
UCHWAŁA NR 166/XIX/12
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Poczesna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z późn. zm.) Rada Gminy Poczesna 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się „zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Poczesna” przyjętego uchwałą Rady Gminy Poczesna nr 63/X/03 z dnia 27.11.2003r zmienionego uchwałą nr 
189/XXI/2008 z dnia 13.11.2008r , zwaną dalej Studium. 

2. Granicami obszaru objętego zmianą Studium są granice administracyjne gminy Poczesna. 

3. Studium zawiera: 

1) część tekstową – stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) część graficzną – stanowiącą załączniki Nr 2; 3, na którą składają się: 

„a) Uwarunkowania rozwoju, skala 1:10.000 – załącznik Nr 2 do uchwały,.”.

„b) Kierunki zagospodarowania, skala 1:10.000 – załącznik Nr 3 do uchwały;.”.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr inż. Lidia Kaźmierczak
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WPROWADZENIE 
 
 
1. Rada Gminy Poczesna  podjęła Uchwałę Nr 259/XXVIII/2009 z dnia 28 września 

2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna. 

Zmiana dotyczy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poczesna przyjętego Uchwałą Nr 189/XXI/08 Rady Gminy 

Poczesna, z dnia 13.11.2008r. w sprawie zmiany  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna, w którym wprowadzono 

zmiany w zakresie przeznaczenia terenów w „Studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna”, przyjętego uchwałą Rady 

Gminy Poczesna nr 63/X/03 z dnia 27.11.2003 r., 

 

2. Studium jest aktem bezpośrednio wyrażającym politykę przestrzenną. Z tego 

powodu jego ustalenia prawne nie mogą zostać zaliczone do norm prawa 

powszechnie obowiązującego. 

Cechy formalne przybliżają Studium do aktów kierownictwa wewnętrznego, 

rozumianego jako specyficzny rodzaj aktów wewnętrznych. 

Akty typu „wytyczne” i akty kierownictwa wewnętrznego nie mogą stanowić 

podstawy dla nakładania obowiązków lub przyznawania uprawnień dla 

obywatela, osób prawnych i innych podmiotów (art. 93 ust. 2 Konstytucji RP). 

Wiążą jedynie te jednostki organizacyjne, które podlegają hierarchicznie i 

służbowo danemu organowi. Tak więc ustalenia Studium określają własne 

zobowiązania władz samorządowych gminy. 

Podstawowym celem sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna jest aktualizacja zasad 

długookresowej polityki rozwoju przestrzennego gminy. Studium jest jedynym 

dokumentem planistycznym, który kształtuje politykę zagospodarowania 

przestrzeni na obszarze gminy w dłuższych okresach czasu, z zastrzeżeniem, że 
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każdorazowa istotna zmiana uwarunkowań powinna skutkować zmianą studium 

tak, aby było ono zawsze aktualną podstawą opracowań planistycznych. 

Podstawowymi zadaniami zmiany Studium są: 

• rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz 

problemów związanych z jej rozwojem, 

• aktualizacja lub potwierdzenie kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy, 

• stworzenie podstawy prawnej do koordynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

• promocja rozwoju gminy. 

W ramach prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna, poddano wszechstronnej 

analizie: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zagadnienia demograficzne i 

społeczno-gospodarcze, dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie 

terenu, uwarunkowania wynikające z prawa własności gruntów i turystycznego 

zagospodarowania, a także uwarunkowania związane ze stanem komunikacji oraz 

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

Niniejsza Zmiana Studium opiera się również na dotychczasowym dorobku 

planistycznym wyrażonym w kolejnych redakcjach Studium i jego Zmiany, 

sporządzanych zarówno w oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym z 7 lipca 1994 r., jak i obowiązującej aktualnie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z 23 marca 2003 r. 

Autorami kolejnych opracowań byli uprawnieni urbaniści p. mgr Anna Karniewska, 

p. mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska i p. mgr Stefan Zalewski. 

Obecna edycja posiada charakter ujednolicony zarówno w zakresie tekstu, jak 

i rysunków Studium. 
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE  
 

I.1. Położenie administracyjne 

Gmina Poczesna to gmina wiejska leżąca w południowo - zachodniej części 

powiatu częstochowskiego w województwie śląskim. Graniczy z miastem 

Częstochowa – od północy i gminami: Konopiska – od zachodu, Starcza i 

Kamienica Polska – od południa i Olsztyn od wschodu. 

Powierzchnia gminy wynosi 60,13 km2 (0,5 % pow. województwa). 

Gmina skupia 16 sołectw: 

 Bargły 

 Brzeziny Kolonia 

 Brzeziny Nowe 

 Huta Stara A 

 Huta Stara B – Osiedle 

 Huta Stara B – Wieś 

 Kolonia Poczesna 

 Korwinów 

 Mazury 

 Michałów 

 Nierada 

 Nowa Wieś 

 Poczesna 

 Słowik 

 Wrzosowa 

 Zawodzie. 
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I.2. Położenie fizyczno-geograficzne 

 

Wg regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego, obszar Gminy 

Poczesna położony jest w obrębie prowincji Wyżyn Polskich (34), podprowincji 

Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (341) i makroregionu Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej 

(341.2). 

Obszar Gminy, znajduje się nieomal w całości w granicach jednego z 

mezoregionów tego makroregionu – Obniżenia Górnej Warty (341.25). 

Obniżenie Górnej Warty sąsiaduje od północy i zachodu z mezoregionami: Wyżyny 

Wieluńskiej (341.21), Obniżenia Krzepickiego (341.26) oraz Progu Herbskiego 

(341.24), w obrębie którego pozostają drobne – peryferyjne, południowo-

zachodnie fragmenty sołectwa Nierada, w gminie Poczesna i Progu Woźnickiego 

(341.23). 

 

Natomiast od południa i wschodu, Obniżenie Górnej Warty otaczają mezoregiony: 

makroregionu Wyżyny Śląskiej (341.1), tj. Garbu Tarnogórskiego(341.12) oraz 

makroregionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (341.3), tj. Wyżyny 

Częstochowskiej (341.31). 

 

II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII I PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA  
 

Procesy rozwoju województwa śląskiego są ściśle związane z europejską polityką 

spójności oraz przeobrażeniami Unii Europejskiej, które są determinowane 

zachodzącymi zmianami społeczno-gospodarczymi w skali globalnej.  

Dbając o zrównoważony i harmonijny rozwój województwa śląskiego, należy dążyć 

do jak najlepszego wykorzystania pozytywnych tendencji zmian oraz 

przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, tak by stworzyć warunki dla 

prawidłowego rozwoju mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji w globalnej 

konkurencji.  

—————————————————————————————————————————————————————————
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Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 

Uchwała nr II/21/2/2004 Sejmiku Woj., Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 roku (Dz. 

Urz. Woj. Śląsk. Nr 68 z dnia 27 lipca 2004 r. poz. 2049). 

 

Ustalenia Planu 

Cele i kierunki polityki przestrzennej województwa: 

1. Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest stworzenie przestrzennych warunków 

dla dynamizowania gospodarczego rozwoju województwa i podniesienia jego 

konkurencyjności oraz wspierania strukturalnie słabszych obszarów. Przyjęto, że 

oczekiwany rezultat będzie osiągany poprzez działania podejmowane na 

następujących kierunkach polityki przestrzennej: 

1) Wspieranie tworzenia warunków przestrzennych rozwoju przedsiębiorczości, 

innowacji gospodarczej i transferu technologii; 

2) Rozwój i wspieranie restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych; 

3) Przeciwdziałanie największym zagrożeniom i poprawa bezpieczeństwa 

publicznego; 

4) Wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego; 

5) Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej poprawiającej warunki 

inwestowania; 

6) Rozwijanie potencjału wewnętrznego obszarów zagrożonych 

marginalizacją. 

2. Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest zahamowanie procesu 

suburbanizacji, zwiększenie atrakcyjności śląskich miast i aglomeracji oraz 

konkurencyjności Skonsolidowanego Obszaru Metropolitalnego w stosunku do 

innych metropolii w kraju i Europie. Przyjęto, że oczekiwany rezultat będzie 

osiągany przez działania podejmowane na następujących kierunkach polityki 

przestrzennej: 

1) Promowanie zwartych miast efektywnie wykorzystujących teren; 

Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany Strona 11
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2) Kształtowanie struktur przestrzennych sprzyjających tworzeniu 

alternatywnych sposobów transportu w stosunku do samochodu i bardziej 

przyjaznych środowisku; 

3) Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych; 

4) Rewitalizacja miejskich dzielnic. 

3. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i 

wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest prawidłowe funkcjonowanie systemu 

ekologicznego województwa, przyczyniające się do poprawy warunków życia 

mieszkańców i wzrostu konkurencyjności województwa. Przyjęto, że oczekiwany 

rezultat będzie osiągany poprzez działania podejmowane na następujących 

kierunkach polityki przestrzennej: 

1) Ochrona zasobów środowiska; 

2) Racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej 

atrakcyjności dla rozwoju rekreacji i turystyki; 

3) Przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa; 

4) Wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów 

wiejskich. 

1. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu są ukształtowane funkcjonalne systemy 

infrastruktury technicznej i transportowej, ograniczające zagrożenia dla środowiska 

i zdrowia ludzi, tym samym przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka 

zanieczyszczenia środowiska i poprawy bezpieczeństwa warunków inwestowania, 

integracji województwa oraz wzrostu jego europejskiej konkurencyjności. Przyjęto, 

że oczekiwany rezultat będzie osiągany poprzez działania podejmowane na 

następujących kierunkach polityki przestrzennej: 

1) Wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 

ponadregionalnym i regionalnym; 

2) Promowanie rozwoju pasażerskiego transportu zbiorowego; 

3) Promowanie rozwoju zintegrowanych systemów transportu kombinowanego; 

—————————————————————————————————————————————————————————
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4) Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej. 

2. Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią  

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest ład przestrzenny i wysokie poczucie 

 u mieszkańców województwa śląskiego związku z ich terytorium. Przyjęto, że 

oczekiwany rezultat będzie osiągany poprzez działania podejmowane na 

następujących kierunkach polityki przestrzennej: 

1) Wykreowanie i rozwój obszarów metropolitalnych; 

2) Promowanie innowacyjnych instrumentów zarządzania przestrzenią. 

3. Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego 

Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest wyeliminowanie zbędnych 

problemów i konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym w obszarach 

przygranicznych i stykowych z innymi województwami oraz integracja 

województwa z przestrzenią europejską. Przyjęto, że oczekiwany rezultat będzie 

osiągany poprzez działania podejmowane na następujących kierunkach polityki 

przestrzennej: 

1) Rozwijanie współpracy transgranicznej w obszarach stykowych; 

2) Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w obszarze makroregionu; 

3) Rozwijanie współpracy ponadnarodowej. 

 

III. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH 
I STANU ZATRUDNIENIA 
 
III.1. Procesy demograficzne 

Liczba mieszkańców gminy Poczesna  

 
Nazwa miejscowości 

Liczba mieszkańców 
stan na dzień 
09.12.2010 r. 

stan na dzień 
02.07.2012 r. 

Bargły 654 652 
Brzeziny Kolonia 569 595 
Brzeziny Nowe 377 364 
Dębowiec 29 17 
Huta Stara A 569 565 
Huta Stara B- wieś 543 532 
Huta B – osiedle 1347 1313 
Kolonia Borek 368 376 
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Kolonia Poczesna 1008 1059 
Korwinów 515 521 
Mazury 148 145 
Michałów 274 284 
Młynek 22 21 
Nierada 1154 1149 
Nowa Wieś 641 616 
Poczesna 786 786 
Słowik 900 888 
Sobuczyna 182 181 
Wrzosowa 1922 1997 
Zawodzie 670 666 
Razem 12 678 12727 
 

 

III.2. Zatrudnienie 

 

1) Rynek pracy 

• Pracujący x – 2530 osób, 

• Bezrobotni zarejestrowani  - 637 osób, 

W tym kobiety(%) – 47,4%, 

• Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym(%) – 7,7%, 

W tym kobiety (%) – 7,6 %. 

Objaśnienia: 

x – dane dotyczą podmiotów gospodarczych , w których liczba pracujących 

przekracza 9 osób bez pracujących w rolnictwie indywidualnym. 

2) Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

• Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

ogółem – 1047 sztuk, 

W tym: w sektorze:- przemysłowym – 200 sztuk , 
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                                - budowlanym – 163 sztuki, 

                             - usługowym – 673 sztuki , 

                             - pozostałych – 11 sztuk; 

• Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

na 10 tyś. mieszkańców – 850 sztuk, 

• Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane 

w rejestrze REGON na 10 tyś. mieszkańców – 682 osoby. 

Źródło danych: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011, 

Urząd Statystyczny w Katowicach . Bank Danych lokalnych GUS, Dane na koniec 

2010 r. 

 

 

IV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA 
 

IV.1. Warunki mieszkaniowe 

Warunki mieszkaniowe określić można  stopniem zaspokojenia potrzeb poprzez 

ilość mieszkań w odniesieniu do ilości mieszkańców, zagęszczeniem mieszkań i izb 

mieszkalnych, ilością pomieszczeń przypadających na 1 mieszkańca. 

Sytuacja mieszkaniowa – potrzeby mieszkaniowe 

 
Sołectwo 

 
Mieszkania 

Zagęszczenie 
osób 
/mieszkanie 

Potrzeba  
wybudować 

Wymiana  
zasobów 
zdekapita-
lizowanych 

Razem 
budowa 
+ 
wymiana 

Potrzebne 
tempo 
budowy/rok 

Rok 2010 
Jednostka sztuk osób sztuk sztuk sztuk sztuk 
Bargły  310 3,23 64 10 74 7,4 
Brzeziny 
Kolonia 160 3,00 30 0 30 3,0 
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Brzeziny 
Nowe  170 3,06 11 5 16 1,6 

Huta Stara 
A 200 2,75 6 27 33 3,3 

Huta Stara 
B 670 3,01 41 1 42 4,2 

Kolonia 
Poczesna 350 3,14 90 6 96 9,6 

Korwinów 165 2,73 30 9 39 3,9 
Mazury  65 2,31 0 0 0 0 
Nierada 385 3,12 77 6 83 8,3 
Nowa Wieś 245 2,86 41 6 47 4,7 
POCZESNA 310 2,65 42 5 47 4,7 
Słowik 310 2,74 24 7 31 3,1 
Wrzosowa 680 2,74 81 88 169 16,9 
Zawodzie  380 2,89 26 17 43 4,3 
Razem 
gmina 4400 2,91 563 187 750 75 

 

 

IV.2. Edukacja i wychowanie 

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

- 3 Gimnazja, 

- 5 Szkół Podstawowych, 

- 4 Przedszkola. 

Program wychowawczy realizowany w placówkach oświatowych obejmuje: 

• Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, 

• Rozwijanie własnych zainteresowań i talentów, 

• Kształtowanie umiejętności kształtowania wiedzy w praktyce, 

• Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych, 

• Wyznaczanie celów życiowych i sposobów ich realizacji, 

• Kształtowanie postaw patriotycznych i dziedzictwo kulturowe, 

• Rozwijanie umiejętności komunikowania się, 

• Kształtowanie świadomej przynależności do społeczności europejskiej. 

 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Bezpośrednie sąsiedztwo miasta Częstochowy i dobrze rozwinięta komunikacja 

zbiorowa zapewniają łatwy dostęp do szkół średnich i wyższych. 

Jednym z głównych problemów związanych z edukacją jest zagęszczenie dzieci 

i młodzieży w szkołach i przedszkolach wyższe niż przeciętne w kraju, jak również 

słabo rozwinięta baza sportowo – rekreacyjna szkół gminnych. 

 

Poważnym problemem jest również odpływ z gminy najzdolniejszych absolwentów, 

w tym również  kończących studia wyższe. Do głównych przyczyn należy przede 

wszystkim brak perspektyw rozwoju, czyli możliwości podjęcia ciekawszej i dobrze 

płatnej pracy, jak również zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych. 

 

Wysokie bezrobocie oraz brak dynamicznego rozwoju lokalnej gospodarki wciąż 

zmusza młodych ludzi do rejestrowania się w Urzędach Pracy lub do wyjazdu do 

większych miast. 

 

Pierwszy budynek szkolny w Poczesnej wybudowany został w 1792 roku w oparciu 

o decyzje i środki Komisji Edukacji Narodowej. 

Nowy, piętrowy budynek szkoły (późniejszy Ośrodek Zdrowia) został wybudowany 

w 1937r.   

Na początku lat 60 tych XX wieku w ramach ogólnopolskiego programu „Tysiąc 

Szkół na Tysiąclecie” rozpoczęto budowę budynku szkolnego, którego otwarcie 

nastąpiło 1 września 1965 roku.  Rozbudowano go w latach 1998 – 1999 o nowe 

skrzydło. W wyniku reformy systemu edukacji w 1999 r. utworzono w Poczesnej 

gimnazjum, w nowej części  budynku.  W 45 lat później, w marcu 2010 roku  władze 

gminy Poczesna podpisały umowę na budowę nowej szkoły podstawowej i hali 

sportowej. Powstanie szkoła podstawowa i sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w 

Poczesnej. Jest to spełnienie marzeń lokalnej społeczności na istnienie 

nowoczesnego i bezpiecznego budynku szkoły oraz przestronnego, spełniającego 

wszystkie normy obiektu sportowego, który stanie się prawdziwą wizytówką gminy 

Poczesna. 
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IV.3. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy działają następujące obiekty ochrony zdrowia:  

• 3 ośrodki zdrowia, 

• 4 apteki. 

 
Stan zdrowia mieszkańców gminy Poczesna nie odbiega od stanu zdrowia 

mieszkańców Województwa Śląskiego. 

 
Najbardziej rozpowszechnionymi chorobami tego obszaru są choroby układu 

krążenia (miażdżyca, choroba niedokrwienna serca) oraz choroby dróg 

oddechowych, wrzodowe i układu kostnego. 

 
Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący zadania 

własne gminy, np.: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, 

udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej, zasiłki specjalne: celowe i okresowe, 

pogrzeby).  

Do zadań zleconych ośrodka należą:  

• przyznawanie zasiłków okresowych i stałych, 

•  pomoc w wypadku klęsk żywiołowych, 

•  opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających 

zasiłek stały, 

•  świadczenia rodzinne i alimentacyjne. 

 

IV.4. Kultura, sztuka i sport 

Nadrzędną rolę w Gminie pełni biblioteka w Poczesnej spełniając rolę centralnej 

biblioteki w regionie. 

W skład biblioteki gminnej  wchodzą cztery placówki. 

Biblioteka Publiczna Gminy Poczesna,  założona została w1945r. 
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W jej skład wchodzi czytelnia, która  dysponuje dwudziestoma miejscami i czynna 

jest w godzinach pracy biblioteki. 

Ponadto w skład biblioteki wchodzi oddział dla dzieci, wypożyczalnia uniwersalna. 

Zbiory ogółem: 22.455 woluminów.  

Usługi biblioteczne obejmują działalność w zakresie:  

• udostępniania zbiorów  na zewnątrz, 

•  wypożyczania międzybibliotecznego,  

• informacji bibliograficznej, o regionie (informacja biblioteczna i rzeczowa). 

 

Filie Biblioteki znajdują się w miejscowościach:  

• Huta Stara B,  

• Nierada,  

• Wrzosowa. 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Poczesnej działalność merytoryczną 

wznowił 1994r. i prowadzona jest ona ciągle poprzez: 

• organizowanie zajęć  grupowych, 

• udział i organizowanie przeglądów i konkursów o zasięgu lokalnym i 

ponadlokalnym, 

• prezentacje twórczości artystycznej przed społecznością gminy na 

okazjonalnych uroczystościach. 

 
Powyższy program jest realizowany pod kierunkiem instruktorów w kołach 

zainteresowań, takich jak: plastyczne, wokalno-instrumentalne, teatralne, tenisa 

stołowego, zespole folklorystycznym, gminnej orkiestrze dętej, indywidualnej nauce 

gry na instrumentach. 

 
Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w zespole folklorystycznym 

„Wrzosowianie”, zespole pieśni i tańca „Tęcza”, a także w gminnej orkiestrze dętej. 

Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” powstał w 1998r. z inicjatywy OSP Wrzosowa, 

a obecnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Poczesnej. 
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Gromadzi w swych szeregach dzieci i młodzież  w Wrzosowej i okolic w wieku od 6 

do 20 lat. 

Ze względu na zapotrzebowanie środowisk wiejskich zorganizowano świetlice w: 

• Hucie Starej B,  

• Brzezinach Nowych, 

• Bargłach, 

• Słowiku, 

• Wrzosowej.  

Świetlice te spełniają głównie role świetlic środowiskowych. 

 
W Poczesnej działa też  6 zespołów artystycznych. 

Podsumowując można stwierdzić, że bezpośrednie sąsiedztwo miasta 

Częstochowy i dobrze rozwinięta komunikacja zbiorowa zapewniają łatwy dostęp 

do instytucji kultury, tj.: teatr, filharmonia, kino oraz do wydarzeń kulturalnych. 

 

V. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, ROLNICZEJ 
I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW  
WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

V.1. Uwagi ogólne 

Cele ochrony przyrody to utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 

ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa 

geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków 

roślin i zwierząt wraz  z ich siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie do 

właściwego stanu ochrony. 

Podstawą społecznego i gospodarczego rozwoju gminy jest zachowanie 

przyrodniczych podstaw rozwoju. Przyrodnicze uwarunkowania zawsze odgrywały 

istotną rolę w kształtowaniu układów przestrzennych gminy. Gospodarowanie 

zasobami naturalnymi, ich ochrona, powinno zapewnić zaspokojenie potrzeb 

ludzkich obecnych i przyszłych pokoleń bez stwarzania konfliktów ekologicznych i 

społecznych. 
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V.2. Rzeźba powierzchni 

Ukształtowanie pionowe gminy Poczesna  jest wynikiem szeregu złożonych 

procesów stratygraficznych, tektonicznych, geomorfologicznych, a także 

antropogenicznych.  

Na terenie gminy występują następujące typy rzeźby: 

- krawędziowy (w szczątkowym zakresie – tylko ostańce, niegdyś wielkiej questy),   

- staroglacjalny, 

- peryglacjalny.  

 

Przeważająca część występujących na powierzchni form rzeźby została 

generalnie wykształcona w plejstocenie oraz współcześnie (holocen) w wyniku 

działalności człowieka. 

Naturalne formy holoceńskie, mają większy zasięg tylko w dolinie Warty. 

Rzeźba Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej jest przejściową między krawędziowym 

(questowym) charakterem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a płaskimi 

makroregionami Nizin Południowowielkopolskich i Południowomazowieckich. 

Falista – wymodelowana w podatnych na erozję iłach doggeru powierzchnia 

Obniżenia Górnej Warty, urozmaicona jest nielicznymi wzniesieniami ostańcowymi 

(górami – świadkami), zbudowanymi z odporniejszych wapieni malmu i keloweju. 

Są one usytuowane w okolicach Wrzosowej. 

 
Na powierzchni tego mezoregionu, występują także izolowane pagóry i stoliwa 

zbudowane z osadów czwartorzędowych. 

Powierzchnię tą rozcinają doliny rzeczne o płaskim, często podmokłym dnie. 

Próg Herbski, którego południowa część zwana jest Garbem Rększowickim 

rozczłonkowany jest przełomami Konopki, Kamieniczki i Rększowiczanki.   

Próg ten składa się z szeregu odosobnionych, zaokrąglonych garbów, 

wyniesionych na 300 – 330 m n.p.m.,  wkraczających  drobnymi fragmentami w 

południowo-zachodnie krańce gminy, zaznaczając swą obecność wyniesieniami 

o wysokości 300,8, 304,3 i 304,8 m n.p.m. w rejonie południowej granicy sołectwa 

Nierada 302,9 m n.p.m. na południe od Michałowa, już poza granicą gminy. 
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W ukształtowaniu powierzchni gminy, wyróżniają się następujące odrębnie 

morfologicznie obszary: 

 
Wysoczyzna polodowcowa, rozciągająca się na zachód od doliny Warty, o 

płaskiej, miejscami lekko falistej powierzchni, zajmująca przeważający obszar 

terenu gminy, wyniesiona przeciętnie na 270 –280 m n.p.m., o spadkach terenu nie 

przekraczających 2%, sięgających w obrębie zboczy od 5% do 10%. 

 
Wyróżnia się z niej tylko ostaniec Wrzosowej (Góra Kamionka), o wysokości 

306,4 m n.p.m., stanowiący fragment jurajskiej wierzchowiny, zbudowany z 

górnojurajskich wapieni, dominujący w krajobrazie północnych obrzeży gminy. 

 

Wyniesienia Garbów Rększowickich, wyraźnie zaznaczające się w krajobrazie 

rejonu Nierady i Michałowa. Spadki stoków tych garbów (częściowo zalesionych), 

rzadko przekraczają 5%. 

 
Dolina Warty – przecinająca (dobrze wymodelowana - w otaczającej ją 

wysoczyźnie) - na długości blisko 10 km - wschodni obszar gminy, na odcinku 

między Kolonią Poczesna na południu, a Słowikiem na północy. 

Dno doliny, o szerokości od 100 do 300 m, wyerodowane zostało w osadach 

jurajskich i czwartorzędowych, w których rzeka wytworzyła rozległy system teras. 

Najrozleglejsza z nich – wyższa - nadzalewowa, wyniesiona ponad poziom koryta 

rzeki na 20 m, wytworzona została w okresie najmłodszego polskiego 

zlodowacenia.  

Zajmuje – szczególnie na prawej stronie doliny, znaczne w większości zalesione 

powierzchnie, towarzysząc przebiegowi progu (questy) Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej. 

Natomiast pozostałe terasy zalewowe Warty, wyniesione są na 1,5 do 8,0 m. 

ponad poziom koryta rzeki. Ich szerokość waha się od 250 m – w rejonie Słowika do 

500 m, w rejonie Poczesnej. 
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Przejście w terasę wyższą jest na ogół łagodne, z wyjątkiem rejonu Poczesnej gdzie 

terasa wyższa tworzy wyraźną krawędź. 

Dolina rzeki, o stromych brzegach – stanowiąca wyraźny akcent krajobrazu 

obszaru – wcina się w otaczającą ją wysoczyznę na 20 – 50 m. 

Ogólne nachylenie powierzchni gminy Poczesna zachowuje kierunek SW-NE, z 

wyjątkiem doliny Warty, która utrzymuje na odcinku gminy generalny kierunek S -N.  

Najwyższym punktem terenu gminy jest Góra Kamionka na północ od Wrzosowej 

(306.4 m n.p.m.). 

Punkt najniższy – 252 m n.p.m., znajduje się w dnie doliny Warty w miejscu, w którym 

rzeka przecina północną granicę gminy. 

Różnica wynosi więc 54,4 m na przestrzeni zaledwie 2,5 km. Jest to klasyczny 

dowód wyżynnego charakteru powierzchni gminy Poczesna. 

Współczesne, holoceńskie formy rzeźby, gminnej wysoczyzny polodowcowej, to w 

przeważającej większości formy antropogeniczne – ukształtowane w wyniku 

ponad stuletniego okresu eksploatacji gminnych rud żelaza. 

Część z nich jest nadal ostro zarysowana w krajobrazie, inne choć mniej widoczne, 

naruszyły i przekształciły całkowicie naturalną rzeźbę obszaru. 

Wielkość, rodzaj i charakter tych form (hałdy, niecki osiadania, wyrobiska, 

zapadliska, kopce, nasypy itp.) jest konsekwencją zmieniających się metod 

eksploatacji. 

 
Najbardziej widocznymi w krajobrazie gminy hałdami (nazwy najczęściej od nazw 

kopalni) są: 

• Szczekaczka w Kolonii Brzeziny – stożkowa, o wysokości ponad 50 m i 

powierzchni 13 ha, nadal niestabilna, z osunięciami zboczy w głównie w 

partiach szczytowych, 

• Aleksander II w Sobuczynie, o wysokości około 15 m i powierzchni 0,9 ha, o 

charakterze splantowanego, zalesionego i rozległego zwału, 

• Włodzimierz w Sobuczynie-Młynku, o wysokości 17 m i powierzchni 3,2 ha, 

zbudowana z dwu zalesionych (zrekultywowanych) zwałów iłów, iłołupków i 

okruchów syderytowych, wykorzystywanych jako materiały izolacyjne,  
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• Tadeusz I w Hucie Starej A, o wysokości około 30 m i powierzchni 11,8 ha, 

częściowo zrekultywowana i zadrzewiona. W sąsiedztwie cztery mniejsze, 

zalesione hałdy. 

• Tadeusz II w Nowej Wsi, o wysokości ponad 40 m i powierzchni 14 ha, 

zrekultywowana (w większości zalesiona). Widoczne ślady osuwisk po 

wschodniej i zachodniej stronie. 

• Maszynowy III (Hugo) w Hucie Starej A, którą tworzą dwa zalesione usypiska – 

jedno w formie wału o wysokości 4 m, drugie w formie stożka o wysokości 

ponad 12 m, 

• Dębowiec, na obszarze bezleśnym, w oddziałach 121 i 122 leśnictwa Osiny, o 

wysokości około 10 m i powierzchni około 5 ha, porośnięta drzewami i 

krzewami z nasadzeń i samosiewu. 

 

V.3. Budowa geologiczna 

 
Obszar gminy Poczesna położony jest w obrębie jednej z wielkich, geologicznych, 

laramijskich jednostek strukturalnych Polski – monokliny przedsudeckiej i śląsko-

krakowskiej. 

 
Jednostka ta, jest dzielona tradycyjnie na dwie części: 

• północno-zachodnią, która jest właściwą monokliną przedsudecką 

•  południowo-wschodnią zwaną monokliną śląsko-krakowską - w jej 

granicach pozostaje obszar gminy Poczesna. 

 
Monoklina śląsko-krakowska, jest płaską, wielkopromienną, jednoskrzydłową 

antykliną-monokliną. Jej trzon zbudowany jest z utworów mezozoicznych, w 

podłożu których zalega paleozoik sfałdowany orogenezami – kaledońską i 

waryscyjską. Tworzą ją głównie utwory triasu i jury, zapadające się pod kątem 8 – 

10o ku północnemu wschodowi (w konsekwencji – zapadają one pod kredowe 

osady Niecki Miechowskiej, sąsiadującej z monokliną od północnego wschodu). 

Zalegające na powierzchni utwory czwartorzędowe, to przede wszystkim 
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morenowe osady - zlodowacenia środkowopolskiego – piaski, żwiry, mułki i gliny. W 

spągu osadów czwartorzędowych występuje z reguły wapienna zwietrzelina z 

krzemieniami. W części jest to produkt egzaracji lodowca. Występują tu także płaty 

glin zwałowych starszych zlodowaceń. Najmłodsze utwory holoceńskie, to piaski, 

mułki i żwiry rzeczne, a także torfy występujące w dolinach Warty i jej 

bezimiennych dopływów. Miąższość utworów czwartorzędowych jest bardzo 

zmienna od 0 do ponad 42m – w dolinie Warty. Efektem struktur geologicznych 

rejonu Poczesnej, są eksploatowane na jej terenie kopaliny podstawowe i 

pospolite.  

 

V.4. Surowce mineralne  

 

Na terenie gminy Poczesna położone są następujące tereny górnicze: 

• „Zawisna IV” – ustanowiony dla eksploatacji  złoża piasku formierskiego, 

likwidowanej Kopalni Piasku Formierskiego „Bargły” w Bargłach  - Kopalnia 

Piasku Formierskiego „Bargły” , s.c. Maria Szyja, Tomasz Gajak, Dariusz 

Skrzypczyk w Starczy, 

• „Wrzosowa I” – ustanowiony dla eksploatacji  złoża surowca ceramiki 

budowlanej, Kopalni Odkrywkowej Surowca Ilastego Ceramiki Budowlanej 

„Wrzosowa I”, Zakładu Produkcyjno – Handlowego „CERAMEX ”s.c. T.M.J. 

Dylikowscy  w Częstochowie, 

• „Brzeziny I” – ustanowiony dla eksploatacji  złoża surowca ceramiki 

budowlanej, Kopalni Odkrywkowej Surowca Ilastego „Brzeziny I”, 

Przedsiębiorstwa  Produkcyjno – Handlowo – Usługowego Edmund Dylikowski  

w Częstochowie, 

• „Brzeziny Kolonia” – ustanowiony dla eksploatacji  złoża surowca ceramiki 

budowlanej, likwidowanej Kopalni Odkrywkowej Surowca Ilastego „Brzeziny 

Kolonia 2”, Przedsiębiorstwa  Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – 

Sprzętowo – Transportowego  „DAW – BAR” w Brzezinach Kolonii. 
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V.5. Warunki klimatyczne 

 
Wg regionalizacji klimatycznej Polski – IMiGW (W. Wiszniewski), obszar gminy 

Poczesna, zaliczany jest do wyżynnej dzielnicy klimatycznej, w szczególności do 

Wyżyny Krakowsko – Częstochowsko - Wieluńskiej, która różni się klimatycznie w 

sposób istotny od otaczających ją terenów. Natomiast wg podziału Polski na 

regiony klimatyczno-rolnicze (R. Gumiński), gmina położona jest w obrębie 

Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy klimatycznej. 

 

Wpływ cyrkulacji zewnętrznej 

Decydujący wpływ na warunki klimatyczne obszaru opracowania, wywiera 

napływ określonych mas powietrza. Na obszarze Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej i 

sąsiadującej z nią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, najczęściej występują masy 

powietrza polarno-morskiego (północno-atlantyckiego) oraz zwrotnikowo-

morskiego (azorskiego), ponad 50 % dni w roku. Powietrze polarno-kontynentalne 

(azjatyckie), występuje nieomal 30 % dni w roku – najczęściej zimą i wiosną. Stąd 

charakterystyczna przejściowość klimatu, wynikająca ze ścierania się ze sobą tych 

mas powietrza. Powietrze arktyczne pojawia się z częstotliwością 5,0 %, a 

zwrotnikowo kontynentalne (latem i jesienią) - 8,0 %. Inne rodzaje mas powietrza 

występują z częstotliwością 6,0 % w roku. 

 
Największa częstość napływu polarno - morskich mas powietrza występuje w lipcu 

– 71% i w listopadzie (66%), najmniejsza w marcu (55%) i wrześniu (60%). Powietrze 

polarno-kontynentalne, występuje najczęściej w marcu – 32% oraz styczniu i lutym – 

28%. 

 
Termika 

Średnia temperatura roku na całym obszarze gminy, wynosi (z wielolecia), od 

7,5 oC do 8,5o C. Najwyższe średnie temperatury miesięczne (w wieloleciu) 

występują w lipcu – 17,6 0 C. Natomiast najniższe średnie miesięczne występują w 

styczniu – 2,9 0 C, sporadycznie w lutym lub grudniu.  
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Średnia temperatura półrocza ciepłego waha się miedzy 14 – 15 0 C, a 

- półrocza chłodnego między 0,5 – 1,5 0 C. 

- średnia liczba dni z przymrozkami – 112 do 130, 

- długość okresu bez przymrozkowego – VI– IX, 

- długość okresu wegetacyjnego 200 – 210 dni. 

 
Dynamika powietrza 

Na obszarze gminy, dominują wiatry zachodnie, północno-zachodnie i 

południowo–zachodnie (około 45 % dni w roku). Ich średnia prędkość wynosi 3 – 4 

m/s( w roku 2008 wyniosła ona 2,7 m/s). Siła i kierunki wiatrów modyfikowane są 

lokalnym ukształtowaniem powierzchni. 

Falisty charakter rzeźby obszaru i niezbyt duże powierzchnie leśne, wykluczają 

większy wpływ tych czynników na kierunki i siłę ruchu powietrza Najrzadziej 

występującymi wiatrami są północno-wschodnie i południowo wschodnie. W 

chłodnej porze roku wzrasta częstotliwość wiatrów południowo-zachodnich i 

południowych, zaś w ciepłej – północnozachodnich i północnych. 

 
Opady atmosferyczne 

Wieloletnie średnie roczne sumy opadów kształtują  się od 612 mm (posterunek 

opadowy Częstochowa), do 651 mm (posterunek opadowy Poraj).  Średnie sumy 

roczne w roku najsuchszym wahały się od 401 do 443 mm, a w roku najbardziej 

wilgotnym od 882 (Częstochowa) do 1015 mm (Poraj).  Najwyższa średnia 

miesięczna suma opadów przypada na lipiec – 86 mm (Częstochowa) i 94 mm 

(Poraj), a najniższa w lutym i wynosiła odpowiednio – 29 i 32 mm. Występowanie 

największej ilości dni z opadem, przypada najczęściej w miesiącach grudzień i 

lipiec. Miesiącami z najmniejszą ilością dni z opadem, są wrzesień i październik. 

 
Zachmurzenie i usłonecznienie 

Najintensywniejsze zachmurzenie występuje w listopadzie i grudniu i wynosi 75 i 

77%. Najbardziej pogodny jest wrzesień i sierpień (zachmurzenie odpowiednio 54 i 

56. Średnia roczna liczba dni pochmurnych mieściła się w wieloleciu w granicach 
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od poniżej 120 do 140 dni w roku. Średnia liczba dni z mgłą wynosi 40 w roku. 

Najczęściej tworzą się one w październiku - 6 dni. Średnia roczna liczba godzin 

usłonecznienia rzeczywistego, waha się w granicach 1800 – 1900 godzin. 

 
Wilgotność 

Wyżyna Woźnicko-Wieluńska w klasyfikacji regionów pluwiotermicznych, zaliczana 

jest do regionów ciepłych, mokrych i najcieplejszych w Polsce. Toteż mimo 

znacznych sum opadów, wartości wilgotności względnej powietrza są tu niskie. Ze 

wzrostem temperatury (lato) wzrasta ilość opadów, a wilgotność względna 

powietrza maleje. Jesienią i zimą proces ten przebiega odwrotnie.  

 
Średnia liczba dni z mgłą wynosi 40 w roku. Najczęściej tworzą się one w 
październiku, 6 dni.  
 
V.6. Wody powierzchniowe i podziemne  
 
Wody powierzchniowe 

Gmina Poczesna położona jest w całości w granicach dorzecza Warty (Odry). 

W szczególności zaś obszar ten znajduje się w granicach zlewni: 

• górnej Warty, przepływającej na długości około 10 km, w przebiegu S – N, 

przez środkową i wschodnią część obszaru gminy, 

• Konopki – prawobrzeżnego dopływu Stradomki przepływającej poza 

terenem gminy, w sąsiedztwie jej zachodnich granic, 

generalnie na kierunku SW – NE, 

• Kamieniczki – lewobrzeżnego dopływu Warty, przepływającej poza terenem 

gminy, w sąsiedztwie jej południowo-wschodnich obrzeży, na kierunku SW – 

NE. 

 
Działy wodne – między zlewniami tych rzek, są działami wodnymi III rzędu. 

Wschodnie - zalesione tereny gminy, położone na prawym brzegu Warty, rozcięte 

są licznymi, gęsto rozgałęzionymi, krótkimi dolinami cieków – jej bezimiennych 

dopływów. W zdecydowanej większości cieki te, zachowują kierunek przepływu E 

– W. Natomiast lewobrzeżna (wobec Warty) powierzchnia wysoczyzny gminy, 
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odwadniana jest przez liczne drobne cieki – w tym dwa, także bezimienne 

dopływy Warty (uchodzące do niej w rejonie Poczesnej i Nowej Wsi). 

Warta - główna rzeka regionu, najdłuższy (808,2 km), prawobrzeżny dopływ Odry, 

wypływa w Kromołowie (przedmieście Zawiercia), na Wyżynie Śląskiej na wys. 

380 m n.p.m. Uchodzi do Odry pod Kostrzyniem na wysokości 12 m n.p.m. 

Powierzchnia jej zlewni liczy 54528,7 km2. Natomiast powierzchnia zlewni rzeki, w 

przekroju wodowskazu Poraj – położonym o 5 km na SE od terenu gminy Poczesna, 

wynosi 390,3 km2 . W swym górnym biegu, rzeka wykorzystuje tektoniczne obniżenie 

(Górnej Warty, wzdłuż wschodniej krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Poniżej Częstochowy, zmienia kierunek na wschodni, pokonując głęboko wciętą 

doliną (70 m), pierwszy ze swych przełomów (Mirowski), przez jurajskie utwory 

Wyżyn Wożnicko-Wieluńskiej i Krakowsko-Częstochowskiej 

W zlewni górnej Warty, przeważa odpływ zimowego półrocza (56% odpływu 

rocznego).  Minimum przepływu występuje we wrześniu, w którym średni przepływ 

wynosi 80% wartości średniego rocznego przepływu. 

 
Konopka – wypływa na Progu Herbskim, w rejonie Dębowej Góry, 5 km na SW od 

miejscowości Konopiska, na wysokości około 295 m n.p.m. Uchodzi do Stradomki – 

lewobrzeżnego dopływu Warty, biorącej początek także na Progu Herbskim, o 1 

km przed jej ujściem do Warty, na terenie Częstochowy. W rejonie miejscowości 

Wąsosz, uchodzi do niej jej prawobrzeżny dopływ – Rększowiczanka – opływający 

zachodnią granicę gminy Poczesna (grunty sołectwa Nierada). Z kolei w rejonie 

wsi Stara Kuźnica, wpada do niej kolejny prawobrzeżny dopływ – Sobuczynka, 

która wypływa na terenie gminy Poczesna, na południe od miejscowości Młynek, 

na wysokości około 275 m n.p.m. i kierując się na NW, przepływa przez Sobuczynę, 

omijając od strony zachodniej, składowisko odpadów (potok ten jest uregulowany 

na odcinku poniżej ujścia rowu R-1, odprowadzającego ścieki z terenu składowiska 

Kolejny – bezimienny prawobrzeżny dopływ Konopki, wpadający do niej w rejonie 

Sarbinowa, wypływa w gminie Poczesna, na zachód od Huty Starej B i kierując się 

na NW– do odbiornika, przepływa przez tereny miejscowości Wrzosowa, Brzeziny 

Kolonia i Brzeziny Wielkie. 
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Kamieniczka - wypływa na południe od terenu gminy – w rejonie miejscowości 

Starcza, na wysokości około 285 m n.p.m. Jej koryto o przebiegu WSW – ENE, nie 

wkracza na teren gminy, towarzysząc jej południowej granicy. Uchodzi do Warty, 

na wysokości około 265 m n.p.m. w rejonie miejscowości Kolonia Borek. 

Koryto rzeki na odcinku sąsiedztwa z granicą gminy jest technicznie zabudowane 

(umocnione). Wartości pomierzonych przepływów chwilowych w zlewni 

Kamieniczki, wynoszą: 

- Kamieniczka - 0,521 m3/s, 

- dopływ Kamieniczki - 0,005 m3/s. 

 

16 stycznia 2006 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr II/43/1/2006 w 

sprawie przyjęcia Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z 

Prognozą oddziaływania na środowisko. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Katowicach.  

 
W „Programie” tym na terenie gminy Poczesna zaplanowano do realizacji - 

modernizacji zbiornik retencyjny „Wrzosowa”. 

 
Obiekt małej retencji – modernizacja obiektu 

Nazwa zbiornika: Wrzosowa, 

Zlewnia elementarna: Warta, 

Typ obiektu: zbiornik wodny – zaporowy, 

Dana techniczne: 

- pojemność (tyś.m3) – 20,00, 

- średnia głębokość/wysokość zapory (m) – 1,1, 

- przybliżona powierzchnia zalewu (ha) – 1,2 

Kolejność realizacji - I 

Mając na uwadze potrzeby i możliwości retencji wód oraz zasadność realizacji 

poszczególnych obiektów ustalono trzystopniową hierarchię i terminy ich realizacji. 

Strona 30
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

29

I – oznacza obiekty małej retencji ujęte w planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy (plany obowiązujące, uchwalone lub przygotowane do 

uchwalenia), i/lub inwestycje w trakcie wydawania wymaganych prawem decyzji 

i pozwoleń. Przewidziane do realizacji w latach 2005 – 2010.  

Cel budowy(funkcja) – retencja wód powierzchniowych, rekreacja. 

 
Wody podziemne 

 
Zgodnie z podziałem hydrogeologicznym Polski, obszar gminy położony jest w 

obrębie Prowincji Górsko-Wyżynnej – Monokliny Krakowsko-Częstochowskiej, części 

jurajskiej. 

Region, w którym znajduje się gmina, wchodzi w granice: 

• górno-jurajskiego – szczelinowo-krasowego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP nr 326 – Częstochowa E).   

Jego powierzchnia wynosi 3257 km2, a powierzchnia obszaru jego najwyższej 

ochrony (ONO) – 709 km2. Powierzchnia jego obszaru wysokiej ochrony (OWO), 

wynosi 616 km2.  

Zasoby wód zbiornika, określono na 1020 tys. m 3/dobę.  

Jest to zbiornik, którego utwory wodonośne, są odsłonięte – 50% jego 

powierzchni, nie posiada naturalnej izolacji, przed przenikaniem 

powierzchniowych zanieczyszczeń. Wody tego zbiornika, drenowane są przez 

Wartę. 

W zasięgu tego zbiornika, znajdują się wschodnie tereny gminy. Odznacza się on 

znaczną wydajnością, ciągłością występowania i stanowi podstawowe źródło 

wody miasta Częstochowy (pośrednio i gminy Poczesna). 

 
• środkowo-jurajskiego – szczelinowo-porowego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZPW nr 325 – Częstochowa W). 

Jego  powierzchnia 848 km2, którego powierzchnia obszaru najwyższej ochrony 

(ONO), wynosi 3 km2, a powierzchnia obszaru wysokiej ochrony (OWO) – 

237 km2. 
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Zasoby zbiornika oszacowano na 120 tys. m 3/dobę. Ten zbiornik jest odporny na 

infiltrację powierzchniowych zanieczyszczeń, jego utwory wodonośne, są w 

większości dobrze izolowane. W granice tego zbiornika wchodzi nieomal cały 

teren gminy, przy czym południowo-zachodnie jej obrzeża, znajdują się w 

granicach Obszaru Wysokiej Ochrony (OWO), tego zbiornika. 

W konsekwencji, na terenie gminy występują trzy poziomy wodonośne o 

użytkowym charakterze: 

• czwartorzędowy, występujący na nieomal całej lewobrzeżnej (Warta) 

powierzchni gminy, w płytko zalegających, o miąższości do 10 m, 

wodnolodowcowych utworach piaszczysto-żwirowych. Ze względu 

niewielką miąższość i rozprzestrzenienie, poziom ten, eksploatowany 

wyłącznie studniami kopanymi, nie przedstawia większej wartości użytkowej. 

Poziom czwartorzędowy jest wykształcony korzystniej na terenach gminy 

położonych na prawym brzegu Warty. W rejonie Dębowca jego miąższość 

sięga 40 m, a wydajności ujęć, osiągają 60 m3/h. 

• środkowo-jurajski, wykształcony w spękanych, uszczelinionych piaskowcach 

oraz piaskach i żwirach (warstwy kościeliskie), którego miąższość waha się w 

granicach 20-40 m. Zwierciadło wód tego poziomu jest napięte. Średnia 

głębokość studni waha się w granicach 80 m. 

• środkowo-triasowy, (wody ciśnieniowe, typu szczelinowo-porowego), 

występujący w spękanych i uszczelinionych wapieniach i dolomitach 

wapienia muszlowego. Ze względu na znaczną głębokość występowania, 

nie jest on eksploatowany na terenie gminy. Z wód tego poziomu, korzysta 

ujęcie wodociągów częstochowskich w Rększowicach – patrz niżej. Całość 

wód podziemnych regionu, stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia 

zarówno ludności, jak i funkcjonujących tu podmiotów gospodarczych. 
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V.7. Gleby 

 
Na terenie gminy przeważają następujące typy gleb: 

• pseudobielicowe (płowe i rdzawe) – powstałe na podłożu piasków 

słabogliniastych, lodowcowych i wodnolodowcowych, leżących na glinach, 

tworzące około 75% powierzchni upraw rolnych. Charakteryzują się dużą 

przepuszczalnością, małym poziomem próchnicznym i małą zdolnością 

magazynowania wody. Zaliczane są do rolniczych kompleksów przydatności gleb 

– żytniego słabego lub najsłabszego i zbożowo-pastewnego, słabego, bielicowe i 

brunatne wyługowane – powstałe na podłożu utworów jurajskich – iłów, 

piaskowców i piasków. Odznaczają się tendencją do przesuszania. Należą do 

rolniczych kompleksów przydatności – żytniego słabego i zbożowopastewnego.  

• czarne ziemie, mady i gleby torfowe oraz mułowo-torfowe – występują, na 

podłożu osadów akumulacji rzecznej, na niewielkich powierzchniach 

głównie w dolinie Warty. Zajmują około 15% użytków rolnych. 

Na terenach użytków zielonych występują kompleksy: 

• 3z, użytków zielonych, słabych – 66%, 

• 2z, użytków zielonych średnich – 34%. 

Przydatność rolnicza gleb (powierzchni gruntów rolnych), na obszarze gminy 

Poczesna, wg klas bonitacyjnych, przedstawia się jak następuje: 

• Klasa I - brak, 

• Klasa II – 3,8 ha, 

• Klasa III - 57 ha, 

• Klasa IV - 1827 ha, 

• Klasa V - 1538 ha, 

• Klasa VI i VIz - 377 ha. 

 
Pozostała część siedlisk glebowych obszaru opracowania, w niewielkim stopniu 

przeobrażona antropogenicznie - w 90 % pozostaje dostępna dla roślin. W 

zalesionych fragmentach obszaru, w których bezpośrednia ingerencja człowieka 

jest okresowa, dominują siedliska glebowe zbliżone do naturalnych. 
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V.8. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 

 
Gmina Poczesna, posiada niezbyt korzystne warunki  do produkcji rolniczej. 

Wynika to z wartości użytkowej gleb, co pozostaje w bezpośrednim związku z 

budową geologiczną regionu, a także ze znacznego udziału (mimo 

prowadzonych po 1980 r. rekultywacji), powierzchni gleb zdegradowanych lub 

zdewastowanych w wyniku wieloletniej działalności górniczej. 

Przekształcona została i ulega nadal intensywnemu przekształcaniu – 

wielowiekowa, tradycyjna – rolnicza funkcja obszaru.  

 

Grunty odłogowane (ugory), stanowią znaczne powierzchnie (blisko 20%), gruntów 

rolnych w gminie. Jest to (niezależnie od stopnia zniszczenia i degradacji gleb), 

wynik presji urbanistycznej.  Bezpośrednie sąsiedztwo Częstochowy sprawia, że 

tereny gminy, stały się atrakcyjnymi terenami budownictwa jednorodzinnego, dla 

mieszkańców tego miasta, jak również terenami lokalizacji licznych podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą. 

 
Powierzchnia gminy Poczesna – 6,013 ha. 

Użytki rolne – 4,016 ha, w tym: 

• grunty orne – 2, 557 ha 

• użytki zielone – 1,400 ha 

• sady – 59 ha 

Lasy – 1,108 ha, 

Pozostałe grunty – 889 ha. 

 
Klasy gleb 

Klasa gleby Ilość ha 
I -  
II 3,8 
III 57  
IV 1827 
V 1538 
VI, VIz 377 
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Gospodarstwa rolne 

Wielkość  gospodarstw Liczba gospodarstw Powierzchnia ogółem 
Do 1,0 ha 3 245  
Od 1 ha do 2 ha 702 925,66 
Od 2 do 5 ha 421 1 266,71 
Od 5 do 10 ha 34 196,6 
Powyżej 10 ha 14 458,29 
Razem 1171 2 847,26 
 

Najwięcej gospodarstw rolnych posiada powierzchnię od 2,00 ha do 5,00 ha. 

Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 2,43 ha. 

Powierzchnie dla działek rolnych 

Miejscowość Ilość Pow. fizyczna rolna Pow. lasów 

Bargły 74 30, 4733 1,0670 

Brzeziny Kolonia 115 35,8888 1,1541 

Brzeziny Nowe 81 32,0308 0,5891 

Huta Stara A 92 42,1928 0,0000 

Huta Stara B 77 20,6334 0,0000 

Huta Stara Osiedle 8 1,7752 0,0000 

Kolonia Poczesna 161 53,0140 1,1556 

Korwinów 113 20,0920 0,0000 

Mazury 26 8,1200 1,2160 

Michałów 30 8, 6364 2,0213 

Nierada 113 44,0658 21,1564 

Nowa Wieś 128 41,8749 0,1240 

Poczesna 187 59,8721 0,9802 

Słowik 276 80,6826 0,6900 

Sobuczyna 40 14,3485 0,0000 

Wrzosowa 407 133,6634 0,4940 

Zawodzie 191 70,1933 5,2451 

Razem 2119 697, 5573 35, 8928 
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Szata roślinna 

 
Szata roślinna gminy Poczesna  – terenu silnie przekształconego w wyniku trwającej 

ponad sto lat, intensywnej presji antropogenicznej, położonego na przedpolu 

Częstochowy, a ponadto na obrzeżach cennych przyrodniczo terenów Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej – jest bardzo zróżnicowana. Tereny gminy są w związku 

z tym zróżnicowane pod względem siedliskowym i wartości gleb. Stąd też wynika 

znaczne zróżnicowanie fitosocjologiczne i florystyczne zbiorowisk leśnych i 

nieleśnych (patrz niżej). Ilość gatunków roślin i zwierząt w gminie wymagających 

ochrony, jest mała – w porównaniu z ich obfitością występującą na otaczających 

gminę terenach (z wyjątkiem Częstochowy). 

 
W lasach regionu, przeważa obecnie sosna  – 77% powierzchni, z domieszką 

brzozy, dębu i olszy które wyparły składniki pierwotnych borów mieszanych, lasów 

dębowo-grabowych i dąbrów różnego typu. 

 
Jest to rezultat wieloletniej, intensywnej gospodarki rolnej, a następnie działalności 

górniczej na tym terenie, w wyniku której obszar wysoczyznowy Obniżenia Górnej 

Warty, został pozbawiony pierwotnych siedlisk lasów liściastych; zostały one 

nieomal w całości wytrzebione. W lasach obszaru, przeważają obecnie siedliska 

boru świeżego  oraz boru mieszanego, wilgotnego. 

 
Lasy zajmują 983 ha tzn. około 16% powierzchni gminy, co oznacza lesistość niższą 

o 12 %, od średniej krajowej. 

Lasy prywatne – około 200 ha, to w większości niewielkie, rozproszone enklawy, 

natomiast lasy państwowe(administrowane przez Nadleśnictwo Złoty Potok), 

tworzą duży, zwarty kompleks – we wschodnich połaciach gminy, na prawym 

brzegu Warty. Są to lasy podlegające znacznej antropopresji, ze względu na łatwą 

dostępność i sąsiedztwo terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Niemniej 

istniejąc, pełnią ważne funkcje lasów ochronnych – wodo i glebochronnych 

(ochrona zasobów wodnych, poprawa wilgotności gleb). 
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W lasach sosnowych gminy, występują gatunki roślin charakterystyczne dla tych 

obszarów – jałowiec zwyczajny, jarzębina pospolita,  borówka czernica i orlica 

pospolita.   

 
W granicach leśnictwa Osiny – na obszarze bezleśnym – hałda Dębowiec, 

porośnięta jest drzewami i krzewami: olszą czarną, dębem czerwonym robinią 

białą, karaganą syberyjską  i śliwą tarniną. 

 

Na południe od drogi Poczesna – Młynek, na powierzchniach pokopalnianych, 

trwale uwilgotnionych, rozwinęły się łąki z dużym udziałem trzęślicy modrej; w 

którym występują rzadkie gatunki, prawnie chronione: kruszczyk błotny, kosaciec 

syberyjski, kukułka szerokolistna, goryczka wąskolistna  i mieczyk dachówkowaty. 

Wilgotne  łąki są najciekawszymi zbiorowiskami roślinnymi obszaru gminy. Łąki takie, 

wykorzystywane okresowo jako pastwiska, rozproszone są na terenie całej gminy. 

W niewielkich ciekach wodnych i zbiornikach gminy, spotykane są gatunki zieleni 

pływającej – rzęsa drobna  i spirodela wielokorzeniowa oraz zanurzonej – 

moczarka kanadyjska, wywłócznik okółkowy, rogatek sztywny  i okrężnica 

bagienna, a także zieleni szuwarowej – trzciny pospolitej, pałki szerokolistnej  i 

turzycy zaostrzonej. 

 
Z kolei nad brzegami Warty, występują zarośla wierzbowe z wierzbą kruchą wierzbą 

szarą i wierzbą białą. Towarzyszą im olsza czarna, jesion wyniosły  i pospolite rośliny 

zielne – jasnota purpurowa  podagrycznik pospolity czy kielisznik zaroślowy 

Występują tu także zarośla wiklinowe i silnie przekształcone łęgi olszowe. 

Znaczącą grupą roślin w gminie, są także gatunki rosnące na licznych, silnie 

przekształconych przez człowieka siedliskach – synantropijne i ruderalne - 

pokrzywa zwyczajna, podbiał pospolity, trzcinnik piaskowy i komosa biała. 
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Świat zwierzęcy 

 
Długoletnia działalność górnicza, zmiana stosunków wodnych, regulacja cieków i 

wylesienie – zniszczyły naturalne siedliska i biotopy rodzimej fauny, szczególnie 

gatunków niższych.  

Niezależnie zaś od tego - człowiek poprzez swą wielowiekową obecność, stworzył 

siedliska tych gatunków fauny, które dostosowały się do swoistego – 

podmiejskiego układu biocenotycznego. 

Wśród owadów, są to pospolite szkodniki: mól ubraniowy rybik cukrowy, prusak, 

karaluch, mrówka faraona czy pająki z rodzajów Pholcus i Tegenaria. 

 

Najbardziej typowe dla siedlisk ludzkich to: szczur wędrowny, mysz domowa kuna 

domowa oraz niektóre nietoperze. Spotykane są także łasica i tchórz. Najliczniejsza 

a jednocześnie najróżnorodniejsza gatunkowo jest fauna ptasia.  

Dolina Warty, rowy melioracyjne, łąki i tereny podmokłe, stwarzają sprzyjające 

warunki dla bytowania awifauny. 

 
Obserwowane płazy terenu gminy, to ropucha paskówka , ropucha zielona,  

traszka zwyczajna i traszka grzebieniasta, kumak nizinny i żaby - wodna i trawna  

oraz rzekotka drzewna. 

 

VI. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW  
 

VI.1. Zarys historii gminy Poczesna 

Dzieje gminy Poczesna  sięgają odległych czasów. Najstarsze wzmianki dotyczące 

Huty Starej, Nierady i Nowej Wsi pochodzą z XVIII w. Słowik był wymieniony w 

dokumencie z roku 1629, a Wrzosowa wspomniana przez Jana Długosza w roku 

1470. Poczesna również pojawia się w pismach Długosza, ale pierwsza wzmianka o 

niej jako wsi Królewskiej pochodzi z roku 1578. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 38Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

37

W roku 1606 została w Poczesnej erygowana parafia. Poczesna należała do 

starostwa olsztyńskiego jako ośrodek jednego z czterech kluczy tego starostwa. 

Klucz poczeszyński zasilał skarb koronny znacznymi zyskami, było to 37% dochodów 

całego starostwa. Nic zresztą dziwnego, skoro do klucza należało 12 wsi, 5 

folwarków, 4 wójtostwa i Częstochowa. Na skutek uchwały zbiorowej w 1797 roku 

Poczesna wraz z przyległościami znalazła się w zaborze pruskim. Okres 

napoleoński, który wkrótce nastąpił, szczególnie wojny między zaborcami Polski, a 

Francją doprowadził do zmiany granic na ziemiach polskich. Poczesna weszła w 

skład Księstwa Warszawskiego, a po klęsce Napoleona i po Kongresie Wiedeńskim 

stała się częścią Królestwa Kongresowego podległego Rosji. 

W Królestwie Polskim Poczesna była siedzibą jednej z pięciu ekonomii rządowych 

regionu częstochowskiego. 

W roku 1841 ukazem carskim część Ekonomii Poczeszyńskiej została ofiarowana 

rosyjskiemu generałowi Sobolewowi. Nie była to mała darowizna - ponad 3000 

morgów ziemi. Pod koniec XIX wieku czynne już były w Poczesnej i Borku kopalnie 

rudy żelaza, a w związku z powstaniem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na początku 

XX wieku została założona cegielnia w Korwinowie. 

Obecna gmina Poczesna jako pełnoprawna jednostka administracji państwowej 

pojawiła się w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i weszła w 

skład powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego. 

Rok 1939 był tragiczny dla ludności gminy tak jak dla ogółu narodu. Dekretem 

Adolfa Hitlera z 8 października 1939 roku teren gminy Poczesna wraz z 

dwunastoma innymi z powiatu częstochowskiego został wcielony do Rzeszy. 

Jedynie niewielka część okolic Wrzosowej pozostała w obrębie Generalnej 

Guberni. 

Po II wojnie światowej gmina Poczesna weszła w skład powiatu częstochowskiego, 

województwa kieleckiego, a od 1950 roku województwa katowickiego. W związku 

z reformą administracyjną kraju od 1 czerwca 1975 roku Poczesna należała do 

województwa częstochowskiego, od 1 stycznia 1999r. stała się częścią powiatu 

częstochowskiego, województwa śląskiego. 
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VI.2.Obiekty i obszary zabytkowe wpisane do ewidencji zabytków 

Na terenie gminy występują tylko nieliczne dobra kultury. Są to kościoły, kaplice i 

kapliczki oraz krzyże przydrożne, kilka drewnianych lub murowanych starych 

domów trzy cmentarze katolickie, pozostałości zespołów dworskich folwarcznych 

oraz założenia parkowe.  

Szczególny historyczny krajobraz tworzą wyróżniające się w terenie ślady 

działalności górniczej w postaci hałd o bardzo zróżnicowanych kształtach i 

rozmaitej wysokości obecnie porośniętych roślinnością oraz zespoły budynków 

kopalnianych, szybów i pól szybowych. 

W gminie nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, a  jedynie obiekty 

wpisane do ewidencji zabytków. 

Na terenie gminy Poczesna  występują następujące obiekty i obszary 

proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytków: 

  

Miejscowość Obiekty 
Bargły • ul. Śląska 15 – dom drewniany; 

Huta Stara A • ul. Pszenna 34 - dom murowany z gankiem z 1913 r. ; 
• ul. Pszenna 33 - dom drewniany ; 

Huta Stara B • ul. Główna – zespół dworski: dwór i pozostałości parku ; 
• ul. Główna – kapliczka przydrożna ; 

Korwinów 
• ul. Ceramiczna 2 – zespół: pałacyk murowany, pocz. XXw.; 

pozostałości parku; 
• stanowisko archeologiczne; 

Nowa Wieś • ul. Częstochowska – kaplica przydrożna z przełomu XIX i XX w.; 

Poczesna 

• ul. Strażacka 9 - zespół kościoła parafialnego św. Jana 
Chrzciciela (kościół i plebania); 

• ul. Strażacka 30 – dom murowany przed 1945 r.; 
• ul. Strażacka - kaplica murowana z 1914 r.; 

Słowik • stanowisko archeologiczne; 
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Wrzosowa 

• ul. Cementowa 1, 3, 5, 7 – budynki mieszkalne dawnego 
osiedla fabrycznego Fabryki Portland-Cementu „Wrzosowa” z 
początku XX w.; 

• ul. Fabryczna 5a – budynek dawnej ochronki wraz z 
pozostałościami parku; 

• ul. Fabryczna 10 – zespół budynków fabrycznych Fabryki 
Portland-Cementu „Wrzosowa” założonej w 1889 r.: budynek 
główny i 3 budynki pomocnicze, obecnie obiekt usługowy; 

Zawodzie • dwa stanowiska archeologiczne 
• cmentarz katolicki 

 

 

VII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI  
ROZWOJU  GMINY 
 

 

Polityka przestrzenna gminy Poczesna i kierunki działania uzależnione są w dużej 

mierze od występujących na jej terenie możliwości i ograniczeń. 

Możliwości w zagospodarowaniu gminy Poczesna wynikają między innymi z: 

• lokalizacja autostrady A1 i węzłów, 

• dobre powiązania gminy Poczesna z Częstochową, Katowicami, Lotniskiem 

„Katowice” w Pyrzowicach, 

• duża atrakcyjność Gminy dla inwestorów wymagających dobrych 

powiązań (drogi, kolej, lotnisko), 

• duża ranga linii kolejowej magistralnej i pierwszorzędowej, 

• wzrost atrakcyjności terenów przez budowę węzła na DK1, w rejonie Nowej 

Wsi. 

Ograniczenia w zagospodarowaniu gminy Poczesna wynikają miedzy innymi z: 

• brak sprawnego połączenia komunikacyjnego autostrady z Gminą,  

• istniejące zainwestowanie wzdłuż DK -1, 
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• nagromadzenie elementów ruchotwórczych, 

• brak połączeń terenów gminnych z miastem Częstochowa drogami 

lokalnymi, 

• uzależnienie skuteczności działań modernizacyjnych na układzie 

komunikacyjnym od budowy elementów poza granicami Gminy, 

• nieokreślona perspektywa realizacji przedsięwzięć. 

Pożądane kierunki działań gminy Poczesna:  

• zapewnienie połączenia z węzłami autostradowymi, 

• stwarzanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego, 

• kompleksowe potraktowanie wszystkich elementów generujących ruchy 

mas ziemnych, 

• zagospodarowanie nowych połączeń szczególnie dla obsługi składowiska 

odpadów, 

• budowa zespołu terminali przeładunkowych w rejonie stacji Mirów, 

• zapewnienie połączeń lokalnych terenu gminy z miastem Częstochowa. 

 

 

VIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBIEKTÓW I OBSZARÓW 
PRZYRODNICZYCH PRAWNIE CHRONIONYCH  
 

Cele ochrony przyrody to utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 

ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa 

geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków 

roślin i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie do 

właściwego stanu ochrony. 
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Tereny i obiekty przyrodnicze objęte szczególnymi formami ochrony przyrody: 

 
Park Krajobrazowy 

Park Krajobrazowy "Orlich Gniazd" wraz z otuliną - utworzony Uchwałą WRN Nr 

XVI/70/82 z dnia 17 czerwca 1982r, chroniony:  

 Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego nr 15/98 z dnia 22 czerwca 

1998 r. oraz obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 1999r (Dz. 

Urz. Województwa Śląskiego nr 8/99 poz. 42),  

 Planem ochrony ZJPK w obrębie byłego województwa Częstochowskiego - 

Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 26/98 z dnia 17 grudnia 

1998r (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego nr 25/98).  

 
Walory krajobrazowe i bogactwo biosfery województwa śląskiego, przesądziły o 

utworzeniu na terenie województwa – Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego. Zespół ten jest częścią krajowego systemu obszarów 

chronionych. 

Niewielka – północno-wschodnia część obrzeży gminy – o powierzchni 54 ha, 

wchodzi w granice jednego z parków tego zespołu, utworzonego w 1982 r – Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, o powierzchni (w granicach województwa 

śląskiego) 483,88 km2 - park ten wszedł w skład zespołu na mocy Zarządzenia nr 

222/99 Wojewody Śląskiego z dnia 16.11.1999 r. Natomiast powierzchnia otuliny 

tego parku, wynosi 600,85 ha, a w gminie, gdzie granica otuliny przebiega  wzdłuż 

linii kolejowej PKP, wynosi 528 ha (pojęcie otulin, w wyniku nowelizacji ustawy o 

ochronie przyrody, obecnie nie funkcjonuje; na mocy art.153 tej ustawy winny one 

być przekształcone w obszary chronionego krajobrazu). 

 
Użytki ekologiczne 

 
W gminie funkcjonują dwa użytki ekologiczne (ustanowione rozporządzeniami  nr 

23/2002 i 43/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 10.06 i 19.06.2002 r). Powołano je dla 

ochrony pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania 
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różnorodności biologicznej – zachowanych, naturalnych fragmentów torfowisk we 

wschodnich partiach gminy. Są to: 

• „Zapadliska, o powierzchni około 3 ha, 

• „Zapadliska I”, o powierzchni około 28 ha. 

 

Pomnik przyrody 

W gminie występuje 1 pomnik przyrody (powołany w 1966 r. nr rejestru 44/2008) – 

dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 344 cm, rosnący na cmentarzu w 

Zawodziu.  

Obszary Natura 2000 - SOO, 

 Kod Obszaru PLH 240030, -  Poczesna koło Częstochowy o powierzchni 39,2 ha.  

Jest on położony w całości w gminie – w miejscowości Poczesna Łąkowa. 

Występuje tu rozległy kompleks łąkowo-leśny na terenach po dawnej eksploatacji 

rud żelaza. Szatę roślinną tworzą duże powierzchnie łąk z rzędów 

Arrhenatheretalia, Molinietalia, zbiorowisk, szuwarowych oraz różnej wielkości słabo 

wykształcone zagajniki z młodym drzewostanem osikowym i brzozowym, 

nawiązujące warunkami siedliskowymi i składem florystycznym do lasów łęgowych 

i grądów.  

Do najwartościowszych przyrodniczo należą fitocenozy z rzędu Molinietalia a 

szczególnie ze związku Molinion - łąki trzęślicowe z zespołu Molinietum caeruleae. 

Siedliska najwartościowszych przyrodniczo zmienno wilgotnych łąk trzęślicowych, 

jak i niżowych i śródgórskich łąk świeżych (Arrhenatherion elatioris), są 

wykształcone typowo i  dobrze zachowane. Wiele fitocenoz ze  związku 

Molinietum caeruleae, charakteryzuje się typowym składem florystycznym, 

należących do rzadko spotykanych w Polsce w postaci klasycznej. Charakteryzują 

się one dużym bogactwem florystycznym i licznym udziałem wielu gatunków 

chronionych i rzadkich, takich jak: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, 

goryczka wąskolistna, sierpik barwierski (Serratula tinctoria) i kukułka szerokolistna. 

Ogólnie łąki są zdegenerowane i w znacznym stopniu nie wykaszane, z tendencją 
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do zarastania krzewami i drzewami. Do najsłabiej wykształconych należą łąki 

rajgrasowe. Teren posiada także duże walory krajobrazowe. 

 
Lasy ochronne 

Lasy grupy I-szej ochronne - uznane za ochronne na terenie Nadleśnictwa Złoty 

Potok Zarządzeniem nr 139 MOŚZNiL z dnia 11 września 1996r.  

 
Zieleń urządzona 

Wśród powierzchni zieleni urządzonej gminy (także rozproszonej) – zieleńców, 

skwerów, zieleni przyzagrodowej, przydrożnej itp. - wyróżniają się następujące 

obiekty: 

• Park dworski we Wrzosowej (wpisany także do ewidencji zabytków)  

• Zespół willowo-parkowy w Korwinowie, 

• Zespół willowo-parkowy w Zawodziu. 

 

 

IX. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW 
ZMELIOROWANYCH I OBSZARÓW NARAŻONYCH NA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI 
 

Zgodnie z treścią art.79 ust.2  Prawa wodnego ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo 

wodne (Dz. U. nr 239/2005 poz.2019 z późniejszymi zmianami) – dla obszarów nie 

obwałowanych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, Dyrektor 

właściwego terenowo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW Poznań), 

winien sporządzić studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice 

zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania. 

 
Równocześnie dyrektor RZGW winien dokonać podziału obszarów zagrożenia 

powodziowego, na obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego i obszary 

zagrożone wystąpieniem powodzi. 
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Natomiast art. 82 ustawy o prawie wodnym określa, że obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodziowego, to: 

• tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a 

także wyspy i przymuliska; 

• strefa przepływów wezbrań powodziowych określona w planie 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium RZGW, o którym 

mowa w art. 79, a także określa, że na obszarach bezpośredniego zagrożenia 

powodzią, zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą 

utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności: wykonywania urządzeń 

wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych; sadzenia drzew lub 

krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 

roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 

służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, a także zmiany 

ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz 

utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów 

przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą. 

 
Zasięgi wysokich wód na Warcie – o prawdopodobieństwie występowania p= 1% i 

p = 10 %, na odcinku gminy Poczesna, zostały wyznaczone na mapie 

topograficznej w skali 1 : 10000, arkusze Poraj i Wrzosowa, RZGW w Poznaniu 

(zasięgi tych wód uwidoczniono w kilometrach biegu rzeki – 761+100, 758+000, 

755+550, 754+400 i 751+500). 

 
Stosownie do art.84 ustawy o Prawie Wodnym, obszary, o których mowa w art. 79 

ust. 2, uwzględnia się przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Wybudowanie zbiornika retencyjnego  Poraj, wyeliminowało nieomal całkowicie (z 

wyjątkiem stanów ekstremalnych), występowanie zagrożenia powodziowego w 

dolinie rzeki, poniżej przekroju zapory. 

 
Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do rozporządzenia R.M. z dnia 17.12.2002 r. w 

sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących 

własność publiczną (Dz. U. nr 16/2003 poz.149) - Kamieniczka i Konopka zaliczone 

zostały do tychże wód, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby 

rolnictwa. 

Sieć hydrograficzną gminy, którą należy zaliczyć do dobrze rozwiniętych (wskaźnik 

gęstości sieci rzecznej = 0,39 km/km2), uzupełniają wody stojące i urządzenia 

melioracyjne. 

Pierwsze z nich to niezbyt liczne oczka wodne (stawy), w zagłębieniach będących 

pozostałością działalności górniczej i 1 staw hodowlany w Poczesnej o powierzchni 

1 ha. 

Natomiast powierzchnie zmeliorowanych gruntów rolnych, koncentrują się w 

gminie na terenach miejscowości: Michałów, Huta Stara A i B, Nowa Wieś, 

Poczesna, Korwinów i Zawodzie. 

 

Na terenie Gminy znajdują się urządzenia melioracji wodnych podstawowych i 

szczegółowych będące w ewidencji prowadzonej przez Śląski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Katowicach, Oddział w Częstochowie tj.: 

− drenaż oraz rowy melioracyjne, 

oraz rzeki: 

- Brzezinka, 

- Sobuczyna, 

- Liskonopka  

a także cieki naturalne: 

- Ciek od Kol. Brzeziny Wielkie, 

- Ciek od Hałdy Tadeusz, 

- Ciek spod Huty Starej A, 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany Strona 47



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

46

- Ciek od Bargieł. 

Lokalizacja poszczególnych inwestycji winna być zatem uzgadniana indywidualnie 

z Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. 

 

 

X. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
X.1.  Komunikacja 

Gmina poczesna, położona przy granicy dużego miasta jakim jest Częstochowa, 

posiada system transportowy (komunikacyjny) i obsługę komunikacyjną w pełnym 

zakresie, tj. obejmującą komunikację zbiorową, w tym typu miejskiego 

(podmiejskiego) oraz komunikację indywidualną. 

 

X.1.1. Komunikacja zbiorowa 

 
Komunikacja zbiorowa - można przedstawić ją jako podsystem komunikacji 

zbiorowej, składa się z dwóch zasadniczych rodzajów, a mianowicie: 

1) Komunikacji zbiorowej znaczenia lokalnego, a w przypadku gminy Poczesna 

można ją określić jako komunikację zbiorową podmiejską (ewentualnie 

miejska). Stanowią ją linie autobusowe MPK Częstochowa.  Obsługują one w 

zasadzie wszystkie jednostki osadnicze gminy (miejscowości – wioski i osiedla) 

oraz prowadzą do miasta Częstochowy. Przebieg linii autobusowych MPK 

Częstochowa w obszarze gminy Poczesna podano na rysunku w części 

graficznej. 

2) Komunikacji zbiorowej zewnętrznej znaczenia regionalnego – 

międzyregionalnego – i krajowego. Stanowią ją linie: 

a) kolejowa, tzw. magistrala warszawsko-wiedeńska. W obsłudze regionalnej 

gmina obsługiwana jest przez pociągu zatrzymujące się na przystanku 

kolejowym Korwinów i ewentualnie stacji Poraj. Natomiast w obsłudze 
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podróży międzyregionalnych i krajowych (a także międzynarodowych) 

wykorzystywane są stacje (dworce) w Częstochowie i Zawierciu, 

b) autobusowe, głównie PKS – ale także innych przewoźników i linie busowe; 

linie te prowadzone są: drogą krajową DK1, drogami wojewódzkimi oraz 

niektórymi drogami powiatowymi. Przystanki w obszarze gminy Poczesna 

obsługują relacje regionalne. Natomiast relacje międzyregionalne i 

krajowe mogą być realizowane poprzez dworce autobusowe w 

Częstochowie, Myszkowie i Zawierciu. 

 

X.1.2. Komunikacja indywidualna 

 

Komunikacja indywidualna, a w zasadzie podsystem komunikacji indywidualnej, w 

którym realizuje się obsługa poprzez podróże samochodowe, a także ruch 

rowerowy i motocyklowy praktycznie identyfikuje się jako układ drogowo-uliczny, 

czyli sieć ulic i dróg. Poprzez sieć uliczno-drogową realizuje się także znaczna część 

obsługi komunikacją zbiorową (linie autobusowe i busowe). 

Sieć uliczno-drogową w obszarze gminy tworzą cztery kategorie dróg publicznych 

oraz ulice-drogi wewnętrzne. Drogi i ulice publiczne dzielą się następująco: 

1) Drogi krajowe, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 

Autostrad (GDDKiA), 

2) Drogi wojewódzkie, których zarządcą jest Urząd Marszałkowski – a w jego 

imieniu Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

3) Drogi powiatowej, których zarządcą jest Starostwo Powiatowe – a w jego 

imieniu Zarząd Dróg Powiatowych, 

4) Drogi gminne, których zarządcą jest Gmina. 

 
Drogi niepubliczne, ustalone jako drogi wewnętrzne zarządzane są przez 

właściciela lub zarządcę terenu (gruntu), na którym są położone.  
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X.1.3. Drogi krajowe 

 
Przez obszar gminy przebiega droga krajowa Nr 1 (DK1), której zarządcą jest 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 

Droga krajowa Nr 1 (DK1) przebiega ulicami: Krakowską – Warszawską – Katowicką 

od granicy z miastem Częstochowa do granicy z gminą Kamienica Polska. W 

obszarze gminy DK1 posiada dwie jezdnie dwupasowe (2 x 7,0 m + opaski) i jest 

klasyfikowana jako droga główna ruchu przyspieszonego – GP2/2. Niestety jezdnie 

nie posiadają pasów awaryjnych. 

Na odcinku w obszarze gminy Poczesna DK1 posiada węzeł drogowy 

(dwupoziomowy), trzy skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz 

skrzyżowania z ulicami (i drogami) w formie włączeń na zasadzie jazdy w prawo: 

a) Węzeł drogowy (dwupoziomowy) w rejonie miejscowości Nowa Wieś z 

drogą (ulicą) obsługującą duży generator ruchu, tj. Centrum Usługowo-

Handlowe, 

b) Trzy skrzyżowania skanalizowane z sygnalizacją świetlna: 

• z ulicą Długą – ulicą powiatową klasy Z, w miejscowości Wrzosowa, 

• z ulicą Południową i Handlową – ulicą powiatową klasy Z, w 

miejscowości Poczesna, 

• z ulicą Kwiatową i Przemysłową – drogą wojewódzką  klasy G, w 

miejscowości Poczesna, 

c) Niektóre ulice włączone są do DK1 na zasadzie jazdy w prawo, a w tym 

między innymi ulice: Leśna, Częstochowska, Strażacka, Szkolna, Bankowa, 

d) W miejscowości Wrzosowa w rejonie włączania (skrzyżowania) ulicy Leśnej 

do DK1, nad drogą DK1 – ulicą Krakowską funkcjonuje kładka dla pieszych. 
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X.1.4. Drogi wojewódzkie 

 
Drogi wojewódzkie, tj. Nr 904 i Nr 791 przez obszar gminy przebiegają następująco: 

a) Droga Nr 904 – DW904, od granicy z gminą Konopiska przez miejscowości 

Nierada – Bargły – Poczesna ulicami: Targową, Laurową, Śląską i Kwiatową 

– do skrzyżowania z DK1. 

Droga posiada jedną jezdnię dwupasową i jest obustronnie obudowana 

zabudową jednorodzinną mieszkaniową na większości przebiegu. Droga 

obsługuje bezpośrednio przyległe posesje. 

b) Droga Nr 791 – DW791, od skrzyżowania z drogą DK1 przez miejscowość 

Poczesna do granicy z gminą Kamienica Polska ulicami: 1 Maja i 

Przemysłową. 

Droga posiada jedną jezdnię dwupasową, jest obustronnie obudowana 

zabudową, którą bezpośrednio obsługuje. 

c) Obydwie drogi, tj. DW904 i DW791 klasyfikowane są jako ulice (drogi) 

główne – G1/2. Posiadają wiele skrzyżowań z ulicami gminnymi i 

powiatowymi. Skrzyżowanie z DK1 w Poczesnej funkcjonuje jako 

skanalizowane z sygnalizacją świetlną. 

 

X.1.5. Drogi powiatowe 

 
W układzie komunikacyjnym gminy funkcjonuje sześć dróg powiatowych i 

stanowią one (wraz z drogami DK1, DW904 i DW791) podstawowy element całego 

układu drogowego: 

a) DP1054S relacji Częstochowa – Nierada – Rudnik Mały przebiega ulicami: 

Białą i Pustą. Posiada jedną jezdnię bitumiczną, dwupasową o zmiennej 

szerokości 5,0 – 6,0 m, przy szerokości pasa drogowego od 16,0 do 20,0 m. 

b) DP1056S relacji Młynek – Poczesna przebiega ulicami: Wiosenną – Łąkową 

– Południową. Posiada jedną jezdnię dwupasową, nawierzchnię 

bitumiczną o zmiennej szerokości 5,0 – 6,0 m, przy szerokości pasa 

Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany Strona 51
—————————————————————————————————————————————————————————



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

50

drogowego 12,0 – 18,0 m. Droga połączona jest z DK1 poprzez 

skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. 

c) DP1057S relacji Wrzosowa – Huta Stara B – Huta Stara A – Poczesna 

przebiega ulicami: Długą, Główną, Tkacką i Chabrową. Posiada jedną 

jezdnię dwupasową, nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 5,0 – 

6,0 m, przy szerokości pasa drogowego 16,0 – 18,0 m. 

d) DP1058S relacji Brzeziny Nowe – Huta Stara A (Wrzosowa) przebiega ulicą 

Staszica. Posiada jedną jezdnię dwupasową o nawierzchni bitumicznej o 

zmiennej szerokości 5,0 – 6,0 m, przy szerokości pasa drogowego 12,0 – 

18,0 m. 

e) DP1062S relacji Poczesna – Korwinów – Słowik – Wrzosowa, przebiega 

ulicami: Handlową, Strażacką, Okólną, Źródlaną i Leśną. Droga posiada 

jedną jezdnię dwupasową o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości 

5,0 – 6,0 m, przy szerokości pasa drogowego 14,0 – 20,0 m. Droga 

połączona jest z DK1 poprzez dwa skrzyżowania: 

• poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną w 

miejscowości Poczesna (ul. Handlowa), 

• poprzez skrzyżowanie na zasadzie jazdy w prawo w miejscowości 

Wrzosowa (ul. Leśna). 

f) DP1010S relacji Częstochowa – Dębowiec – Choroń, przebiega duktem 

leśnym. Posiada jezdnię gruntową o szerokości 3,0 – 4,0 m, przy szerokości 

pasa drogowego 3,0 – 4,0 m. 

Ulice (drogi) powiatowe klasyfikowane są jako ulice zbiorcze – Z1/2. Uczestniczą 

one w obsłudze bezpośredniej zainwestowania przyległego do nich obszaru i 

prowadzą linie autobusowe komunikacji zbiorowej. Ulice powiatowe stanowią 

główny element (szkielet) sieci ulicznej obsługującej komunikacyjnie gminę. 

Drogi powiatowe na terenie gminy Poczesna liczą około 28,3 km długości. 
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X.1.6. Drogi gminne 

 
Sieć ulic gminnych (a także wewnętrznych – niepublicznych) obejmuje kilkadziesiąt 

ulic i stanowi sieć uzupełniającą w obsłudze gminy. Sieć ulic gminnych zapewnia 

przede wszystkim bezpośrednią obsługę obiektów i zainwestowania w obszarze 

gminy. Ulice gminne klasyfikowane są jako lokalne – L i dojazdowe – D. Ulice 

gminne posiadają jedną jezdnię dwupasową. Znaczną część ulic ma niewielkie 

szerokości jezdni, tj. 3,5 m – 4,5 m. Nawierzchnie jezdni części ulic są nieulepszone 

(np. tłuczniowe), a także gruntowe. 

Sieć ulic gminnych kształtowana jest przede wszystkim z przesłanek wynikających z 

zagospodarowania przestrzennego i z potrzeb obsługi tego zagospodarowania. 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr 1689/284/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 

sierpnia 2005 r., ustanowiono następujące drogi gminne na terenie gminy 

Poczesna, nadając im odpowiednie numery. 

 

L.p. Numer 
drogi/ulicy 

Nazwa miejscowości lub 
dzielnicy 

Opis przebiegu drogi  o nadanym 
numerze 

1. 607 001 S Kolonia Poczesna-Poczesna ul. Bankowa +ul. Strażacka 
2. 607 002 S Poczesna-Zawodzie ul. Wolności +ul. Długa  
3. 607 003 S Poczesna ul. Stawowa 
4. 607 004 S Poczesna ul. Modrzewiowa 
5. 607 005 S Zawodzie ul. Brzozowa 
6. 607 006 S Zawodzie ul. Kolejowa  
7. 607 007 S Zawodzie ul. Sosnowa  
8. 607 008 S Zawodzie -Kolonia Borek ul. Cmentarna + ul. Górnicza  
9. 607 009 S Kolonia Borek ul. Cicha 
10. 607 010 S Kolonia Borek ul. Sucha 
11. 607 011 S Kolonia Borek ul. Jałowcowa  
12. 607 012 S Kolonia Poczesna ul. Szkolna 
13. 607 013 S Kolonia Poczesna ul. Prosta 
14. 607 014 S Kolonia Poczesna ul. Krotka  
15. 607 015 S Kolonia Poczesna ul. Żwirowa  
16. 607 016 S Kolonia Poczesna ul. Spadowa  
17. 607 017 S Kolonia Poczesna ul. Nadrzeczna  
18. 607 018 S Kolonia Poczesna ul. Górna 
19. 607 019 S Kolonia Poczesna ul. Graniczna  
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20. 607 020 S Kolonia Poczesna ul. Wiśniowa + ul. Sportowa  + ul. 
Mała  

21. 607 021 S Kolonia Poczesna ul. Sportowa + ul. Mała  
22. 607 022 S Kolonia Poczesna ul. Różana + ul. Botaniczna  
23. 607 023 S Kolonia Poczesna ul. Księżycowa  
24. 607 024 S Kolonia Poczesna ul. Błękitna 
25. 607 025 S Bargły ul. Zakole  

26. 607 026 S Bargły-Poczesna ul. Wierzbowa + droga bez nazwy w 
Poczesnej 

27. 697 027 S Bargły ul. Pusta 
28. 607 028 S Bargły ul. Świerkowa 
29. 607 029 S Michałów ul. Prostopadła  
30. 607 030 S Nierada-Mazury-Młynek ul. Leszczynowa  + ul. Kasprowicza  
31. 607 031 S Nierada ul. Gajowa + ul. Olchowa 
32. 607 032 S Huta StaraA-Sobuczyna ul. Tkacka + ul. Konwaliowa  
33. 607 033 S Huta Stara A ul. Pszenna + ul. Rolnicza  
34. 607 034 S Huta Stara A ul. Świeża 
35. 607 035 S Huta Stara B ul. Okrężna 
36. 607 036 S Huta Stara B-osiedle ul. Mickiewicza 
37. 607 037 S Huta Stara B-osiedle ul. Mała 
38. 607 038 S Huta Stara B-osiedle ul. Jasna 
39. 607 039 S Huta Stara B-osiedle ul. Zachodnia + ul. Boczna  
40. 607 040 S Huta Stara B-osiedle ul. Klubowa  
41. 607 041 S Huta Stara B-osiedle ul. Północna 
42. 607 042 S Huta Stara B-osiedle ul. Jaśminowa 
43. 607 043 S Huta Stara B ul. Kasztanowa 
44. 607 044 S Huta Stara B droga bez nazwy 

45. 607 045 S Brzeziny Kolonia ul. Gminna + ul. Szczytowa  + ul. 
Dębowa 

46. 607 046 S Brzeziny Kolonia ul. Szczytowa  + ul. Skośna  
47. 607 047 S Brzeziny Kolonia ul. Rzeczna 
48. 607 048 S Brzeziny Kolonia ul. Srebrna + ul. Jodłowa 
49. 607 049 S Brzeziny Kolonia ul. Tęczowa  
50. 607 050 S Brzeziny Kolonia ul. Błękitna 
51. 607 051 S Brzeziny Kolonia ul. Wirażowa  
52. 607 052 S Brzeziny Kolonia ul. Muzealna  
53. 607 053 S Wrzosowa ul. Ogrodowa 
54. 607 054 S Wrzosowa ul. Piaskowa  
55. 607 055 S Wrzosowa ul. Zielona  
56. 607 056 S Wrzosowa ul. Cementowa  
57. 607 057 S Wrzosowa-Korwinów ul. Młyńska 
58. 607 058 S Wrzosowa ul. Brzezińska 
59. 607 059 S Wrzosowa ul. Polna  
60. 607 060 S Wrzosowa ul. Wesoła 
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61. 607 061 S Wrzosowa ul. Górna  
62. 607 062 S Wrzosowa ul. Strażacka  
63. 607 063 S Wrzosowa ul. Szkolna  
64. 607 064 S Wrzosowa ul. Hutnicza 
65. 697 065 S Wrzosowa -Korwinów ul. Zaniwie  
66. 607 066 S Wrzosowa ul. Parkowa  
67. 607 067 S Wrzosowa-Słowik ul. Fabryczna + droga bez nazwy 
68. 607 068 S Korwinów ul. Podmokła 
69. 607 069 S Korwinów ul. Ceramiczna  
70. 607 070 S Korwinów ul. Okólna);  ul. Kręta 

71. 607 071 S Korwinów-Słowik ul. Stacyjna + ul. Równoległa  + ul. 
Spacerowa  

72. 607 072 S Korwinów ul. Stacyjna 
73. 607 073 S Korwinów ul. Modra  
74. 607 074 S Korwinów-Zawodzie ul. Spadkowa + ulica bez nazwy  
75. 607 075 S Korwinów ul. Jesienna  
76. 607 076 S Korwinów ul. Kolorowa 
77. 607 077 S Słowik ul. Równoległa 
78. 607 078 S Słowik ul. Podlaska 
79. 607 079 S Słowik ul. Przybrzeżna  
80. 607 080 S Słowik ul. Jaworowa  
81. 607 081 S Nowa Wieś ul. Częstochowska  
82. 607 082 S Nowa Wieś ul. Podgórna  
83. 607 083 S Nowa Wieś ul. Działkowa  
84. 607 084 S Nowa Wieś ul. Sadowa 
85. 607 085 S Nowa Wieś ul. Wąska  
86. 607 086 S Nowa Wieś ul. Kopalniana  
87. 607 087 S Brzeziny Nowe ul. Spokojna 
88. 607 088 S Brzeziny Nowe ul. Nowa 
89. 607 089 S Huta Stara B-osiedle ul. Czysta 
 
Drogi gminne na terenie gminy Poczesna liczą około 59 km długości.  Skrzyżowania 

ulic i dróg gminnych zarówno między nimi, jak również z drogami powiatowymi są 

typu proste (zwykłe) – bez poszerzenia i skanalizowania wlotów. Skrzyżowania te 

powinny podlegać modernizacji i przebudowie.  

 
X.1.7. Powiązania zewnętrzne 

 
Gmina posiada dogodne powiązania zewnętrzne w skali regionalnej, 

międzyregionalnej i krajowej (także międzynarodowe), szczególnie dla ruchu 

(podróży) samochodowego – poprzez drogę krajową Nr 1 (DK1). 
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Także w obsłudze komunikacją zbiorową należy te powiązania ocenić jako dobre, 

chociaż wymagają one korzystania ze stacji i dworców kolejowych i 

autobusowych sąsiednich miast, tj. Częstochowy i Zawiercia. 

 

X.1.8. Przesądzenia rozwoju układu komunikacyjnego 

 
Przesądzenia i postulaty dotyczą przede wszystkim układu zewnętrznego 

komunikacji i wynikają z zamierzeń inwestycyjnych ich zarządców – a w 

szczególności zamierzeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Przesądzenie obejmuje przede wszystkim budowę autostrady A1 na odcinku 

Częstochowa – Gliwice. Postulatem jest połączenie sieci uliczno-drogowej Gminy 

Poczesna z węzłem autostrady A1 w Częstochowie z ulicą Gościnną, tj. węzłem 

autostradowym „Zawodzie”.  

Postulatem niezbędnym jest realizacja nowej trasy o przebiegu poza obszarami 

zabudowy, obsługującej Regionalne Składowisko Odpadów i łączącej teren RSO z 

drogą krajową Nr 1 (DK1). 

Uwarunkowania i postulaty wynikają z nowych terenów zainwestowania pozostają 

do uwzględnienia w części kierunki rozwoju Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

 

X.1.9. Uwarunkowania i wnioski ze stanu istniejącego 

 
Z analizy stanu istniejącego, niezależnie od przesądzeń rozwoju układu, można 

sformułować istotne wnioski i postulaty do kierunków rozwoju układu 

komunikacyjnego. 

1) Obciążenie ruchem samochodowym drogi DK1 oraz parametry drogi wskazują 

na potrzebę przebudowy drogi DK1, tj. 

• dobudowę pasów awaryjnych, 

• rozbudowę istniejących skrzyżowań z sygnalizacją świetlną poprzez 

zwiększenie liczby pasów ruchu na wlotach. 
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2) Zarządca drogi krajowej nr 1 (DK1), tj. GDDKiA wnosi uwarunkowania 

dotyczące tej drogi formułowane następująco: 

• utrzymuje się istniejące skrzyżowania oraz węzeł drogowy „Nowa 

Wieś”, bez możliwości organizacji nowych skrzyżowań. 

• Dostępność do drogi DK1 poprzez nowe zjazdy do posesji i obiektów 

zarządca rozpatrywał będzie indywidualnie, zgodnie ze swoimi 

kompetencjami. 

3) Skrzyżowania na drogach-ulicach wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

wymagają modernizacji poprzez podniesienie parametrów geometrycznych, 

a także poszerzenia wlotów. 

4) Znaczna część ulic-dróg gminnych wymaga przebudowy dla podniesienia 

parametrów geometrycznych (szerokości jezdni, wyposażenia w chodniki itp.) 

oraz budowy jezdni o nawierzchniach ulepszonych. 

5) Ulice i drogi prowadzące linie autobusowe (szczególnie podmiejskie z 

Częstochowy) wymagają modernizacji i przebudowy w rejonach przystanków 

– w tym w uzasadnionych przypadkach budowy zatok przystankowych, 

wyposażenia w wiaty oraz dogodne i bezpieczne dojścia dla pasażerów.  

 

X.2. Uwarunkowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

 

X.2.1. Zaopatrzenie w wodę 

 
Wszystkie miejscowości w gminie Poczesna wyposażone są w sieć wodociągową. 

Woda doprowadzona jest z wodociągu komunalnego m. Częstochowy 

bazującego na ujęciach wód podziemnych Mirów i Wierzchowisko. Na terenie 

gminy znajduje się ujęcie pomocnicze wód gruntowych w Nieradzie. Długość sieci 

wodociągowej wynosi 149 km. Eksploatację systemu wodociągowego, w tym i 

ujęcia w Nieradzie, prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego SA w Częstochowie. 

Ogólny stan techniczny sieci jest dobry.  
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Gospodarstwa domowe zużywają 513,9 tys. m3 wody/rok. Do sieci podłączonych 

jest 12.445 mieszkańców, co przy ogólnej ilości mieszkańców gminy wynoszącej 

12.562 osób (stan na koniec 2009 roku) daje wskaźnik 99,07 % mieszkańców 

korzystających z zorganizowanego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Mieszkańcy oddaleni od głównych koncentracji zabudowy korzystają z 

indywidualnych studni gospodarskich, a niewielka zabudowa w Dębowcu 

(sołectwo Zawodzie) dysponuje lokalnym systemem zaopatrywanym ze studni 

głębinowej.  

Źródła zaopatrzenia i przepustowość magistral umożliwiają dalszy rozwój 

urbanizacji gminy. 

 

X.2.2. Odprowadzanie ścieków 

 
Gmina Poczesna jest gminą o stosunkowo niskim wskaźniku skanalizowania. 

Funkcjonują 2 systemy gminne kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków w 

Hucie Starej B i w Kolonii Poczesna. Są to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne 

pracujące w technologii osadu czynnego z podwyższonym usuwaniem związków 

biogennych. Ścieki doprowadzane są do nich kanałami pracującymi w układzie 

grawitacyjno-tłocznym. 

Oczyszczalnia w Hucie Starej B o przepustowości 350 m3/d przyjmuje ścieki z 

miejscowości: Huta Stara B, część wsi Huta Stara A i część wsi Wrzosowa. Obecnie 

średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi około 250 m3/d. 

Oczyszczalnia w Kolonii Poczesna o projektowanej docelowej przepustowości 

700 m3/d obsługuje Kolonię Poczesna, niemal całe wsie: Poczesna i Huta Stara A. 

Obecnie średnia ilość oczyszczonych ścieków wynosi około 150 m3/d. Do 

oczyszczalni tej przewiduje się odprowadzanie ścieków z miejscowości: Bargły, 

Szymczyki, Michałów, Mazury, Młynek i Nierada – po wykonaniu układu 

sieciowego. 

Na terenie oczyszczalni funkcjonuje punkt zlewny ścieków dowożonych. 

Odbiornikami oczyszczonych ścieków z obu oczyszczalni są rowy melioracyjne 

stanowiące dopływy rz. Warty. 
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Odwodnione osady ściekowe wywożone są na zorganizowane międzygminne 

składowisko odpadów w Młynku – Sobuczynie. Administratorem obu oczyszczalni 

ścieków i układów sieciowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. 

Istniejące sieci i urządzenia kanalizacyjne są stosunkowo młode, więc znajdują się 

w dobrym stanie technicznym.  

W trakcie realizacji są 3 odrębne ciągi kanalizacji sanitarnej (planowane 

zakończenie w 2013 roku) odprowadzające ścieki do oczyszczalni ścieków WARTA 

w Częstochowie. Obejmą one miejscowości: 

- Wrzosowa, 

- Brzeziny Kolonia i Brzeziny Nowe, 

- Sobuczyna. 

Obecnie długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 27,3 km. 

Do sieci podłączonych jest 3.231 osób, co stanowi 25,7 % ogólnej liczby 

mieszkańców gminy. 

Zakładową oczyszczalnię ścieków posiada Supermarket Auchan w Nowej Wsi. 

Mieszkańcy nieobjęci układami sieci kanalizacyjnej korzystają ze szczelnych 

zbiorników do czasowego gromadzenia ścieków, skąd ścieki wywożone są przez 

przewoźników posiadających koncesje wydane przez Wójta Gminy do punktów 

zlewnych oczyszczalni ścieków w Częstochowie bądź w Kolonii Poczesna. 

Wody opadowe z terenu gminy odprowadzane są niemal w całości przez spływ 

powierzchniowy. 

Istnieje pilna potrzeba dalszej realizacji zorganizowanych systemów do zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Oprócz wymienionych powyżej wsi przewidzianych do 

skanalizowania do oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesna planowana jest 

realizacja oczyszczalni ścieków w Słowiku i objęcie układem sieciowym 

miejscowości położonych w północno-wschodniej części gminy. 
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X.2.3. Gospodarka odpadami 
 
 

Odpady komunalne po selektywnej zbiórce wywożone są na składowisko 

odpadów, zlokalizowane w gminie Poczesna na gruntach wsi Młynek i Sobuczyna. 

 

Rodzaj prowadzonej działalności, warunki eksploatacji i parametry instalacji 

składowiska Sobuczyna-Młynek, określone zostały w treści Pozwolenia 

Zintegrowanego, udzielonego Częstochowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu 

Sp. z o. o. w Sobuczynie (stosownie do art. 201, 202, 204, 376 i 378 ustawy Prawo 

ochrony środowiska), decyzją nr 2728/OS/2008 Marszałka Województwa Śląskiego 

z dnia 29.10.2008 r., znak OS.Cz.WG. 7628/12/6/08, zmienioną następnie decyzją nr 

2378/OS/2010 z dnia 11.06.2010r. znak Cz.OS.WG./7628/7/10. Pozwolenie to 

zachowuje moc obowiązującą do dnia 28.10.2018 r. 

 

Energia elektryczna odsprzedawana jest w całości do zakładu energetycznego w 

Częstochowie. 

Przy składowisku funkcjonuje Oczyszczalnia Ścieków oraz Zakład 

Zagospodarowania Odpadów, w skład którego wchodzi: 

– sortownia odpadów komunalnych, 

– stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

– stacja rozdrabniania gruzu, 

– kompostownia odpadów, 

– punkt zbiórki i stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych, które 

następnie są wywożone do zakładów utylizacji poza teren gminy Poczesna. 

 
 

 

Strona 60Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

59

Na terenie gminy Poczesna zagadnienia gospodarki odpadami regulują: 

− „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gm. Poczesna” przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy z dnia 29.06.2006 r. 

 

X.2.4. Zaopatrzenie w gaz 

 

W granicach terenu objętego opracowaniem projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna, 

eksploatowane są  wymienione poniżej gazociągi i obiekty systemu przesyłowego, 

tj.: 

− Gazociąg w/c DN 250 PN 6,3 MPa, rel: Trzebiesławice – Częstochowa, 

− Gazociąg w/c DN 100 PN 6,3 MPa, odgałęzienie do SRP Io Auchan Nowa 

Wieś, 

− Gazociąg w/c DN 50 PN 6,3 MPa, odgałęzienie do SRP Io Poczesna ul. 

Sportowa, 

− Obiekt systemu przesyłowego SRP Io Auchan Nowa Wieś, Q = 1 500 nm3/h, 

− Obiekt systemu przesyłowego SRP Io Poczesna, ul Sportowa, Q = 3 000 nm3/h, 

 
Ww. sieci i urządzenia obsługiwane są przez Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM SA Oddział w Świerklanach. 

Bezpośrednie zasilanie odbiorców następuje z sieci średniego ciśnienia poprzez 

gazociąg przesyłowy Ø 350 mm i sieć rozdzielczą. Tymi sieciami zawiaduje 

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 

poprzez Rozdzielnię Gazu w Częstochowie. WW. sieć gazowa może stanowić 

źródło dostawy paliwa gazowego dla obiektów zlokalizowanych na 

przedmiotowym terenie. Decyzja o dalszej rozbudowie sieci gazowej może zostać 

podjęta po zbadaniu zainteresowania potencjalnych odbiorców, oraz po 

wykonaniu analizy technicznej i ekonomicznej. 

Długość tranzytowej sieci przesyłowej przebiegającej przez teren gm. Poczesna 

wynosi 8,8 km, a sieci rozdzielczej 90,8 km. 
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Z podłączenia do sieci korzysta około 50 % mieszkańców gminy. 

Pozostali mieszkańcy korzystają z gazu płynnego w butlach. 

Istniejąca infrastruktura zapewnia ciągłość dostaw gazu w ilościach wymaganych 

przez obecnych odbiorców, a taką ze stwarza możliwość zwiększenia dostaw w 

miarę wzrostu potrzeb związanych z zainwestowaniem nowych terenów. Stan 

techniczny sieci i urządzeń jest dobry i bardzo dobry. 

 

X.2.5. Zaopatrzenie w ciepło 

Zaopatrzenie w ciepło na terenie gm. Poczesna realizowane jest przez lokalne i 

indywidualne źródła energii cieplnej. 

Kotłownie lokalne to przede wszystkim kotłownie wbudowane. Zaopatrują one 

pojedyncze mieszkania, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty 

przemysłowe. Kotłownie opalane są w większości gazem ziemnym, a także olejem 

opałowym, węglem i energią elektryczną. 

W domowych piecach grzewczych spalany jest węgiel kamienny i drewno. 

 

X.2.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Teren gminy Poczesna przecinają napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV. 

Głównym źródłem zasilania odbiorców energii elektrycznej z terenu gminy jest 

stacja elektroenergetyczna o znaczeniu ponadlokalnym 220/110/30/15 kV 

zlokalizowana w miejscowości Wrzosowa, gm. Poczesna. Stację tę zasilają dwie 

linie elektroenergetyczne 220 kV relacji Joachimów – Wrzosowa stanowiące 

własność Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Z rozdzielni 30 i 15 kV ww. stacji 

wyprowadzone są linie średniego napięcia, które zasilają odbiorców gm. 

Poczesna i gmin sąsiednich. 

Do odbiorców z terenu gminy Poczesna energia elektryczna doprowadzona jest 

za pośrednictwem linii 15 kV wyprowadzonych z ww. stacji elektroenergetycznej 

Wrzosowa oraz z GPZ-tów zlokalizowanych w sąsiednich gminach. Są to GPZ 

30/15 kV Kuźnica oraz GPZ 110/15 kV Poraj. Do bezpośredniego zasilania 

odbiorców służą stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz linie n.N. 
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Sieć elektroenergetyczna oraz urządzenia z nią związane eksploatowane są przez 

TAURON Dystrybucja SA Zakład Energetyczny w Częstochowie. Występują też 

stacje transformatorowe i odcinki sieci n.N. powstające na majątku i w 

eksploatacji odbiorców.  

 
Na terenie gm. Poczesna w miejscowości Sobuczyna znajduje się elektrownia 

biogazowa będąca własnością Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o. Energia elektryczna wytwarzana na bazie biogazu ze 

składowanych tam odpadów komunalnych przekazywana jest do sieci ENION SA. 

Przebiegające przez teren gminy sieci elektroenergetyczne WN 110 kV znajdują się 

w dobrym stanie technicznym. Sieci SN są w stanie dobrym lub dostatecznym. 

Stacje transformatorowe 15/0,4 kV znajdują się w stanie w większości dobrym i 

wszystkie posiadają rezerwy mocy, jak również możliwości wymiany 

transformatorów na jednostki o większej mocy. 

Wzrost zapotrzebowania energii elektrycznej będzie wiązać się z koniecznością 

budowy nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz rozbudowy, 

modernizacji remontów dotychczasowych linii średniego i niskiego napięcia.  

Uwzględniając rezerwę mocy występującą w GPZ (zwłaszcza po dokonanej w 

ostatnich latach kompleksowej modernizacji i rozbudowie GPZ Poraj) dopiero 

zwiększenie zapotrzebowania mocy rzędu kilku- kilkunastu MW może wymóc 

rozbudowę urządzeń WN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 63Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

62

 

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
 

 

 

XI. KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII 
JEJ ROZWOJU 
 

W Studium uznaje się współzależność dokumentów wyrażających strategiczną 

politykę rozwoju gminy, przybierających zróżnicowaną formę. Studium stwarza 

ogólne przestrzenne ramy dla kierunków rozwoju, określonych w Strategii. Zgodnie 

z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jednym z 

podstawowych dokumentów, które wójt uwzględnia przy formułowaniu polityki 

przestrzennej gminy – jest strategia rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim 

opracowaniem (art. 9 ust. 2). 

 

ANALIZA GMINY POCZESNA 

 
PRZESTRZEŃ: 

1. Mocne strony 

• Potencjał zasobów środowiska przyrodniczego, walory krajobrazowe, w 

tym Wyżyny Krakowsko– Częstochowskiej, 

• Dogodne położenie komunikacyjne (sieć połączeń z ważnymi ośrodkami, 

dobre połączenie z regionalnymi portami lotniczymi), 

• Rozbudowana podstawowa infrastruktura techniczna: siec 

energetyczna, system zaopatrzenia w wodę, gaz, kanalizacje, telefonia 

bezprzewodowa, 

• Rezerwy terenów przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości.  

2. Słabe strony 

• Degradacja terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych, 
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• Dewastacja gleb i krajobrazu związana z była eksploatacja złóż 

mineralnych (nieużytki, użytki kopalne i tereny równe, w tym hałdy 

pokopalniane), 

• Zły stan substancji architektonicznej przede wszystkim budynków, w tym 

zabytków kulturowych i turystycznych, 

• Zły stan zabytków kulturowych i atrakcji turystycznych (pogłębiająca się 

degradacja dziedzictwa kulturowego), 

• Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizacje obiektów 

kulturalnych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych, 

• Nieefektywne wykorzystanie obiektów zlokalizowanych na obszarach 

objętych ochrona konserwatorska, 

• Niewłaściwe zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego lub jego 

brak, 

• Niewystarczająca, słaba ekspozycja, oznakowanie i promocja obiektów 

kultury i turystyki, 

• Niezadowalający stan infrastruktury technicznej i drogowej, brak miejsc 

parkingowych o odpowiednim standardzie, 

• Konieczność kontynuacji rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, 

• Degradacja środowiska naturalnego, w tym terenów zielonych. 

3. Szanse rozwoju 

• Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele 

gospodarcze i rekreacyjne, 

• Zagospodarowanie terenów na funkcje mieszkaniowo – usługowo oraz 

produkcyjne, 

• Budowa tras komunikacyjnych i rozbudowa sieci transportowej, 

• Poprawa konkurencyjności oraz jakości usług transportowych, 

• Stosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, 

• Aktywizacja budownictwa na szczeblu krajowym, 

• Rozwój sieci teleinformatycznej. 
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4. Zagrożenia rozwoju 

• Dalsza degradacja obszarów poprzemysłowych i rekreacyjnych, 

• Postępująca degradacja infrastruktury technicznej, 

• Niewystarczający stan infrastruktury w stosunku do potrzeb rozwijającej 

się gospodarki, 

• Brak dochodów gminy na odpowiednim poziomie niezbędnych do 

realizacji zadań inwestycyjnych, 

• Gwałtownie wzrastająca liczba odpadów oraz trwające składowanie 

odpadów i brak recyclingu. 

 

GOSPODARKA: 

1. Mocne strony 

• Dogodny system zaopatrzenia w infrastrukturę techniczna dla 

przedsiębiorstw, 

• Tania siła robocza, 

• Istnienie rezerw obszarów przeznaczonych na prowadzenie 

działalności gospodarczej oferowanych potencjalnym inwestorom, 

• Zróżnicowana struktura branżowa lokalnych firm, 

• Istnienie przykładów sukcesu w zakresie małej przedsiębiorczości i 

dużego biznesu, 

• Atrakcyjny turystycznie krajobraz. 

2. Słabe strony 

• Wysoki poziom bezrobocia, 

• Brak instytucji otoczenia biznesu, w tym z zakresu wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości, inicjatyw gospodarczych, 

• Słaba promocja lokalnych przedsiębiorstw, 

• Brak korzystnych instrumentów finansowych na rozwój przedsiębiorstw 

(w tym utworzenie nowych), 

• Mała liczba spółek Prawa Handlowego, 

• Duży udział firm handlowych w całkowitej liczbie przedsiębiorstw, 
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• Brak lub mały udział branż z zakresu nowoczesnych technologii, 

• Mała liczba przedsiębiorstw z branży: turystyka, usługi finansowe, 

• Słaba kondycja przemysłu – zdekapitalizowany majtek produkcyjny, 

• Mały potencjał inwestycyjnych lokalnych przedsiębiorstw, 

• Słabo rozwinięte rzemiosło, 

• Niedostateczne zainteresowanie inwestorów    zewnętrznych. 

3. Szanse rozwoju 

• Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych dla rozwoju 

przedsiębiorczości, w tym stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej, 

• Wykorzystanie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji oraz bazy 

hotelowo-gastronomicznej, 

• Stworzenie warunków do wydłużenia czasu pobytu turystów – 

opracowanie oferty turystycznej i kulturalnej, 

• Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturalnego w 

turystyce, 

• Pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (w tym 

funduszy UE) na rozwój przedsiębiorczości, 

• Stworzenie warunków przez gminę dla rozwoju przedsiębiorczości, w 

tym promocja ofert gospodarczych lokalnych firm, 

• Rozwój instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój firm, 

• Polepszenie wydajności w produkcji i usługach, 

• Wprowadzenie nowych technologii oraz rozwój firm innowacyjnych, 

• Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego. 

4. Zagrożenia rozwoju 

• Niska rentowność przedsiębiorstw i związany z tym brak funduszy na 

inwestycje, 

• Pogarszający się stan majątku produkcyjnego firm oraz transfer 

nieatrakcyjnych i przestarzałych linii produkcyjnych, 

• Odpływ zainwestowanego kapitału z terenu gminy, 
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• Niekorzystne zmiany w prawodawstwie dla rozwoju 

przedsiębiorczości, 

• Niekorzystne zmiany makroekonomiczne, 

• Problemy z zainteresowaniem inwestorów przygotowanymi terenami 

pod inwestycje, 

• Stagnacja lub zbyt wolne tempo poprawy jakości usług turystycznych 

oraz bazy hotelowo-gastronomicznej. 

 

SPOŁECZEŃSTWO: 

1. Mocne strony 

• Dobra jakość usług komunalnych, 

• Niski poziom przestępczości, w tym przede wszystkim gospodarczej, 

• Niska przestępczość społeczna, 

• Dobry dostęp do urządzeń sportowych, 

• Poprawa dostępności obiektów ochrony zdrowia, 

• Łatwy dostęp do usług o charakterze ponadlokalnych poprzez 

położenie w sąsiedztwie Miasta Częstochowy. 

2. Słabe strony 

• Niski poziom dochodów gospodarstw domowych, 

• Wzrost zagrożenia wykluczeniem społecznym, 

• Niski poziom wykształcenia mieszkańców oraz słabo wykwalifikowana 

kadra w branżach rozwijających się np. nowoczesnych technologii, 

• Niedostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku 

pracy, 

• Migracje osób wykształconych do większych ośrodków (np. 

Częstochowy, Katowic), 

• Niezadowalająca jakość oraz dostępność do świadczeń w zakresie 

pomocy społecznej, 

• Mała liczba osób korzystająca z oferty kulturalnej, turystycznej, 

rekreacyjnej, 
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• Brak konkurencyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, 

• Słabo rozwinięta lub wymagająca modernizacji, już  istniejąca baza 

rekreacyjno – turystyczna (tym baza noclegowa), 

• Niewystarczające nakłady ma inwestycje i modernizacje obiektów 

kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. 

3. Szanse rozwoju 

• Możliwość pozyskania środków z funduszy strukturalnych na aktywne 

formy walki z bezrobociem, 

• Wzrost dochodów gospodarstw domowych, 

• Zmiany w państwowej polityce socjalnej i polityce zatrudnienia, 

• Dopasowanie kierunków kształcenia i możliwość reorientacji w 

zależności od potrzeb rynku pracy, 

• Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, 

• Wzrost liczby organizacji pozarządowych. 

4. Zagrożenia rozwoju 

• Ujemny przyrost naturalny i starzenie się społeczeństwa, 

• Utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, 

• Wzrost udziału grup w wieku poprodukcyjnym w strukturze wiekowej 

ludności, 

• Brak zahamowania udziału „szarej strefy” w gospodarce regionu, 

• Pasywne zachowania instytucji, pracodawców i ludności w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji, 

• Niska jakość systemu edukacji zawodowej, 

• Likwidacja ośrodków kultury i bibliotek. 
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XII. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 

XII.1. Ogólne zasady określania kierunków zagospodarowania przestrzennego  

 

 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

dotyczy w głównej mierze korekty granic poszczególnych terenów o 

zróżnicowanym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania terenu, jak również 

korekty układu komunikacyjnego. 

Pogłębione analizy stanu zagospodarowania terenu oraz wniosków 

zgłoszonych do Zmiany STUDIUM pozwoliły z jednej strony na wprowadzenie 

korekt, ale z drugiej strony potwierdziły utrzymanie zasadniczych kierunków 

rozwoju przestrzennego gminy w oparciu o wyznaczone uprzednio strefy 

polityki przestrzennej. 

 

 Utrzymuje się kierunki zagospodarowania przestrzennego ustalone poprzez:  

• wyznaczenie stref polityki przestrzennej  

• wskazanie, jakie formy użytkowania powinny przeważać na wydzielonych w 

ramach stref terenach  

• określenie obszarów chronionych, dla których potrzeba ochrony wynika z 

cech środowiska przyrodniczego i kulturowego  

• określenie kierunków i możliwości rozwoju komunikacji, infrastruktury 

technicznej  

• wyznaczenie obszarów do objęcia obowiązkiem sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

 W Zmianie STUDIUM wyznaczono rejony w których istniejące tereny 

mieszkaniowe cechują się obniżonym standardem zamieszkania 

spowodowanym położeniem:  
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• w sąsiedztwie składowiska odpadów w Młynku-Sobuczynie (poza strefą 

uciążliwości),  

• w obszarze doliny rzeki Warty narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.  

Na rysunku studium pokazano zasięg strefy ewakuacji od zbiornika Poraj, która ma 

charakter informacyjny i dotyczy sytuacji, które teoretycznie mogą wystąpić w 

przypadku awarii urządzeń hydrotechnicznych zbiornika Poraj. 

 
 W Zmianie STUDIUM wyznaczono w Kolonii Brzeziny obszar przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową, który z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia 

szkód górniczych wymaga wyprzedzających (przed wystąpieniem o 

pozwolenie na budowę) badań, celem określenia wymogów technicznych 

dla projektowanej zabudowy. 

 
XII.2. Strefy polityki przestrzennej  
 
STREFA I - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ  
 
Strefa obejmuje tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej z dopuszczeniem lokalizowania wszystkich funkcji towarzyszących 
nieuciążliwych dla otoczenia.  
 
Strefa zabudowy mieszkaniowej o cechach i standardach osiedlowych  

Strefa obejmuje tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo– i jednorodzinnej 
z usługami wraz  z potencjalnymi terenami rozwojowymi dla tej funkcji. Występuje 
w miejscowościach: Wrzosowa, Huta Stara B, Kolonia Poczesna, Brzeziny Kolonia.  

 
Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z możliwością 

dogęszczenia i uzupełnień w lukach budowlanych. 

2) Porządkowanie układów osadniczych poprzez:  

• regulację sieci ulicznej,  

• kształtowanie linii zabudowy,  

• wprowadzanie zieleni przydomowej (min. 30% działki lub 20% terenu osiedla).  
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3) Zagospodarowanie nowych terenów w oparciu o miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

4) Zaleca się stosowanie następujących zasad zabudowy i zagospodarowania:  

• maksymalna wysokość budynków wielorodzinnych do 4 kondygnacji z 

ewentualnym poddaszem użytkowym lub niepełną kondygnacją 

dodatkową (Brzeziny); 

lub  

• maksymalna wysokość budynków jednorodzinnych do 2 kondygnacji z 

ewentualnym poddaszem użytkowym, dachy strome o spadkach 30°-45° ;  

5) Rozwiązanie obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej na zasadach ustalonych 

przepisami odrębnymi i określonymi w odrębnych rozdziałach niniejszej 

Zmiany STUDIUM.  

 

Strefa zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności  

Strefa obejmuje tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z 

usługami w postaci obiektów wbudowanych lub wolnostojących wraz z terenami 

rozwojowymi dla tej funkcji. Występuje w miejscowościach: Brzeziny Kolonia, 

Brzeziny Nowe, Nierada, Wrzosowa, Słowik, Korwinów, Zawodzie, Poczesna, Kolonia 

Poczesna, Nowa Wieś.  

 
Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) Adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością dogęszczeń i uzupełnień w 

lukach budowlanych.  

2) Możliwość przekształcenia istniejącej zabudowy zagrodowej na jednorodzinną 

lub letniskową.  

3) Dopuszcza się lokalizację usług i nowych obiektów hodowlanych, na 

warunkach określonych przez służby sanitarne (WSSE) pod warunkiem:  

• zamknięcia uciążliwości obiektów w granicach działki;  

• brakiem kolizji z istniejącą i projektowaną zabudową mieszkaniową.  
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4) Dla nowych terenów wskazanych do zabudowy dopuszczenie do 

zagospodarowania należy uwarunkować:  

• analizą możliwości lokalizacji zabudowy i uzbrojenia terenu;  

• bezkolizyjnym rozwiązaniem obsługi komunikacyjnej, uwzględniającym 

włączenie dróg układu lokalnego do drogi gminnej, powiatowej lub 

wojewódzkiej;  

• zaniechaniem obudowy dróg o charakterze ponadlokalnym, tranzytowym, 

poprzez ograniczanie ilości wlotów na drogę;  

• zaleca się podział na działki o powierzchni 1500-2000 m2, przy zachowaniu 

około 60 % powierzchni terenów zielonych i niezabudowanych; 

• maksymalna wysokość budynków jednorodzinnych i wolnostojących 

obiektów usługowych do 2 kondygnacji z ewentualnym poddaszem 

użytkowym, dachy strome o spadkach 30°-45°. 

5) Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów powinna być 

poprzedzona sporządzeniem   miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

6) Rozwiązanie obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej na zasadach ustalonych 

przepisami odrębnymi i określonych w odrębnych rozdziałach Zmiany STUDIUM.  

7) Na terenach o obniżonym standardzie akustycznym, położonych wzdłuż drogi 

krajowej DK1 w miejscowościach Wrzosowa, Nowa Wieś, Poczesna i Kolonia 

Poczesna należy dążyć do ograniczania funkcji mieszkaniowej, przy 

zachowaniu zabudowy istniejącej z możliwością przekształcenia jej na funkcje 

usługowe i związane z działalnością gospodarczą. 

8) Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, położonych m.in. w 

miejscowościach Wrzosowa, Nowa Wieś, Poczesna, Kolonia Poczesna, Słowik, 

Korwinów i Zawodzie – zachowuje się istniejącą zabudowę z prawem do 

ograniczonej rozbudowy, określonej w miejscowym planie zagospodarowania 

Strona 73
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

72

przestrzennego; obowiązuje zakaz wyznaczania nowych terenów 

budowlanych. 

 

STREFA II - TERENY USŁUG 

Strefa obejmuje tereny usług publicznych istniejących lub projektowanych - 

obiekty administracji, szkoły i przedszkola, obiekty kultury, obiekty sportowe, obiekty 

zdrowia, tereny usług komunikacyjnych i inne 

 
Kierunki i zasady zagospodarowania: 

1) Adaptacja istniejących obiektów z możliwością przekształceń lub rozbudowy 

dla potrzeb funkcji usługowych. 

2) Możliwość lokalizacji niezbędnych urządzeń sanitarnych i parkingów, 

towarzyszących funkcji podstawowej obiektu.  

3) Dla obiektów podlegających ochronie zabytków obowiązują zasady 

zagospodarowania i ochrony uregulowane przepisami odrębnymi oraz 

ustaleniami odrębnego rozdziału Zmiany STUDIUM.  

4) Rozwój usług o swobodnej lokalizacji w rejonach wskazanych na rysunku 

Zmiany STUDIUM w oparciu o zasady ustalone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu maksymalnej wysokości 

zabudowy do 12,00 m, z preferencją dla dachów stromych o nachyleniu 30o-

45o i udziałem powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30 %. 

5) Możliwość lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2 z towarzyszącą zabudową usługową, biurową i 

hotelową w rejonie drogi krajowej DK1 w miejscach oznaczonych na rysunku 

Zmiany STUDIUM, przy zachowaniu następujących standardów: wysokość 

zabudowy do 18,00 m, dachy płaskie, powierzchnia biologicznie czynna 

minimum 10 %. 

 

STREFA III - TERENY OSADNICTWA WIEJSKIEGO  

Strefa obejmuje tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z 

niewielkim udziałem zabudowy usługowej i produkcyjnej wraz z terenami 
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rozwojowymi dla tej funkcji. Występuje w miejscowościach: Wrzosowa, Brzeziny 

Kolonia, Brzeziny Nowe, Sobuczyna, Mazury, Nierada, Michałów, Bargły, Poczesna, 

Kolonia Poczesna.  

 

Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) Porządkowanie i uzupełnianie istniejącej zabudowy, wraz z przekształcaniem  

terenów zabudowy zagrodowej na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Pożądane koncentrowanie zabudowy poprzez 

zagospodarowanie istniejących luk obiektami mieszkalnymi z dopuszczeniem 

obiektów usługowych i rzemiosła nieuciążliwego dla sąsiedztwa.  

• zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko;  

• uzupełnienie wyposażenia w niezbędne urządzenia infrastruktury 

technicznej.  

2) Dla terenów przekształcanych na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej obowiązują ustalenia jak dla strefy mieszkaniowej i 

mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności. 

3) Dla terenów rozwojowych osadnictwa wiejskiego zaleca się stosowanie 

następujących zasad  i warunków zabudowy:  

• dla obiektów mieszkalnych - budynek parterowy z poddaszem użytkowym i 

dachami stromymi do 45o  na działce ok. 1500m2 - 2000m2;  

• linia zabudowy zgodna z obowiązującym normatywem projektowania dróg i 

ulic; 

• rozwiązanie obsługi inżynieryjnej na zasadach ogólnie w gminie 

obowiązujących, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

• dla nowych terenów przeznaczonych do zagospodarowania dla potrzeb 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rzemiosła, obowiązek poprzedzenia 

zabudowy sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i uzyskaniem zgody na zmianę użytkowania gruntów rolnych, 

przy zachowaniu maksymalnej wysokości zabudowy do 12,00 m, z 
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preferencją dla dachów stromych o nachyleniu 30o-45o i udziałem 

powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 30 %.  

4) Możliwość przekształcenia zabudowy dla potrzeb agroturystyki i rekreacji.  

 
 

STREFA IV - TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ  

 
Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) Adaptacja terenów zainwestowania produkcyjno-usługowego zlokalizowanych 

w miejscowościach: Wrzosowa, Brzeziny Kolonia, Młynek, Bargły, Zawodzie, 

Korwinów, Dębowiec. Zasady zagospodarowania powinny obejmować:  

• porządkowanie i dogęszczenie istniejącej zabudowy;  

• rozeznanie stopnia uciążliwości dla terenów sąsiednich (mieszkaniowych i 

usługowych), a następnie podjęcie działań do jej eliminacji lub 

ograniczenia, między innymi przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej. 

2) Dla terenów rozwojowych zlokalizowanych w miejscowościach Brzeziny Kolonia, 

Wrzosowa, Bargły, Nowa Wieś, Poczesna, Kolonia Poczesna, Wrzosowa i 

Sobuczyna, niezbędne będzie:  

• rozwiązanie pełnej obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej uwzględniającej 

potrzeby i charakter planowanej działalności;  

• nałożenie obowiązku realizacji przy granicach działki pasa zieleni izolacyjnej;  

• uwarunkowanie zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzeniem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego lub dla 

wybranych fragmentów terenu, przy zachowaniu maksymalnej wysokości 

zabudowy do 15,00 m, z dopuszczeniem dachów płaskich i udziałem 

powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 20 %. 

3) Dla terenów eksploatacji powierzchniowej (w przypadku ich uruchomienia), 

niezbędne jest sporządzenie w oparciu o art. 43 ust. 7 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego regulującego eksploatację powierzchniową i rekultywację 
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terenów w granicach posiadanej koncesji (obszary oznaczone na rysunku 

Zmiany STUDIUM).  

4) Ochrona przed zmianą użytkowania terenów o występowaniu 

udokumentowanych złóż surowców mineralnych poprzez:  

• utrzymanie obszaru w obecnym użytkowaniu - rolnym, leśnym;  

• przestrzeganie zakazu wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej.  

 

STREFA V - TERENY OFERTOWE  

 

Tereny ofertowe umożliwiające utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

wskazano w miejscowości Nierada i Sobuczyna.  

 

Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) W Zmianie STUDIUM wskazuje się tereny, które ze względu na położenie i walory 

mogą być terenami ofertowymi dla rozwoju różnorodnej działalności 

gospodarczej, w szczególności pozwalające na utworzenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej dla lokalizacji innych przedsięwzięć komercyjnych; 

2) Udostępnienie tych terenów do zagospodarowania wymaga:  

• uporządkowania stanu własności gruntów, przeprowadzenia scaleń i 

dokonania nowych podziałów, ewentualnie komunalizacji;  

• przygotowania terenów poprzez sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w celu:  

− rozwiązania obsługi komunikacyjnej od projektowanej równoległej do 

autostrady A1 drogi zbiorczej, prowadzącej do węzła „Zawodzie”, 

− rozwiązania obsługi inżynieryjnej w zakresie podstawowym,  

− zdefiniowania zasady lokalizacji i rodzajów działalności gospodarczej; 

• zachowania wysokości zabudowy do 20,00 m, z dopuszczeniem dachów 

płaskich i udziałem powierzchni biologicznie czynnej minimum 15 %. 
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STREFA VI - TERENY URZĄDZEŃ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM  

 
Strefa lokalizacji urządzeń o znaczeniu ponadlokalnym służących celom 

publicznym obejmuje:  

• składowisko odpadów w Młynku-Sobuczynie  

• stację węzłową 220/110/30/15 kV we Wrzosowej;  

• drogę krajową DK-l;  

• pas operacyjny lokalizacji projektowanej autostrady A1.  

 
Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) Podejmowanie wspólnie z zarządcami obiektów działań zmierzających do 

poprawy warunków zamieszkania społeczności lokalnej.  

2) Przestrzeganie zasad ustalonych w przepisach odrębnych poprzez 

ustanowienie ich prawem miejscowym.  

 

STREFA VII - TERENY ROLNE  

 
Strefa obejmuje obszar użytków rolnych i zielonych różnych klas bonitacyjnych z 

istniejącą rozproszoną zabudową zagrodową i jednorodzinną.  

 
Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) Poprawa poziomu wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez 

ochronę gruntów rolnych najcenniejszych dla rolnictwa i przeprowadzanie 

działań poprawiających efektywność gospodarki rolnej.  

2) Na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej:  

• należy przestrzegać zakazu wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej 

nie związanej  z rolnictwem lub jego obsługą;  

• w stosunku do zabudowy istniejącej dopuszcza się modernizację i 

rozbudowę obiektów dla potrzeb gospodarstwa rolnego oraz rozproszonej 

zabudowy mieszkaniowej w zakresie nie wymagającym wyłączenia gruntów 

z użytkowania rolniczego bądź leśnego;  
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• w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się  budowę, rozbudowę bądź 

modernizację obiektów:  

− infrastruktury technicznej, których przebieg uzależniony jest od zadań 

ponadlokalnych bądź potrzeb lokalnych;  

− dróg publicznych i dróg dojazdowych do pól i lasów, przy zakazie 

realizacji nowych ciągów dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym.  

3) Na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w obrębie których występują 

udokumentowane złoża surowców mineralnych, należy stosować zakaz 

zabudowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

4) Na pozostałych terenach rolnych:  

• zachowanie istniejących zalesień i zadrzewień śródpolnych;  

• systematyczne wprowadzanie dolesień w rejonach wskazanych na mapie 

"Kierunków zagospodarowania przestrzennego";  

• zalesianie lub zadrzewianie gruntów nie wskazanych w Zmianie STUDIUM pod 

warunkiem że szerokość działki jest większa niż 25m, a powierzchnia większa 

niż 0,5 ha i przylega do kompleksu leśnego lub gruntów do zalesienia.  

5) Na terenach rolnych zaleca się zachowanie w naturalnym stanie torfowisk, 

mokradeł, oczek wodnych oraz użytków ekologicznych.  

 
 
STREFA  VIII - TERENY LEŚNE I ZIELENI URZĄDZONEJ  

 
Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) Utrzymanie obecnego użytkowania terenów - lasów państwowych i 

prywatnych poprzez poprawę stanu zdrowotności lasu, wzmocnienie funkcji 

ochronnej i zwiększenie lesistości w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne, 

a także uwzględnienie propozycji zalesień proponowanych w Zmianie 

STUDIUM. 

2) Zaleca się urządzenie terenów zieleni o funkcjach izolacyjnych kształtowanych 

w celu zmniejszenia uciążliwości:  

• działalności produkcyjnej i usługowej;  
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• składowiska odpadów (wymagania dotyczące zieleni izolacyjnej określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 03.61.549 z 

późn. zm.) 

• projektowanego odcinka autostrady Al, a także istniejącej drogi krajowej 

DK1.  

3) Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni urządzonej w obrębie cmentarzy i 

ogrodów działkowych.  

4) Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej w Zawodziu i Wrzosowej - 

wszelkie prace porządkowe i pielęgnacyjne należy konsultować z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

5) Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacji i sportu we Wrzosowej, Starej 

Hucie B, Nowej Wsi i Zawodziu. 

6) Potencjalna lokalizacja nowego cmentarza w miejscowości Zawodzie.  

7) Przystosowanie terenów dla potrzeb rozwoju turystyki i wypoczynku w rejonach 

wskazanych na rysunku Zmiany STUDIUM (Nierada, Korwinów, Nowa Wieś, 

Zawodzie).  

 
STREFA IX - KORYTARZ EKOLOGICZNY DOLINY RZEKI WARTY  

 
Strefa obejmuje tereny położone w dolinie rzeki Warty, stanowiące korytarz 

ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym, pełniący funkcję głównego powiązania 

obszaru gminy z terenami otaczającymi.  

 
Kierunki i zasady zagospodarowania:  

1) Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu, w tym zachowanie 

naturalnego przebiegu koryta rzeki Warty.  

2) Zachowanie istniejącej zieleni łęgowej oraz ekosystemów leśnych.  

3) Zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem urządzeń 

służących ponadlokalnym celom publicznym.  
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4) Podejmowanie działań dla przywrócenia czystości wód rzeki Warty.  

5) Zabezpieczenie terenów zalewowych przed skutkami powodzi.  

6) Ochrona wód otwartych według wymogów wynikających z prawa wodnego.  

 
Istniejące tereny mieszkaniowo-usługowe o obniżonym standardzie zamieszkania 

wymagają prowadzenia polityki przestrzennej stopniowo ograniczającej ich rozwój 

poprzez zagospodarowanie terenów na warunkach uwzględniających nadrzędną 

funkcję ekologiczną terenu i zabezpieczenie obiektów przed zagrożeniem 

powodzią.  

 

XII. Ustalenia dotyczące kierunków i zasad zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów 

 

Wyznaczone na rysunku „Kierunki zagospodarowania” tereny pod różne formy 

zagospodarowania dostosowano do skali mapy 1: 10 000, co oznacza, że przebieg 

granic poszczególnych terenów oraz sieci infrastruktury drogowej określono w 

sposób orientacyjny, dopuszczający uściślenie ich lokalizacji przy utrzymaniu istoty 

zamierzonej  dyspozycji przestrzennej. Przedstawione na rysunku przeznaczenia  

terenu oznacza funkcje dominującą, a nie wyłączną i może być uzupełnione 

innymi funkcjami, które nie mogą być jednak przeciwstawne funkcji wiodącej i 

prowadzić do pogorszenia warunków egzystencji. 

Ostateczne uszczegółowienie ustaleń nastąpi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, poprzez ocenę faktycznego stanu 

zainwestowania, aktualnych podziałów własnościowych, lokalnych warunków i 

możliwości kształtowania zabudowy. 

Uznaje się jako istotne ustalenie, do kształtowania i realizacji polityki przestrzennej 

gminy, dążenie do wypełniania zabudową już rozpoczętych struktur, a 

ograniczanie anektowania na cele inwestycyjne nowych terenów. Dotyczy to 

zarówno terenów mieszkaniowych, terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, jak 

również terenów dla funkcji usługowej. Dopuszcza się podziały tych terenów dla 

średnich i małych założeń gospodarczych, w tym także o charakterze usługowym. 
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Z nowych terenów w pierwszej kolejności powinny być uruchomione obszary 

wzdłuż DK1, oraz tereny potencjalnej lokalizacji specjalnej strefy ekonomicznej.  

1. Kształtowanie terenów zabudowy mieszkaniowej ma na celu podnoszenie 

poziomu warunków zamieszkania, estetyki i ładu przestrzennego.  

Ustala się jako generalną zasadę możliwość modernizacji istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej w celu podnoszenia poziomu warunków zamieszkania, estetyki, 

porządkowania zainwestowania. 

Ustala się, że wszelkie formy nowego zainwestowania oraz podlegające 

rewitalizacji powinny być tak kształtowane w przestrzeni, by tworzona była 

harmonijna całość z uwzględnieniem uporządkowanych relacji wszelkich 

uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, 

środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych. 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej zostały wyznaczone według poniższego 

zróżnicowania: 

Tereny mieszkaniowe o cechach i standardach osiedlowych obejmujące zarówno 

zespoły zabudowy wielorodzinnej (MW), jak i zorganizowanej jednorodzinnej (MN). 

Tereny o niskiej intensywności osadnictwa wiejskiego z udziałem zabudowy 

jednorodzinnej (MR). 

W starej zabudowie łączy się to z przeprowadzaniem procesów humanizacji 

osiedli, tj. doprowadzenia do wyposażenia obiektów w brakujące instalacje 

infrastruktury komunalnej, zapewnienie miejsc parkowania i garażowania, 

oświetlenia terenów, podniesienia estetyki, urządzenie małej architektury. 

Nowe zespoły powinny być projektowane i realizowane z zachowaniem 

współczesnych standardów wyposażenia i zagospodarowania. Ustala się, że w 

zabudowie wielorodzinnej będą realizowane budynki w większości jako obiekty  3-

4 kondygnacyjne. Dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą zabudowę 

jednorodzinną i usługową. Intensywność zabudowy uzależnia się od 

ukształtowania i położenia terenu, zachowania parametrów wynikających z 

przepisów odrębnych, z minimalną powierzchnią biologicznie czynną 25%. 
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi i uszczegółowi 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 

tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. 

W terenach zabudowy mieszkaniowej niskiej  intensywności głównie 

jednorodzinnej (MN), nowe działki budowlane powinny mieć powierzchnię i kształt 

umożliwiający ich prawidłowe zagospodarowanie dążąc do udziału powierzchni 

biologicznie czynnej na poziomie minimum 40 %, zapewnioną dostępność 

komunikacyjną do każdej działki, możliwość sukcesywnego uzbrojenia 

komunalnego terenów i obiektów. Zabudowa może być kształtowana w 

zróżnicowanej formie (szeregowej, bliźniaczej, z przewagą zabudowy 

wolnostojącej, z możliwością poddasza użytkowego jako trzeciej kondygnacji). 

Wysokość zabudowy o przewadze 2 kondygnacji nadziemnych, z możliwością 

również 3 kondygnacji w poddaszu użytkowym. Dopuszcza się jako funkcję 

uzupełniającą zabudowę usługową. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej, 

a w tym kształtowania i geometrii dachów – do uściślenia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów i zespołów.  

Forma budynków usługowych i gospodarczych nie może naruszać warunków 

zamieszkania i stanowić zagrożenia dla środowiska. 

Układ działek, budynków i architektura budynków, zieleni, drogi – powinny tworzyć 

ład przestrzenny w danym zespole. 

Na rysunku zmiany Studium wyodrębniono tereny mieszkaniowo-usługowe (MNU), 

tj. takie, w których zabudowa usługowa może stanowić samodzielne obiekty, a 

powierzchnia biologicznie czynna powinna wynieść nie mniej niż 15%. 

 
2. Ustalenia do terenów o podstawowym przeznaczeniu dla funkcji usługowej (U) 

obejmują: 

− utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy, 

modernizacji, z jednoczesnym porządkowaniem użytkowanego terenu. 

Możliwość zmiany profilu prowadzonej dotąd działalności z jednoczesnym 

zachowaniem standardów środowiska, estetyki, ładu przestrzennego, 
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− zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną analogicznie jak dla zabudowy 

mieszkaniowej, 

− możliwość lokalizowania funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej, 

− działalność usługowa nie może w istotny sposób naruszać warunków 

zamieszkania na terenach sąsiednich, powodować utrudnień w ruchu 

drogowym, zagrożenia zdrowia i życia osób, spowodowanych wzmożonym 

ruchem samochodów osobowych i ciężarowych, 

− inwestor zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc 

parkingowych, 

− obiekty usługowe i innego rodzaju, a związane z założeniami sportowymi, 

wypoczynkowymi, zagospodarowaniem terenów ewentualnie narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, dolin rzecznych oraz kompleksami zieleni, muszą 

podlegać zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− na terenie gminy dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2.000 m2 (HW). Miejsca lokalizacji pokazane zostały na 

rysunku „Kierunki zagospodarowania”, 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi parametry i 

wskaźniki kształtowania zabudowy usługowej oraz zagospodarowania 

wyznaczonego terenu dla działalności usługowej, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy, przy czym minimalna 

powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić 10%. 

 
3. Ustalenia do terenów o podstawowym przeznaczeniu dla działalności  

przemysłowo-magazynowej (P) oraz produkcyjno-usługowej typu rzemiosła 

produkcyjnego, przemysłu, baz, składów, obsługi technicznej (PU), obejmują: 

− utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, przebudowy, 

modernizacji, z jednoczesnym porządkowaniem użytkowanego terenu. 

Możliwość restrukturyzacji zakładów, w tym poprzez ich podziały, zmianę 

profilu działania, podziału terenów dla nowych inwestorów oraz 

przystosowywanie niewykorzystanych obecnie terenów dla potrzeb 

przemysłowych i usługowych, 

Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany Strona 84
—————————————————————————————————————————————————————————



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

83

− możliwość lokalizowania nowych obiektów kubaturowych, przy uwzględnieniu 

wymagań wynikających z technologii produkcji lub składowania, 

− dopuszcza się funkcję usługową oraz mieszkaniową jako uzupełniającą, jeżeli 

wynika to z charakteru prowadzonej działalności lub potrzeb dozoru, 

− zalecana minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10 % pow. działki, 

− odprowadzanie ścieków winno następować do kanalizacji gminnej, a za 

niedopuszczalne uznaje się rozsączanie nieoczyszczonych ścieków w gruncie 

lub spuszczanie ich do cieków lub urządzeń melioracyjnych. W przypadku 

wytwarzania ścieków technologicznych, powinny one podlegać neutralizacji 

w miejscu powstawania przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i 

odbiornika, 

− konieczność zapewnienia miejsc parkingowych oraz możliwości 

manewrowania samochodami ciężarowymi. 

 
W ustaleniach zmiany Studium wyodrębniono tereny potencjalnej lokalizacji 

specjalnej strefy ekonomicznej (PSE) powiązanej z projektowaną autostrada A1 za 

pośrednictwem węzła „Zawodzie”, z preferencją lokalizacji zamierzeń 

przemysłowych i logistycznych wymagających znacznych powierzchni, oraz z 

utrzymaniem powierzchni biologicznie czynnej jak dla terenów przemysłowo-

magazynowych (P). 
 
4. Dla terenów o podstawowym przeznaczeniu jako tereny upraw polowych (RP), 
(RP1),  łąk (RŁ)  ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

− utrzymanie istniejących upraw polowych, zadrzewień śródpolnych, cieków, 

urządzeń melioracyjnych, 

− stosowanie nawozów, w tym gnojowicy w sposób, który nie powoduje 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska na podstawie 

przepisów odrębnych, 

− dopuszcza się lokalizowanie urządzeń związanych z infrastruktura techniczną i 

drogową, przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

− dopuszcza się powierzchniową eksploatację kopalin, gdy spełnione są łącznie 

następujące warunki: grunty rolne posiadają niską klasę bonitacyjną; 

eksploatacja powinna odbywać się w sposób zgodny z przepisami odrębnymi 
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(w tym – po udokumentowaniu złóż i uzyskaniu stosownej koncesji), z 

zachowaniem zasięgu ewentualnego oddziaływania powierzchniowej 

eksploatacji na środowisko i zdrowie ludzi do granic terenu, do którego 

podmiot eksploatujący kopaliny posiada tytuł prawny oraz w sposób nie 

naruszający innych przepisów odrębnych, a także interesów osób trzecich I 

interesu publicznego. Po zakończeniu eksploatacji teren powinien być 

zrekultywowany na cele rolne lub leśne. 

− w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych na obszarze 

wyposażonym w urządzenia melioracyjne, inwestor zobowiązany jest do 

zabezpieczenia bądź przebudowy istniejących systemów melioracyjnych w 

porozumieniu z właściwym zarządcą urządzeń melioracyjnych, 

− zapewnienie możliwości dojazdu do każdego wydzielonego pola lub łąki. 

 

5. Dla terenów o podstawowym przeznaczeniu jako tereny  zieleni urządzonej (ZP) 

ustala się następujące zasady zagospodarowania: 

− utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej i krzewów ozdobnych, 

− możliwość urządzenia placów zabaw, lokalizowania obiektów małej 

architektury i sanitariatów itp., 

− utrzymanie dotychczasowej formy użytkowania terenu w formie ogródków 

działkowych, 

− możliwość lokalizowania funkcji usługowej (gastronomii, handlu) jako funkcji 

towarzyszącej. 

 

6. Dla terenów o podstawowym przeznaczeniu jako tereny  ogrodów działkowych 

(ZD) ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

− utrzymanie dotychczasowej formy użytkowania, 

− możliwość lokalizowania obiektów małej architektury oraz urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej, 

− możliwość przekształcenia w tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej, 

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna 80%. 
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7. Dla terenów o podstawowym przeznaczeniu jako tereny  cmentarzy (ZC) ustala 

się następujące zasady zagospodarowania:  

− możliwość lokalizowania obiektów i zaplecza - urządzeń sanitarnych, 

socjalnych itp., 

− dla obiektów sakralnych oraz cmentarzy objętych rejestrem bądź ewidencją 

zabytków, obowiązują uzgodnienia z WKZ, dla działań inwestycyjnych. 

 
8. Dla terenów o podstawowym przeznaczeniu jako tereny leśne (ZL) ustala się 

następujące zasady zagospodarowania: 

− utrzymanie terenów leśnych jako istotnego elementu systemu ekologicznego, 

− obowiązujący zakaz degradacji stosunków wodnych, ochrona zasobów 

glebowych, działania inwestycyjne zgodnie z planami urządzenia lasu, 

tworzenie ekotonów na obrzeżach lasu, a także wzdłuż dróg i cieków.   

 
9. Dla terenów o podstawowym przeznaczeniu jako tereny zalesień (ZLZ) ustala się 

następujące zasady zagospodarowania: 

− utrzymanie dotychczasowego użytkowania rolniczego do czasu 

przeprowadzenia zalesień, 

− utrzymanie istniejących oczek wodnych i cieków. 

 
10. Dla terenów o podstawowym przeznaczeniu jako tereny wód 

powierzchniowych i cieków (WS) ustala się następujące zasady 

zagospodarowania:.  

− utrzymanie rzek wraz z dopływami. Wprowadza się zakaz likwidacji rowów, 

zakoli, zbiorników i oczek wodnych z jednoczesnym zakazem ich 

zanieczyszczania i ograniczania dostępu do nich, 

− zakaz przegradzania dolin rzecznych, 

− użytkowanie wód otwartych do celów rekreacyjnych i sportowych, urządzanie 

łowisk komercyjnych i stawów hodowlanych musi być poprzedzone zgodą 

zarządcy wód i terenów przyległych, 
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− możliwość lokalizacji urządzeń służących regulacji rzeki oraz ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Tereny wyłączone spod zabudowy to: 

− tereny leśne i rolne (dobrych klas bonitacyjnych), które nie posiadają zgody na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne. 

Warunkiem wystąpienia o wyżej wymienioną zmianę jest opracowanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− tereny chronione przepisami odrębnymi, w tym obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodzią. 

 

 
XIII. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW 
 

Obiekty i obszary środowiska przyrodniczego, podlegające ochronie, podano i 

scharakteryzowano  w części dotyczącej uwarunkowań rozwoju niniejszego tekstu 

Studium. W niniejszym rozdziale podaje się ustalenia dotyczące ochrony tych 

obiektów i obszarów. 

 
Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” 

Na terenie gminy Poczesna znajduje się niewielki fragment Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd” wraz z otuliną - utworzony Uchwałą WRN Nr XVI/70/82 z dnia 17 

czerwca 1982r, chroniony:  

 Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 18/06 z dnia 18.04. 2006 r. (Dz. U. 

Woj. Śląskiego Nr 51, poz. 1423). 

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd nie posiada aktualnie obowiązującego planu 

ochrony Parku. 

 
Na obszarze Parku, znajdującego się na terenie gminy Poczesna,  jako wytyczne 

na potrzeby opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poczesna, ustala się określone poniżej uwarunkowania i 

kierunki zagospodarowania przestrzennego: 
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1. Zaleca się: 

1) zachowanie wartościowych elementów przyrodniczych, kulturowych i 

krajobrazowych; 

2) uwzględnianie w zapisach m.p.z.p. wytycznych wynikających z ochrony 

walorów krajobrazowych i obowiązujących w najbliższej okolicy standardów 

zabudowy; 

3) cięcia pielęgnacyjne zadrzewień pasowych – wzdłuż dróg i pod liniowymi 

obiektami infrastrukturalnymi prowadzić pod nadzorem służb ochrony 

przyrody; 

4) prowadzenie nadzoru archeologicznego przy wykonywaniu inwestycji 

liniowych związanych z wykopami. 

2. Nie dopuszcza się: 

1) lokalizowania zabudowy letniskowej; 

2) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi; 

3) lokalizowania elementów zagospodarowania terenu i małej architektury 

kolidujących z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem; 

4) składowania odpadów przemysłowych oraz lokalizacji złomowisk; 

5) wydobywania kopalin na powierzchni powyżej 2 ha i w ilości 

przekraczającej 20.000 m3/rok; 

6) wypełniania dołów pochodzenia antropogenicznego przy użyciu 

odpadów z wyjątkiem materiałów autochtonicznych takich jak:– skruszone 

skały, odpadowe piaski i iły, grunt i kamienie, gleba i kamienie, grunt z 

wykopów i pogłębiania, żwir; 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego; 

2) lokalizację urządzeń edukacji ekologicznej; 

3) gospodarcze użytkowanie lasów, łąk i pól, w tym polowanie i zbieranie runa 

leśnego; 
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4) lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej. 

 

Obszar Natura 2000 

Poczesna k. Częstochowy 

Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)Kod Obszaru PLH 240030, 

Dla Obszaru tego leżącego na terenie gminy Poczesna, należy zwrócić szczególną 

uwagę na ochronę rozległych kompleksów łąkowo-leśnych na terenach po 

dawnej eksploatacji rud żelaza. 

Na obszarze tym znajdują się siedliska najwartościowszych przyrodniczo łąk 

trzęślicowych, które są wykształcone typowo i dobrze zachowane. Należy 

podkreślić duże bogactwo florystyczne i liczny udział wielu gatunków chronionych 

i rzadkich, takich jak: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goryczka 

wąskolistna, sierpik barwierski i kukułka szerokolistna. 

Obowiązuje utrzymanie istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz 

prowadzenie prac zapobiegających zarastaniu krzewami i drzewami. 

Pomniki przyrody i użytki ekologiczne 

Dla znajdujących się na terenie gminy Poczesna użytków ekologicznych , tj.  

– „Zapadliska” – uznany rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego nr – 

33/96 z dnia 23 grudnia 1996 r. 

– „Zapadliska I” – uznany rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego nr – 

25/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. 

obowiązują  następujące zakazy: 

• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,;  

• uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych;  
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• umieszczania tablic reklamowych.  

Występujący na terenie gminy Poczesna pomnik przyrody – dąb szypułkowy w 

miejscowości Zawodzie, uznany rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody 

Częstochowskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. oraz Obwieszczeniem Wojewody 

Śląskiego z dnia 15 marca 1999 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego nr 8/99, poz. 42) 

podlega trwałemu zachowaniu. 

Wszelkie prace związane z pielęgnacją pomnika przyrody muszą być prowadzone 

pod nadzorem służb ochrony przyrody. 

 

Na terenie gminy Poczesna jako potencjalne obszary wskazane do objęcia 

ochrona, wyróżnić można: 

 
• tereny tworzące Ekologiczny System Obszarów Chronionych obejmujące: 

dolinę rzeki Warty, która stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym 

oraz kompleksy leśne pełniące funkcje głównych powiązań przyrodniczych 

obszaru, Dolina rzeki Warty stanowi istotny element krajobrazu gminy oraz 

ważne ogniwo w systemie powiązań przyrodniczo-klimatyczno-wodnych. 

Wschodnia część gminy Poczesna położona w zasięgu Zespołu Jurajskich 

Parków Krajobrazowych; 

• obszary występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych w utworach 

środkowojurajskich (GZWP Częstochowa W), wskazywanego do wysokiej 

ochrony wód (OWO). 

 

 

XIV. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
 

Dla utrzymania ciągłości historycznej użytkowania obiektów i objętych ochroną 

konserwatorską, najbardziej właściwe jest ustalenie dla nich funkcji nawiązujących 

do pierwotnego przeznaczenia. 
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Stosownie do obowiązujących uwarunkowań prawnych, wszelkie działania na 

terenach objętych ochroną konserwatorską wymagają wydania indywidualnych 

wytycznych konserwatorskich i uzyskania pisemnej zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Dla terenów przylegających do granic parków zabytkowych i cmentarzy, należy 

przyjąć zasadę zagospodarowania zapewniającego ich ekspozycję.  

Wyklucza się realizację zabudowy w strefach eksponowania parków i cmentarzy. 

Obszary cmentarzy wskazuje się do zachowania, porządkowania i rewaloryzacji. 

Dla ochrony cmentarzy należy przyjąć zasadę utrzymania czytelności ich 

usytuowania, także zasadę czytelności układów wewnętrznego rozplanowania 

wraz z ochroną istniejącego drzewostanu. 

W polityce ochrony zabytków  należy uwzględniać także: 

• Zachowanie i eksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego gminy 

Poczesna, 

• Konserwację i przywracanie do stanu właściwego zasobów, składników i 

walorów środowiska kulturowego, 

• Kształtowanie harmonijnego, współczesnego krajobrazu kulturowego z 

uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i regionalnych. 

Ustalenia dotyczące stanowisk archeologicznych i stref ochrony archeologicznej: 

• Realizacja inwestycji wymagających prac ziemnych (w tym zalesienia), na 

obszarze stanowiska archeologicznego, będzie możliwa po wykonaniu 

ratowniczych badań wykopaliskowych; 

• Realizacja inwestycji wymagających prac ziemnych (w tym zalesienia), w 

strefie ochrony stanowiska archeologicznego, wymaga sprawowania 

nadzoru archeologicznego. 

Podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami jest Gminna 

Ewidencja Zabytków. 
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Ochrona środowiska kulturowego  

Obiekty pozostające w ewidencji dóbr kultury winny zostać objęte ochroną na 

mocy prawa miejscowego poprzez zapisy w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przyjmuje się następujące formy ochrony  

Tereny wskazane do ochrony poprzez wprowadzenie do planów miejscowych stref 

ochrony konserwatorskiej. Wszelka działalność w strefach wymaga zasięgnięcia 

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Strefy ochrony konserwatorskiej: 

STREFA B1  - obejmuje teren osiedla fabrycznego d. Fabryki Cementu we 

Wrzosowej, złożonego  z czterech bloków mieszkalnych przy ul. Cementowej 1, 3, 

5, 7.  

Zasady zagospodarowania 

 zachowanie czytelnego układu kompozycyjnego budynków,  

 zaniechanie dobudowy i przebudowy obiektów,  

 zakaz wprowadzania nowych obiektów,  

 utrzymanie istniejących kamiennych elewacji budynków.   

 

STREFA B2 - obejmuje teren założenia dworsko-parkowego Fabryki Cementu we 

Wrzosowej.  

Zachowany element to budynek mieszkalny dawnego właściciela Cementowni. 

Granice założenia wyznaczone przez istniejący starodrzew, zmieniona kompozycja 

założenia, dobudowane nowe obiekty, usunięta grupa drzew, wybetonowana 

płyta.  

 
Zasady zagospodarowania  

 zachowanie formy istniejącego budynku,  

 utrzymanie istniejącego drzewostanu założenia, także wzdłuż alei dojazdowej 

od północy,  
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 w miarę możliwości przywrócenie dawnych osi kompozycyjnych zieleni (jako 

wskazówkę wykorzystać można "Katalog parków woj. katowickiego. 

Wrzosowa. pow. Częstochowa - założenie parkowe").  

 

STREFA B3 - obejmuje zespół willowo-parkowy w Korwinowie, związany z Cegielnią  

Zasady zagospodarowania  

 zakaz usuwania starodrzewu, z wyjątkiem drzew chorych lub zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi,  

 zachowanie budynku i układu parku,  

 w przypadku konieczności wprowadzenia zmian - opracowanie 

kompleksowego projektu adaptacji i rewaloryzacji w szerokim kontekście 

historycznych związków z Cegielnią  i okolicznymi gliniankami.  

 

STREFA B4 - obejmuje pozostałości dawnego zespołu folwarcznego w Hucie 

Starej B 

w postaci podjazdu i pasa zadrzewień wzdłuż wschodniej granicy dawnego 

folwarku, pozostała część znacznie przekształcona przez PGR  

Zasady zagospodarowania  

 zakaz usuwania starodrzewu, z wyjątkiem drzew chorych lub zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi,  

 zachowanie układu podjazdu.  

 

Stanowiska archeologiczne: 

STREFA OW1 - stanowiska archeologiczne w Korwinowie, Słowiku i Zawodziu  

Zasady zagospodarowania  

 prowadzenie wszelkich prac ziemnych, z wyjątkiem typowych prac polowych, 

pod nadzorem archeologicznym.  
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STREFA OW2 - teren występowania domniemanych pozostałości zespołów 

dworskich  i folwarcznych 

 

Zasady zagospodarowania - prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod 

nadzorem archeologicznym.  

 

Strefy ochrony krajobrazu: 

 

Tereny intensywnego nagromadzenia pól szybowych (szczególnie rejon 

miejscowości Bargły) 

Zasady zagospodarowania  

 ochrona istniejących szybów i pól szybowych, 

 możliwość zagospodarowania terenów szybowych z dopuszczeniem 

inwestowania z poszanowaniem ich historycznych wartości. 

 prowadzenie wszelkich prac ziemnych i wykopów pod nadzorem 

archeologicznym dopuszczalna zabudowa i zagospodarowanie terenu pod 

warunkiem czytelnego zachowania szybów, pól szybowych i hałd. 

 

STREFA K - wybrane tereny krajobrazu poprzemysłowego w postaci pól szybowych 

i hałd 

Zasady zagospodarowania  

 zaniechanie dolesiania, 

 dopuszczalna zabudowa i zagospodarowanie terenu pod warunkiem 

czytelnego zachowania szybów, pól szybowych i hałd 

 

OBIEKTY – wpisane do ewidencji zabytków wymienione w części dotyczącej 

uwarunkowań rozwoju.  

Zasady zagospodarowania  

 utrzymanie w dobrym stanie, konserwacja,  
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 w przypadku konieczności rozbiórki wszystkich obiektów ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków ,należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną 

zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Na terenie gminy Poczesna obowiązuje zachowanie wartościowych zadrzewień i 

zakrzewień charakterystycznych dla krajobrazu oraz zalecenie wprowadzania 

gatunków rodzimych drzew i krzewów. 

Należy utrzymać i zagospodarować hałdy pokopalniane i wyrobiska 

charakterystyczne dla lokalnego krajobrazu, w tym szczególnie szybowiska. 

 

 

XV. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
 

XV.1. Kierunki rozwoju komunikacji 

 
System komunikacyjny gminy, podobnie jak w stanie istniejącym – również w 

przyszłości składać się będzie z podsystemów (i sieci komunikacyjnych): 

komunikacji zbiorowej i komunikacji indywidualnej. 

Komunikacja zbiorowa obejmować będzie linię kolejową i linie autobusowe 

znaczenia lokalnego oraz regionalnego i międzyregionalnego. 

Komunikacja indywidualna identyfikuje się generalnie z siecią drogowo-uliczną i 

rowerową. 

 

XV.1.1. Cele rozwoju systemu komunikacyjnego 

 
Cele rozwoju systemu komunikacyjnego przyjęte w oparciu o analizy i 

uwarunkowania stanu i zamierzenia przekształceń w poszczególnych elementach 

układu komunikacyjnego oraz w powiązaniu z kierunkami rozwoju przestrzennego 

gminy przedstawiają się następująco: 

1) Dostosowanie systemu komunikacyjnego do oczekiwań i potrzeb w zakresie 

obsługi komunikacyjnej, w tym potrzeb powiązań funkcjonalnych i potrzeb 

ilościowych przewozów, z zachowaniem wymogów i oczekiwań wynikających 
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z kształtowania właściwego układu przestrzennego, ochrony środowiska, 

ochrony i zachowania wartości kulturowych. 

2) Dostosowanie sieci uliczno-drogowej do potrzeb obsługi terenów o różnych 

funkcjach zagospodarowania przestrzennego, w tym do potrzeb 

wzrastającego ruchu samochodowego. 

3) Poprawa (podniesienie) standardów obsługi komunikacyjnej, w tym 

parametrów znacznej części układu komunikacyjnego – dróg i ulic oraz 

skrzyżowań. 

4) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

5) Poprawa, w tym jakościowa, powiązań z siecią dróg zewnętrznych. 

Zapewnienie powiązań z planowanymi (i realizowanymi) drogami ruchu 

szybkiego (autostradą). 

6) Uzupełnienia i przekształcenia istniejących powiązań uliczno-drogowej sieci 

wewnętrznej (lokalnej) z układem drogowym o znaczeniu regionalnym i 

krajowym. 

7) Rozwój sieci ścieżek rowerowych i preferowanie ruchu rowerowego. 

8) Rozwój i poprawa standardów obsługi komunikacją zbiorową. 

 

XV.1.2. Ogólne zasady w działaniach w procesie przekształceń i rozwoju systemu 
komunikacyjnego 
 

1) Utrzymanie (i promowanie) trakcji autobusowej w bezpośredniej obsłudze 

obszaru gminy. 

2) Adaptacja istniejących terenów kolejowych. Utrzymanie istniejącego 

przystanku Korwinów.  

3) Rozwój sieci ścieżek rowerowych. 

4) Rozbudowa sieci drogowej w obszarze gminy, a w szczególności: 

− uzupełnienie brakujących połączeń, 
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− realizacja odcinków dla ruchu ciężarowego, eliminującą uciążliwości 

dla zabudowy. 

5) Poprawa parametrów ulic i dróg poprzez przebudowę i modernizację. 

6) Poprawa parametrów skrzyżowań poprzez przebudowę i ewentualną 

realizację sygnalizacji świetlnej. 

7) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę chodników 

dla pieszych, stosowanie barier ochronnych, realizację utwardzonych i 

ulepszonych poboczy, szerokie stosowanie właściwego oznakowania i 

organizacji ruchu. 

8) Uwzględniać wymogi i uwarunkowania wnoszone i ustalane przez zarządców 

poszczególnych kategorii dróg. 

9) Uwzględniać wymogi warunków technicznych dla dróg publicznych. 

10) Zachowywać rezerwy terenu dla nowych i rozbudowywanych ulic i dróg 

przewidywanych (planowanych) do budowy zgodnie z wymogami 

technicznymi w zakresie pasów drogowych (korytarzy komunikacyjnych) dla 

poszczególnych klas technicznych. 

11) Zapewniać odpowiednią obsługę parkingową poprzez wymaganie realizacji 

odpowiedniej liczby miejsc postojowych w zależności od funkcji i programu 

zagospodarowania terenu (zainwestowania). 

 

XV.1.3. Powiązania zewnętrzne gminy 

 
Powiązania zewnętrzne gminy zapewnione będą następująco: 

• poprzez sieć drogową, w tym przede wszystkim drogą krajową Nr 1 (DK1) i 

drogi wojewódzkie Nr 904 i Nr 791, oraz pośrednio poprzez autostradę A1 – 

węzeł „Zawodzie” w Częstochowie, 
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• poprzez linię kolejową Warszawa – Częstochowa – Katowice i Katowice – 

Warszawa (tzw. CMK); bezpośrednio poprzez przystanek Korwinów, a 

pośrednio poprzez dworce w Częstochowie i Zawierciu, 

• poprzez linie autobusowe w relacjach krajowych i regionalnych, chociaż 

wymaga to korzystania z dworców autobusowych w Częstochowie i 

Zawierciu. 

 

XV.1.4. Komunikacja zbiorowa 

 
Podsystem komunikacji zbiorowej składać się będzie z komunikacji zbiorowej 

znaczenia lokalnego, tj. podmiejskich linii autobusowych z Częstochowy (MPK 

Częstochowa), linii autobusowych i busowych lokalnego (bliskiego) zasięgu oraz 

komunikacji zbiorowej „zewnętrznej” realizującej obsługę podróży w skali 

województwa i kraju, tj. linii kolejowej i linii autobusowych relacji krajowych. 

 
1. Linie autobusowe podmiejskie z Częstochowy oraz lokalne linie autobusowe (w 

tym głównie PKS) i linie busowe będą korzystać z szerokiej sieci przystanków 

zlokalizowanych na sieci ulic gminnych i powiatowych. Linie i przystanki będą 

podlegać systematycznemu rozwojowi w nawiązaniu do wzrostu terenów 

zurbanizowanych i rozwoju sieci uliczno-drogowej. Sieć uliczno-drogowa oraz 

przystanki podlegać będą systematycznej modernizacji (i przebudowie) dla 

poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz poprawy standardów obsługi 

pasażerów. Powinno to dotyczyć między innymi budowy zatok przystankowych, 

budowy chodników w ciągach ulic, wyposażenia przystanków w wiaty itp. 

 
2. Przyjmuje się zachowanie linii, stacji i przystanków oraz terenów kolejowych. 

Obsługa podróży w skali kraju i skali międzyregionalnej dokonywać się będzie 

poprzez dworce w Częstochowie i Zawierciu. 

Dopuszcza się możliwość przekształceń sposobu zagospodarowania i użytkowania 

terenów komunikacji kolejowej zmierzających do ich bardziej efektywnego 

wykorzystania. Pożądanymi kierunkami przekształceń dla terenu w rejonie stacji 
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Częstochowa Mirów są funkcje związane z transportowaniem i składowaniem, 

lokalizacja głównego węzła przeładunkowego. 

 
3. Komunikacja autobusowa w relacjach krajowych i międzyregionalnych będzie 

dostępna poprzez dworce autobusowe w Częstochowie i Zawierciu. 

 

4. Podsystem komunikacji indywidualnej, obsługującej ruch pieszy, ruch 

samochodowy oraz motocyklowy i rowerowy, reprezentowany będzie przede 

wszystkim przez układ uliczno-drogowy. 

 
5. Zasady kształtowania układu uliczno-drogowego, którego głównym elementem 

pozostaje sieć uliczno-drogowa, formułuje się następująco: 

1) Główne elementy sieci drogowej stanowić będą drogi znaczenia krajowego i 

międzyregionalnego, tj. drogi ruchu szybkiego – autostrada A1, droga krajowa 

Nr 1 (DK1) oraz drogi wojewódzkie Nr 904 i Nr 791. Przebiegu dróg krajowych i 

wojewódzkich nawiązane są zarówno do dotychczasowych ustaleń – dotyczy 

to przewidywanego korytarza komunikacyjnego dla autostrady A1, jak również 

istniejących przebiegów drogi krajowej Nr 1 i dróg wojewódzkich Nr 904 i Nr 

791. 

2) Podstawowy układ uliczno-drogowy gminy, w tym z funkcją bezpośredniej 

obsługi, stanowić będzie sieć ulic powiatowych oraz ważniejszych ulic 

gminnych. Istotnym stymulatorem dla tej sieci będą połączenia sieci uliczno-

drogowej podstawowego z drogami znaczenia zewnętrznego, tj. autostradą 

A1, drogą krajową Nr 1 i drogami wojewódzkimi. Należy tu wskazać 

niezbędność połączenia z węzłem autostradowym „Zawodzie” autostrady A1 

z ul. Gościnną w Częstochowie oraz utrzymanie istniejących: węzła i 

skrzyżowań w ciągu drogi krajowej Nr 1. Ważną formułą będzie respektowanie 

kompetencji zarządców dróg poszczególnych kategorii (krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych) w zakresie dostępności do tych dróg poprzez 

zjazdy do obiektów i posesji. 
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3) Sieć ulic gminnych, ale także powiatowych, zapewniać będzie bezpośrednią 

obsługę zainwestowania i zagospodarowania. W studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się tylko niektóre 

ulice z sieci ulic gminnych, uznane za istotne dla kształtowania i obsługi 

jednostek w strukturze zagospodarowania i zainwestowania.  

 

XV.1.5. Charakterystyka, zalecenia i zasady kształtowania istotnych tras sieci 
uliczno-drogowej 
 

A) Autostrada A1 

Wskazuje się rezerwę korytarza dla realizacji autostrady. Jej budowa 

pozostaje w kompetencjach GDDKiA. Niezbędne jest połączenie do węzła 

„Zawodzie” w Częstochowie”. 

 

B) Droga krajowa Nr 1 (DK1), klasyfikowana jako dwujezdniowa droga główna 

ruchu przyspieszonego GP2/2, o przebiegu w nawiązaniu do stanu 

istniejącego.  

Wskazana jest modernizacja drogi poprzez dobudowę pasów awaryjnych, 

natomiast przebudowa skrzyżowań poprzez poszerzenia wlotów na 

skrzyżowaniach zależna będzie od wzrostu ruchu i struktury ruchu. 

Zagadnienie to stanie się ważne w aspekcie właściwej sprawności i 

bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach. 

Ponadto, po zachodniej stronie DK1 na odcinku od ul. Piaskowej do 

istniejącego węzła w Nowej Wsi przewiduje się nową drogę dla obsługi 

istniejących i rozwijanych terenów o funkcjach usługowych i handlowych. 

 

C) Drogi wojewódzkie Nr 904 i Nr 791, klasyfikowane jako drogi główne 

jednojezdniowe – G1/2, o przebiegu w nawiązaniu do stanu istniejącego. 

Uzasadniona staje się modernizacja skrzyżowań  z drogami niższych kategorii 

i klas, oraz modernizacja w celu uzyskania parametrów właściwych dla drogi 

(ulicy) głównej. Istotną sprawą jest budowa chodników dla pieszych. 
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Zagadnienie obsługi przylegających posesji i obiektów może być 

rozpatrywane indywidualne, z tym że istniejące zjazdy (dostępność) powinny 

być honorowane. 

 

D) Drogi powiatowe 

1) Droga Nr DP1054S relacji Częstochowa – Nierada – Rudnik, prowadzona 

ulicami: Białą i Pustą, klasyfikowana jest jako droga (ulica_ zbiorcza – 

Z1/2. Przebieg drogi w nawiązaniu do istniejącego. Niezbędna jest 

przebudowa i modernizacja drogi do parametrów właściwych dla klasy 

zbiorczej, w tym poszerzenia jezdni i budowa chodników. 

2) Droga Nr DP1056S relacji Młynek – Poczesna prowadzona ulicami: 

Wiosenną, Łąkową i Południową klasyfikowana jest jako ulica (droga) 

zbiorcza – Z1/2. Przebieg drogi (ulicy) w nawiązaniu do istniejącego. 

Wskazana jest przebudowa i modernizacja do parametrów właściwych 

dla klasy zbiorczej. Przyjmuje się eliminację ruchu po drodze – pojazdów 

obsługujących (ciężarowych) Regionalne Składowisko Odpadów, co 

wymaga budowy nowej drogi zbiorczej po południowej stronie terenów 

zabudowy miejscowości Poczesna na odcinku od ul. Wierzbowej – do 

wydłużenia ulicy Chabrowej. 

3) Droga Nr DP1057S relacji Wrzosowa – Huta Stara B – Huta Stara A – 

Poczesna prowadzona ulicami: Długą, Główną, Tkacką i Chabrową 

klasyfikowana jest jako droga zbiorcza – Z1/2. Wskazana jest 

przebudowa i modernizacja do parametrów odpowiednich dla klasy 

zbiorczej, w nawiązaniu do istniejącego przebiegu. 

4) Droga Nr DP1058S relacji Brzeziny Nowe – Huta Stara B prowadzona ulicą 

Staszica i Sabinowską, klasyfikowana jest jako ulica (droga) zbiorcza – 

Z1/2. Wskazana jest modernizacja ulicy (drogi) do parametrów 

właściwych dla klasy zbiorczej, w nawiązaniu do dotychczasowego 

przebiegu. 
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5) Droga Nr DP1062S relacji Wrzosowa – Słowik – Korwinów – Poczesna 

prowadzona ulicami: Leśną, Źródlaną, Okólną, Strażacką i Handlową, 

klasyfikowana jest jako ulica (droga) zbiorcza – Z1/2. Przebieg drogi w 

nawiązaniu do stanu istniejącego. Niezbędna jest przebudowa i 

modernizacja drogi (ulic) do parametrów odpowiednich dla klasy 

zbiorczej, w tym poszerzenie jezdni, budowa chodników. 

6) Droga Nr DP1010S relacji Częstochowa – Dębowiec – Choroń, o 

przebiegu przez tereny leśne. Adaptacja stanu. 

 

E) Nowe ulice (drogi) zbiorcze 

Dodatkowe nowe (drogi) ulice zbiorcze wynikają z potrzeb związanych z 

ruchem ciężarowym do Regionalnego Składowiska Odpadów oraz obsługi 

nowych rozwijanych funkcji zainwestowania, a przede wszystkim Strefy 

Rozwoju Gospodarczego (rejon A1 i Nierady), Centrami Usługowo-

Handlowymi oraz terenów mieszkaniowych. Ważną cechą jest tu tendencja 

ograniczania dostępności (w obsłudze) do drogi DK1. 

1) Projektowana droga wzdłuż autostrady A1 na odcinku od drogi 

wojewódzkiej DW904 – do granicy z gminą Konopiska – i dalej do węzła 

autostrady A1 „Zawodzie” w Częstochowie. Droga klasyfikowana jest 

jako jednojezdniowa zbiorcza – Z1/2. 

2) Wydłużenie ulicy Wiosennej od ul. Pustej – do rejonu autostrady A1 – 

zbiorcza – Z1/2. 

3) Południowe obejście Poczesnej, ulica Wierzbowa – do wydłużenia ulicy 

Chabrowej – Z1/2. 

4) Wydłużenie ulicy Chabrowej na odcinku od ul. Południowej – do ul. 

Kwiatowej (DW904) – Z1/2.  

5) Południowe obejście Brzezin i Wrzosowej na odcinku od ul. Białej – z 

wykorzystaniem ulicy Orzeszkowej – do zachodniego obejścia Centrów 

Handlowo-Usługowych w miejscowości Nowa Wieś – Z1/2. 
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6) Zachodnia obwodnica terenów Centrów Handlowo-Usługowych w 

Nowej Wsi na odcinku od południowej obwodnicy Wrzosowej (ppkt 5) – 

do ulicy Południowej w Poczesnej – Z1/2. 

7) Ulica (droga) w strefie między Regionalnym Składowiskiem Odpadów a 

osiedlami Huta Stara A i Huta Stara B, na odcinku od skrzyżowania ulic 

Łąkowej i Wierzbowej do planowanej obwodnicy Brzezin – Z1/2. 

 
F) Drogi gminne 

W niniejszym opracowaniu „zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna” uwzględnia się 

wybrane drogi (ulice) gminne, uznane za istotne dla kształtowania 

podstawowych struktur zagospodarowania przestrzennego oraz 

kształtowania obsługi komunikacyjnej tych struktur. Takie (drogi) ulice 

gminne, klasyfikuje się jako lokalne – L oraz wyjątkowo zbiorcze – Z.  

Cała sieć ulic (dróg) gminnych klasyfikowana w większości jako ulice lokalne 

– l i dojazdowe – D, a wyjątkowo jako ulice zbiorcze – Z – zapewniają 

podstawową, bezpośrednią obsługę zagospodarowania i zainwestowania, 

a w tym posesji i obiektów. 

Zdecydowana większość istniejących ulic (dróg) gminnych wymaga 

modernizacji i przebudowy – doprowadzania do odpowiednich parametrów 

– zgodnie z wymogami warunków technicznych dla dróg (ulic) publicznych. 

Proponuje się także nowe ulice. 

 
Zalecenia i zasady kształtowania dla ulic (dróg) gminnych ujętych w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

1) Ulica Polna klasyfikowana jako zbiorcza – Z1/2, jednojezdniowa w 

nawiązaniu do istniejącego przebiegu. Wymaga przebudowy do 

parametrów odpowiednich dla klasy zbiorczej. 

2) Ulica Gminna klasyfikowana jako zbiorcza – Z1/2. 
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3) Istniejące ulice klasyfikowane jako ulice lokalne – L: Ogrodowa, 

Fabryczna, Spacerowa, Równoległa, Stacyjna, Jesienna, Ceramiczna, 

Młyńska, Hutnicza, Częstochowska, Długa, Wolności, Strażacka (od 

Wolności – do Bankowej), Bankowa, Cmentarna, Górnicza, Szkolna (w 

Poczesnej), Nadrzeczna, Zworowa, Pszenna, Rolnicza, Wesoła, Górna, 

Szkolna (we Wrzosowej), Jaśminowa, Tkacka (Huta Stara A od Lipowej 

do Konwaliowej), Konwaliowa, Zakole, Świerkowa, Leszczynowa, 

Kasprowicza, Szczytowa, Skośna, Błękitna. 

4) Nowe ulice klasyfikowane jako ulice lokalne – L: 

− wydłużenie ulicy Hutniczej do ul. Źródlanej, 

− ulica w planowanym osiedlu Nierada Południe na odcinku od Pustej 

do Prostopadłej, 

− ulica w planowanym osiedlu Michałów Północ na odcinku od 

Leszczynowej do Wierzbowej, 

− ulica planowana po wschodniej stronie DK1 od węzła w Nowej Wsi do 

ulicy Strażackiej w Poczesnej, 

− planowana ulica w obszarze rozwojowym Centrum Usługowo-

Handlowego „Nowa Wieś – Poczesna”, 

− ulica w planowanym osiedlu Wrzosowa Południe na odcinku od 

Długiej do planowanej ulicy łączącej z południową obwodnicą 

Wrzosowej. 

5) Ulica łącząca południową obwodnicę Wrzosowej z ulicą planowaną w 

osiedlu Wrzosowa Południe. 

Po zachodniej stronie drogi DK1 niezależnie od istniejącego węzła w 

Nowej Wsi przewiduje się obsługę terenów istniejących i planowanych o 

funkcjach usługowo-handlowych – poprzez zjazdy i włączenia 

istniejących ulic na prawo skrętach, na warunkach uzgodnionych z 

zarządcą drogi. 

Drugostronna obsługa komunikacyjna terenów usługowo-handlowych 

przewidziana jest od obwodnicy zachodniej opisanej w pkt. E.6. 
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XV.1.6. Trasy rowerowe 

 
Utrzymuje się dotychczasowe trasy rowerowe, w tym zamieszczone jako główne w 

Koncepcji dróg rowerowych województwa śląskiego, tj.: 

− trasa nr 5: Katowice – Będzin – Strąków – Cynków – Woźniki – Rudnik Wielki 

– Starcza – Zawisna – Bargły – Pustkowie – Poczesna – Brzeziny Wielkie – 

Brzeziny Małe – Częstochowa; 

− trasa nr 22: Częstochowa – Radków – Słowik – Korwinów – Skrajnica – 

Olsztyn – Zaborze – Trzebniów – Kroczyce – Łazy – Sławków; 

− trasa nr 591: Korwinów – Poczesna – Wanaty – Osiny – Poraj – Zaborze – 

Janów – Lelów – Irządze – Pradła – Przyłubsko. 

 

 

XVI. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

XVI.1. Zaopatrzenie w wodę 

 
Istniejące źródła zaopatrzenia i przepustowość magistral umożliwiają dalszy rozwój 

urbanizacji gminy.  

Sieć wodociągowa na potrzeby bytowo-gospodarcze i p.poż. będzie sukcesywnie 

rozbudowywana na bazie istniejącego układu w miarę narastania potrzeb 

wynikłych ze zwiększenia intensyfikacji zabudowy i objęciem urbanizacją nowych 

terenów, jak również dla objęcia mieszkańców dotychczas nie podłączonych. 

Zaopatrzenie wodne p.poż. dla obszarów leśnych rozwiązywane będzie poprzez 

realizację otwartych zbiorników. 

Źródłem zaopatrzenia w wodę mogą być nadal wodociągi częstochowskie bądź 

wykonanie ujęć własnych na terenie gminy. 
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XVI.2. Odprowadzanie ścieków 

 
Istnieje pilna potrzeba dalszej realizacji zorganizowanych systemów zbiorowego 

odprowadzania ścieków, w tym: 

− kontynuacji budowy sieci kanałów sanitarnych w miejscowościach: Wrzosowa, 

Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe i Sobuczyna z odprowadzeniem ścieków do 

oczyszczalni ścieków w Częstochowie,   

− realizacji planowanej sieci kanalizacyjnej we wsiach Bargły, Szymczyki, 

Michałów, Mazury, Młynek i Nierada z odprowadzeniem do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesna, 

− rozważenie lokalizacja oczyszczalni ścieków w północno-wschodniej części 

gminy wraz z układem sieciowym obejmującym wsie: Słowik, Korwinów, Nowa 

Wieś, Zawodzie i nieskanalizowane dotychczas części wsi Poczesna i 

Wrzosowa.  

 
Na terenach nowych zainwestowań sieć kanalizacyjna będzie budowana 

wyprzedzająco w stosunku do zabudowy kubaturowej. 

Kanalizacją scentralizowaną przewiduje się objąć co najmniej 90 % mieszkańców 

gminy. Do czasu realizacji układów sieciowych mieszkańcy będą nadal korzystać 

ze zbiorników bezodpływowych, traktując to jako rozwiązanie tymczasowe i z 

zastrzeżeniem wywozu ścieków tylko przez koncesjonowanych przez gminę 

przewoźników do najbliższej oczyszczalni. 

Dla posesji oddalonych od głównych koncentracji zabudowy, gdzie realizacja 

ciągów sieciowych nie będzie przewidziana ze względów ekonomicznych, 

dopuszcza się pozostawienie zbiorników bezodpływowych j.w. lub realizację 

oczyszczalni przydomowych przy korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą nadal przez spływ 

powierzchniowy i infiltracją do gruntu. Ścieki deszczowe z zanieczyszczeniami 

ropopochodnymi (z ciągów komunikacyjnych, placów, parkingów, baz 

transportowych, warsztatów samochodowych, stacji paliw) po oczyszczeniu będą 

odprowadzane w sposób zorganizowany poprzez zamknięte bądź otwarte 
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systemy kanalizacyjne. Dotyczy to również odpływów o charakterze 

przemysłowym. Wody opadowe umownie czyste bądź poddane oczyszczeniu 

preferuje się wykorzystać na miejscu na potrzeby gospodarcze w ciągach 

zamkniętych, rozsączyć w gruncie, a jeżeli nie będzie to możliwe, retencjonować i 

odprowadzić do odbiornika po przejściu fali opadów.  

 

XVI.3. Gospodarka odpadami 

 
Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” gmina 

Poczesna (wraz z innymi gminami) zaliczona jest do 11-go rejonu, w którym będzie 

prowadzona wspólna gospodarka odpadami. 

Funkcję centralnego obiektu gospodarki odpadami pełni Zakład 

Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie, eksploatowany przez 

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. 

 
Na terenie gminy zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych o zasięgu 

regionalnym. 

 

Składowisko odpadów komunalnych w Młynku-Sobuczynie 

Składowisko to jest eksploatowane przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. Powierzchnia przeznaczona pod składowisko wynosi 128 ha 

powierzchni i jest głównym składowiskiem odpadów komunalnych subregionu 

północnego woj. śląskiego.  

Każda nowo budowana kwatera składowa czy też inny obiekt do 

zagospodarowania odpadów musi uzyskać odrębne pozwolenie na budowę. 

Aktualnie kwatera nr 1 o powierzchni 16,8 ha jest zamknięta i prowadzone są 

prace rekultywacyjne, natomiast kwatera składowa II, aktualnie dopuszczona do 

eksploatacji w częściach A i B posiada powierzchnie podstawy 7,77 ha. 

Zlokalizowane jest na terenie niezabudowanym w odległości ok. 500 m od najbliżej 

położonej zabudowy mieszkalnej. Jest to teren powyrobiskowy, po byłej 

eksploatacji kopalnianych rud żelaza. W otoczeniu składowiska występują różnej 
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wielkości i wysokości hałdy powstałe w czasie eksploatacji górniczej pokładów rud 

żelaza w latach 1919-1960, a także łąki, pastwiska i tereny rolne.  

 

W 1987 roku rozpoczęto eksploatację I zadania inwestycyjnego I kwatery 

składowej (nadpoziomowe, pryzmowe).  

I kwatera składowa wybudowana w latach 80 - tych XX wieku, nie posiada izolacji 

syntetycznej podłoża. Druga zaś kwatera, aktualnie eksploatowana, posiada 

uszczelnienie syntetyczne. 

Wokół składowiska odpadów systematycznie budowany jest pas zieleni izolacyjno-

ochronnej złożonej z drzew i krzewów realizowany w oparciu o projekt pasa zieleni. 

W latach 2004-2009 wszystkie odpady zmieszane, zebrane na terenie gminy 

Poczesna zostały zdeponowane na Składowisku Odpadów Komunalnych w 

Młynku-Sobuczynie i tam poddane procesowi unieszkodliwiania lub odzysku. 

Podstawową grupą odpadów unieszkodliwianych na składowisku są odpady 

balastowe powstałe w wyniku segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w 

Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. 

W 2006 roku została uruchomiona instalacja odzysku biogazu na zapełnionej 

części składowiska. W I półroczu 2009 roku nastąpił rozruch Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Młynku Sobuczynie.  

W jego skład wchodzą: 

− sortownia odpadów komunalnych,   

− kompostownia odpadów, 

− stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

− stacja rozdrabniania gruzu budowlanego, 

− miejski punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
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Szczegółowy sposób użytkowania i zagospodarowanie terenu przyległego do 

instalacji określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Negatywne oddziaływanie na środowisko poza terenem, do którego zarządzający 

posiada tytuł prawny, jest prawnie zabronione. 

 
Dla gminy Poczesna określa się następujące kierunki działań: 

− ograniczanie ilości odpadów komunalnych organicznych poprzez ich 

kompostowanie na miejscu, 

− objecie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów, 

− rozszerzenie selektywnej zbiórki o kolejne frakcje, 

− wspieranie mieszkańców w działaniach związanych z usuwaniem azbestu 

przez wyspecjalizowane firmy wybrane przez gminę, 

− podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.  

 

 

XVI.4. Zaopatrzenie w gaz 

 
Istniejąca infrastruktura w zakresie gazownictwa zapewnia możliwość pełnej 

gazyfikacji gminy. Rozwój sieci gazowej uzależniony jest od rozwoju gminy i 

powstawania nowych inwestycji. Nie istnieją techniczne przeszkody do 

przyłączenia nowych odbiorców. Jedynym ograniczeniem mogą być 

ekonomiczne warunki opłacalności inwestycji. 

Ustalenie kolejności realizacji poszczególnych etapów prac należy prowadzić z 

uwzględnieniem stopnia zainteresowania mieszkańców, jak i uzyskanego efektu w 

postaci zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery i podniesienia standardu życia 

mieszkańców. 

Planując realizację obiektów budowlanych w pobliżu istniejącego gazociągu 

wysokiego ciśnienia Ø 250 mm należy zachować odległość 25 m od jego osi do 
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budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz 15 m do budynków 

gospodarczych. 

Nowe odcinki sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia winny być prowadzone 

w pasach drogowych. Szafki gazowe otwierane od strony drogi (ulicy) dla 

budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego lokalizować w linii ogrodzeń. Linia 

ogrodzeń powinna przebiegać w odległości minimum 0,5 m od gazociągu. 

W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych w stosunku do 

istniejących urządzeń gazowych należy uwzględnić przepisy wynikające z Dz. U. Nr 

139 z 7 grudnia 1995 r. 

Odległości podstawowe stacji gazowej od obiektów terenowych powinny być 

równe odległościom ustalonym dla gazociągu zasilającego stację, lecz nie 

mniejsze od poziomego zasięgu zewnętrznej strefy zagrożenia wybuchem ustalonej 

dla tej stacji (Dz. U. Nr 139 z 7 grudnia 1995 r.) 

Plany realizacyjne budowy: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności 

publicznej, obiektów małej architektury, obiektów sportów i rekreacji, parkingów, 

garaży, infrastruktury technicznej, jak również plany dotyczące podziałów 

nieruchomości wymagają każdorazowego uzgodnienia lokalizacji w OGP GAZ – 

SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach. 

Inwestycje typu: 

• modernizacja, remont istniejących odcinków dróg, chodników i rowów 

melioracyjnych, 

• budowa nowych dróg, 

wymagają uzgodnienia szczegółowych warunków budowy. 

 

 

XVI.5. Zaopatrzenie w ciepło 

Obecny stan techniczny i moc istniejących źródeł ciepła w pełni zaspokajają 

potrzeby gminy. Dla ograniczenia potrzeb cieplnych postuluje się objęcie 

termomodernizacją istniejących budynków.  
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Wobec możliwości pełnej gazyfikacji gminy należy preferować wykorzystywanie 

gazu do celów grzewczych. 

Jako równorzędne zaleca się rozwijanie źródeł ciepła opalanych biogazem lub 

biomasą, czy też olejem opałowym niskosiarkowym. 

Większe kotłownie z odcinkami sieci cieplnych mogą mieć miejsce przy obsłudze 

planowanych zespołów zwartego budownictwa mieszkaniowo-usługowego. 

 

XVI.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

 
Rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną podlegać będzie na 

budowie, rozbudowie i modernizacji istniejących sieci dystrybucyjnych średniego i 

niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 

Dla zabudowy mieszkaniowej skoncentrowanej i przedsiębiorstw usługowych i 

wytwórczych zaleca się wykonanie stacji transformatorowych wnętrzowych 

zasilanych liniami kablowymi. Na terenach o niskiej intensywności zabudowy 

realizowane będą (na wydzielonych działkach) stacje transformatorowe słupowe 

zasilane liniami napowietrznymi. 

Linie kablowe średniego napięcia, linie niskiego napięcia oraz linie oświetlenia 

ulicznego winny być lokalizowane w pasach drogowych, przy czym linie sN i nN po 

oddzielnych trasach. 

Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązują pasy technologiczne o 

szerokości (licząc od osi linii w każdą stronę): 220 kV – 35 m, 110 kV – 15 m, 30kV – 

12 m, 15 kV – 7,5 m. 

 
XVI.7. Telekomunikacja 
 
Połączenia telefoniczne następować będą przez rozbudowę stosownie do 

potrzeb urządzeń i sieci telefonicznej z dopuszczeniem różnych operatorów. Należy 

mieć na uwadze obsłużenie planowanych inwestycji oraz rozszerzenie zakresu 

świadczonych usług – w tym dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Równolegle z tradycyjną łącznością stacjonarną rozwijać się będzie system 

telefonii cyfrowej i komórkowej. 

Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany Strona 112
—————————————————————————————————————————————————————————



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

111 

Lokalizacja nowych bazowych stacji przekaźnikowych określana będzie na 

wniosek zainteresowanych operatorów w ramach opracowywanych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

XVI.8. Melioracje 

 

Obowiązkiem ochrony i konserwacji obejmuje się sieć istniejących rowów i innych 

urządzeń melioracyjnych. 

Ewentualna przebudowa urządzeń melioracyjnych może nastąpić przy 

zapewnieniu ich funkcjonowania na terenach sąsiednich po wcześniejszym 

uzgodnieniu z zarządcą tych urządzeń. 

Nowe obiekty mogą powstawać w razie potrzeby po regulacji stosunków 

wodnych w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tych urządzeń. 

 

Dla zapewnienia warunków odpływu wód opadowych i roztopowych oraz 

przewidywanego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych należy zachować 

istniejącą sieć rowów. 

Niniejsze Studium ustala obowiązek ochrony istniejących urządzeń melioracji 

wodnych, które powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Ewentualna zmiana przeznaczenia zmeliorowanych użytków rolnych może 

nastąpić tylko przy braku możliwości innych rozwiązań i po uzgodnieniu z 

właściwym zarządcą tych urządzeń. 

Zajmując część terenów objętych melioracją należy zapewnić sprawne działanie 

systemu na terenach przyległych, pozostających w użytkowaniu rolniczym. 
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XVII. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I 
OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMI 
 

W celu ograniczenia negatywnych skutków wód powodziowych i osuwania się 

wilgotnych mas ziemnych należy bezwzględnie respektować wszelkie zakazy i 

nakazy uprawnionych do tego służb. 

Należy przestrzegać granicy zasięgu terenów zagrożonych powodzią. 

Lokalizacja urządzeń rekreacyjnych na terenach zalewowych, budowa nowych 

obiektów kubaturowych winna być ograniczona do minimum  

 
Art. 82 ustawy o prawie wodnym określa, że obszary bezpośredniego zagrożenia 

powodziowego, to: 

- tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a 

także wyspy i przymuliska;  

- strefa przepływów wezbrań powodziowych określona w planie 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium RZGW, o którym 

mowa w art. 79, 

a także określa, że na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, zabrania 

się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed 

powodzią, w szczególności: wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia 

innych obiektów budowlanych; sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji 

wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element 

zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, 

obwałowań lub odsypisk, a także zmiany ukształtowania terenu, składowania 

materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z 

regulacją lub utrzymywaniem wód oraz utrzymywaniem lub odbudową, 

rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich 

infrastrukturą. 
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Zgodnie z art.79 ustawy Prawo Wodne, dyrektor RZGW sporządza studium ochrony 

przeciwpowodziowej, w którym dokonuje podziału obszarów m.in. na obszary 

potencjalnego zagrożenia powodzią.  

Na terenie gminy Poczesna nie zostały przez Dyrektora RZGW, wyznaczone obszary 

potencjalnego zagrożenia powodziowego i w związku z tym należy posługiwać się 

sformułowaniem zastępczym np. obszary zagrożone wystąpieniem powodzi  

 

Zasięgi wysokich wód na Warcie –  o prawdopodobieństwie występowania p = 1% 

i p = 10%, na odcinku gminy Poczesna, zostały wyznaczone na mapie 

topograficznej  w skali 1 : 10000, arkusze Poraj i Wrzosowa, RZGW w Poznaniu 

(zasięgi tych wód uwidoczniono w kilometrach biegu rzeki – 761+100, 758+000, 

755+550, 754+400 i 751+500). 

Stosownie do art.84 ustawy o Prawie Wodnym, obszary, o których mowa w art. 79 

ust. 2, uwzględnia się przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

W niczym nie ujmując, wyznaczonym obszarom zagrożenia powodziowego, należy 

stwierdzić, iż wybudowanie zbiornika Poraj, wyeliminowało nieomal całkowicie (z 

wyjątkiem stanów ekstremalnych), występowanie zagrożenia powodziowego w 

dolinie rzeki, poniżej przekroju zapory.   

 
Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do rozporządzenia R.M. z dnia 17.12.2002 r. w 

sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących 

własność publiczną (Dz. U. nr 16/2003 poz.149) -  Kamieniczka i Konopka  zaliczone 

zostały do tychże wód, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby 

rolnictwa.  

Sieć hydrograficzną gminy, którą należy zaliczyć do dobrze rozwiniętych (wskaźnik 

gęstości sieci rzecznej = 0,39 km/km2), uzupełniają wody stojące i urządzenia 

melioracyjne. 
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Pierwsze z nich to niezbyt liczne oczka wodne (stawy), w zagłębieniach będących 

pozostałością działalności górniczej i 1 staw hodowlany w Poczesnej o powierzchni 

1 ha. 

Natomiast powierzchnie zmeliorowanych gruntów rolnych, koncentrują się w 

gminie na terenach miejscowości: Michałów, Huta Stara A i B, Nowa Wieś, 

Poczesna, Korwinów i Zawodzie. 

 
Dobrze rozwinięta, choć równocześnie uboga w wodę, sieć hydrograficzna gminy,  

(wskaźnik gęstości sieci rzecznej = 0,39 km/km2), w połączeniu z istniejącym i 

przewidywanym stanem zagospodarowania obszaru przesądzają, iż  głównymi 

zadaniami z zakresu gospodarki wodnej, winny być: 

- utrzymywanie drożności koryt drobnych cieków obszaru i rowów melioracyjnych 

(zbieraczy); w miarę potrzeby ich regulacja lub umacnianie koryt 

- niezabudowywanie terenów sąsiadujących bezpośrednio z korytami cieków i 

rowów, 

- ochrona obszarów źródłowych drobnych cieków obszaru oraz ochrona 

terenów zmeliorowanych przed zabudową, 

- nie dopuszczanie do wygradzania lub przegradzania koryt cieków lub rowów, 

- ochrona nielicznych wód stojących obszaru (stawów i oczek wodnych). 

- inicjowanie i realizacja w możliwie najszerszym zakresie – powierzchniowych 

systemów odprowadzania wód opadowych i systemów ich lokalnego 

retencjonowania, 

- ograniczanie do niezbędnego minimum zabudowy doliny Warty (niezależnie od 

wykluczania zabudowy – przede wszystkim mieszkaniowej, na obszarach 

bezpośredniego zagrożenia powodziowego i obszarach zagrożonych 

wystąpieniem powodzi.  

 
Zmniejszenie zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi może 

nastąpić drogą rozbudowy wałów przeciwpowodziowych, których realizacja 

powinna być prowadzona jako inwestycje celu publicznego.  

 
Na terenie gminy nie występują tereny osuwania się mas ziemnych. 
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XVIII. OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ, W ZŁOŻU KOPALINY, 
FILAR OCHRONNY 
 

Na terenie gminy brak jest terenów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny. 

 

 

XIX. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI, PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REHABILITACJI 
 

XIX.1. Lokalny Program Rewitalizacji gminy Poczesna  

 

Rewitalizowane  obszary w gminie Poczesna. Kryteria wyboru  

Do obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji należy pięć obszarów, 

m.in. tereny poprzemysłowe, powojskowe, zdegradowane tereny zabudowy 

wielorodzinnej. 

• Obszar A: Zdegradowany teren poprzemysłowy w Korwinowie 

  Kryteria wyboru: 

-  Degradacja terenów poprzemysłowych, 

- Wymagająca modernizacji infrastruktura techniczna i drogowa, 

- Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizacje obszarów 

poprzemysłowych, 

- Niewłaściwe zabezpieczenie terenu lub jego brak, 

- Zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na zły stan i dewastacje 

obiektów poprzemysłowych, 

- Zjawisko marginalizacji i patologii społecznej, 

- Wyższy poziom przestępczości. 

• Obszar B: Zdegradowany teren powojskowy w Nieradzie 

Kryteria wyboru: 

- Degradacja terenów powojskowych, 
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- Wymagająca modernizacji infrastruktura techniczna i drogowa, 

- Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizacje obszarów 

powojskowych, 

- Niewłaściwe zabezpieczenie terenu lub jego brak, 

- Zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na zły stan i dewastacje 

obiektów powojskowych, 

- Zjawisko marginalizacji i patologii społecznej, 

- Wyższy poziom przestępczości. 

• Obszar C: Osiedle górnicze w Hucie Starej B 

Kryteria wyboru: 

- Zły stan substancji mieszkaniowej, 

- Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizacje obiektów, 

- Niewłaściwe zabezpieczenie obiektów, 

- Niezadowalający stan infrastruktury technicznej i drogowej, brak 

miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie, 

- Zjawisko marginalizacji i patologii społecznych, 

- Wyższy poziom przestępczości, 

- Wysoka stopa bezrobocia. 

• Obszar D: Osiedle robotnicze we Wrzosowej 

Kryteria wyboru: 

- Zły stan substancji mieszkaniowej, 

- Degradacja budynków objętych ochrona konserwatorska, 

- Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizacje obiektów, 

- Niewłaściwe zabezpieczenie obiektów, 

- Niezadowalający stan infrastruktury technicznej i drogowej, brak 

miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie, 

- Zjawisko marginalizacji i patologii społecznych, 

- Wyższy poziom przestępczości, 

- Wysoka stopa bezrobocia. 
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• Obszar E: Zdegradowany obszar w Korwinowie: Pałac wraz z przyległym 

terenem 

Kryteria wyboru: 

- Zły stan substancji mieszkaniowej, 

- Degradacja budynków objętych ochrona konserwatorska, 

- Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizacje obiektów, 

- Niewłaściwe zabezpieczenie obiektów, 

- Niezadowalający stan infrastruktury technicznej i drogowej, brak 

miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie, 

- Zjawisko marginalizacji i patologii społecznych, 

- Wyższy poziom przestępczości, 

- Wysoka stopa bezrobocia. 

• Obszar F: Osiedle górnicze w Nowej Wsi 

Kryteria wyboru: 

- Degradacja terenów powojskowych, 

- Wymagająca modernizacji infrastruktura techniczna i drogowa, 

- Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje i modernizacje obszarów 

powojskowych, 

- Niewłaściwe zabezpieczenie terenu lub jego brak, 

- Zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na zły stan i dewastacje 

obiektów powojskowych, 

- Zjawisko marginalizacji i patologii społecznej, 

- Wyższy poziom przestępczości. 

 

XIX.2. Tereny wymagające rekultywacji 

 
Do obszarów wymagających rekultywacji na terenie gminy Poczesna zaliczyć 

należy istniejące hałdy. 

Większość  hałd jest zrekultywowana lub znajduje się w toku rekultywacji 

Dotyczy to głównie dużych hałd w miejscowościach: Bargieł, Huta Stara A, Nowa 

Wieś i Słowik. 
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Pozostałe mniejsze hałdy, usypiska itp. są splantowane i zrekultywowane, w części 

wykorzystywane rolniczo.  

Wyrobiska poeksploatacyjne Sobuczyny-Młynka- Mazur, otoczone hałdami, 

wykorzystano do zlokalizowania składowiska odpadów o ponad gminnym zasięgu  

Natomiast na obszarach zapadlisk lub niecek osiadania – w wyniku zmian 

stosunków wodnych, spowodowanych działalnością górnicza, wytworzyły się 

tereny uwodnione lub nadmiernie uwodnione, a fragmentarycznie oczka wodne. 

W części nastąpiła w ich granicach samorzutna, postępująca latami, rekultywacja 

– głównie łąkowa. Umożliwiło to, m.in. powołanie na jednym z takich terenów – 

Obszaru Natura 2000. 

 
Na terenie Brzezin Kolonii w zasięgu dawnej Kopalni Szczekaczka występuje 

potencjalne zagrożenie możliwością wystąpienia szkód górniczych. Wykorzystanie 

powyższego terenu pod zabudowę wymaga wyprzedzających badań, które 

określą wymogi techniczne dla realizacji tej zabudowy.  

 
Rekultywacja terenów zdegradowanych i przekształconych w wyniku długoletniej 

działalności górniczej, jest jednym z najistotniejszych zadań, w problematyce 

ochrony środowiska gminy. 

 

 

XX. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM ORAZ O ZNACZENIU 
PONADLOKALNYM 
 
XX.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

 
1. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym mogą być lokalizowane na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 

podejmowanych zgodnie z procedurą określoną w aktualnych przepisach 

prawa, w zgodności z ustaleniami polityki przestrzennej gminy określonymi w 
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aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Listę inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla obszaru gminy 

ustala Rada Gminy w uchwalanych przez siebie dokumentach, takich jak: 

coroczne budżety, strategie rozwoju, plan odnowy miejscowości, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie 

programy rozwoju infrastruktury technicznej, programy ochrony środowiska. 

 

XX.2.Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym 
 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynikają z jednej strony - 

z przyjętych programów krajowych, wojewódzkich, a z drugiej strony – z propozycji 

samorządu lokalnego, wyrażonych w dokumentach określających i kształtujących 

politykę rozwoju gminy. 

Zadania o znaczeniu ponadlokalnym (Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 68 poz. 2049 z dnia 27 lipca 2004 r.) 

1) Budowa autostrady A-1 (zadanie o znaczeniu ponadlokalnym);, 

2) „Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty. 

Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą” (inwestycja 

celu publicznego); 

3) „Budowa regionalnych obiektów gospodarki odpadami” (zadanie o 

znaczeniu ponadlokalnym). 

 

XXI. ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 
 
W aspekcie wymogów obrony cywilnej i ochrony ludności, należy: 

• Zaniechać zabudowy terenów w rejonach obniżeń dolinnych przyległych do 

rzek oraz zapewnić dojazd do tych rzek pojazdom ciężarowym w sytuacji 

zagrożenia powodziowego, 
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• Zachować strefy ochronne wzdłuż istniejących i projektowanych tras 

komunikacyjnych, z możliwością wykorzystania tych obszarów dla urządzenia 

stosownej zieleni i lokalizacji niezbędnej infrastruktury podziemnej, 

• Wyznaczyć odcinki dróg gdzie możliwa będzie możliwa lokalizacja 

parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, 

• Podjąć stosowne działania w zakresie racjonalnej i oszczędnej eksploatacji 

zasobów wód głębinowych, z uwzględnieniem systemowego 

odprowadzania ścieków sanitarnych z terenów zabudowanych, 

• Zapewnić ochronę sanitarną wody pitnej w strefach ujęć głębinowych z 

zabezpieczeniem ich hermetyczności i osłony przed skażeniami chemicznymi 

a także niezawodności technicznej monitoringu, 

• Ustalić bilans niezbędnych i minimalnych potrzeb wody dla poszczególnych 

sołectw i gminy łącznie, na czas ograniczonych dostaw z przeznaczeniem 

wody pitnej dla ludności oraz wody dla zwierząt, do celów 

przeciwpożarowych i urządzeń specjalnych z jednoczesnym uwzględnieniem 

zasilania ujęć głębinowych w energię elektryczną z ruchomych zespołów 

prądotwórczych, 

• Wykonać zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, przy 

pomocy sieci hydrantowej z hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi, 

• Sieci wodociągowe przeciwpożarowe na terenach miejscowości powinny 

być budowane jako sieci obwodowe o wydajności minimum 10 dm³/s. 

Dopuszcza się budowę rozgałęzień z sieci obwodowej w celu zasilania 

hydrantów zewnętrznych, 

• Zapewnić odpowiednią wydajność wodociągu stanowiącego źródło wody 

dla celów przeciwpożarowych. W przypadku planowania lokalizacji 

zakładów przemysłowych i obiektów wielkokubaturowych wydajność ta 

powinna wynosić minimum 40 dm³/s. 

 

Wszelkie projektowane na obszarze opracowania Studium obiekty o wysokości 
równej i większej od 50 m n.p.t. podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu 
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na budowę zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sz RP, ul. Żwirki i 
Wigury IC, 00-912 Warszawa 65 
 
 
XXII. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W 
TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW 
ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE 
 
Podstawowym celem sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna jest określenie zasad 
długookresowej polityki rozwoju przestrzennego gminy. 
Studium jest jedynym dokumentem planistycznym, który kształtuje politykę 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy w dłuższym okresie czasu. 
 
Dla nowych zespołów terenów budowlanych, wyznaczonych w kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego niniejszego studium, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego mogą być sporządzane etapowo dla 
wyodrębnionych części, w nawiązaniu do istniejącego lub realizowanego 
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i drogi, celem koncentracji działań 
inwestycyjnych z zapewnieniem wymogów ładu przestrzennego. 
 
XXII.1. Obszary objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
 
Dla realizacji polityki przestrzennej niezbędne jest ustalenie szeregu zasad i 
uwarunkowań zagospodarowania terenów w trybie sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Granice terenów wskazanych do 
opracowania planów oznaczono na mapie "Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego" w skali l: l 0.000.  
Obszary objęte obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:  

1) Z uwagi na przepisy odrębne (Art. 14 ust. 7 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym):  
• tereny górnicze w granicach posiadanej koncesji,  
• tereny ofertowe potencjalnych lokalizacji Specjalnej Strefy Ekonomicznej;  

2) Ze względu na istniejące uwarunkowania:  
• tereny wskazane do zagospodarowania wzdłuż DK1 w miejscowościach 

Wrzosowa, Nowa Wieś, Poczesna;  
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• tereny rozwojowe dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej położone w 
zasięgu stref ochrony konserwatorskiej - Wrzosowa, Huta Stara B;  

• tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2.  

 

 

XXII.2. Obszary objęte sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 
 

Rady Gminy Poczesna podjęła w dniu 28 września 2009 r. Uchwałę Nr 260/XXVIII/09 

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Poczesna, z podziałem 

terenu gminy na poszczególne strefy:  

1) Strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny 

Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta 

Stara B, 

2) Strefa II obejmująca część sołectw: Młynek- Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta 

Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe  (w tym fragment miejscowości Sobuczyna), 

3) Strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek- 

Mazury, 

4) Strefa IV obejmująca zasadniczą część sołectw: Huta Stara A, Huta Stara B 

oraz fragment sołectwa Wrzosowa i Brzeziny Kolonia, 

5) Strefa V obejmująca zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment 

sołectwa Huta Stara B, 

6) Strefa VI obejmująca sołectwa: Nowa Wieś z fragmentami sołectwa 

Wrzosowa, 

7) Strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa 

Wrzosowa, 
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8) Strefa VIII obejmująca zasadniczą część sołectwa Poczesna, 

9) Strefa IX obejmująca sołectwo Bargły, 

10) Strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment 

sołectwa Poczesna. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. A.S. Kleczkowski. Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w 
Polsce wymagających szczególnej ochrony. AGH Kraków 1990 r. 

2. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2008 r. 
Państwowy Instytut Geologiczny – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009 r. 

3. Lokalny program rewitalizacji gminy Poczesna na lata 2007- 2013, przyjęty 
Uchwałą nr 53/IX/2007 Rady Gminy Poczesna z dnia 28.06.2007r. 

4. Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Sobuczynie gmina Poczesna, przy ulicy Konwaliowej 1 (raport za 2009 rok), 
wykonany przez Zakład Inżynierii Środowiska „Eko Projekt” Sp. z o.o. w Pszczynie 
w 2010 r. 

5. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Poczesna, wykonane przez I. 
Maszczyńską w 2003 r. 

6. Opracowanie Ekofizjograficzne gminy Poczesna, wykonane na  potrzeby 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Poczesna, TEREN, Łódź, 2010r. 

7. Plan Gospodarki Odpadami (PGO) dla Gminy Poczesna - Uchwała Nr 
141/XXI/04 z dnia 29.12.2004 r. ,wraz z aktualizacją z 2006r. 

8. Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Częstochowy na lata 2004 – 2015, 
zatwierdzony Uchwałą Nr 429/XXXVIII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 
19.01.2009 r. 

9. Powszechna Inwentaryzacja Przyrodnicza Gminy Poczesna, wykonana przez 
Zakład Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego i Wojewódzkie 
Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie w 1992 r. 

10. Program małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko, Uchwała nr II/43/1/2006 Sejmiku Woj., Śląskiego  z 
dnia 16 stycznia 2006 r. 

11. Program Niskiej Emisji dla Gminy Poczesna, przyjęty Uchwałą nr 116/XIII/07 Rady 
Gminy Poczesna z dnia 27.12.2007 r. 

Strona 125
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany



ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY POCZESNA 

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. 90-006 Łódź ul. Piotrkowska 118  
tel./fax (42) 632-02-83  633-56-58  632-75-53  e-mail: biuro@teren-urbanistyka.pl    www.teren-urbanistyka.pl 

124 

12. Program ochrony powietrza dla strefy częstochowsko-lublinieckiej 
województwa śląskiego, zatwierdzony Uchwałą nr III/52/15/2010 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 16.06.2010 r. 

13. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Poczesna na lata 2008 - 2012, z 
perspektywą do roku 2018, wykonany przez firmę EKO-TEAM KONSULTING w 
Bielsku-Białej w 2008 r. przyjęty przez Radę Gminy Poczesna, Uchwałą Nr 
244/XXVI/09 z dnia 25.06.2009 r. 

14. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2009-
2012, wykonany przez firmę Hydros, J. Sawicki w 2009 r. 

15. Stan środowiska w Województwie Śląskim  w latach 2001/2008r. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach . Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Katowice 2002/2009., 

16. Strategia Rozwoju Gminy Poczesna, przyjęta Uchwałą nr 81/XIII/04 Rady Gminy 
Poczesna z dnia26.02.2004 r. 

17. Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007-2015, zatwierdzona 
Uchwałą nr XII/96/2007 Rady Powiatu z dnia 29.10.2007 r. 

18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Poczesna, zatwierdzone uchwałą Nr 63/X/03 Rady Gminy Poczesna, z dnia 
27.11.2003 r.  

19. Uchwała nr 236/XXXVII/06 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 29.06.2006r. w 
sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. 

20. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Poczesna, zatwierdzona uchwałą nr 189/XXI/08 Rady Gminy Poczesna, z 
dnia 13.11.2008 r. 

Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 126



Strona 127
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany



Strona 128Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



Strona 1 z 25 

Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr 166/XIX/12 

Rady Gminy Poczesna 

z dnia   19.07.2012 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Poczesna z dnia 19.07.2012r w sprawie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych i częściowo nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Poczesna 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymi (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 

zmianami) Rada Gminy po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi i częściowo nieuwzględnionymi 

uwagami podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy Poczesna w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych 

i częściowo nieuwzględnionych uwag wniesionych do wykładanej do publicznego wglądu zmiany 

studium, które przedstawiają się następująco: 

 

1) Uwaga dotyczy udostepnienia egzemplarza zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą o doręczenie projektu zmiany studium. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna. Studium 

dostępne jest na stronie internetowej gminy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

2) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 346 położonej w miejscowości Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej na głębokość 

80m. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka znajduje się w terenie zalewowym. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

3) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 429/1, 430, 431 położonych w miejscowości 

Kolonia Borek obręb geodezyjny Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

istnieje konieczność zachowania ciągłości terenów rolnych. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna.  

 

 

4) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 445/8 położonej w miejscowości Kolonia 

Borek obręb geodezyjny Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekwalifikowanie w całości działki z rolnej na 

budowlaną. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

pozostawiono kompleks leśny przy ul. Jałowcowej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

5) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 454/3, 410/2 położonych w miejscowości 

Mazury obręb geodezyjny Nierada. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o wyłączenie z produkcji rolnej i przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

wchodzą w skład terenu przeznaczonego jako izolacja od składowiska odpadów komunalnych w 

Młynku-Sobuczynie i leżą na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

6) Uwaga dotyczy działek pomiędzy ul. Kwiatową, a ul. Żwirową w miejscowości Kolonia 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną i usługową. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

znajdują się  na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

7) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 410/2 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy całości działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

8) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 822 położonej w miejscowości Wrzosowa, oraz 

działki o numerze ewidencyjnym 116/10 położonej w miejscowości Huta Stara B. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy całości działek na głębokość 

60m licząc od granicy drogi (uwaga złożona dwukrotnie: 17.01.2012r. i 26.01.2012r.). 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej, a nie ujęto fragmentu bez 

dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

9) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 416/14 położonej w miejscowości Kolonia 

Borek obręb geodezyjny Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przeznaczenie działki pod działalność przemysłową. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka znajduje się w terenie zalewowym. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

10) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 416/7 położonej w miejscowości Kolonia 

Borek obręb geodezyjny Zawodzie. 
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Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przeznaczenie działki pod działalność przemysłową. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka znajduje się w terenie zalewowym. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

11) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 109/12, 109/13 położonych w miejscowości 

Kolonia Poczesna. 

Treść uwagi: Składający nie wyraża zgody na poszerzenie ul. Szkolnej i Wiśniowej kosztem ww. 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, ze względu 

na konieczność zwiększenia parametrów dróg publicznych. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

12) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 88/2 położonej w miejscowości Kolonia 

Brzeziny. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy mieszkaniowej  zagrodowej 

całości działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

13) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1089/5 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy dalszej części działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono na głębokość około 160m od ul. Leśnej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

 

14) Uwaga dotyczy terenów położonych w miejscowościach  Korwinów, Nowa Wieś, Słowik. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosił o: 

1. Zaplanowanie pasów wyłączenia i włączenia się do ruchu na drodze DK-1 dla ul. Młyńskiej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wykracza poza zakres szczegółowości studium i leży w kompetencji Generalnej Dyrekcji dróg 

Krajowych i Autostrad. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna.  

2. Zaplanowania przejścia bezkolizyjnego (nadziemnego lub podziemnego) przez drogę DK-1 w 

rejonie obecnego przejścia dla pieszych do ul. Kopalnianej w miejscowości Nowa Wieś. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wykracza poza zakres szczegółowości studium i leży w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna.  

3. Zaplanowanie miejsca parkingowego przy stacji PKP w Korwinowie z wiatą dla oczekujących 

na pociąg lub autobus oraz rowerzystów. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż studium nie decyduje o rodzaju budynków. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 
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4. Zaplanowanie budowy wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony wsi Korwinów i 

Słowik. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wykracza poza zakres szczegółowości studium i leży w kompetencji Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

5. Uzupełnienie spisu obiektów do ochrony konserwatorskiej położonych w zespole parkowym. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wykracza poza zakres szczegółowości studium i leży w kompetencji Konserwatora Zabytków. 

Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

Uwaga o tej samej treści została złożona dwukrotnie w dniach: 19.01.2012r. i 23.01.2012r. 

 

15) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 642/2 położonej w miejscowości Bargły. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie pod zabudowę mieszkaniową (uwaga 

złożona dwukrotnie: 20.01.2012r. i 24.02.2012r.). 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

16) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 335, 341 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie w całości pod zabudowę jednorodzinną 

ww. działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

zostaną przeznaczone pod modernizację ul. Żwirowej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

17) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 271/2, 272 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

18) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 110/4 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

19) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 142, 176, 278 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

20) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 141, 175, 277 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

21) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 131 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka  nie posiada dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

22) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 185, 22 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

leżą w terenie objętym obszarem Natura 2000. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

23) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 298, 318 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

24) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 184, 150 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 
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25) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 134/1, 168/1, 370/3 położonych w 

miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

26) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 162/3 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

27) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 123, 157 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

28) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 124, 158, 259 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

29) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 132/1 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka  nie posiada dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

30) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 268/3 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 
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31) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 166/7 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka  nie posiada dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

32) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 137/2 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka  nie posiada dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

33) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 357/3, 357/5, 357/6 położonych w 

miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

34) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 350 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

35) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 113, 193, 219, 247 położonych w 

miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

193, 219 i częściowo działka 247 leżą w terenie objętym obszarem Natura 2000; dla działek 113 i 

247 teren budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

36) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 121, 155, 256 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 
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37) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 264/2 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

38) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 163, 129 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

39) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 371/4, 371/5, 380/4, 380/5 położonych w 

miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

40) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 351, 352, 353/1 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

41) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 140, 174 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

42) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 119, 153, 254 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

43) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 116/3, 116/4, 116/5, 250/3, 250/4, 250/5 

położonych w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

44) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 122 położonej w miejscowości Sobuczyna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka wchodzi w skład terenu przeznaczonego jako izolacja od składowiska odpadów 

komunalnych w Młynku-Sobuczynie. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

  

45) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 38/36, 38/44, 38/41 położonych w 

miejscowości Michałów. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekształcenie działek rolnych na działki pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową (uwaga złożona dwukrotnie: 23.01.2012r. i 7.02.2012r.). 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna 

dla części terenu stanowiącej zaplecze sąsiednich działek mieszkalnych. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

46) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 910  w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka znajduje się  na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

47) Uwaga dotyczy terenów z miejscowości Bargły. 

Treść uwagi: Składający uwagę:  

1. Informuje, że zmiany przyjęte w obszarze strefy mieszkaniowej o niskiej intensywności 

pozostają w kolizji z postepowaniem w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

studium nie przewiduje budowy elektrowni wiatrowej ze względu na brak rozstrzygnięć w 

procedurze środowiskowej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna.  

2. Wnosi o przesunięcie linii zabudowy w strefie zabudowy mieszkaniowej o niskiej 

intensywności na południe w stosunku do istniejącej linii. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wykracza poza zakres szczegółowości studium. W studium nie wyznacza się linii zabudowy. 

Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna.  

3. Informuje, że poszerzenie strefy budownictwa mieszkaniowego wzdłuż ul. Śląskiej zmniejsza 

to odległość od planowanej inwestycji. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zostały wyznaczone w studium zgodnie z 

rozstrzygnięciami wniosków składanych do studium. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna.  

4. Informuje, że przesuwająca się linia zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności w 

kierunku planowanej inwestycji może uniemożliwić tą inwestycję. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wykracza poza zakres szczegółowości studium. W studium nie wyznacza się linii zabudowy. 

Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna.  

5. Informuje, że rozwiązania zawarte w studium mogą uniemożliwić plany rozwojowe 

zainteresowanego oraz narazić go na szkody. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wykracza poza zakres merytoryczny studium. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna.  

6. Informuje, że norma minimalnych wymagań powierzchni biologicznie czynnej ogranicza 

pełne wykorzystanie powierzchni nieruchomości zainteresowanego do celów produkcyjnych. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż W 

studium określono minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 10% jako powierzchnię 

zalecaną - do uściślenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zależności od 

istniejących uwarunkowań. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna.  

7. Informuje, że rozwiązania przyjęte w studium mogą ograniczyć dalsze plany rozwojowe 

przedsiębiorstwa zainteresowanego. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wykracza poza zakres merytoryczny studium. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna.  

8. Informuje, że ograniczenie wysokości zabudowy do 15m wydaje się sprzeczne z planowaną 

inwestycją. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

studium nie ogranicza wysokości zabudowy do 15m. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna.  

 

48) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1089/5 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy części działki oznaczonej na 

studium jako tereny wskazane do zalesień. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono na głębokość około 160m od ul. Leśnej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

49) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 229, 231 położonych w miejscowości 

Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o wyłączenie działek z obszarów leśnych i uznanie ich 

jako działki budowlane. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna. Uwaga 

pozostaje nieuwzględniona. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

50) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 758, 759, 913, 914 położonych w 

miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy całości działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

znajdują się  na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

  

51) Uwaga dotyczy ul. Świerkowej położonej w miejscowości Michałów. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o wyznaczenie ul. Świerkowej po granicach 

ewidencyjnych z możliwością poszerzenia od strony miejscowości Michałów. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wyznaczenie linii rozgraniczającej nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

52) Uwaga dotyczy ul. Świerkowej położonej w miejscowości Michałów. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o wyznaczenie ul. Świerkowej po granicach 

ewidencyjnych. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wyznaczenie linii rozgraniczającej nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

53) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 871/5, 871/8, 870/5, 797, 798/1, 798/2, 

848/1, 848/2 położonych w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

znajdują się  na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

54) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 381 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekształcenie działki pod zabudowę na całej jej 

szerokości. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż pozostawiono pas zieleni wzdłuż cieku wodnego. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

55) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 173 położonej w miejscowości Brzeziny Nowe. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o odrolnienie całej działki i przeznaczenie jej na cele 

inwestycyjno-budowlane. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

56) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 417 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

57) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 419 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

58) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 326/1, 306/1 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

59) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 410/1 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

60) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 416 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

61) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 413/2 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

62) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 411 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

63) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 356/1 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

64) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 356/2 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

65) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 42, 43 położonych w miejscowości Kolonia 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

66) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 420, 421/4 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

67) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 377/1 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

68) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 382/1 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

69) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 368/1 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

70) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 422/5 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż w 

rejonie skrzyżowania z drogą krajową tereny przeznaczono pod zabudowę usługową. 

Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

71) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 102/2, 87/1, 389/2, 344 położonych w 

miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

72) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 103/1 położonej w miejscowości Kolonia 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż w 

rejonie skrzyżowania z drogą krajową tereny przeznaczono pod zabudowę usługową. 

Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

73) Uwaga dotyczy ul. Świerkowej położonej w miejscowości Michałów. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o poszerzenie ul. Świerkowej od strony miejscowości 

Michałów. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wyznaczenie linii rozgraniczającej nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

74) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 846, 800  w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie pod zabudowę mieszkaniową. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

znajdują się  na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

75) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 147/1 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż tereny budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

76) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 849/2, 849/3 położonych w miejscowości 

Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż tereny budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

77) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 20, 21, 22 położonych w miejscowości 

Sobuczyna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż tereny budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

78) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 110 położonej w miejscowości Słowik. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka leży w całości w strefie oddziaływania elektromagnetycznego od linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

79) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 113/5 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę dotychczasowego przeznaczenia i dopuszczenie 

do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

80) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 445/8 położonej w miejscowości Kolonia 

Borek obręb geodezyjny Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę oświadcza, że na drogę może oddać tylko 4m szerokości swojej 

działki.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wyznaczenie linii rozgraniczającej nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

81) Uwaga dotyczy terenów przyległych do ul. Suchej w miejscowości Kolonia Borek obręb 

geodezyjny Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraża zgody na przedłużenie i poszerzenie ul. Suchej.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wyznaczenie linii rozgraniczającej nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

82) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 102/3 położonej w miejscowości Kolonia 

Poczesna.  

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki (uwaga złożona dwukrotnie: 14.02.2012r. i 22.02.2012r.). 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

83) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 813/4, 812/4, 812/6 położonych w 

miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekwalifikowanie działek na budowlane. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

znajdują się  na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

84) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 636/27, 637/41, 638/23 położonych w 

miejscowości Bargły.  

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę dotychczasowego przeznaczenia i dopuszczenie 

do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (uwaga złożona dwukrotnie: 22.12.2011r. i 

6.02.2012r.). 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

znajdują się  w terenie górniczym – decyzja zgodna z wymogami określonymi przez Okręgowy 

Urząd Górniczy w Gliwicach. Biorąc pod uwagę pismo Dyrektora Okręgowego Urzędu 

Górniczego z dnia 11.07.2012r zawiadamiające o wykreśleniu z rejestru terenu górniczego 

Zawisna IV uwzględniono złożoną uwagę. 

 

85) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 283/3 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę dotychczasowego przeznaczenie i dopuszczenie 

do zabudowy mieszkaniowej niskiej lub usługowo-mieszkaniowej. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

86) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 283/5 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę dotychczasowego przeznaczenie i dopuszczenie 

do zabudowy mieszkaniowej niskiej lub usługowo-mieszkaniowej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

87) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 334 położonej w miejscowości Brzeziny 

Kolonia. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmniejszenie strefy zieleni parkowej przy ul. Rzecznej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

istnieje konieczność zachowania pasa zieleni wzdłuż cieku wodnego. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

88) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 60, 286 położonych w miejscowości Bargły. 

Treść uwagi: Składający uwagę proponuje by grunty wzdłuż nowopowstałej drogi 607026 S 

zakwalifikować jako tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż działki 

znajdują się  na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

89) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 800, 846, 844/1, 802/1, 875/1, 875/2, 802/2, 

844/2, 877/1, 810, 884, 833/2, 886, 885, 803, 843, 876, 871/5, 871/8, 870/5, 797, 798/1, 798/2, 

848/1, 848/2, 113/5 położonych w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnoszą o przeznaczenie działek wzdłuż ul. Sabinowskiej pod 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż część działek znajduje się  na terenach rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

90) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 111/2 położonej w miejscowości Słowik. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekształcenie działki z rolnej na budowlaną.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

działka leży w całości w strefie oddziaływania elektromagnetycznego od linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

91) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 34/3 położonej w miejscowości Kolonia 

Poczesna. 
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Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekwalifikowanie działki w części na cele 

mieszkaniowe, a w części pod działalność gospodarczą.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż pozostawiono pas zieleni przy cieku wodnym. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

92) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 283/7 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę dotychczasowego przeznaczenia i dopuszczenie 

do zabudowy mieszkaniowej niskiej lub usługowo-mieszkaniowej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

93) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 283/6 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę dotychczasowego przeznaczenia i dopuszczenie 

do zabudowy mieszkaniowej niskiej lub usługowo-mieszkaniowej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

94) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 267/14 położonej w miejscowości Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę nie zgadza się na lokalizację cmentarza. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż ta 

lokalizacja rezerwowana była w dotychczas obowiązującym studium. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

95) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 422/3 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż w 

rejonie skrzyżowania z drogą krajową tereny przeznaczono pod zabudowę usługową. 

Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

96) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 358/1, 362/1, 286/4, 286/3, 285/2, 285/3 

położonych w miejscowości Słowik. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy mieszkalnej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż działki częściowo leżą w strefie oddziaływania elektromagnetycznego od linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

97) Uwaga dotyczy składowiska odpadów komunalnych w Młynku-Sobuczynie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o doprowadzenie do zgodności między planem 

realizacyjnym składowiska a studium, z czego wynika, że Wójt powinien zarządzić likwidację 
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składowiska, a nie rozszerzać jego działalność. Dodatkowo składający uwagę wnosi o 

wprowadzenie strefy ochronnej od składowiska odpadów. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż w 

studium zachowano składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi decyzjami 

lokalizacyjnymi, a strefa ochronna została zniesiona decyzją administracyjną. W Studium 

zachowano izolację w postaci zalesień. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

98) Uwaga dotyczy terenów przyległych do ul. Suchej w miejscowości Kolonia Borek obręb 

geodezyjny Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraża zgody na przedłużenie przez swoją posiadłość ul. 

Suchej.  

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

wyznaczenie linii rozgraniczającej nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

99) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 157/2 położonej w miejscowości Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przesunięcie linii zabudowy do 100-120m. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

100) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 365/2, 374, 301, 321 położonych w 

miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

101) Uwaga dotyczy terenu projektowanego cmentarza w miejscowości Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmianę położenia cmentarza. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż ta 

lokalizacja rezerwowana była w dotychczas obowiązującym studium. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

102) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 327/2 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

103) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 248/2 położonej w miejscowości Poczesna. 
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Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

104) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 298/1 położonej w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż należy pozostawić pas zieleni dolinnej przy cieku wodnym. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

105) Uwaga dotyczy terenu projektowanego cmentarza w miejscowości Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę nie zgadza się na lokalizację cmentarza. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż ta 

lokalizacja rezerwowana była w dotychczas obowiązującym studium. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

106) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 869/4, 868/2, 866, 865/4, 864/2, 868/6 

położonych w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę zgłasza decyzje o warunkach zabudowy dla budynku 

magazynowego. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

studium nie decyduje o usytuowaniu budynków. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

107) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 865/4 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o umieszczenie w studium budowy „trzech elektrowni 

wiatrowych”. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż brak 

jest rozstrzygnięć w procedurze środowiskowej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

108) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 349 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

109) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 88/1 położonej w miejscowości Brzeziny 

Kolonia. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 
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Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

110) Uwaga dotyczy terenów położonych na północ od ul. Sabinowskiej w miejscowości Wrzosowa 

oraz od ul. Staszica w miejscowości Brzeziny Kolonia. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o rozszerzenie obszaru pod zabudowę. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

111) Uwaga dotyczy ul. Gajowej w miejscowości Nierada. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o naniesienie ulicy na mapę dróg gminnych. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż jest to 

wniosek do ewidencji dróg gminnych. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

112) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 1069 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekwalifikowanie na działkę budowlaną. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

113) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 197 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy całości działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

114) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 471 położonej w miejscowości Kolonia Borek 

obręb geodezyjny Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działki. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

budowlany wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

115) Uwaga dotyczy terenów przyległych do składowiska odpadów komunalnych w Młynku-

Sobuczynie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie różnorodnych, nieuciążliwych dla 

środowiska form działalności gospodarczej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż w 

polityce przestrzennej gminy tereny działalności gospodarczej wyznaczono w korzystniejszych 

lokalizacjach. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 
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116) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 145/1, 179/4 położonych w miejscowości 

Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

117) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 425/1, 425/2 położonych w miejscowości 

Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż pozostawiono teren zaewidencjonowany jako leśny na fragmencie działki. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

118) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 269/6 położonych w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi sprzeciw o objęcie działki strefą konserwatorską i 

dodatkowo wnosi o przeznaczenie działki na tereny przemysłowo-usługowe. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren ustanowiony został jako strefa B-2 (założenie dworsko-parkowe Fabryki Cementu) i 

przeznaczony pod zabudowę usługową. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

119) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 378/12 położonym w miejscowości Kolonia 

Borek obręb geodezyjny Zawodzie. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o uwzględnienie budowy wiaty do składowania opału oraz 

gromadzenia odpadów. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż nie wyraża zgody na gromadzenie odpadów w terenie zalewowym. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

120) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 60/2 położonym w miejscowości Huta Stara B. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekształcenie działki usługowej na mieszkaniową. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

studium dopuszcza zabudowę mieszkaniową na terenach usługowych. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

121) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 60/1 położonym w miejscowości Huta Stara B. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekształcenie działki usługowej na mieszkaniową. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

studium dopuszcza zabudowę mieszkaniową na terenach usługowych. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 
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122) Uwaga dotyczy terenów w rejonie ul. Długiej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi protest przeciwko nie odrolnieniu tych terenów i 

wnioskuje o przekształcenie ich pod zabudowę jednorodzinną. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż teren 

znajdują się  w kompleksie terenów rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

123) Uwaga dotyczy terenu całej gminy Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dokonanie wpisu: „Zakaz lokalizowania przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko i ich mieszkańców”. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż brak 

jest celowości takiego zapisu dla obszaru całej gminy. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta 

Gminy Poczesna. 

 

124) Uwaga dotyczy terenów w miejscowości Nierada. 

Treść uwagi: Składający uwagę: 

1. Informuje, że brak jest w wytyczeniu studium drogi od ul. Pustej do targowiska (przedłużenie 

Górskiej) 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż jest to 

droga niskiej klasy do naniesienia na etapie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

2. Wnosi o wytyczenie drogi łączącej drogę powiatową (schetynówkę) z drogą gminną 

planowaną wzdłuż autostrady 

Uzasadnienie: . Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż brak 

jest zasadności poprowadzenia takiej drogi po terenach leśnych i przeznaczonych do zalesień. 

Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

125) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 950, 957, 958, 900, 943, 925/3, 915, 906, 

903, 902, 945, 946, 933, 884, 920, 964, 926, 970/5, 734/2, 928, 972, 907, 951, 755, 917, 961, 

901, 944, 902/1, 945/1, 953, 752/4, 963, 919, 905, 949, 948, 904, 914, 908, 952 w miejscowości 

Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren znajdują się  w kompleksie terenów rolnych z zakazem zabudowy. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

126) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 620 położonym w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o przeznaczenie pasa gruntu na cele budowlane. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

ze względu na występowanie terenów zalewowych między drogą, a korytem rzeki. Podtrzymuje 

się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

127) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 481/1, 481/2, 481/3 położonych w 

miejscowości Mazury obręb geodezyjny Nierada. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany Strona 151



Strona 24 z 25 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

128) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 180/1, 179/5, 181/3, 146/2, 147/2, 145/2 

położonych w miejscowości Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o dopuszczenie do zabudowy jednorodzinnej całości 

działek. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

129) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 269/9 położonej w miejscowości Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi sprzeciw o objęcie działki strefą konserwatorską i 

dodatkowo wnosi o przeznaczenie działki na tereny przemysłowo-usługowe. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż teren ustanowiony został jako strefa B-2 (założenie dworsko-parkowe Fabryki Cementu) i 

przeznaczony pod zabudowę usługową. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

130) Uwaga dotyczy działek terenów w rejonie ulic: Równoległej, Podlaskiej, Przybrzeżnej w 

miejscowości Słowik. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o rozszerzenie linii zabudowy. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż tereny budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

131) Uwaga dotyczy terenu całej gminy Poczesna. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o ustalenie minimalnej odległości usytuowania elektrowni 

wiatrowych nie mniejszej niż 2 km od zabudowań mieszkalnych. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż 

studium nie przewiduje budowy farm wiatrowych ze względu na brak rozstrzygnięć w 

procedurze środowiskowej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 

 

132) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 475 położonej w miejscowości Mazury obręb 

geodezyjny Nierada. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o powiększenie terenów budowlanych i zmianę 

przeznaczenia z terenów osadnictwa wiejskiego z udziałem zabudowy jednorodzinnej na tereny 

mieszkaniowe o niskiej intensywności. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż działka znajduje się w kompleksie terenów zabudowy zagrodowej. Podtrzymuje się 

rozstrzygnięcie Wójta Gminy Poczesna. 
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133) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 9/5, 9/22, 9/2, 9/3 położonych w 

miejscowości Brzeziny Kolonia. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o korektę i pozostawienie terenu do zabudowy 

mieszkaniowej i produkcyjnej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż działki leża w kompleksie terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych. 

 

134) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 70, 80, 81, 82, 84, 85/3 położonych w 

miejscowości Brzeziny Nowe. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o korektę dotyczącą oznaczeń działek (wcześniej były 

oznaczone RU). 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż działki leżą w kompleksie terenów mieszkaniowo-usługowych. 

 

135) Uwaga dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 515/2 położonej w miejscowości Słowik. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zaliczenie pozostałej części działki jako budowlanej. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

136) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 815, 816 położonych w miejscowości 

Wrzosowa. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o ustalenie granicy zabudowy działek na szerokość 100 m 

bieżących od ulicy. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, gdyż tereny 

budowlane wyznaczono w zasięgu dostępu do drogi publicznej. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie 

Wójta Gminy Poczesna. 

 

137) Uwaga dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 286/3, 286/4, 285/2, 285/3, 358/1, 362/1 

położonych w miejscowości Słowik. 

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o uwzględnienie działek pod zabudowę. 

Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona częściowo negatywnie przez Wójta Gminy Poczesna, 

gdyż działki częściowo leżą w strefie oddziaływania elektromagnetycznego od linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV. Podtrzymuje się rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Poczesna. 

 

 

Id: 15555D83-65C6-4A7D-9368-98D62346E57C. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 153




