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Plan Odnowy Miejscowości Popów

1. WSTĘP

Podstawą  rozwoju  miejscowości  Popów  jest  dokument  „Plan  Odnowy 

Miejscowości Popów”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami 

inwestycyjnymi na lata 2012 – 2019.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie 

takiego  dokumentu  stanowi  niezbędny  warunek  przy  aplikowaniu  o  środki  finansowe  w 

ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” działanie „Odnowa i rozwój 

wsi”.

Jednym z działań w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” jest 

działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na 

obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi 

oraz  promowanie obszarów wiejskich.  Przyczyni  się  do  rozwoju  tożsamości  społeczności 

wiejskiej,  a także do zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich 

oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Wsparcie  jest  udzielane  podmiotom z  tytułu  podejmowania  inwestycji  w zakresie:

1)  remontu,  przebudowy  i  wyposażenia  obiektów  pełniących  funkcje  publiczne, 

społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;

2) remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, 

w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury;

3) kształtowania przestrzeni publicznej;

4)  budowy lub  remontu,  przebudowy publicznej  infrastruktury związanej  z  rozwojem 

funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;

5) zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w 

danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; 

6)  odnawiania,  eksponowania  lub  konserwacji  lokalnych  pomników historii,  obiektów 

architektury sakralnej i miejsc pamięci.

Niniejszy  plan  jest  planem  otwartym  stwarzającym  możliwość  aktualizacji  w 

zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być 

3
Popów 2015



Plan Odnowy Miejscowości Popów
dopisywane  nowe  zadania,  a  także  to,  że  może  zmienić  się  kolejność  ich  realizacji  w 

zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Miejscowość Popów położona jest w zachodniej części gminy, przy drodze krajowej nr 12 

Poznań – Kalisz – Sieradz – Łódź.

Miejscowość Popów położona jest ok. 19 km na południowy wschód od Kalisza / 9 km od 

Opatówka  usytuowanego  przy  jednym  szlaku  komunikacyjnym/  przy  szosie  asfaltowej 

biegnącej na północny zachód od Sieradza, przez Błaszki. 

3. DEMOGRAFIA

Liczba ludności na dzień dzisiejszy wynosi:

Ilość mieszkańców : 452

w tym kobiety : 229

w tym mężczyźni : 223

4. RYS HISTORYCZNY
Ze względu na duże braki w zachowanej dokumentacji dotyczącej miejscowości, zapisów 

w kronikach trudno jest określić rys historyczny Popowa. Jedyną potwierdzoną informacją 

poza legendami jest to, że jedna z błogosławionych postaci Kościoła Katolickiego pochodzi z 

terenu Gminy Szczytniki i dotyczy Franciszka Stryjasa – który urodził się w roku 1882 w 

Popowie nieopodal Szczytnik. Pochodził z chłopskiej rodziny, a wsławił się między innymi 

tym,  iż  był  uważany  za  wzorową  głowę  rodziny.  Podczas  okupacji  hitlerowskiej 

przygotowywał  polskie  dzieci  do  I  Komunii  Świętej.  Za  powyższą  działalność  został 

aresztowany  przez  Gestapo  i  osadzony  w  więzieniu  kaliskim.  Zmarł  po  kilku  dniach  w 

wyniku licznych obrażeń jakich doznał podczas przesłuchań. W 1999 roku Jan Paweł II w 
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czasie  VII  pielgrzymki  do  Ojczyzny  beatyfikował  naszego  rodaka  w  grupie  108 

męczenników.

5. RYNEK PRACY, GOSPODARKA

W miejscowości Popów zarejestrowanych jest kilka przedsiębiorstw, głównie w branżach:

 zakład stolarski – 2

 mechanika samochodowa – 1

 pozostałe usługi

 Na dzień 30.09.2011 r. z Gminy Szczytniki zarejestrowanych było 236 bezrobotnych, w 

tym 160 kobiet.

Na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt sklepów spożywczo-przemysłowych, zakład 

uboju  drobiu,  zakład  skupu  i  uboju  bydła  i  trzody  chlewnej,  kilka  zakładów  mechaniki 

pojazdowej, ponad sto zakładów prywatnych świadczących różne usługi w tym transportowe, 

leczenia zwierząt  i  sprzedaży paliw.  Cztery restauracje,  w tym jedna całodobowa serwują 

smaczne obiady dla  gości  i  przejezdnych.  Ponadto Gmina na swoim terenie  posiada  filię 

Banku  Spółdzielczego,  posterunek  policji,  pocztę,  ośrodek  zdrowia,  swoją  działalność 

prowadzi  Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych  w  Szczytnikach  i  Gminna  Spółdzielnia 

"Samopomoc Chłopska" w Radliczycach.

6. ROLNICTWO

Gmina Szczytniki ma charakter typowo rolniczy. Powierzchnia całkowita gminy wynosi 11 

066 ha. Użytki rolne stanowią 88,5 % całego obszaru.

Struktura gruntów przedstawia się następująco:

Pow. całkowita    -           11.066     ha

Razem                  -             9.797     ha 

Grunty orne          -             8.643     ha

Sady                    -                190     ha

Użytki zielone      -                964     ha
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Lasy grunt leśne   -                479     ha

Pozostałe grunty   -               790     ha

W  gospodarce  rolnej  przeważa  sektor  prywatny.  Na  terenie  gminy  istnieje  ok.  1309 

indywidualnych gospodarstw rolnych.

Wysoka klasa bonitacyjna gleb. Produkcja rolna wielokierunkowa.

Miejscowość Popów ma charakter typowo rolniczy. 

Powierzchnia całkowita tej miejscowości wynosi 426,39 ha, co stanowi 3,85 % powierzchni 

gminy.

7. OŚWIATA

W miejscowości Popów pod numerem 54 ma siedzibę Zespół Szkół w Szczytnikach, który 

został  utworzony  01.09.2007  r.  z  połączenia  Szkoły  Podstawowej  w  Szczytnikach  i 

Gimnazjum w Szczytnikach. W 2010 przy Zespole powstał kompleks boisk „Orlik” natomiast 

w 2014 Zespół wzbogacił się o łącznik z 5-klasami i siedzibą GOK oraz salę gimnastyczną. 

Do Zespołu  Szkół  uczęszcza  ogółem:  282 uczniów z  czego:  do  SP –  142 uczniów a  do 

Gimnazjum – 67 uczniów.

8. ZDROWIE

Na terenie gminy znajduje się jeden ośrodek zdrowia: NZOZ w Szczytnikach z/s w 

Iwanowicach filią w Stawie.

9. KULTURA

W miejscowości Popów znajduje się Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na:

• edukacji teatralnej i wychowaniu przez sztukę,
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• zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności Gminy 

Szczytniki, 

• popularyzacji działań oświatowych i wydarzeń kulturalnych, 

• organizowaniu na terenie Gminy Szczytniki i poza nią imprez kulturalnych i 

rozrywkowych

Przy GOK działają różnorodne sekcje oraz koła zainteresowań, umożliwiające rozwijanie 

zdolności artystycznych. które zapewniają dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w 

ramach prowadzonych sekcji, będące uzupełnieniem programu edukacyjnego.

10. SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA

Na terenie gminy Szczytniki, w miejscowości Szczytniki działa Klub sportowy LZS założony 

w latach 70-tych o nazwie “SZCZYT” Szczytniki.

- skład osobowy – 26 zawodników,

- jedyny w środowisku, w którym amatorzy gry piłki nożnej – młodzież z terenu całej 

gminy może rozwijać i pogłębiać swoje umiejętności sportowe,

- ostatnie osiągnięcie – 2014 r. – wejście do A klasy, 

- klub zatrudnia instruktora ds. Koordynacji sportu.

Przy Szkole w Popowie funkcjonuje boisko zewnętrzne ze sztuczną nawierzchnią o nazwie – 

Kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach Programu "Orlik 2012", oddany do 

użytku 05.11.2010 r. obsługiwany przez Animatora Sportu, zatrudnionego w Urzędzie Gminy.

Ponadto  na terenie  gminy,  w miejscowości  Szczytniki,  działa  Międzyszkolny Organizator 

Sportu Dzieci i Młodzieży, którego głównym zadaniem jest koordynowanie i nadzorowanie 

całości  spraw  związanych  ze  sportem  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  całej  gminy  oraz 

inicjowanie  i  organizowanie  masowych imprez  o  charakterze  rekreacyjno  –  sportowym z 

udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ze względu na to iż Gmina Szczytniki położona jest na terenie południowo-wschodniego 

krańca  Wysoczyzny  Kaliskiej  posiada  krajobraz  równinny  bez  specjalnych  atrakcji 

krajobrazowych i turystycznych. Jednakże duże stawy rybne znajdujące się w dolinie rzeki 

Trojanówki stanowią dużą atrakcję dla wędkarzy.

Natomiast w miejscowości Popów brak typowych miejsc o charakterze turystycznym.
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11. ZABYTKI

Na terenie gminy znajduje się  park podworski  w Szczytnikach z dobrze zachowanym 

drzewostanem w tym: dwa dęby szypółkowe i jedna lipa drobnolistna  liczące sobie ponad 

300 lat, stanowią pomniki przyrody. Na terenie parku znajduje się staw z wysepką i kamień z 

herbem szlacheckim z 1864 roku. 

Uwagę przyciąga też zabytkowy dworek z połowy XVIII wieku - obecnie siedziba władz 

gminnych. Okres świetności tej budowli przypada na okres wizyty króla pruskiego Fryderyka 

Wilhelma w 1773 roku. Dwór zbudowany na planie niewydłużonego prostokąta kojarzy się z 

murowanymi dworami szlacheckimi z XVI i XVII wieku nie zaś z połową XVIII wieku i na-

leży do nielicznie zachowanych w Wielkopolsce siedzib szlacheckich z tego okresu.

Inne ciekawe obiekty :

• pomnik ks. Augustyna Kordeckiego, przeora paulinów z Jasnej Góry, wsławionego 

obroną klasztoru przed Szwedami,
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• w parku znajduje się kamień z herbem szlacheckim z 1864 r., na którym chłopi 

otrzymywali chłostę za odmowę wykonania pańszczyzny,

• zabudowania po byłej gorzelni, obecnie właściciel prywatny

• w Popowie znajduje się kapliczka .

Poniżej strona z kroniki szkolnej miejscowości Popów przedstawiająca pierwszy budynek szkolny:
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

12. KOMUNIKACJA

Na terenie  gminy znajduje się  jedna droga  krajowa nr  12 przebiegająca z  Kalisza do 

Sieradza,  sześć dróg powiatowych i  150 km dróg lokalnych w tym: 97,5 km o gminnym 

znaczeniu komunikacyjnym i 52,5 km o znaczeniu dojazdowym do pól. Przez gminę ponadto 

przebiega  ważny szlak  kolejowy z  Łodzi  do Ostrowa Wielkopolskiego.  Prawie  wszystkie 

drogi powiatowe i ponad dwadzieścia km dróg gminnych to drogi asfaltowe.

13. WODOCIĄGI,

Długość sieci wodociągowej w miejscowości Popów wynosi 7,00 km, podłączone są do niej 

92 budynki

14.   KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Sieć kanalizacyjna w gminie znajduje się w miejscowościach Szczytniki, Popów i Kuczewola 

i składa się z 13.233 mb kolektora grawitacyjnego, 3.140 mb kolektora tłocznego, 4.313 mb 

przykanalików oraz 6 pompowni ścieków.

Na  terenie  gminy  funkcjonuje  1  oczyszczalnia  ścieków  typu  Lemna  we  wsi  Popów   o 

Qśr.=200 m3/dobę. Wykorzystanie oczyszczalni na terenie gminy w 90 %.

Na terenie miejscowości Popów długość sieci kanalizacyjnej wynosi 6,00 km, podłączone do 

niej są obecnie 72 budynki

15.  GOSPODARKA ODPADAMI

Gmina posiadała własne, składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Pośrednik. 

Zostało ono zamknięte w roku 2010, obecnie przeprowadzana jest rekultywacja. Odpady od 

mieszkańców odbierane są przez jedną firmę zewnętrzne, posiadające koncesję na tego typu 

działalność.
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16. GAZOWNICTWO

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szczytniki nie wyznaczono trasy gazociągu przez Popów. Mieszkańcy korzystają z 

butli gazowych.

17. ELEKTROENERGETYKA

Energia  elektryczna  jest  niezbędna  we  wszystkich  dziedzinach  życia.  Oceniając  stan 

elektroenergetyki  stwierdza  się,  że  wieś  dysponuje  stosunkowo  dobrze  rozwiniętą  siecią. 

Każde gospodarstwo ma dostęp do elektryczności.

18. TELEKOMUNIKACJA.

Cztery automatyczne centrale telefoniczne zlokalizowane w miejscowościach: Szczytniki, 

Iwanowice, Staw i Radliczyce obsługują ponad 1600 abonentów.

19. CIEPŁOWNICTWO

Miejscowość  Popów nie  posiada  sieci  ciepłowniczej,  domy ogrzewane są  z  własnych 

kotłowni.

20. ŚRODOWISKO NATURALNE

Jedynym większym zagrożeniem dla niego jest działalność rolnicza. Przede wszystkim 

chodzi tu o stosowanie przez rolników różnego rodzaju nawozów sztucznych oraz środków 

ochrony  roślin.  Na  skutek  opadów  atmosferycznych  środki  te  przedostają  się  do  wód 

powierzchniowych i podziemnych, powodując ich zniszczenie. 

21. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI POPÓW
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Opracowując analizę dla miejscowości Popów skoncentrowano się na ocenie 

wewnętrznych zasobów miejscowości, jej atutów i problemów, przyjmując z definicji 

zewnętrzne ograniczenia związane z położeniem geograficznym, obowiązującym w 

Polsce systemem legislacyjnym, poziomem rozwoju gospodarczego, czy też stanem 

finansów publicznych.

MOCNE STRONY

• wysoki stopień zwodociągowania wsi,

• dobrze rozwinięta sieć telefoniczna 

• dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna, 

• dobry dostęp do szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego,

• dostęp mieszkańców do Gminnego Ośrodka Kultury, 

• dostęp mieszkańców do Biblioteki,

• dobra współpraca z władzami samorządowymi,

• aktywna rada sołecka,

• tradycja wspólnej pracy na rzecz lokalnej społeczności, 

• uczciwi i pracowici mieszkańcy.

SŁABE STRONY

• brak dużych zakładów przemysłowych,

• ubożenie społeczeństwa, spowodowane rozdrabnianiem gospodarstw,

• brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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SZANSE

• sprzyjająca polityka lokalna,

• dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa i jego rozwój, 

• możliwość skorzystania z  funduszy Unii Europejskiej,

• nawiązanie współpracy z innymi miejscowościami i gminami,

• rozwój drobnej wytwórczości i usług na terenie wsi ,

• aktywizacja społeczeństwa wsi,

• wzrost znaczenia ekologii.

ZAGROŻENIA

• niestabilność polityczna i gospodarcza państwa,

• niedostosowanie rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej,

• wzrost bezrobocia,

• patologie społeczne,

• narastające problemy socjalne, spowodowane ubożeniem społeczeństwa,

• migracja ludzi młodych,

• klęski żywiołowe.

22. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ZWIĄZANYCH Z 
KSZTAŁTOWANIEM OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA 
ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
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W miejscowości  Popów znajdują  się  obszary  związane  z  kształtowaniem obszarów o 

szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców.  Można  do  nich  zaliczyć 

między  innymi  Gminny  Ośrodek  Kultury  oraz  Gminną  Bibliotekę  Publiczną,  oddane  do 

użytku w roku 2010 Boisko „ORLIK”.

Ponadto na terenie gminy, w miejscowości Szczytniki,  która sąsiaduje z Popowem, działa 

Międzyszkolny  Organizator  Sportu  Dzieci  i  Młodzieży,  którego  głównym  zadaniem  jest 

koordynowanie i nadzorowanie całości spraw związanych ze sportem dzieci i młodzieży z 

terenu  całej  gminy  oraz  inicjowanie  i  organizowanie  masowych  imprez  o  charakterze 

rekreacyjno  –  sportowym  z  udziałem  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów. 

Wymienione  powyżej  miejsca  służą  do  spotkań,  poprawy  kontaktów  społecznych,  dla 

zaspokajania potrzeb mieszkańców. Organizowane są w nich imprezy, spotkania integrujące 

mieszkańców miejscowości.

23. PLAN DZIAŁAŃ

Zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości Popów są wewnętrznie zgodne a ich 

osiąganie i  realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji 

zadań strategii wyższego rzędu. 

Plan wyznacza cel rozwoju miejscowości, do jakiego będą dążyć mieszkańcy, używając 

zasobów własnych i mocnych stron wsi. Drogę rozwoju wyznacza wizja, jaką mieszkańcy 

przyjęli do realizacji swoich potrzeb

Planowanymi do realizacji zadaniami w miejscowości Popów  są więc:

1. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popów. 

2. Budowa chodnika w miejscowości Popów.

3. Budowa placów zabaw dla dzieci.

4. Remont zabytkowej kapliczki . 

5. Przebudowa oświetlenia ulicznego. 
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24. OPIS ZADAŃ DO REALIZACJI 

1.  Jednym z  najważniejszych  zadań  przeznaczonych  do  realizacji  będzie  przebudowa 

nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popów:  

a) o długości  0,420 km -  obecnie  droga posiada  nawierzchnię gruntową,  która  w 

wyniku  oddziaływania  czynników  atmosferycznych  i  korzystających  z  niej 

pojazdów  często  bywa  trudno  przejezdna,  planuje  się  utwardzić  powierzchnię 

drogi nawierzchnią asfaltową; 

b) o długości 0,550 km – obecnie droga jest pokryta destruktem asfaltowym planuje 

się pokrycie drogi nawierzchnią asfaltową; 

c) o długości 0,620 km – obecnie droga jest pokryta tłuczniem planuje się pokrycie 

drogi nawierzchnią asfaltową. 

2.  Następnym  zadaniem  przeznaczonym  do  realizacji  będzie  budowa  chodnika  w 

miejscowości Popów – inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

estetykę  miejscowości.  Inwestycja  jest  również  ważna  dla  lokalnej  społeczności  ze 

względu na zlokalizowany w tej miejscowości Zespół Szkół.

3.  Kolejnym zadaniem przeznaczonym  do  realizacji  będzie  budowa  placu  zabaw  dla 

dzieci. Dbając o warunki nauczania w placówkach oświatowych nie można zapominać, że 

o miejscu zabaw, ważnych dla prawidłowego rozwoju naszych milusińskich .

W  typowych  polskich  gminach  wiejskich  poziom  dochodów  jest  w  50-60% 

determinowany  wysokością  subwencji  (głównie  oświatowej),  podatki  i  opłaty  lokalne 

dostarczają  nie  więcej  niż  20%  ogólnych  wpływów  budżetowych,  a  realny  poziom 

dochodów gminy (po odliczeniu inflacji) pozostaje praktycznie na takim samym poziomie 

w ciągu ostatnich 5 lat mimo znaczącego zwiększenia zakresu obowiązków samorządów. 
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Aby poprawić jakość życia  najmłodszych mieszkańców miejscowości i  gminy podjęto 

decyzję o budowie placu zabaw.

4.  Remont kapliczki – miejsca związanego z tragicznymi wydarzeniem jakim był wybuch 

zarazy. Kapliczka służyła początkowo jako miejsce przechowywania ciał przenoszonych z 

pobliskiego szpitala.  Po tych wydarzeniach  przez lata  służyła jako izba  katechetyczna 

gdzie  nauczano  religii.  Kapliczka  jest  objęta  opieką  konserwatora  zabytków  nie  jest 

jednak  zabytkiem  w  rozumieniu  ustawy.  Docelowo  zamierza   się  tam  zebrać  i 

przygotować materiały o błogosławionym Józefie Stryjasie – znanej postaci  z Popowa. 

5.  Przebudowa  oświetlenia  ulicznego  –  instalacja  nowych  punktów  oświetleniowych 

poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo mieszkańców i poprawi ich jakość życia. 

25. ODBIORCY PROJEKTÓW

Odbiorcami  projektów są  mieszkańcy miejscowości  Popów,  turyści,  przejezdni 

oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i inwestorów. 

26. OCZEKIWANE REZULTATY

Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Popów przyczyni się do polepszenia 

wizerunku  miejscowości  i  podniesienia  poziomu  życia  lokalnej  społeczności,  rozwoju 

społeczno-kulturowego i pobudzenia aktywności mieszkańców. Ma służyć głownie integracji 

społeczności lokalnej, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w 

sferze patologii społecznych.

1. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych  w miejscowości Popów

      - Poprawa warunków życia,

- Poprawa estetyki miejscowości,

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Budowa chodnika w miejscowości Popów
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- Poprawa warunków życia,

- Poprawa estetyki miejscowości,

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

3. Budowa placów zabaw dla dzieci

- Poprawa warunków życia,

- Poprawa estetyki miejscowości,

- zaspokojenie potrzeb edukacyjno– sportowych na terenie gminy

4. Remont kapliczki w miejscowości Popów

- Poprawa estetyki miejscowości

- Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych 

- Podtrzymanie rodzimej tradycji 

 5. Przebudowa oświetlenia ulicznego

- Poprawa warunków życia,

- Poprawa estetyki miejscowości,

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

27. KOSZT REALIZACJI ZADAŃ
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Przewiduje się następujące koszty realizacji powyższych zadań:

1. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Popów - szacunkowy koszt 

300.000,00 zł.

2.  Budowa chodnika w miejscowości Popów - szacunkowy koszt  150.000,00 zł.

3.  Budowa placów zabaw dla dzieci - szacunkowy koszt  40.000,00 zł.

4.  Remont kapliczki - szacunkowy koszt  17.000,00 zł.

5.  Przebudowa oświetlenia ulicznego szacunkowy koszt -  35.000,00zł. 

28. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW

RODZAJ ZADANIA
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w 
mc. Popów     

Budowa chodnika w mc. Popów 

Budowa placów zabaw dla dzieci

Remont kapliczki 

Przebudowa oświetlenia ulicznego 
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29. PODSUMOWANIE

Wdrożenie  Planu  Odnowy Miejscowości  rozpocznie  się  poprzez  wprowadzenie  go  w 

życie uchwałą Rady Gminy Szczytniki. 

Opracowany  Plan  Odnowy  Miejscowości  zakłada  w  przeciągu  paru  najbliższych  lat 

realizację kilku zadań. Plan ten sprecyzował oczekiwany kierunek w rozwoju miejscowości, a 

także  sformułował  priorytet  i  cele,  do  osiągnięcia,  których  należy  dążyć  aby  poprawić 

komfort życia jej mieszkańców. 

Kolejne zadania spowodują, że Popów będzie postrzegane jako estetyczna, zorganizowana 

miejscowość,  przyjazna  mieszkańcom  oraz  przejezdnym,  atrakcyjna  turystycznie  oraz 

inwestycyjnie. 

Opisane  w  Planie  Odnowy Miejscowości  Popów powinny przynieść  poprawę  jakości 

życia mieszkańców a także służyć rozwojowi miejscowości.
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