaczonej symbolem G wymagany pas drogowy w liniach rozgraniczających powinien mieć 

szerokość nie mniejszą niż 25,0 m. 

Dla dróg zbiorczych oznaczonych symbolem Z zalecany pas drogowy w liniach rozgraniczających powinien 

mieć szerokość nie mniejszą niż 20,0 m. 

Dla drogi lokalnej L zalecany pas drogowy w liniach rozgraniczających powinien mieć szerokość odpowiednio: 

 nie mniejszą niż 15,0 m na obszarach poza terenem zabudowy i nieprzeznaczonym pod zabudowę, 

 nie mniejszą niż 12,0 m dla ulic na terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę 

Dla dróg i ulic dojazdowych D zalecany pas drogowy w liniach rozgraniczających powinien mieć szerokość 

odpowiednio: 

 nie mniejszą niż 15,0 m w obszarze poza terenem zabudowy i nieprzeznaczonym pod zabudowę, 

 nie mniejszą niż 10,0 m dla ulic w terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę. 

Dla ww. dróg i ulic dopuszcza się zmniejszenie podanych szerokości oraz miejscowe zawężenia wynikające 

z istniejącego zagospodarowania. 

6.2. Komunikacja kolejowa 

Zgodnie ze stanowiskiem PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski  linia kolejowa nr 131 

wraz z obiektami inżynieryjnymi, siecią trakcyjną  oraz urządzeniami telekomunikacyjnymi jest planowana do 

modernizacji w ramach prac na linii kolejowej CE-65 (odcinek Chorzów Batory – Zduńska Wola Karsznice). 

Do drugiej połowy 2023 r. realizowany jest projekt w trybie ”projektuj i buduj” 

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejo-

wej musi być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Odległość planowanych budynków określoną 

w przepisach odrębnych należy traktować jako minimalną od granicy terenu kolejowego. 

6.3. Szlaki i ścieżki rowerowe 

W odniesieniu do szlaków i ścieżek rowerowych wskazane jest: 

 utrzymanie w dobrym stanie istniejących szlaków rowerowych,  

 wyznaczenie i budowa ścieżek rowerowych w terenach zabudowanych – wyznaczenie pasów rowerowych 

na jezdni bądź utwardzenie pobocza,   

 odpowiednie oznakowanie  tras turystycznych, wygodne i bezpieczne szlaki turystyczne mogą odegrać 

dużą rolę w rozwoju weekendowego i sezonowego ruchu turystycznego na terenie gminy, 

 rozbudowa infrastruktury towarzyszącej szlakom rowerowym i turystycznym w postaci: 

 miejsc do bezpiecznych postojów/posiłków na trasie (parkingi, wiaty, w szczególności na terenach leśnych, 

w miejscach atrakcyjnych widokowo, 
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 rozmieszczenie stojaków na rowery, koszy na odpady, 

 zapewnienie minimum infrastruktury sanitarnej. 

7. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

7.1. Zaopatrzenie w wodę 

W zakresie zaopatrzenia gminy w wodę konsumpcyjną przewiduje się: 

 podstawą zaopatrzenia gminy w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe jest i nadal pozo-

stanie system istniejących wodociągów komunalnych opartych o zasoby wód podziemnych,  

 głównymi źródłami zasilania są i pozostaną komunalne ujęcia wody zlokalizowane w Dąbrowie, Dąbrówce, 

Kamieńszczyźnie, Popowie i Więckach, 

 strefy ochronne dla wyżej wymienionych ujęć  należy traktować jako obszary wskazane do ochrony spe-

cjalnej z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem i przeciwdziałaniem szkodliwym wpływom na zasoby 

wód podziemnych, w pobliżu ujęć wód obowiązuje zakaz magazynowania gnojowicy, zaleca się ogranicze-

nie lokalizowania terenów hodowlanych, 

 zaspokajanie potrzeb ilościowych wynikających z zakładanego rozwoju przestrzennego i standardów jako-

ściowych, następować będzie przez modernizację i rozbudowę istniejących źródeł wody oraz urządzeń 

uzdatniania i przesyłu wody, 

 doprowadzanie wody do terenów przeznaczonych do urbanizacji następować będzie przez rozbudowę 

sieci wodociągowej; standard wyposażenia zapewniać powinien możliwość zaopatrzenia w wodę z gminnej 

sieci wodociągowej 100% zabudowy mieszkaniowej, usługowej i wszelkich form działalności gospodarczej, 

 zakłady korzystające z ujęć własnych dla potrzeb produkcyjnych mogą nadal z nich korzystać na warun-

kach określonych w odrębnych przepisach, 

 zakłada się zachowanie istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych, z możliwością mo-

dernizacji, przebudowy i rozbudowy, 

 istniejące indywidualne ujęcia wody, wskazuje się do zachowania, jako awaryjne źródła wody; mogą one 

stanowić źródło zaopatrzenia gminy w wodę w warunkach kryzysowych, pod warunkiem dopuszczenia do 

eksploatacji przez właściwy organ administracji, likwidacja ujęć dopuszczalna jest na warunkach określo-

nych w odrębnych przepisach.  

Dla zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę: 

 do zewnętrznego gaszenia pożaru na sieci wodociągowej przeciwpożarowej należy stosować hydranty 

zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN80, 

 dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych na sieciach wo-

dociągowych przeciwpożarowych o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN250 powinny być instalowane  

hydranty nadziemne spełniające wymagania zgodne z przepisami odrębnymi. 
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7.2. Gospodarka ściekowa 

7.2.1. Odprowadzanie ścieków sanitarnych 

Uchwałą Nr V/15/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Śląskiego wyznaczył Aglomerację 

Popów o równoważnej liczbie  mieszkańców 4365 RLM z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną 

w Popowie przy ul. Rzecznej 1. Poza zasięgiem granic ww. aglomeracji znalazły się wsie położone w skrajnych 

częściach gminy: Lelity, Płaczki, Antonie, Kule, Nowa Wieś oraz Rębielice Królewskie. 

Zasadnicza większość wsi położona w zasięgu aglomeracji posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej.  

W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych w gminie przewiduje się: 

 utrzymanie istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Popowie z możliwością modernizacji, przebu-

dowy i rozbudowy, 

 zachowanie istniejącej sieci kanalizacyjnej, z możliwością modernizacji, przebudowy, 

 docelowe objęcie zbiorczym systemem kanalizacji wszystkich wsi w granicach ww. aglomeracji poprzez 

dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności dla dalszej części Wąsosza Górnego 

oraz w Rębielicach Królewskich,  

 upowszechnianie i kontynuację budowy przydomowych i przyobiektowych oczyszczalni ścieków w tere-

nach poza zasięgiem planowanego zbiorczego systemu kanalizacji, w tym w terenach o zabudowie roz-

proszonej i w obiektach oddalonych od projektowanego systemu sieciowego, z odprowadzeniem oczysz-

czonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, zawsze na warunkach wynikających z obowią-

zujących w tym zakresie przepisów. 

7.2.2. Odprowadzanie wód opadowych 

W zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych przewiduje się: 

 generalnie nie ma potrzeby budowy na terenie gminy zorganizowanego systemu sieci kanalizacji deszczo-

wej. W indywidualnych przypadkach, wynikających z lokalnych potrzeb, możliwa jest budowa kanalizacji 

deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników naturalnych: rzek, rowów melioracyjnych 

lub do ziemi, zawsze na warunkach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów, 

 rzeka Warta i jej dopływy prowadzą wody, których stan czystości nie jest zadawalający  co jest wynikiem 

odprowadzania do wód nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z nieskanalizowanych terenów 

oraz spływu powierzchniowego nawozów z sąsiadujących terenów rolniczych. Konieczne jest prowadzenie 

systematycznych działań na rzecz poprawy jakości i ochrony  wód powierzchniowych. Obok porządkowa-

nia gospodarki ścieków sanitarnych  ważne  jest utrzymywanie w czystości zlewni. Wszystkie obiekty i te-

reny, z których spływ wód  stanowić  może  zagrożenie dla  środowiska przyrodniczego muszą  ujmować 

wody opadowe w  lokalne układy sieciowe i oczyszczać je przed wprowadzeniem do odbiornika we wła-

snym zakresie, na odpowiednich urządzeniach podczyszczających, 

 na terenach zurbanizowanych i przeznaczonych do urbanizacji należy dążyć do ograniczenia odpływu wód 

opadowych poprzez ich zagospodarowanie we własnym zakresie. Wskazane jest gromadzenie nadmiaru 

wód opadowych w zbiornikach na terenie nieruchomości i ich wtórne zagospodarowanie na terenie działki. 
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Dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach działalności gospodarczej należy stosować maksy-

malną retencję wód opadowych, 

 należy zapewnić właściwe warunki odbioru wód opadowych poprzez utrzymywanie dobrego stanu tech-

nicznego koryt rzek, drożności rowów melioracyjnych i odwadniających, budowę zbiorników retencyjnych 

na ciekach. 

Zgodnie z powyższym w Studium uwzględnia się budowę zbiornika wodnego w obrębie geodezyjnym Zawady. 

7.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną  

7.3.1. Źródła konwencjonalne 

W zakresie zaopatrzenia gminy w energię elektryczną przewiduje się: 

 energia elektryczna dostarczana jest i będzie do mieszkańców gminy Popów magistralnymi napowietrz-

nymi liniami 15 kV wyprowadzanymi ze stacji 110/15 kV Rębielice,  

 przez teren gminy przebiegają napowietrzne linie: linia najwyższych napięć 400 kV relacji Dobrzeń – Trę-

baczew, Joachimów – Trębaczew oraz linie wysokiego napięcia 110 kV relacji Rębielice –Działoszyn, Kło-

buck - Rębielice, 

 wzdłuż istniejących napowietrznych elektroenergetycznych linii obowiązują strefy ochronne:  

 linia 400 kV – pas terenu o szerokości 30 m od osi na każdą stronę, 

 linia 110 kV – pas terenu o szerokości 20,0 m od osi na każdą stronę, 

 linia 15 kV – pas terenu o szerokości 7,5 m od osi na każdą stronę, 

 określone wyżej szerokości stref są maksymalne i mogą być zmniejszone w indywidualnych przypadkach 

za zgodą gestora sieci, 

 w ww. strefach ustala się: 

 zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, 

 zakaz sadzenia drzew, krzewów i innej roślinności, której wysokość może przekroczyć 3,0m  

pod linią i w odległości do 10 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu, 

 warunki prawidłowego zasilania w energię elektryczną wymagać będą przede wszystkim: 

 sukcesywnej modernizacji sieci średniego napięcia 15 kV i linii niskich napięć 0,4 kV poprzez dobudowę 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV dla skracania lokalnych obwodów rozdzielczych niskiego napięcia 

oraz poprzez zastępowanie linii napowietrznych liniami z przewodami izolowanymi dla zmniejszenia 

zagrożeń pożarowych i porażeniowych w środowisku, 

 budowy linii średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz stacji transformatorowo - rozdziel-

czych 15/0,4 kV na terenach przewidzianych do urbanizacji. 

7.3.2. Odnawialne źródła energii 

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+ założono dla całego wojewódz-

twa: 

 zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w celu podnoszenia bezpieczeństwa 

energetycznego na poziomie regionalnym i krajowym, 
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 integrowanie sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dla potrzeb odbioru energii ze źródeł odnawialnych, 

 tworzenie systemu zaopatrzenia transportu w paliwo ekologiczne, 

 budowanie zbiorników retencyjnych. 

Przyjęto również, że rozwój energetyki odnawialnej powinien zmierzać w kierunku energetyki rozproszonej, 

opartej na budowie małych jednostek wytwórczych w miejscach najlepiej predestynowanych do wykorzystania 

konkretnych zasobów środowiska (energii wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, bio-

masy). 

Zgodnie z ww. planem gmina Popów znajduje się w zasięgu obszaru o: 

 korzystnych warunkach: geotermalnych, do produkcji energii z biomasy oraz do produkcji energii z biogazu 

rolniczego, 

 potencjale technicznym wiatru 450-600 kWh/m²/rok. 

Jednak w związku ze zgłoszonymi wnioskami  mieszkańców w Studium nie wyznacza się terenów dla lokali-

zacji nowych elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ograniczonego użytkowania i zagospodarowania. Wy-

klucza się również lokalizację instalacji wykorzystujących biogaz lub biomasę do pozyskiwania energii o mocy 

powyżej 100 kW. Nie wyklucza się wykorzystywania takich instalacji jak: fotowoltaika, solary. 

W odniesieniu do wskazanych powyżej rodzajów instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

ich lokalizacja musi uwzględniać uwarunkowania oraz zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odręb-

nych oraz dostępność do sieci energetycznej i drogowej o odpowiednich parametrach. 

Proponuje się również promowanie wśród mieszkańców gminy energetyki odnawialnej ze źródeł słonecznych, 

a także umieszczanie kolektorów słonecznych na dachach budynków użyteczności publicznej.   

Zakłada się, że sukcesywny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii winien przyczynić się do poprawy 

efektywności wykorzystania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez re-

dukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód. 

7.4. Zaopatrzenie w gaz  

Gmina Popów nie posiada sieci gazu ziemnego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego woje-

wództwa śląskiego 2020+ na terenie gminy Popów nie jest przewidywane  prowadzenie magistralnego gazo-

ciągu.  

Niezależnie od powyższego  gmina Popów została objęta planami gazyfikacji. Zgodnie ze stanowiskiem ope-

ratora  ewentualna budowa rozdzielczej sieci gazowej następować będzie jeżeli zaistnieją  techniczne i eko-

nomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Gazyfikacja poprzez budowę gazociągów średniego ciśnie-

nia o znaczeniu odpowiednio ponadlokalnym i lokalnym możliwa będzie na tych terenach, gdzie analizy wy-

każą ich ekonomiczne uzasadnienie.  

W ramach prowadzonych prac w marcu 2020 r. operator Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. ogłosiła 

przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Gazyfikacja/Popów/Gazownia Czę-

stochowa/Budowa gazociągu śr/c PT/UP/00335317”. Zgodnie z opisem postępowania przetargowego zadanie 

dotyczy budowy gazociągu średniego ciśnienia (od Dn 40 PE do Dn 225 PE). Planowanym miejscem włącze-

nia ma być gazociąg średniego ciśnienia Dn 225 PE w miejscowości Kłobuck w ul. Sienkiewicza włączony 

bezpośrednio do gazociągu Dn 450 PE od SRP Blachownia. 
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Do czasu realizacji gazyfikacji gminy zaopatrzenie w gaz do celów socjalnych i grzewczych nadal będzie się 

odbywać w dotychczasowy sposób tj. poprzez wykorzystanie butli bądź zbiorników napełnianych gazem płyn-

nym. 

7.5. Zaopatrzenie w ciepło 

Ze względu na brak na terenie gminy sieci ciepłowniczej, przewiduje się:  

 zaopatrzenie w ciepło do celów technologicznych, grzewczych i ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie 

w systemie rozproszonym w oparciu o źródła lokalne (kotłownie o małej mocy wbudowane bądź wolno 

stojące, indywidualnych źródła ciepła wbudowane u poszczególnych odbiorców) z wykorzystaniem różnych 

nośników energii (paliw stałych i płynnych), 

 sukcesywne wykluczanie stosowania technologii i paliw powodujących emisję zanieczyszczeń stałych i ga-

zowych powyżej dopuszczalnych parametrów określonych w przepisach odrębnych, 

 w celu likwidacji niskiej emisji palenisk domowych i zanieczyszczeń powodowanych przez lokalne kotłow-

nie, a tym samym unowocześnienia gospodarki cieplnej – zadaniem pilnym staje się modernizacja źródeł 

ciepła wraz z podmianą paliwa nie ekologicznego na paliwo spełniające wymagania ochrony środowiska 

(gaz, lekkie oleje opałowe, brykiety drzewne itp.),  

 dążenie do przebudowy systemów grzewczych przede wszystkim w obiektach komunalnych z wykorzysta-

niem nowoczesnych technologii, np. pomp ciepła, 

 wdrażanie profesjonalnych programów termomodernizacyjnych dla istniejącej zabudowy, skutkujących 

znacznym obniżeniem zapotrzebowania ciepła zgodnie z przepisami o wspieraniu przedsięwzięć termo-

modernizacyjnych, 

 nie wyklucza się wykorzystania do celów grzewczych energii elektrycznej, warunki dla tego rodzaju ogrze-

wania określi gestor sieci, 

 oprócz wykorzystania do celów grzewczych konwencjonalnych źródeł energii cieplnej należy brać pod 

uwagę wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł (energia słoneczna, pompy ciepła i inne sposoby pozy-

skiwania ciepła, ale z wykluczeniem instalacji wykorzystujących biogaz lub biomasę do pozyskiwania ener-

gii, o mocy powyżej 100 kW ), które jednak z konieczności będą miały charakter ograniczony. 

7.6. Telekomunikacja  

W zakresie telekomunikacji przewiduje się: 

 dalszy rozwój telefonii stacjonarnej i komórkowej z udziałem różnych operatorów stwarzających konkuren-

cyjność usług i maksymalne zaspokojenie potrzeb abonentów, 

 zakłada się pełną dostępność wszystkich, zarówno istniejących, jak i przewidzianych do zabudowy terenów 

do systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, funkcjonujących na rynku usług komunikacji elek-

tronicznej, z możliwością: 

 lokalizacji sieci telekomunikacyjnych zarówno tradycyjnych jak i w nowych technologiach, w tym bu-

dowy, rozbudowy i modernizacji w niezbędnym zakresie, również w odniesieniu do infrastruktury świa-

tłowodowej, wraz z zachowaniem dostępu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej przez gestora 

sieci w trybach zwykłej eksploatacji, jak i w trybie awaryjnym, 
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 objęcia terenu zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z systemem sieci interne-

towych: wojewódzkiej i krajowej, 

 rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych) stosow-

nie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i w regionie, 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

sporządzane na obszarze gminy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą ustana-

wiać zakazów, a przyjmowane w nich rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, o ile są one zgodne z przepisami odrębnymi. 

7.7. Gospodarka odpadami 

Dla gminy Popów obowiązuje Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu Kłobuckiego przyjęty w 2004 roku i zak-

tualizowany w roku 2018. Ponadto Rada Gminy Popów w 2019 roku przyjęła cztery istotne uchwały z zakresu 

gospodarki odpadami:  

 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi na terenie gminy Popów - uchwała Nr 81/XIV/2019 z dnia 26 września 2019 r., 

 w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nie-

ruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - uchwała Nr  82/XVI/2019 z dnia 

26 września 2019 r., 

 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów - uchwała Nr 83/XIV/2019 

z dnia 26 września 2019 r, 

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchwała 

Nr 84/XIV/2019 z dnia 26 września 2019 r. 

W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się: 

 selektywną zbiórkę odpadów, 

 utylizację odpadów w oparciu o istniejące (poza terenem gminy) składowiska odpadów, na podstawie sto-

sownych umów, 

 odbieranie odpadów niebezpiecznych przez wyspecjalizowane firmy na podstawie stosownych umów, 

 lokalizację pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach ogólnodostępnych; docelowo na po-

szczególnych nieruchomościach. 

Zakłada się, iż gospodarka odpadami będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach: nie przewiduje się 

lokalizacji nowego składowiska odpadów na terenie gminy, a odpady nadal będą odwożone na składowiska 

zlokalizowane poza nią. 
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8. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego  

8.1. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Na terenie gminy Popów nie występuje zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o zna-

czeniu krajowym. 

W oparciu o ustalenia zawarte w „Strategii rozwoju województwa śląskiego Śląskie 2020+”, „Planu zagospo-

darowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+” z 2016 r., ”Wieloletniej Prognozie Finansowej Wo-

jewództwa Śląskiego na lata 2020 – 2030 (Uchwała Nr VI/16/2/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 

16 grudnia 2019 r.), a także o wnioski zgłaszane przez poszczególne instytucje po ogłoszeniu o przystąpieniu 

do studium, stwierdzono, że  inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w gminie Popów stano-

wią: 

 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 Działoszyn – Częstochowa na wskazanym w PZPW Śląskiego 

2020+ odcinku, 

 modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 (w skład, której wchodzi linia nr 131 Chorzów Batory – Tczew), 

 budowa sieci dróg/tras rowerowych. 

8.2. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

Do najważniejszych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą: 

 budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny i Rębielice Królewskie w celu 

stworzenia możliwości odbioru ścieków od mieszkańców ww. miejscowości, 

 budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gminy Popów w celu zasilenia 

w energię ujęć wody i oczyszczalni ścieków ze źródeł odnawialnych, 

 przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem 

wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych w celu zwiększenia dostępności do usług społecz-

nych, a także działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, 

 termomodernizacja budynku OSP z Zborach wraz z montażem OZE w celu zmniejszenia em isji zanie-

czyszczeń do atmosfery oraz polepszenia warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność. 

Ww. inwestycje celu publicznego ujęto w „zmianie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 

2019-2029”.  

Ponadto w Studium wskazano niżej podane inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, nie wymie-

nione w ww. dokumencie: 

 budowa dróg w obrębach Zbory oraz Brzózki stanowiących uzupełnienie układu drogowego, 

 budowa retencyjnego zbiornika wodnego (z dopuszczeniem do wykorzystania rekreacyjnego) w obrębie 

Zawady, 

 budowa gminnej hali sportowej przy GZSP nr 4 w Więckach lub  przy GZSP nr 1 w Popowie (lokalizacja 

do dalszego uściślenia przez samorząd). 
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9. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospoda - 

rowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości oraz obszary przestrzeni publicznej 

9.1. Obszary wymagające scaleń i podziału nieruchomości 

Ze względu na istniejący charakter rozłogów gospodarstw rolnych oraz parametry działek nie wyznacza się 

obszarów obowiązkowo wyznaczonych do przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, o których 

mowa w przepisach dotyczących gospodarki nieruchomościami.  

9.2. Obszary przestrzeni publicznej 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarem przestrzeni publicznej jest ob-

szar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne 

określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

W gminie Popów za takie przestrzenie uznano: 

 w Dębie: 

 sala OSP wraz z otoczeniem, 

 w Nowej Wsi: 

 świetlica wraz z otoczeniem, 

 w Popowie: 

 przestrzeń przed kościołem, 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 wraz z otoczeniem, 

 Gminny Ośrodek Zdrowia wraz z otoczeniem, 

 w Dąbrówce: 

 sala OSP wraz z otoczeniem, 

 w Rębielicach Królewskich: 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 wraz z otoczeniem, 

 Wiejski Ośrodek Zdrowia wraz z otoczeniem, 

 sala OSP wraz z otoczeniem, 

 w Wąsoszu Górnym: 

 przestrzeń przed kościołem, 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 wraz z otoczeniem, 

 Wiejski Ośrodek Zdrowia wraz z otoczeniem, 

 sala OSP wraz z otoczeniem, 

 w Więckach: 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 wraz z otoczeniem, 

 planowana hala sportowa prze Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, 

 sala OSP wraz z otoczeniem, 
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 w Zawadach: 

 Urząd Gminy Popów wraz z przylegającym parkiem, 

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 wraz z otoczeniem i stadionem, 

 w Zborach: 

 sala OSP wraz z otoczeniem. 

Ww. przestrzenie w większości nie stanowią nowych wyznaczonych obszarów przestrzeni publicznej, które 

wymagałyby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wyżej wymienione tereny oznaczono na rysunku Studium „Kierunki rozwoju przestrzennego” w skali 

1 : 20 000. 

9.3. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lokalizacja obiektów handlowych sprze-

daży powyżej 2000 m² wymaga sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Na terenie gminy Popów nie ustala się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m². 

9.4. Tereny cmentarzy 

O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego decydują właściwe władze związku wyznaniowego. 

Może to nastąpić tylko na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego, po spełnieniu wymagań higieniczno-sanitarnych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

9.5. Obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 981) odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne lub o funkcji mieszanej 

w skład, której wchodzi funkcja mieszkaniowa jest równa lub większa od dziesięciokrotnej wysokości elek-

trowni wiatrowej (10H). Odległość ta nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, remoncie, montażu 

lub odbudowie budynków o ww. przeznaczeniu. Na terenie gminy Popów nie wyznacza się nowych terenów 

lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

10. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

10.1. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego 

Wskazuje się następujące tereny do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 teren w rejonie ulic Długosza- Pajęczańska – Częstochowska w  Popowie obejmujący zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną wraz z usługami, stanowiącą kontynuację osiedla w rejonie ulic Osiedlowej i Ogrodo-

wej wraz ze spójnym układem komunikacyjnym, 
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 teren, w ramach pasma usług rekreacji i wypoczynku kształtowanego wzdłuż doliny rzeki Liswarty, obej-

mujący planowane usługi rekreacji i wypoczynku  oraz osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i rekreacji indywidualnej o rozpoczętym procesie urbanizacji usytuowane w sąsiedztwie planowanego 

zbiornika wodnego w obrębie Zawady, 

 teren położony w sąsiedztwie rzeki Liswarty w obrębie geodezyjnym Zbory wskazany dla ochrony wartości 

krajobrazowych, 

 teren położony w rejonie DW 491 oraz linii kolejowej  w obrębie Zawady obejmujący m.in. zabudowę miesz-

kaniową  usytuowaną w odległości równej dziesięciokrotnej wysokości istniejących elektrowni wiatrowych 

(10H) oraz planowaną strefę działalności gospodarczej wraz z przyległymi terenami mieszkaniowo – usłu-

gowymi. 

Granice obszarów wskazanych do objęcia miejscowymi planami zostały wskazane na rysunku Studium „Kie-

runki rozwoju przestrzennego” w skali 1 : 20 000. 

Szczegółowy przebieg ww. granic obszarów wskazanych do sporządzenia miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego powinien wynikać z analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

Wskazanie przedmiotowych obszarów nie wyklucza możliwości sporządzenia miejscowych planów dla innych 

fragmentów gminy w zależności od występujących potrzeb, w tym w oparciu o wskazane poniżej przepisy. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064) miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego można sporządzić dla terenu górniczego bądź jego fragmentu, 

jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska. 

10.2. Obszary, które wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i le-

śnych na cele nierolnicze i nieleśne 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 121, poz.1266 ze zm.), zmienionym przez ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 237, 

poz.1657), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze wymagają jedynie grunty rolne stanowiące użytki 

rolne klas I – III. 

Zgodnie z ww. ustawą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne wymagają: 

 grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa – zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Na-

turalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,  

 pozostałych gruntów leśnych – zgody Marszałka Województwa Śląskiego. 

W przedmiotowym Studium nie wyznacza się terenów budowlanych, których lokalizacja byłaby kolizyjna 

względem kompleksów gleb chronionych, tym samym nie wskazuje się terenów wymagających zmiany prze-

znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Natomiast tereny wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 

stanowią planowane w obrębie geodezyjnym Zawady: retencyjny zbiornik wodny, usługi zlokalizowane w re-
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jonie skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Makuszyńskiego oraz stanowiące uzupełnienie lub kontynuację ist-

niejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i produkcyjno-usługowej w rejonie skrzyżowania ulic Czę-

stochowskiej i Piwnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w rejonie dawnej stacji PKP 

Miedźno, zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie skrzyżowań ulic Makuszyńskiego 

i Szkolnej oraz Częstochowskiej i Makuszyńskiego; w obrębie geodezyjnym Rębielice Królewskie stanowiące 

uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej pomiędzy ulicą Sabaty a rzeką 

Liswartą; w obrębie geodezyjnym Popów usługi rekreacji i wypoczynku pomiędzy ulicą Harcerską a rzeką 

Liswartą; w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś stanowiące uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej i re-

kreacji indywidualnej w rejonie skrzyżowania dróg powiatowej nr 2013S i gminnej nr 679054S. 

11. Kierunki zabezpieczenia wymogów obronności i ochrony cywilnej 

Wymogi obronności i obrony cywilnej zabezpiecza się poprzez: 

 wskazanie potrzeby racjonalnej i oszczędnej eksploatacji wód głębinowych z uwzględnieniem w sytuacji 

szczególnej, w bilansie potrzeb istniejących studni wierconych, 

 wprowadzenie zakazu lokalizacji zabudowy w terenach dolinnych, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów 

i urządzeń służących ochronie przed powodzią, zbiorników wodnych możliwych do wykorzystania dla celów 

p.-poż. oraz zapewnienie odpowiednich dojazdów do rzeki w sytuacji zagrożenia, 

 powiązanie sieci dróg tworzących podstawowy układ drogowy gminy z siecią dróg zewnętrznych, 

 zapewnienie stref ochronnych wzdłuż magistralnych sieci uzbrojenia. 

11.1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Na terenie gminy Popów występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które opisano w rozdz. III 

pkt. 3.1.11 oraz oznaczono na rysunkach Studium: „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego”, „Kierunki roz-

woju przestrzennego” w skali 1:20 000. 

W tak wyznaczonym zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w zagospodarowaniu poszcze-

gólnych terenów obowiązują zakazy i ograniczenia w użytkowaniu, jakie wynikają z przepisów ustawy Prawo 

Wodne, w tym ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz planu zarządzania ryzy-

kiem powodziowym. 

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się  m.in. gromadzenia ścieków, odchodów zwie-

rzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji, mogących zanieczyścić wody, jak również lokali-

zacji nowych cmentarzy. Jeśli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, 

właściwy organ Wód Polskich może w drodze decyzji zwolnic od wymienionych wyżej zakazów, określając 

warunki niezbędne dla ochrony jakości wód. 

W celu ograniczenia narażenia powodzią należy zapewnić ochronę przeciwpowodziową proporcjonalną do 

stopnia zagrożenia oraz dążyć do ograniczania lokalizacji nowych terenów zabudowy w sąsiedztwie rzek 

Warty i Liswarty.  

Obszary osuwania się mas ziemnych 

Na terenie gminy Popów nie występują obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych. 
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11.2.  Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny  

Jedynymi obszarami, dla których może być wyznaczony w złożu kopaliny filar ochronny są tereny eksploatacji 

powierzchniowej kopalin posiadające udokumentowane złoża wymienione imiennie w Rozdziale II pkt 3.1.3. 

11.3. Obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120) 

Na terenie gminy Popów nie występują obszary pomników zagłady i ich strefy ochronne, o których mowa 

w ustawie o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120). 

11.4. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych  

Zgodnie z decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, 

przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. z 2014 r., poz. 25, 

z późn. zm.) następujące działki są terenami zamkniętymi: 

 obręb geodezyjny Annolesie: nr ew. działki: 16, powierzchnia 2,5740 ha, 

 obręb geodezyjny Dębie: 

 nr ew. działki: 310, powierzchnia 1,4860 ha, 

 nr ew. działki: 320, powierzchnia 3,2745 ha, 

 obręb geodezyjny Lelity: nr ew. działki: 17, powierzchnia 2,3970 ha, 

 obręb geodezyjny Popów: nr ew. działki: 545/12, powierzchnia 8,9127 ha, 

 obręb geodezyjny Więcki: 

 nr ew. działki: 308, powierzchnia 3,8720 ha, 

 nr ew. działki: 1097, powierzchnia 2,6240 ha, 

 obręb geodezyjny Więcki: 

 nr ew. działki: 519, powierzchnia 2,6360 ha, 

 nr ew. działki: 905, powierzchnia 2,5200 ha, 

 nr ew. działki: 192, powierzchnia 1,7580 ha, 

 obręb geodezyjny Zawady: 

 nr ew. działki: 472/3, powierzchnia 0,0507 ha, 

 nr ew. działki: 470/1, powierzchnia 0,1600 ha, 

 nr ew. działki: 472/4, powierzchnia 0,0506 ha, 

 nr ew. działki: 471/1, powierzchnia 0,0477 ha, 

 nr ew. działki: 469/1, powierzchnia 0,2662 ha, 

 nr ew. działki: 988, powierzchnia 1,8500 ha, 

 nr ew. działki: 981, powierzchnia 3,3600 ha, 

 nr ew. działki: 474/1, powierzchnia 0,0327 ha, 

 nr ew. działki: 537, powierzchnia 11,6910 ha, 

 nr ew. działki: 464/1, powierzchnia 0,0597 ha, 
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 nr ew. działki: 467/1, powierzchnia 0,2021 ha, 

 nr ew. działki: 468/1, powierzchnia 0,1057 ha, 

 nr ew. działki: 473/1, powierzchnia 0,1345 ha, 

 nr ew. działki: 466/1, powierzchnia 0,1653 ha. 

Zasięg ww. terenów wskazano na rysunku Studium – „Kierunki rozwoju przestrzennego” w skali 1 : 20 000. 

Wskazane na tym rysunku w ramach terenów zamkniętych przeznaczenie (poszczególne funkcje), należy 

traktować jako przesądzenie przyszłościowe wskazujące kierunek zagospodarowania tych terenów w  przy-

padku zdjęcia klauzuli terenów zamkniętych. 
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IV. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYN-

TEZA USTALEŃ 

Niniejsze opracowanie jest nową edycją dotychczas obowiązującego dokumentu - Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Popów 

Nr 220/XXV/2002 z 28 marca 2003 r., której sporządzenie wynika z  przesłanek formalnych i merytorycznych 

omówionych w Rozdziale I.  

Zgodnie z powyższym, przyjęte rozwiązania stanowią kontynuację, z pełną aktualizacją polegającą na dosto-

sowaniu do: obowiązującej procedury formalno-prawnej, ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa śląskiego 2020+ przyjętego w 2016 r., zamierzeń władz samorządowych w sferze polityki spo-

łeczno-gospodarczej i koncepcji przekształceń zainwestowania gminnego, a także wniosków zgłoszonych do 

Studium. 

Przyjęte rozwiązania mają gwarantować realizację celów polityki przestrzennej gminy zawartych w Roz-

dziale III,  

Zgodnie z powyższym, w Studium utrzymano zrównoważony kierunek rozwoju przestrzennego gminy w okre-

sie najbliższym, w perspektywie, jak również w okresie kierunkowym. Na całym obszarze gminy najważniej-

szymi celami pozostają: 

 ochrona terenów o cennych wartościach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w tym wartościo-

wych przyrodniczo kompleksów leśnych i dolin rzek Warty i Liswarty, wraz z wykorzystaniem ich potencjału 

turystyczno-rekreacyjnego,  

 rozwój nowoczesnego rolnictwa, gospodarującego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i w sposób 

gwarantujący zachowanie walorów krajobrazowych,  

 budowa infrastruktury technicznej, w tym m. in.:  

 uzupełnienie układu dróg gminnych, 

 rozbudowa systemu kanalizacji, 

 przygotowanie terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno – usługową. 

Zrównoważony rozwój podstawowych funkcji zagospodarowania gminy powinien być osiągnięty na zasadach 

harmonizowania interesów publicznych i prywatnych z zachowaniem wartości przyrodniczych, kulturowych 

i krajobrazowych. Służą temu ustalenia zawarte w Studium w jego warstwie graficznej i opisowej. Całość usta-

leń obejmuje wyróżnione w strukturze przestrzennej gminy tereny o wiodących funkcjach wraz z zakresem 

dopuszczalnych działań. Ustalenia odnoszą się również do całości występującej problematyki w zakresie ko-

munikacji i infrastruktury technicznej, ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych. 

W ramach niniejszego opracowania: 

 określono główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej poprzez wyodrębnienie terenów ze względu 

na sposób użytkowania oraz zasady i wskaźniki zagospodarowania i kształtowania, a także wytyczono 

obszary wymagające rekultywacji, 

 ustalono zasady ochrony środowiska i jego zasobów oraz ochrony przyrody, 

 ustalono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
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Ponadto określono:  

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 kierunki zabezpieczenia wymogów obronności i ochrony cywilnej, 

 kierunki rozwoju komunikacji, zawierające podstawowe założenia układu komunikacyjnego, opis podsta-

wowej sieci uliczno-drogowej wraz z jej klasyfikacją oraz powiązaniami z trasami zewnętrznymi, 

 kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, ustalające źródła zaopatrzenia i warunki dla zabez-

pieczenia kierunków rozwoju przestrzennego w zakresie: modernizacji, rozbudowy, budowy i nowych tech-

nologii obiektów i sieci – w zakresie zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej, zaopatrzenia w energię 

elektryczną oraz komunalnej gospodarki odpadami. 

Dodatkowo wyszczególniono: cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym oraz określono zasięgi 

terenów wymagających opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ob-

szary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

Całość ustaleń zawartych w Studium pełni rolę stymulowania i wspomagania rozwoju gospodarczego gminy 

oraz poprawy jakości życia mieszkańców. 


