
 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU  
GMINY WIERZCHLAS 

na lata 2021 - 2030 
 

 

 
 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

2 
 

SPIS TREŚCI 

 

SPIS TREŚCI ........................................................................................................................ 2 

1. Wstęp ............................................................................................................................. 6 

2. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym Strategią .................. 8 

2.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru..................................................................... 8 

2.1.1. Położenie ......................................................................................................... 8 

2.1.2. Powierzchnia ...................................................................................................14 

2.1.3. Ludność ..........................................................................................................15 

2.1.4. Środowisko przyrodnicze ................................................................................15 

2.1.5. Rys historyczny ...............................................................................................29 

2.1.6. Rys kulturowy, powiązania funkcjonalne .........................................................30 

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne ...........................................................................36 

2.2.1. Infrastruktura techniczna .................................................................................49 

2.2.2. Własność nieruchomości .................................................................................64 

2.2.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego ..........................................................64 

2.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska ..............................................................67 

2.3. Sfera społeczna .....................................................................................................70 

2.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze ................................70 

2.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców ...............................................................79 

2.3.3. Oświata i edukacja ..........................................................................................85 

2.3.4. Opieka zdrowotna ...........................................................................................89 

2.3.5. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia ...................................89 

2.3.6. Rynek pracy ....................................................................................................93 

2.4. Sfera gospodarcza ............................................................................................... 100 

2.4.1. Gospodarka .................................................................................................. 100 

2.4.2. Turystyka .......................................................................................................... 115 

2.5. Wyniki badań ankietowych ................................................................................... 117 

2.6. Analiza SWOT ...................................................................................................... 119 

2.7. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na danym terenie ........ 122 

3. Trendy rozwojowe ....................................................................................................... 125 

4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ...................................................... 128 

5. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w gminie ............................................................................................................................. 140 

6. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym .. 149 

7. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych ....................... 155 

8. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych ............................................ 163 

9. Oczekiwane rezultaty planowanych działań ................................................................. 168 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

3 
 

10. Źródła finansowania .................................................................................................... 170 

11. System wdrażania Strategii ......................................................................................... 172 

12. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Strategii .............................. 174 

12.1. System monitorowania ...................................................................................... 174 

12.2. Sposób oceny ................................................................................................... 175 

13. Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego .......................................... 177 

 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1 Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Wierzchlas – stan na dzień 16.11.2017 r ......................... 21 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów (%) w gminie Wierzchlas – stan na dzień 30.06.2021 r. ...................... 36 
Tabela 3 Lesistość (%) – analiza porównawcza .................................................................................................... 38 
Tabela 4 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  .................................................... 40 
Tabela 5 Gmina Wierzchlas – struktura funkcjonalna według miejscowości (sołectw). ......................................... 42 
Tabela 6 Gmina Wierzchlas – wykaz dróg powiatowych ....................................................................................... 50 
Tabela 7 Gmina Wierzchlas – wykaz dróg gminnych ............................................................................................ 51 
Tabela 8 Linie elektroenergetyczne w gminie Wierzchlas ..................................................................................... 53 
Tabela 9 Linie SN w gminie Wierzchlas oraz wykorzystanie ich przepustowości .................................................. 54 
Tabela 10 Linie SN w gminie Wierzchlas oraz wykorzystanie ich przepustowości ................................................ 54 
Tabela 11 Informacja o odebranych odpadach komunalnych z terenu gminy Wierzchlas ..................................... 59 
Tabela 12 Gmina Wierzchlas – wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. ...................................... 66 
Tabela 13. Ludność faktycznie zamieszkała na obszarze gminy Wierzchlas w latach 2010 – 2020 ..................... 70 
Tabela 14 Dynamika liczby ludności w latach 2010 - 2019 - analiza porównawcza .............................................. 71 
Tabela 15 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na terenie gminy Wierzchlas (stan w dniu 31XII) ....................... 72 
Tabela 16 Przyrost naturalny w gminach ościennych, powiecie wieluńskim i pajęczańskim oraz województwie 
łódzkim w latach 2010 – 2019 – analiza porównawcza ......................................................................................... 72 
Tabela 17 Saldo migracji ogółem w gminach ościennych, powiecie wieluńskim i pajęczańskim, oraz województwie 
łódzkim w latach 2010 – 2019 – analiza porównawcza ......................................................................................... 73 
Tabela 18 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie Wierzchlas w latach 
2010 – 2019 ........................................................................................................................................................... 75 
Tabela 19 Ludność w podziale na lata produkcyjne w 2019 roku – analiza porównawcza .................................... 75 
Tabela 20 Prognoza liczby ludności w gminie Wierzchlas ..................................................................................... 77 
Tabela 21 Prognoza liczby ludności z 2017 roku na lata 2019 – 2030 – analiza porównawcza ............................ 78 
Tabela 22 Zasoby mieszkaniowe w 2019 roku – analiza porównawcza ................................................................ 81 
Tabela 23 Zasoby mieszkaniowe w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2019 ...................................................... 81 
Tabela 24 Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań w 2019 roku w gminie Wierzchlas oraz 
gminach ościennych – analiza porównawcza ........................................................................................................ 82 
Tabela 25 Wykaz placówek oświatowych wraz z liczbą uczniów i nauczycieli – szkoły podstawowe (porównanie 
do roku 2018 stan na 30.09.2018 r. i do roku 2019 stan na 30.09.2019 z rokiem 2020 stan na 30.09. 2020 r.) ... 85 
Tabela 26 Wykaz placówek oświatowych wraz z liczbą uczniów i nauczycieli – przedszkola (porównanie do roku 
2018 stan na 30.09.2018 r. i do roku 2019 stan na 30.09.2019 z rokiem 2020 stan na 30.09. 2020 r.) ................ 86 
Tabela 27 Wykaz placówek oświatowych wraz z liczbą uczniów i nauczycieli – oddziały przedszkolne 
(porównanie do roku 2018 stan na 30.09.2018 r. i do roku 2019 stan na 30.09.2019 z rokiem 2020 stan na 30.09. 
2020 r.) .................................................................................................................................................................. 86 
Tabela 28 Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Wierzchlas w 
latach 2010 – 2019 ................................................................................................................................................ 90 
Tabela 29 Ilość osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 
2019 ...................................................................................................................................................................... 90 
Tabela 30. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku – analiza porównawcza ................. 91 
Tabela 31 Wydatki z budżetu gminy Wierzchlas w roku 2019 (w zł) ..................................................................... 91 
Tabela 32. Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem w gminie Wierzchlas w latach 2013 – 
2019 ...................................................................................................................................................................... 92 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

4 
 

Tabela 33 Wydatki ogółem oraz na pomoc społeczną, udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem 
– analiza porównawcza w 2019 roku ..................................................................................................................... 92 
Tabela 34 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Wierzchlas w latach 2010 – 2020 .................................... 94 
Tabela 35 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w % w gminie 
Wierzchlas w latach 2010 – 2020 .......................................................................................................................... 94 
Tabela 36 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %) w latach 2010 - 
2019 – analiza porównawcza ................................................................................................................................ 95 
Tabela 37 Pracujący z terenu gminy Wierzchlas w latach 2010 – 2019 ................................................................ 96 
Tabela 38 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w latach 2010 – 2019 – analiza porównawcza ...... 97 
Tabela 39 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon wg sekcji PKD 2007 (stan w dniu 31.XII) w 
latach 2014 – 2020 w gminie Wierzchlas ............................................................................................................ 101 
Tabela 40 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Wierzchlas w latach 2014-2020 ....................................... 102 
Tabela 41 Poziom aktywizacji gospodarczej w gminach powiatu wieluńskiego oraz w gminach ościennych (powiat 
pajęczański) w latach 2010 – 2020 – analiza porównawcza................................................................................ 102 
Tabela 42 Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach na analizowanym obszarze – analiza porównawcza w latach 2016 
- 2019 .................................................................................................................................................................. 104 
Tabela 43 Gmina Wierzchlas – użytkowanie gruntów w ha w 2019 roku. ........................................................... 105 
Tabela 44 Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych w gminie Wierzchlas (dane na 2010 r.) .............. 105 
Tabela 45 Wyniki finansowe samorządu gminy Wierzchlas w latach 2015 – 2019 ............................................. 106 
Tabela 46 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2017 – 2019 – analiza porównawcza .. 108 
Tabela 47 Dochody na 1 mieszkańca w gminie Wierzchlas w zł w latach 2010 – 2019 ...................................... 110 
Tabela 48 Przewidywane źródła finansowania inwestycji .................................................................................... 170 
 

 

SPIS MAP 

Mapa 1. Mapa administracyjna województwa łódzkiego, gmina Wierzchlas ........................................................... 9 
Mapa 2. Powiat wieluński ........................................................................................................................................ 9 
Mapa 3 Podział administracyjny gminy Wierzchlas ............................................................................................... 14 
Mapa 4Podział na krainy fizjograficzne wg J. Kondrackiego ................................................................................. 16 
Mapa 5 Inwentaryzacja istniejących i planowanych elementów ochrony środowiska na terenie gminy. ............... 68 
 

 

SPIS WYKRESÓW 

Wykres 1 Liczba mieszkańców w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2020 ......................................................... 70 
Wykres 2 Przyrost naturalny ludności w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2019 ............................................... 72 
Wykres 3 Saldo migracji w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2019 .................................................................... 73 
Wykres 4 Saldo migracji ogółem w 2019 roku – analiza porównawcza ................................................................. 74 
Wykres 5 Struktura ekonomiczna ludności (udział % ludności ogółem) – analiza porównawcza .......................... 76 
Wykres 6 Liczba mieszkańców w gminie Wierzchlas w latach 2019-2030 – prognoza ......................................... 78 
Wykres 7 Liczba ludności – analiza porównawcza wg stanu faktycznego na rok 2020 oraz prognozy na rok 2030
 .............................................................................................................................................................................. 79 
Wykres 8 Budynki mieszkalne w 2019 roku w gminach ........................................................................................ 80 
Wykres 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminie Wierzchlas w latach 2010 - 2019 ................ 90 
Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Wierzchlas z podziałem na płeć w latach 2010 – 2020... 94 
Wykres 11 Aktywność zawodowa mieszkańców gminy Wierzchlas w latach 2010 – 2019 ................................... 96 
Wykres 12 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2019 .......... 97 
Wykres 13. Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców - analiza porównawcza, rok 2019 ........................ 98 
Wykres 14 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w latach 2010 - 2020 w gminie 
Wierzchlas ........................................................................................................................................................... 100 
Wykres 15 Poziom aktywności gospodarczej w gminie Wierzchlas w latach 2010 - 2020 .................................. 103 
Wykres 16 Struktura dochodów i wydatków gminy Wierzchlas w latach 2015 - 2019 ......................................... 107 
Wykres 17 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2019 ...... 107 
Wykres 18 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017 – 2019 - analiza porównawcza ...... 109 
Wykres 19 Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017 – 2019 - analiza porównawcza ........ 109 
Wykres 20Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2019 roku - analiza porównawcza ....... 109 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

5 
 

Wykres 21 Struktura dochodów w gminie Wierzchlas w latach 2017 – 2019 ...................................................... 111 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Rysunek 1 Gmina Wierzchlas na mapie drogowej ................................................................................................ 11 
Rysunek 2 Lokalizacja Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Wierzchlas ............................. 19 
Rysunek 3 Lokalizacja obszaru NATURA 2000 „Załęczański Łuk Warty” na terenie gminy Wierzchlas ............... 20 
Rysunek 4 Lokalizacja użytków ekologicznych na terenie gminy Wierzchlas ........................................................ 21 
Rysunek 5 Szerokopasmowy dostęp do Internetu w gminie Wierzchlas – wg stanu na dzień 31.12.2019 r. ........ 61 
Rysunek 6 Pozostałe obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym – fragment rysunku ................................ 128 
Rysunek 7 Potencjał turystyczny gmin w obszarze turystycznym doliny rzecznej Warty w 2016 r. ..................... 129 
Rysunek 8 Obszar Zielonej Gospodarki .............................................................................................................. 179 
Rysunek 9 Obszar Nowej Energii ........................................................................................................................ 181 
 

 

SPIS FOTOGRAFII 

Fotografia 1 Rzeka Warta ...................................................................................................................................... 17 
Fotografia 2 Budynek OSP w Wierzchlesie ........................................................................................................... 32 
Fotografia 3 Tereny rolnicze w gminie Wierzchlas ................................................................................................ 37 
Fotografia 4 Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 486 z ulicą Szkolną i Południową w miejscowości Wierzchlas 49 
Fotografia 5 Zabudowa we wsi Mierzyce gmina Wierzchlas.................................................................................. 80 
Fotografia 6 Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach .............................................................................................. 87 
Fotografia 7. Centrum miejscowości Toporów ..................................................................................................... 140 
Fotografia 8. Szkoła Podstawowa w Toporowie .................................................................................................. 141 
Fotografia 9. Most dzielący miejscowości Toporów i Kamion .............................................................................. 142 
Fotografia 10. Miejscowość Kamion - położenie wzdłuż rzeki Warty ................................................................... 142 
Fotografia 11. Miejscowość Mierzyce .................................................................................................................. 143 
Fotografia 12. Droga wojewódzka nr 486 w miejscowości Kraszkowice ............................................................. 144 
Fotografia 13. Miejscowość Kraszkowice - kaplica przedziela pasy drogi wojewódzkiej ..................................... 145 
Fotografia 14. Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach ......................................................................................... 145 
Fotografia 15. Miejscowość Wierzchlas ............................................................................................................... 146 
Fotografia 16. Miejscowość Krzeczów ................................................................................................................. 147 
Fotografia 17. Krzeczów - droga wojewódzka w stronę Wielunia ........................................................................ 147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

6 
 

1. Wstęp 

 

Strategia rozwoju gminy Wierzchlas jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne 

kierunki rozwoju gminy na lata 2021-2030. Jest ona komplementarna z innymi regulacjami 

planistyczno-strategicznymi, obowiązującymi w gminie i w województwie łódzkim. Dokument będzie 

nadrzędny względem dokumentów sektorowych dotyczących obszaru gminy Wierzchlas, jednocześnie 

będzie spójny z dokumentami wyższego rzędu - Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030+, a 

także Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Strategia będzie wyznaczała ramy dla planów i 

programów powstających w gminie podczas jej obowiązywania. Strategia rozwoju gminy Wierzchlas 

została opracowana na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych 

statystycznych. Diagnoza strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez 

mieszkańców. Ważnym źródłem informacji było spotkanie konsultacyjne. Podstawowym dokumentem 

prawnym określającym zadania gminy, na którym opierano się podczas przygotowywania Strategii, 

jest ustawa z dnia 15 lipca 2020 r o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

niektórych innych ustaw oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ponadto w 

trakcie prac nad Strategią przeanalizowano poniższe akty prawne pod kątem powiązania z celami i 

kierunkami rozwoju opisanymi w Strategii:  

− ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  

− ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

− ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

− ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

− ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

− ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

− ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

− ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,  

− ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

 

Prace nad Strategią rozpoczęto w marcu 2021 roku, kiedy to Rada Gminy Wierzchlas podjęła 

decyzję o przystąpieniu do opracowywania dokumentu. Proces tworzenia Strategii poprzedzono 

analizą sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, którą pogłębiano podczas warsztatów strategicznych 

oraz badania ankietowego. Na tej podstawie wyznaczono obszary problemowe, z których wynikają 

cele strategiczne. Te z kolei zostały podzielone na cele operacyjne, a dla nich wyznaczono zadania i 

działania, których realizacja wpłynie na osiągnięcie postawionych celów. Powstały w ten sposób 

projekt dokumentu strategicznego udostępniono mieszkańcom z prośbą o zapoznanie się i 

przekazanie uwag. Ostateczny dokument uwzględnia opinie mieszkańców gminy. 

Prace nad strategią gminy Wierzchlas toczyły się z uwzględnieniem następujących zasad: 

− zasada koncentracji na realnych siłach gminy Wierzchlas – strategia powinna zmierzać do 

wszechstronnego wykorzystania unikalnych zasobów lokalnych, w szczególności 

historycznych, przyrodniczych, a także kapitału ludzkiego oraz cennych odmienności. Dlatego 
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zawartość celów strategicznych to przede wszystkim pomysły na wykorzystanie atutów 

lokalnych, na które zarówno Urząd Gminy, jak i sami mieszkańcy mają największy wpływ; 

− zasada koncentracji na zagadnieniach najistotniejszych dla przyszłości – przyjęto, że każdy 

potencjalny cel strategiczny powinien być rozpatrywany w kontekście jego doniosłości dla 

przyszłości gminy. Dokonano zatem selekcji i wyodrębniono cele o najwyższym priorytecie; 

− zasada koncentracji tematycznej – Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 – 2030 

będzie koncentrowała się na niewielu, ale najważniejszych zagadnieniach z punktu widzenia 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Ta swojego rodzaju wybiórczość zapobiega stworzeniu 

dokumentu, który będzie obejmować wszystkie cele, a faktyczna realizacja następuje tylko  

w niewielu przypadkach. 

 

Realizacja zadań określonych w Strategii przypada na okres programowania Unii Europejskiej  

i zawiera się w latach 2021 – 2030. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie tych 

rozpoczętych w latach 2018 – 2027 obejmą także następny okres programowania. 
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2. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze 

objętym Strategią 

 

2.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru 

 

2.1.1. Położenie 

 

Gmina wiejska Wierzchlas położona jest w południowo- zachodniej części województwa łódzkiego 

na wysokości od 158 do 230 m n.p.m. Najwyżej położone rejony gminy znajdują się w jej wschodniej 

części, z kulminacją bezimiennego wzniesienia o wysokości 230,2 m n.p.m., zlokalizowanego w 

paśmie Krzemionki pomiędzy miejscowościami Kamion i Niżankowice przy granicy z gminą 

Działoszyn. Najniżej usytuowany jest obszar położony w północno- wschodniej części gminy wzdłuż 

koryta rzeki Warty na wysokości 158 m n.p.m., przy granicy z gminami: Osjaków i Siemkowice. 

Współrzędne geograficzne miejscowości Wierzchlas wynoszą 51º12’ szerokości geograficznej 

północnej oraz 18º38’ długości geograficznej wschodniej.1 

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska Wierzchlas wchodzi w 

skład województwa łódzkiego oraz powiatu wieluńskiego. Położona jest w południowo-zachodniej 

części województwa, we wschodniej części powiatu wieluńskiego i graniczy z następującymi gminami: 

− Osjaków – od północy; 

− Siemkowice – od północnego – wschodu; 

− Działoszyn – od wschodu; 

− Pątnów – od południa; 

− Wieluń – od zachodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 
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Mapa 1. Mapa administracyjna województwa łódzkiego, gmina Wierzchlas 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie 

Mapa 2. Powiat wieluński 

 
Źródło: Oficjalna strona powiatu wieluńskiego, www.powiat.wielun.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie


Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

10 
 

Gminnym centrum administracyjnym jest położona w północno – zachodniej części gminy 

miejscowość Wierzchlas, która jest siedzibą władz samorządowych. Położona jest niemal centralnie w 

stosunku do obszaru gminy, co umożliwia łatwość w komunikowaniu się ze wszystkimi sołectwami. 

Wierzchlas jest również wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno – usługowym, mieszkaniowym i 

kulturalnym. 

Kierując się położeniem gminy, w analizach porównawczych w kolejnych rozdziałach strategii 

uwzględniono ww. gminy ościenne oraz pozostałe gminy powiatu wieluńskiego. Tam, gdzie było to 

zasadne – w celu ukazania skali zjawiska - dane statystyczne dotyczące gminy Wierzchlas porównano 

również do danych na poziomie powiatów wieluńskiego i pajęczańskiego oraz województwa łódzkiego.  

Gminy wybrane do analiz porównawczych zostały wytypowane zarówno ze względu na 

podobieństwo do gminy Wierzchlas (podobne uwarunkowania rozwoju), jak i ze względu na bliskie 

położenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Odległość z Wierzchlasu do miasta powiatowego Wielunia wynosi 9 km, zaś do stolicy 

województwa – Łodzi – 106 km. Ponadto odległość do najbliższych ośrodków miejskich to: 

− Działoszyn (19 km) 

− Pajęczno (31 km), 

− Kluczbork (49 km), 

− Częstochowa (53 km), 

− Sieradz (54 km), 

− Radomsko (69 km), 

− Wrocław (130 km). 

 

Miarą spójności terytorialnej jest między innymi dostępność komunikacyjna obszaru gminy. 

Podstawowym elementem systemu transportowego gminy jest układ drogowy, który zapewnia 

zarówno powiązania zewnętrzne w skali regionu i kraju, jak i powiązania wewnętrzne gminnej sieci 

osadniczej. 

Gmina Wierzchlas posiada dobrze rozwinięty i wystarczający pod względem gęstości sieci 

komunikacyjnej układ drogowy i komunikacyjny. Z punktu widzenia połączeń lokalnych i regionalnych 

położenie komunikacyjne gminy jest bardzo korzystne. Posiada ona dogodne połączenia drogowe 

zarówno z Wieluniem, jak i Działoszynem, a poprzez te miejscowości także z innymi regionami kraju. 

Przez teren gminy Wierzchlas nie przebiegają bezpośrednio drogi krajowe. W odległości 8 km od 

Wierzchlasu, w Wieluniu, przebiegają trzy drogi krajowe: nr 8, 43 i 45. 
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Rysunek 1 Gmina Wierzchlas na mapie drogowej 

 
Źródło: www.google.pl/maps/place/wierzchlas 

Przez gminę przebiega droga wojewódzka Nr 486 łącząca drogę krajową nr 43 w Wieluniu z drogą 

krajową nr 42 w Działoszynie. Na północ od gminy biegnie trasa europejska E67, a w jej śladzie droga 

krajowa nr 8.Przez gminę przebiega również sieć dróg powiatowych i gminnych. Do dróg powiatowych 

zaliczają się: 

− 3525E: Radoszewice - Zmyślona - Kochlew - Krzeczów 

− 4518E: Olewin – Wierzchlas - Przycłapy 

− 4519E: Kamionka - st. kol. Pątnów – Jajczaki -do drogi 4523E 

− 4523E: Ruda – Mierzyce – Kamion – Niżankowice- do drogi nr 486 

− 4524E: Mierzyce - Przywóz - Toporów 

− 4525E: Pątnów - Łaszew Rządowy – Mierzyce 

− 4527E: Krzeczów – Ożegów - Dylów Szlachecki - Pajęczno 

− 4529E: Emanuelina - Skrzynno - Osjaków - Krzeczów 

 

Do dróg gminnych zaliczają się: 

− 117251E: Olewin – Wierzchlas 
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− 117207E: Sieniec – Wierzchlas 

− 117252E: Wierzchlas – Drobnice 

− 117253E: Kraszkowice - Łykowe 

− 117254E: Kraszkowice – Modlin 

− 117255E: Kochlew – Strugi 

− 117256E: Wierzchlas – Kraszkowice 

− 117257E: Kraszkowice – Mierzyce 

− 117258E: Toporów – Jesiona – Opatów 

− 117259E: Krzeczów – Toporów 

− 117522E: Wierzchlas – Wieluń 

− 117260E: Mierzyce – Jajczaki 

− 117261E: Strugi – Łaszew Rządowy 

− 117262E: Łaszew Rządowy – Przywóz 

− 117263E: Przywóz – Bobrowniki 

− 117264E: Ogroble – Wiesagi 

− 117159E: Bukowce – Bobrowniki 

− 117265E: Kamion – Niżankowice 

− 109053E: Laski – Mokre 

− 117266 E- Wierzchlas, ul. Poprzeczna 

− 117267 E Wierzchlas, ul. Łąkowa  

W gminie występują również pozostałe drogi wewnętrzne, transportu rolnego oraz drogi leśne. 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Wierzchlas wynosi 37,468 km. 

Nawierzchnię bitumiczną posiada 35,201 km dróg (93,95% ogółu), a nawierzchnię tłuczniową  

2,267 km (6,05% ogółu). Łączna długość dróg gminnych wynosi 53,08 km (dane Urzędu Gminy  

w Wierzchlesie). Przeważają drogi asfaltowo-gruntowe, asfaltowo-tłuczniowo-gruntowe oraz 

asfaltowe. Większość dróg gminnych wymaga przebudowy i modernizacji. Generalnie stan dróg na 

terenie gminy jest zadowalający, większość dróg nie posiada jednak odpowiedniej wytrzymałości i jest 

w złym stanie technicznym. Jakość nawierzchni, zwłaszcza na drogach powiatowych i gminnych, a 

także na drodze wojewódzkiej nr 486 wymaga pilnych napraw i modernizacji. W gminie jest kilka 

odcinków dróg gruntowych, które należałoby utwardzić asfaltem. Priorytetową jest tutaj droga łącząca 

miejscowość Kraszkowice z Toporowem. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

konieczne jest również wybudowanie chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż istniejących dróg, gdyż 

obecnie ruch pieszy odbywa się na poboczu lub jezdni. Należy zauważyć, iż gmina Wierzchlas pełni 

funkcje turystyczne, jednocześnie właśnie przez jej obszar przebiega najkrótsza trasa dla 

rowerzystów, łącząca Wieluń z rzeką Wartą, zatem ścieżki rowerowe w gminie są niezbędne i powinny 

stanowić integralny element sieci dróg. 

Transport publiczny 

Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, obsługiwanej głównie przez 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS), zwłaszcza PKS Wieluń oraz prywatne busy. 

Dzięki niej można bezpośrednio dotrzeć do każdego sołectwa oraz do miejscowości sąsiednich, takich 
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jak między innymi: Wieluń, Działoszyn czy Pajęczno. Połączenia krajowe (międzyregionalne) i 

międzynarodowe realizowane są poprzez dworce autobusowe w Wieluniu i Łodzi oraz w innych 

pobliskich miastach wojewódzkich np.: w Opolu. 

Transport kolejowy 

Przez teren gminy Wierzchlas obecnie nie przebiegają linie kolejowe, jednak istnieją już wstępne 

plany budowy linii kolejowej przez obszar gminy. W niewielkiej odległości od zachodnich granicy 

gminy przebiega linia kolejowa nr 181 relacji: Herby Nowe – Wielun – Kępno – Syców – Oleśnica. 

Mieszkańcy gminy korzystają z komunikacji kolejowej na stacji w Wieluniu lub w Pątnowie Wieluńskim. 

Ruch pieszy i rowerowy 

Ruch pieszy i rowerowy stanowi dopełnienie systemu komunikacji na terenie gminy Wierzchlas. 

Umożliwia przemieszczanie się na krótkich i średnich dystansach w obrębie gminy. Na jej terenie nie 

występują parkingi typu B&R, jednakże gmina podejmuje starania mające na celu jak 

najskuteczniejsze promowanie transportu rowerowego. 

 

Gmina Wierzchlas znajduje się w sferze oddziaływania miasta Wielunia. Położenie w strefie 

oddziaływań miasta jest dla gminy wiejskiej Wierzchlas ważnym kontekstem odniesienia. Jednym z 

kluczowych czynników zewnętrznych warunkujących rozwój lokalny jest bowiem oddziaływanie, 

swoiste „promieniowanie” czynników prorozwojowych z istotnych ośrodków miejskich na otaczające te 

tereny. Atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych gmin zmienia się z czasem i jest wypadkową 

oddziaływania na rynek wielu czynników lokalnych, począwszy od obiektywnych, geograficznych, a 

skończywszy na jakości zarządzania lokalnego i wizerunku danego ośrodka.  

Z ośrodków miejskich promieniują nie tylko czynniki pozytywne (koniunktura i atrakcyjność 

inwestycyjna), ale także negatywne. Powyższe uwagi należy interpretować następująco:  

− wpływ dużych ośrodków miejskich przeważnie skutkuje „zapożyczaniem” ich wizerunku, a w 

przyszłości może „oddalić” mieszkańców od dorobku kulturalnego gminy, 

− następują migracje, głównie ludzi młodych do większych aglomeracji, 

− z sąsiednich ośrodków będą napływać: 

o klienci usług świadczonych przez podmioty z terenu gminy (w tym – usług obsługi 

biznesu), 

o nabywcy nieruchomości mieszkalnych na tym terenie, 

o zewnętrzni usługodawcy na rzecz mieszkańców i podmiotów lokalnych. 

Od sytuacji w pobliskich miastach zależy więc w istotnym stopniu koniunktura lokalna. Siła 

nabywcza i aktywność inwestycyjna podmiotów z tego ośrodka kształtuje w znacznym stopniu 

koniunkturę lokalną w gminie wiejskiej Wierzchlas.  

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Załącznik do Uchwały Nr 

XXXI/414/21b Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.), Wieluń jest miastem średnim, 

stanowiącym biegun rozwoju społeczno-gospodarczego. Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) 9 miast średnich zostało uznanych za tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze, w tym wymieniono właśnie Wieluń. Z drugiej jednak strony SRWŁ 2030 

wskazuje, iż „podejmowane działania powinny w szczególności skupiać się na zatrzymaniu dalszej 
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utraty funkcji, a w następnej fazie do ich przywracania.” W związku z tym planuje się, że do roku 2030, 

dzięki podjętej strategicznej interwencji, Wieluń stanie się Miastem odzyskanych szans. Dzięki tym 

zmianom zyskać może również gmina Wierzchlas, zlokalizowana blisko Miasta. Tutaj mieszkańcy 

mogą szukać spokoju i wyciszenia, z dala od miejskiego zgiełku.  

 

 

 

2.1.2. Powierzchnia 

 

Powierzchnia gminy Wierzchlas wynosi 11 895 ha, gmina zajmuje tym samym 12,8% powierzchni 

powiatu wieluńskiego, co czyni ją największą pod względem powierzchni w powiecie (poza gminą 

miejsko- wiejską). Gęstość zaludnienia wynosi 56 osób/km2. Znaczną część powierzchni gminy 

zajmuje obszar Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Gmina złożona jest z 15 sołectw, należą do 

nich: Wierzchlas A, Wierzchlas B, Kraszkowice, Broników, Kochlew, Krzeczów, Mierzyce, Toporów, 

Przywóz, Łaszew Rządowy, Łaszew, Przycłapy, Jajczaki, Kamion oraz Strugi.  

Mapa 3 Podział administracyjny gminy Wierzchlas 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 
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2.1.3. Ludność 

 

Na dzień 31 grudnia 20202 roku gminę Wierzchlas zamieszkiwały 6 604 osoby. 

Zarejestrowano więcej kobiet niż mężczyzn, różnica wyniosła 20 osób. Liczba osób zamieszkujących 

gminę Wierzchlas w porównaniu z rokiem 2010 zwiększyła się o 4 osoby. W gminie dominuje ludność 

w wieku produkcyjnym obejmując 61,5% społeczeństwa, niekorzystnym zjawiskiem jest zauważalny 

na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym osiągając 21,1% 

społeczeństwa i stopniowy spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Średnia gęstość 

zaludnienia gminy wynosi 56 os./km2 i nieznacznie przewyższa wartość wskaźnika liczonego dla gmin 

wiejskich województwa łódzkiego (54 os./km2). 

 

 

 

2.1.4. Środowisko przyrodnicze 

 

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) gmina Wierzchlas 

umiejscowiona jest w następujących jednostkach3: 

− megaregion – Europa Środkowa (3); 

− prowincje: Niż Środkowoeuropejski (31) i Wyżyny Polskie (34); 

− podprowincje: Niziny Środkowopolskie (318) i Wyżyna Śląsko – Krakowska (341); 

− makroregiony: Nizina Południowowielkopolska (318.2) i Wyżyna Woźnicko – Wieluńska 

(341.2); 

− mezoregiony: Kotlina Szczercowska (318.23) i Wyżyna Wieluńska (341.21). 

Według J. Kondrackiego północna część gminy umiejscowiona jest w mezoregionie Kotliny 

Szczercowskiej, która jest najbardziej wysuniętą na południowy – wschód częścią makroregionu 

Niziny Południowowielkopolskiej. Centralna i południowa część gminy umiejscowiona jest w 

mezoregionie Wyżyny Wieluńskiej, która jest najbardziej wysuniętą na północ częścią Wyżyny 

Woźnicko – Wieluńskiej. Według Z. Czeppe (1972) w analizowanym rejonie Wyżyny Wieluńskiej 

wyodrębniają się 2 mikroregiony: Wysoczyzny Wieluńskiej (południowo – zachodnia część gminy) i 

Wysoczyzny Działoszyńsko – Lindowskiej (południowo – wschodnia część gminy). Granicę pomiędzy 

nimi stanowi rzeka Warta. Granica pomiędzy mezoregionami Kotliny Szczercowskiej i Wyżyny 

Wieluńskiej jest tu jednocześnie granicą nie tylko pomiędzy makroregionami Niziny 

Południowowielkopolskiej i Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej, ale także pomiędzy podprowincjami Nizin 

Środkowopolskich i Wyżyny Śląsko – Krakowskiej oraz pomiędzy prowincjami całego Niżu 

Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich. Na terenie gminy Wierzchlas granica ta przebiega 

równoleżnikowo, mniej więcej wzdłuż linii łączącej miejscowości: Wierzchlas – Kraszkowice – 

Krzeczów – Broników. Reasumując należy podkreślić, że położenie gminy na terenie 2 

zróżnicowanych jednostek podziału fizyczno – geograficznego wskazuje, że środowisko przyrodnicze 

 
2 W Strategii użyto ostatnich aktualnych danych GUS dostępnych na dzień przygotowywania diagnozy 
3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 
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gminy posiada charakter przejściowy pomiędzy strefą niżu oraz strefą wyżyn. Ta przejściowość będzie 

się częściowo odzwierciedlać przy charakterystyce każdego z elementów środowiska: klimatu, 

geologii, geomorfologii, hydrologii i hydrografii, pokrywy glebowej, szaty roślinnej oraz fauny.  

Mapa 4Podział na krainy fizjograficzne wg J. Kondrackiego 

 
Źródło: www.gdos.gov.pl 

 

Rzeźba terenu4 

Obszar gminy charakteryzuje się dość urozmaiconą morfologią. Współczesna rzeźba terenu 

gminy Wierzchlas jest wynikiem zachodzących tu niegdyś procesów tektonicznych i neotektonicznych, 

glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i erozji oraz akumulacji rzecznej, a także 

działalności człowieka (antropogenicznych). Występujące z silnym natężeniem procesy rzeźbotwórcze 

doprowadziły do powstania zróżnicowanego rysu geomorfologicznego obszaru gminy, który jest jej 

dużym walorem przyrodniczym i krajobrazowym. 

Na terenie gminy Wierzchlas można wyróżnić cztery wyraźne strefy geomorfologiczne: 

− dolina rzeki Warty z licznymi odcinkami przełomowymi, przepływająca generalnie z południa 

na północ, rozdzielająca dwa mikroregiony Wyżyny Wieluńskiej w centrum gminy i Kotlinę 

Szczercowską na północy; 

− polodowcowa, lekko falista równina, będąca częścią Kotliny Szczercowskiej w północnej 

części gminy; 

− stopień morfologiczny rozdzielający Kotlinę Szczercowską i Wyżynę Wieluńską, przebiegający 

mniej więcej na linii: Wierzchlas – Kraszkowice – Krzeczów – Broników; 

 
4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

http://www.gdos.gov.pl/
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− niskofalisty i falisty, pagórkowaty obszar Wyżyny Wieluńskiej w centralnej i południowej części 

gminy. 

 

Walory przyrodniczo krajobrazowe gminy5 

Walory krajobrazowe obejmują: łuk Warty, wapienne wzgórza, ostańce i głazy narzutowe; formy 

erozyjne w postaci wąwozów i parowów, jaskinie, obszary źródliskowe w postaci wysięków jak i 

punktowych źródeł krasowych. Zwracają uwagę również liczne walory kulturowe takie jak: kurhany, 

osady i cmentarzyska; zabudowa wiejska z XIX wieku; zbiorowiska roślinne; torfowiska. Na terenie 

parku występuje 678 gatunków roślin, w tym 21 chronionych całkowicie i 12 częściowo. W skład flory 

wchodzą również gatunki chronione. Na terenie gminy działa pięć obwodów łowieckich. 

Do użytków ekologicznych na obszarze gminy Wierzchlas zalicza się: „Wronia Woda” i bagno 

śródleśne. Występują tu pomniki przyrody: w Krzeczowie 4 dęby szypułkowe, w Kraszkowicach klon 

zwyczajny i jesion wyniosły oraz grupa drzew wielogatunkowych wokół stawu i aleja wielogatunkowa 

w parku wiejskim. 

Fotografia 1 Rzeka Warta 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

Klimat6 

Klimat gminy podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany 

na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i 

Azji. Reprezentatywne dla gminy Wierzchlas będą dane charakteryzujące klimatyczny region 

środkowopolski. Według pomiarów średnia temperatura roczna z wielolecia 1951 – 1980 wynosi około 

8 ºC; stycznia (–2,2 ºC), a lipca 18 ºC. W latach 1997-2006 średnia roczna temperatura powietrza na 

 
5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 
6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 
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stacji w Wieluniu wyniosła 8,10C. Najcieplejszym miesiącem był lipiec (średnia temperatura w tym 

miesiącu wynosiła 19,2°C), natomiast najzimniejszym miesiącem był styczeń (średnia temperatura w 

tym miesiącu wynosiła -1,6 °C). 

W skali roku średnia liczba dni przymrozkowych, to jest takich, w których temperatura powietrza może 

wynieść 0ºC wynosi 75, dni mroźnych z ujemną temperaturą powietrza w ciągu całej doby jest 40, zaś 

dni ciepłych z temperaturą minimalną powyżej 0ºC jest 250. Amplituda roczna kształtuje się na 

poziomie około 20,5ºC. 

 

Formy ochrony przyrody w gminie Wierzchlas7 

Na obszarze gminy Wierzchlas ochronie przyrodniczej podlegają: 

− Załęczański Park Krajobrazowy, 

− obszar NATURA 2000 „Załęczański Łuk Warty” (PLH 100007), 

− użytki ekologiczne: „Wronia woda” i bagno w okolicach Krzeczowa, 

− pomniki przyrody; 

− gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych; 

Postuluje się również ochronę: 

− zinwentaryzowanych cennych siedlisk przyrodniczych, 

− grup śródpolnej zieleni wysokiej, 

− istniejących ciągów zadrzewionych, 

− ciągów ekosystemów wodno-łąkowych wzdłuż cieków, 

− zieleni urządzonej. 

 

Załęczański Park Krajobrazowy 

Na terenie gminy Wierzchlas zlokalizowany jest fragment Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, 

który utworzony został uchwałą XIII/50/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu dnia 5 stycznia 

1978 roku (Uchwała Nr XIII/50/78). W 1989 roku, na mocy Uchwały Nr VIII/44/89 Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Sieradzu, zostały zmienione granice Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy 

ochronnej w obrębie województwa sieradzkiego (Uchwała Nr VIII/44/89). Obecnie obowiązującym 

aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 45/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 2005 w 

sprawie ZPK w granicach województwa łódzkiego.  

Na obszarze gminy Wierzchlas powierzchnia parku stanowi 4 317ha, a powierzchnia otuliny 4 470 ha. 

Park z otuliną zajmują zatem prawie 74% powierzchni gminy. Park obejmuje całą wschodnią część 

gminy z wyłączeniem rejonu Bronikowa, zaś poza granicami otuliny znajduje się tylko północno-

zachodnia część gminy z miejscowościami Wierzchlas i Kraszkowice. 

 
7Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023 
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Rysunek 2 Lokalizacja Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Wierzchlas 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023 

Park został utworzony celem ochrony niepowtarzalnego krajobrazu jurajskich wapiennych ostańców 

kryjących w sobie wiele form krasu, żywiących osobliwą faunę i florę oraz urokliwego odcinka rzeki 

Warty określonego jako najpiękniejszy i najwartościowszy przyrodniczo w stosunku do całego jej 

biegu. 

 

Obszar NATURA 2000 „Załęczański Łuk Warty” (PLH 100007) 

Na terenie gminy Wierzchlas znajduje się fragment obszaru NATURA 2000 „Załęczański Łuk Warty”, 

utworzonego Decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, 

składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 

C(2007)5043)(2008/25/WE). Obejmuje on dolinę rzeki Warty od Lisowic do Kochlewa i duży teren 

w zakolu rzeki, na 40 kilometrach jej biegu. 
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Rysunek 3 Lokalizacja obszaru NATURA 2000 „Załęczański Łuk Warty” na terenie gminy Wierzchlas 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023 

 

W krajobrazie dominują tu formacje plejstoceńskie: wzgórza morenowe, równiny piaszczyste i sandry. 

Występują także liczne utwory krasowe: jaskinie, źródła, skałki, studnie czy leje. Stwierdzono tu ponad 

100 zbiorowisk roślinnych, dobrze zachowane płaty naturalnych drzewostanów dębowych, typowo 

wykształcone murawy napiaskowe. Łącznie stwierdzono tu 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar wyróżnia się obecnością formacji krasowych z 24 jaskiniami - 

miejscami zimowania bogatych populacji nietoperzy. Łącznie występuje tu 8 gatunków kręgowców z 

Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. We florze liczne są wapieniolubne gatunki roślin 

naczyniowych o charakterze górskim, gatunki roślin naczyniowych chronione prawnie oraz rzadkie lub 

zagrożone lokalnie. 

 

Użytki ekologiczne: 

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa użytki ekologiczne: użytek "Wronia Woda" i bagno w rejonie 

Krzeczowa. Ich charakterystyka przedstawia się następująco: 

Użytek ekologiczny "Wronia Woda" (21,42 ha) 

Położony w południowej części gminy, w starorzeczu rzeki Warty. Utworzony został 13.04.1996 r. 

Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z 19.03.1996 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne 

(Dz. Urz. Woj. Sier. z 29.03.1996 r. Nr 3, poz. 14).  

Użytek ekologiczny bagno w rejonie Krzeczowa (0,57 ha) 

To śródleśnie bagno zlokalizowane ok 1,1 km na południe od miejscowości Krzeczów, na zachodnim 

brzegu rzeki Warty (Krzeczów, działka nr 417/2). Ustanowiony 15 czerwca 2006 r. Rozporządzeniem 
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Nr 18/2000 Wojewody Łódzkiego z 22.05.2000 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. 

Woj. Łódz. z 31.05.2000 r. Nr 73, poz. 391). 

Rysunek 4 Lokalizacja użytków ekologicznych na terenie gminy Wierzchlas 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023 

 

Pomniki przyrody: 

Na terenie gminy Wierzchlas za pomniki przyrody uznano drzewa i grupy drzew (odznaczające się 

sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami), jak również ostaniec 

jurajski oraz źródło krasowe. 

Zgodnie z wykazem zawartym w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przez Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, na terenie gminy Wierzchlas znajdują się następujące pomniki przyrody: 

Tabela 1 Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Wierzchlas – stan na dzień 16.11.2017 r 

Opis pomnika Typ pomnika Nazwa Lokalizacja 
Data 

ustanowienia 
Podstawa 

prawna 

drzewo jednoobiektowy - 

Krzeczów 67, 
ZPK, Leśnictwo 
Jodłowiec oddz. 

219 

1993-04-27 

Uchwała Nr 
XXI/136/93 Rady 

Gminy w 
Wierzchlesie z 

dnia 27 kwietnia 
1993 r. w sprawie 

uznania za 
pomnik przyrody 

drzewo jednoobiektowy - 

drzewo jednoobiektowy - 

drzewo jednoobiektowy - 

ostaniec jurajski 
(pagór meandrowy) 

ze stanowiskiem 
roślinności naskalnej 

i kserotermicznej 

jednoobiektowy 
Góra św. 
Genowefy 

Leśnictwo 
Ogroble oddz. 
140 d N-ctwo 

Wieluń 

1998-03-06 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Sieradzkiego z 
dnia 3 lutego 

1998 r. w sprawie 
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Opis pomnika Typ pomnika Nazwa Lokalizacja 
Data 

ustanowienia 
Podstawa 

prawna 

44 Lipy drobnolistne, 
5 Klonów 

zwyczajnych, 2 
Kasztanowce 

zwyczajne, Robinia 
akacjowa 

wieloobiektowy - 
Kraszkowice, 

wokół stawu dz. 
Nr 386 

uznania za 
pomnik przyrody 
(Dz. Urz. Woj. 
Sieradzkiego, 

dn.19.02.1998 r. 
Nr 3, poz.9) 

20 Dębów 
szypułkowych 

wieloobiektowy - 

Kraszkowice-
szpaler 20-tu 

dębów położony 
na granicy 

Lasów 
Państwowych i 
gruntów ornych 
wsi Krzeczów, 
leśn. Warta, 
oddz. 219n, 

dz.nr 1578/10 

2004-12-31 

Uchwała Nr 
XVIII/134/2004 r. 

Rady Gminy 
Wierzchlas z dnia 
26 listopada 2004 

r. w sprawie 
uznania za 

pomnik przyrody 
(Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego, dn. 

16.12.2004 r. Nr 
330, poz. 3005) 

źródło krasowe 
położone w środku 

drzewostanu 
sosnowego o pow. 
0,82 ha siedlisku 
boru mieszanego 
św., na glebach 

brunatnych o 
charakterystyce 

porolnej 

jednoobiektowy 
Źródło 

Św. 
Floriana 

Kochlew, dz. nr 
52/4, N-ctwo 
Wieluń, leśn. 

Mokry Las, obr. 
Kraszkowice, 
oddz. 105a 

2008-09-16 

Uchwała Nr 
XVII/107/2008 
Rady Gminy 

Wierzchlas z dnia 
7 sierpnia 2008 r. 

w sprawie 
uznania za 

pomnik przyrody 
(Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego, dn. 

01.09.2008 r. Nr 
283, poz. 2492) 

Klon zwyczajny jednoobiektowy  
Kraszkowice  

(1355/10) 
 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Sieradzkiego z 
dnia 03.02.1998 
roku w sprawie 

uznania za 
pomnik przyrody 
(Dz. Urz. Woj. 

Sieradzkiego nr 3, 
poz. 9) 

32 lipy drobnolistne 
18 lip szerokolistnych 

wieloobiektowy  
Kraszkowice  

(1353/3) 
 

Rozporządzenie 
Wojewody 

Sieradzkiego z 
dnia 03.02.1998 
roku w sprawie 

uznania za 
pomnik przyrody 
(Dz. Urz. Woj. 

Sieradzkiego nr 3, 
poz. 9) 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023 

 

Zanieczyszczenie powietrza8 

Powietrze jest jednym z rodzajów kapitału przyrodniczego, stanowiącym zasób odnawialny, ale 

możliwy do wyczerpania. Negatywne skutki presji na powietrze rzadko ograniczają się do bliskiego 

otoczenia źródła. Powietrze pozbawione naturalnych granic umożliwia rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń na duże odległości. Wyemitowane zanieczyszczenia w zależności od ich charakteru, 

 
8Program Ochrony Środowiska Gminy Wierzchlas na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 
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wysokości emitora, warunków meteorologicznych i topograficznych mogą przekraczać granice państw 

i kontynentów. Rodzaj źródła zanieczyszczenia i związane z nim warunki wprowadzenia substancji do 

atmosfery są czynnikami determinującymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. W literaturze 

przedmiotu emisje do powietrza ze względu na źródło i sposób emisji ze źródła, najczęściej dzieli się 

na emisje: 

− ze źródeł punktowych – zorganizowaną emisję powstającą podczas wytwarzania energii i w 

procesach technologicznych, posiadającą emitory o wysokości od kilku do kilkuset metrów; 

− ze źródeł liniowych – emisję z ciągów komunikacji samochodowej, kolejowej czy rzecznej, w 

której źródło emisji znajduje się blisko powierzchni ziemi; 

− ze źródeł powierzchniowych (określana też jako emisja rozproszona, niska) – z 

indywidualnych systemów grzewczych, dużych odkrytych zbiorników, pożarów 

wielkoobszarowych; 

− ze źródeł rolniczych – upraw i hodowli zwierząt; 

− emisję niezorganizowaną – powstającą w skutek pojedynczych pożarów, prac budowlanych i 

remontowych, nakładania na powierzchnie warstw kryjących, przypadkowych wycieków, itp. 

Aby ocenić stan czystości powietrza atmosferycznego powinno się uwzględniać między innymi: 

− strukturę dyslokacji przemysłu; 

− ilość zakładów uciążliwych według klasyfikacji GUS; 

− potencjalne źródła zanieczyszczeń atmosfery; 

− wielkość emisji zanieczyszczeń; 

− pozaprzemysłowe źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, np.: motoryzacja czy 

gospodarka komunalna; 

− warunki klimatyczne: różnice termiczne, wiatr, opady atmosferyczne; 

− urbanizację. 

Emisja zanieczyszczeń na terenie gminy Wierzchlas występuje w postaci: 

− emisji punktowej – działalność produkcyjna i sektor komunalny; 

− emisji powierzchniowej – indywidualne źródła grzewcze; 

− emisji z rolnictwa; 

− emisji liniowej (komunikacja). 

 

EMISJAPUNKTOWA: 

Obecnie działalność gospodarcza na terenie gminy Wierzchlas związana jest głównie z I i III sektorem 

gospodarki narodowej czyli rolnictwem, leśnictwem i usługami. Taka struktura gospodarcza powoduje, 

że nie ma licznych lokalnych źródeł zanieczyszczeń na dużą skalę. Do głównych, zorganizowanych 

źródeł emisji zanieczyszczeń zaliczyć można nieliczne obiekty produkcyjne, zakłady górnicze oraz 

scentralizowane, a przede wszystkim indywidualne źródła grzewcze dla obsługi osiedli i pojedynczych 

obiektów użyteczności publicznej. Powyższe źródła wprowadzają do atmosfery zanieczyszczenia 

charakterystyczne dla procesów energetycznego spalania paliw (pył, dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu, tlenek węgla), a także zanieczyszczenia pochodzące z procesów technologicznych, zwłaszcza 

pyłowe. Zanieczyszczenia pyłowe w górnictwie odkrywkowym powstają przede wszystkim w otoczeniu 
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taśmociągów oraz zakładów przeróbki kruszyw. Fala emisji nie wykracza jednak poza najbliższe 

otoczenie. 

Na zanieczyszczenie powietrza w gminie mają również wpływ mniej i bardziej odległe ogniska emisji 

punktowej to jest: rejon Wielunia, Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), wrocławski, częstochowski 

czy koniński okręg przemysłowy, a nawet ogniska zlokalizowane poza granicami kraju. Istotne 

znaczenie mają tu zachodnie, północne i południowe wiatry, przenoszące zanieczyszczenia na duże 

odległości. Do najbliżej położonych zakładów, emitujących najwięcej zanieczyszczeń w województwie 

łódzkim, należą między innymi: Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Wieluniu, Spółdzielnia Dostawców 

Mleka w Wieluniu oraz Cementownia „Warta” SA z Działoszyna. 

EMISJAPOWIERZCHNIOWA: 

Znaczne ilości zanieczyszczeń na terenie gminy Wierzchlas pochodzą z lokalnych źródeł emisji 

niskiej. Niska emisja zanieczyszczeń wywoływana jest przez indywidualne źródła grzewcze (piece 

kaflowe, kotły węglowe, olejowe, gazowe) zasilające budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. 

Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest znaczna liczba źródeł rozproszonych, wprowadzających 

zanieczyszczenia poprzez niskie emitory. Z uwagi na małą sprawność procesu spalania i niekorzystne 

warunki rozprzestrzeniania, emisja ta, w połączeniu z emisją ze źródeł komunikacyjnych, stanowi 

obecnie główne źródło uciążliwości odpowiedzialne za jakość powietrza na terenach zabudowanych. 

Zanieczyszczenie powietrza wzrasta w okresie zimowym, kiedy do atmosfery przedostają się związki 

pochodzące z palenisk domowych i lokalnych kotłowni. Warunki meteorologiczne półrocza chłodnego 

(duża wilgotność, niskie temperatury, częste inwersje potęgowane przez cisze atmosferyczne) 

sprzyjają przemianom chemicznym zanieczyszczeń gazowych w atmosferze na związki bardziej 

szkodliwe np.: szybsza przemiana dwutlenku siarki w kwas siarkowy i siarczany, często obecne w 

postaci kwaśnych deszczów, mgieł i osadów. Wielkość tej emisji jest trudna do oszacowania. Szacuje 

się, że wynosi ona od kilku do kilkunastu procent ogółu emisji na terenach o rozwiniętej sieci 

ciepłowniczej oraz do kilkudziesięciu procent na obszarach, których nie obejmują centralne systemy 

ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dużym problemem na obszarach wiejskich i w 

częściach miast nieposiadających sieci cieplnej jest powszechne palenie odpadów komunalnych w 

nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych. Na skutek spalania odpadów w niskiej 

temperaturze bez systemów oczyszczania gazów do atmosfery dostają się pyły zawierające metale 

ciężkie i toksyczne związki organiczne, w tym rakotwórcze dioksyny i furany. Ze względu na niskie 

źródło emisji palenie odpadów w domowych piecach stanowi poważne zagrożenie zdrowia dla 

palącego i jego sąsiadów. 

EMISJALINIOWA: 

Badania prowadzone na terenie obszarów zabudowanych w Polsce wskazują, że obok energetyki i 

ciepłownictwa do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zalicza się komunikacja drogowa. 

W wyniku spalania paliw w spalinowych silnikach samochodowych do powietrza atmosferycznego 

przedostają się zanieczyszczenia gazowe (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglowodory) 

oraz pyłowe, w tym zawierające związki: ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Zanieczyszczenia 

komunikacyjne utrzymują się przede wszystkim w centrach miast i przy trasach tranzytowych. Na 

terenie gminy Wierzchlas najsilniej obciążona ruchem tranzytowym jest droga wojewódzka nr 486. 
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Przeprowadzone badania dowodzą, że w odległości 150 m od szlaków komunikacyjnych nie powinno 

się uprawiać roślin, których częścią jadalną są korzenie, liście lub owoce. W sąsiedztwie dróg należy 

unikać uprawy warzyw, plantacji krzewów owocowych, a także roślin paszowych. W ich miejsce 

należałoby uprawiać niektóre rośliny przemysłowe, zboża, plantacje nasienne, szkółki drzew i 

krzewów. W sadach do odległości 50 m od drogi drzewa owocowe powinno się zastąpić nasadzeniami 

leszczyny wielkoowocowej i orzecha włoskiego, których części jadalne nie ulegają skażeniu ołowiem. 

Skuteczną barierę w rozprzestrzenianiu się między innymi ołowiu z dróg stanowią zwarte pasy 

zadrzewień ochronnych o szerokości 15 m (min. 10 m), składające się z kilku rzędów drzew 

obrzeżonych z obu stron rzędami krzewów. Dobór drzew i krzewów powinien być ustalony na 

podstawie analizy warunków siedliskowych, wrażliwości poszczególnych gatunków na skażenia 

powietrza, gleby i wody oraz być dostosowany do funkcji i budowy zadrzewień z uwzględnieniem 

współżycia poszczególnych gatunków drzew i krzewów ze sobą oraz z sąsiadującymi uprawami 

polowymi (wskazania fitosanitarne, właściwości konkurencyjne, możliwość zachwaszczenia pól przez 

obsiew lub odrosty korzeniowe, itp.). 

EMISJAZROLNICTWA: 

Rolnictwo, jako działalność człowieka szczególnie kojarząca się z naturą, nie jest obojętne dla 

atmosfery. Począwszy od nasilenia erozji eolicznej i intensyfikacji pylenia z pól, kompostowania i 

emisji produktów rozkładu materii organicznej, hodowli zwierząt, będącej istotnym źródłem emisji 

amoniaku do atmosfery, rolnictwo jest poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Nowoczesne 

zmechanizowane rolnictwo dodatkowo emituje zanieczyszczenia powstające podczas użytkowania 

pojazdów i maszyn rolniczych oraz ogrzewania budynków. Do atmosfery dostają się również 

rozpylane pestycydy i cząstki nawozów sztucznych. Pył w rolnictwie powstaje głównie podczas prac 

polowych, to jest orania i zbierania plonów. Dodatkowymi źródłami są nawożenie, pyłki uprawianych 

roślin, wypalanie pól, transport plonów i hodowla zwierząt, w tym karmienie zwierząt zbożami. 

Na obszarze gminy Wierzchlas nie występuje rozwinięty przemysł ciężki oraz związane z nim 

źródła zanieczyszczenia powietrza. Funkcjonujące tu zakłady produkcyjno- usługowe również nie 

stanowią zagrożenia. Na jakość powietrza może mieć wpływ transport zanieczyszczeń gazowych 

głównie z miasta Wieluń. 

O jakości powietrza atmosferycznego w gminie Wierzchlas decydują przede wszystkim9: 

− zanieczyszczenia pochodzące z sektora komunalnego, powstające podczas spalania paliw 

stałych i gazowych w systemach grzewczych, w postaci pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, tlenku węgla, węglowodorów,  

− zanieczyszczenia emitowane ze środków transportu w postaci tlenku azotu, tlenku węgla  

i węglowodorów, pochodzące z emisji spalin samochodowych, 

−  migracje z innych obszarów, powodujące zwiększenie obecności w powietrzu SO2, NO i pyłu 

opadającego. 

W celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza należy10: 

 
9Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023 
10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 
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- preferować stosowanie do celów grzewczych urządzeń grzewczych wykorzystujących w 

szczególności: energię elektryczną, gaz i paliwa ekologiczne, z zastosowaniem technologii o 

wysokiej sprawności grzewczej i jak najniższej emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 

- wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory słoneczne, 

pompy ciepła, kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej itd.); 

- poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin; 

- prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, korzystnych dla 

środowiska systemach spalania paliw; 

- egzekwować utrzymywanie czystości dróg przez rolników i firmy nawożące na ich nawierzchnię 

błoto oraz inne zanieczyszczenia powodujące po wysuszeniu intensywne pylenie; 

- tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

promować i zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu. 

 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna różni się zasadniczo od innego typu przedsięwzięć w dziedzinie 

ochrony przyrody czy ochrony środowiska. W dziedzinie edukacji ekologicznej na wymierne efekty 

trzeba czekać latami. Ponadto w edukacji ekologicznej niełatwo jest o wybór priorytetów, to znaczy 

czy np.: edukować dzieci, młodzież czy dorosłych. Uważa się na ogół, że edukacja jest inwestycją 

opłacalną w stosunku do dzieci i młodzieży. Jednakże to dorośli podejmują decyzje, nierzadko 

szkodliwe dla środowiska, ze względu na małą świadomość ekologiczną. 

Głównymi celami edukacji ekologicznej są przede wszystkim11: 

− Uświadamianie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego występujących w miejscu 

zamieszkania; 

− Budzenie szacunku do przyrody; 

− Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym; 

− Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu; 

− Poznanie współzależności człowieka i środowiska; 

− Poczucie odpowiedzialności za środowisko; 

− Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego 

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej u 

przeważającej części społeczeństwa i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według 

zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, zapewne wykraczający nawet poza 2030 rok. Cel ten 

może zostać osiągnięty poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej coraz większej 

liczby ludzi na coraz wyższy poziom oraz poprzez intensyfikację aktualnych działań w zakresie 

edukacji ekologicznej, eliminowanie działań chybionych lub mało efektywnych i poszerzanie sposobów 

edukowania o nowe, sprawdzone w innych krajach, formy. Edukacji ekologicznej na szczeblu 

lokalnym sprzyjać będzie niewątpliwie realizacja zadań wpisanych do Programu Ochrony Środowiska. 

 
11 Program Ochrony Środowiska Gminy Wierzchlas na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 
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Na terenie gminy Wierzchlas szeroko rozpowszechniona edukacja ekologiczna wśród dzieci i 

młodzieży prowadzona jest już na szczeblu wychowania przedszkolnego, a później na etapie 

szkolnictwa podstawowego. 

 

Możliwe do podjęcia działania mające na celu poprawę stanu jakości powietrza12 

Podstawowymi działaniami wskazanymi w Programie Ochrony Powietrza dla strefy w województwie 

łódzkim do realizacji na terenie gminy Wierzchlas są: 

 

Kierunek nr 1 – w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora 

komunalno-bytowego: 

− budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych lub/i 

energetycznych, 

− stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego 

rodzaju/typu kotła, 

− wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach, 

− inne niewymienione działania; 

Kierunek nr 3 – w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 

− budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu, 

− budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu; 

Kierunek nr 5 - w zakresie gospodarowania zużytymi oponami: 

− likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon, 

− wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon; 

Kierunek nr 6 - w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

− wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie 

odpadów (śmieci) na terenach prywatnych posesji, 

− zbiórka makulatury; 

Kierunek nr 7 - w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 

− kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod oszczędzania 

energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej 

jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom, 

− uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci 

cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, 

− promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności 

energetycznej oraz źródeł energii odnawialnej, 

− propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego; 

Kierunek nr 8 - w zakresie planowania przestrzennego: 

− uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania inwestycji, w szczególności 

takich jak: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i 

 
12 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018 - 2023 
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kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, 

zapisów dotyczących:  

• sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu 

techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, 

ogrzewaniu z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu 

gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom 

polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, ale pod następującymi 

warunkami: 

➢ gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,  

➢ spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji 

posiadających certyfikaty energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa 

ekologicznego),  

• lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych 

wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne 

wykorzystanie energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów 

przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej,  

• wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),  

• kształtowania korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast, w tym 

zmiana dotychczasowego przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na 

tereny zielone, pasaże, place lub inne formy niekubaturowego wykorzystania 

przestrzeni,  

• modernizacji układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum 

miasta,  

• reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu 

samochodowego w ścisłym centrum miasta,  

• zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej związanej z 

wykorzystaniem terenu w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu,  

• tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z 

uciepłownieniem ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej,  

• wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z 

uwzględnieniem czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas 

powietrza; 

Kierunek nr 9 - w zakresie identyfikacji źródeł emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz rozwoju 

narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością powietrza: 

− kontynuacja inwentaryzacji źródeł emisji punktowej i powierzchniowej – utworzenie baz 

danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji. 
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2.1.5. Rys historyczny13 

 

Gmina Wierzchlas jako jednostka administracyjna powstała w 1973 roku. Najstarsza zachowana 

wzmianka o Wierzchlesie odnosi się do 1323 roku, w którym wymieniony został sołtys Mikołaj. 

Wierzchlas, którego nazwa pochodzi od wzniesienia porośniętego lasem, lokowany był na prawie 

niemieckim, a pierwotne źródła odnotowywały tą miejscowość między innymi jako: Virchlesch, 

Wuschlas, Virchlas, Wyerzchlaz czy Wirzlass. W 1520 roku powstała tu parafia pod wezwaniem św. 

Mikołaja.  

Najstarsza zachowana wzmianka o Kraszkowicach, odnotowywanych w źródłach jako: Craskowicze 

lub Craslouicze czy Czaskowycze, datowana jest na 1414 rok, w którym wymieniony został Jaśko z 

Kraszkowic herbu Osoria. Kraszkowice były dużą wielodrożnicową wsią z ponad 250 zagrodami 

wiejskimi. W XVIII wieku istniała tu szkoła parafialna podległa Komisji Edukacji Narodowej. W czasie II 

wojny światowej Niemcy spalili wieś w 80%. 

Nazwa Krzeczów pojawia się w 1471 roku. Początkowo oznaczała jedynie las. Na mapie z 1772 roku 

odnosi się do 3 odrębnych miejscowości: Pustkowie Krzeczowskie, Krzeczów i Krzeczówek. Od 1973 

roku wymienione osiedla stanowią pod względem administracyjnym jedną miejscowość. 

Posiadający XII wieczną metrykę Kamion był królewskim miastem. Pierwsza pewna wzmianka o 

miejscowości Kamion, określająca ją jako „Camen”, pochodzi z 1382 roku. Wiadomości źródłowe 

potwierdzające miejski charakter Kamiona pochodzą z 1462, 1464 i 1468 roku. Występujący pod 

koniec pierwszej połowy XVII wieku regres gospodarczy doprowadził do utraty praw miejskich przed 

1651 rokiem. Jak wynika z zachowanych zapisów w 1564 roku Kamion stanowił dobra stołowe 

królowej Bony, żony króla polskiego Zygmunta I „Starego”.  

Pierwotnie wieś Toporów nazywała się Zdrganie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1386 roku. 

Wiktor z Mierzyc używa pieczęci z godłem rogu Toporczyków, którzy pod koniec XV wieku stają się 

właścicielami Zdrgań. W 1490 roku pojawia się w dokumentach nazwa Toporów, a jej stare miano 

Zdrganie, posłużyło wtedy do oznaczenia kopca z fortalicją. Najstarsze dokumenty z 1490 i 1519 roku 

mówią o Toporowie jako osadzie miejskiej istniejącej już w 1464 roku, wspominając Jana 

mieszczanina ze Zdrgań. Na starą metrykę Toporowa wskazuje także położenie przy ważnym 

wówczas szlaku handlowym ze Śląska na Ruś (z Wrocławia do Kijowa) i przy przeprawie przez rzekę 

Wartę, gdzie w XV wielu funkcjonowała komora celna oraz znaleziska archeologiczne sprzed XIV 

wieku. Było to miasteczko o charakterze rolniczym. Według podziału majątkowego z 1519 roku 11 

mieszczan i wójt miało użytki rolne (łąki i pola). Rejestr z 1563 roku wymienia 2 rzemieślników i szos – 

dawny podatek. Toporów podobnie jak Kamion miał wójta, a zatem rządził się prawem niemieckim. 

Dowodem tego jest posiadanie również samorządu miejskiego. Stwierdza to zapiska z ksiąg grodzkich 

wieluńskich. Toporów nie miał jednak korzystnych warunków rozwoju (brak rynku lokalnego, 

spustoszenia wojenne) i jeszcze przed połową XVII wieku zmienił się w wieś, a jego mieszkańcy 

trudnili się wyłącznie rolnictwem. Według danych z 1790 roku Toporów liczył 26 domów, a w 1791 

roku zamieszkiwało go 171 osób. Toporów, mimo położenia przy ważnym szlaku handlowym i 

przeprawie przez Wartę, nie wykształcił nigdy mechanizmów miejskich. Z dawnego rozplanowania 

 
13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1386
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przestrzennego nic nie pozostało. Ostatecznie prawa miejskie utracił na przełomie XVII i XVIII wieku. 

Współczesne rozplanowanie wsi pochodzi z 2 połowy XIX wieku. Według planu z I połowy XIX wieku 

Toporów miał kształt wielodrożnicy położonej przy następujących drogach: przez Wartę od Kamiona, 

do Kraszkowic, starym trakcie wieluńsko – działoszyńskim kierującym się od razu na północny – 

zachód do Rudy i nowym trakcie wieluńsko – działoszyńskim prowadzącym do Wielunia przez 

Mierzyce. 

Na przestrzeni wieków tutejsza ludność zajmowała się głównie rolnictwem i pszczelarstwem. 

Jak wynika z zachowanych zapisów w 1564 roku czynne były młyny wodne w Kamionie, Przywozie i 

Łaszewie. Na terenie ówczesnych miast Kamion i Toporów rozwijało się rzemiosło. Okres zaborów i 

walk wyzwoleńczych pozostawił ślad w dziejach gminy w postaci grobów powstańców styczniowych z 

1863 roku na cmentarzu w Mierzycach. Dziś jeszcze odnajdujemy ślady historycznej przeszłości 

poszczególnych miejscowości w postaci resztek dawnych folwarków. 

 

 

 

2.1.6. Rys kulturowy, powiązania funkcjonalne 

 

Jak zapisano na kartach Encyklopedii PWN: „W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to 

wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat 

zbiorowej działalności. Mówi się też o kulturze jako tym, co w zachowaniu się ludzkim jest wyuczone  

- w odróżnieniu od tego, co biologicznie odziedziczone. (…) termin kultura zyskał pewną popularność 

w XVIII w., kiedy był odnoszony zwłaszcza do moralnego i umysłowego doskonalenia się człowieka; 

szeroko, choć jeszcze nie powszechnie, zaczął być stosowany w XIX w., oznaczano nim całokształt 

tak duchowego, jak i materialnego dorobku społeczeństwa.” 

Lata 2020 – 2021 zapisują się w historii całego świata pod znakiem pandemii spowodowanej 

koronawirusem Covid – 19. Cierpi na tym życie społeczne i gospodarcze. Aktywność i spotkania z 

kulturą przeniosły się głównie do Internetu, za którego pośrednictwem mamy możliwość brać udział w 

koncertach, odczytach, przedstawieniach teatralnych. Brakuje jednak spotkań twarzą w twarz z drugim 

człowiekiem, przyjacielem, artystą. Ten trudny czas odciska piętno na relacjach międzyludzkich, 

utrudnia rozwój, kształcenie się, rekreację i wypoczynek. 

Pomimo tych trudności działalność kulturowa w gminie prowadzona jest nadal, przede wszystkim 

przez poniżej wymienione instytucje. Dzięki ich funkcjonowaniu możliwe jest zachowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu, przekazywanie tradycji i historii obszaru gminy oraz jej rozwój. Instytucje te 

wykorzystują zarówno dziedzictwo historyczne regionu, jak i bogactwo przyrody 

Gmina Wierzchlas jest częścią regionu wieluńskiego i posiada unikalną w skali kraju kulturę i 

obrzędy. Wyrazem tego jest działalność wielu stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, 

orkiestry dętej, bibliotek oraz twórców ludowych. Poprzez swoje członkostwo w Lokalnej Grupie 

Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, Gmina Wierzchlas uczestniczy w wielu imprezach 

integracyjno-kulturalnych promując przy tym swoje walory przyrodnicze oraz ofertę kulinarną 

stowarzyszeń.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIERZCHLESIE 

W dniu 1 lipca 2006 roku biblioteka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Wójta Gminy Wierzchlas pod numerem 1 i przyjęła nazwę „Gminna Biblioteka Publiczna w 

Wierzchlesie”. Siedziba biblioteki mieści się w Wierzchlesie z filiami w Mierzycach i Kraszkowicach. 

Terenem jej działania jest Gmina Wierzchlas. Zakres działania biblioteki obejmuje: 

− gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

materiałów dotyczących własnego regionu; 

− udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 

oraz osób niepełnosprawnych; 

− prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej; 

− popularyzacja książek i czytelnictwa; 

− współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 

organizacjami oraz towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i 

kulturalnych społeczeństwa; 

− doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

 

Ogromne znaczenie dla miejscowej ludności ma również działalność prowadzona przez tutejsze 

PARAFIE. Zaliczają się do nich: 

− Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Anny w Kraszkowicach, 

− Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny w Mierzycach, 

− Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zofii w Krzeczowie, 

− Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Mikołaja w Wierzchlesie, 

− Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Franciszka z Asyżu w Toporowie, 

− Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Jana Chrzciciela w Łaszewie.  

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, ale także dla zachowania świetności obiektów sakralnych 

niezbędny jest ich remont.  

 

STOWARZYSZENIA działające na obszarze gminy Wierzchlas: 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Jajczakach i Strugach; 

− Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie i Toporowie; 

− Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach; 

− Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Krzeczowie; 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Łaszewie; 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzycach; 

− Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki”  

− Druhny z OSP w Przywozie; 

Koła Gospodyń pomagają w kultywowaniu folkloru, zachowaniu i przekazywaniu tradycji. Rozwijają 

przedsiębiorczość kobiet, ale również umożliwiają im spotkania, wymianę poglądów, zabawę, a także 

rozmowę na temat bieżących problemów oraz możliwości ich rozwiązania. Członkowie stowarzyszeń 
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uczestniczą aktywnie w życiu społecznym swoich miejscowości oraz całej gminy. Biorą udział  

w różnego rodzaju wystawach, konkursach kulinarnych, przeglądach folklorystycznych, jarmarkach, 

prezentując tam swoje wyroby rękodzielnicze i kulinarne oraz talenty muzyczne. 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

W gminie Wierzchlas funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Kraszkowicach, 

Krzeczowie, Łaszewie, Mierzycach, Przywozie, Toporowie oraz Wierzchlesie. Wszystkie jednostki 

posiadają własne strażnice oraz aktywnie działają, uczestnicząc w setkach akcji ratowniczo – 

gaśniczych, rozwijają się i biorą udział w życiu społecznym gminy. Należałoby tutaj zaznaczyć,  

że jednostka OSP z Wierzchlasu jako jedna z pierwszych w powiecie wieluńskim została włączona  

do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

Fotografia 2 Budynek OSP w Wierzchlesie 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

ORKIESTRA DĘTA 

Za datę powstania Orkiestry Dętej w Wierzchlesie przyjmuje się rok 1926, kiedy to jej założyciel pan 

Jan Owczarek powrócił z wojska, gdzie nauczył się grać na kilku instrumentach i biegle posługiwać 

nutami. Orkiestra działała do 1939 roku, do wybuchu wojny. W 1952 roku orkiestra została ponownie 

powołana do życia i w roku 1977 została włączona do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie.  

Z czasem do orkiestry dochodzą muzycy z innych miejscowości. Orkiestra spotyka się raz w tygodniu, 

a gdy przygotowuje się do przeglądu lub zlotu, kilka razy w tygodniu. Bierze udział w uroczystościach 

kościelnych, państwowych o charakterze lokalnym jak i poza granicami gminy i powiatu. Do orkiestry 

wprowadza się sukcesywnie nowy repertuar, oraz nowe instrumenty muzyczne. Naprawiono 

większość instrumentów, zakupiono klarnet, saksofon tenorowy, buławę. Planuje się jednak 

wnioskowanie o nowe instrumenty muzyczne oraz sprzęt nagłaśniający. Oprócz uroczystości 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

33 
 

Kościelnych Strażackich i Państwowych orkiestra wzięła udział w IV Ogólnopolskim Zlocie Chórów i 

Orkiestr w Licheniu oraz VII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Białej, gdzie otrzymała 

dyplom i puchar pamiątkowy za uczestnictwo oraz talon na 700,00 zł na zakup sprzętu muzycznego. 

 

TWÓRCZOŚĆ LUDOWA 

Gmina Wierzchlas może się pochwalić wybitnie utalentowanym rzeźbiarzem. Pan Henryk Hernant 

tworzy m.in. anioły, szopki bożonarodzeniowe, kapliczki przydrożne i rzeźbę dekoracyjną. 

Zainteresowania artysty obejmują również tradycje i historię wsi oraz historię sztuki sakralnej. Tworzy 

on exlibrisy i pisze ikony. Uczestniczy w wielu konkursach na rzeźbę ludową i nieprofesjonalną, co 

owocuje licznymi nagrodami i wyróżnieniami m.in. w 2000 roku w dziedzinie rzeźby - „Tradycje - 

2000". 

Pan Henryk brał również udział w wystawie we 

Francji/Lisieux. Jego rzeźby można obejrzeć w 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Rzeźbiarz prowadzi 

warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży oraz 

jest autorem herbów i przydrożnych drewnianych 

kapliczek z wizerunkiem świętych 

zlokalizowanych na terenie gminy, w miejscach 

ważnych dla mieszkańców. 

W roku 2020, wystawą "Pasja drogą życia" w 

wieluńskim muzeum uczczono 55-lecie twórczości 

artystycznej Henryka Hernanta z Wierzchlasu. 

Pisanie ikon zajmuje panu Henrykowi każdą 

wolną chwilę. Jak sam mówi to coś więcej niż 

hobby - to pasja, do której dojrzewał ponad 50 lat. 

Henryk Hernant jest rzeźbiarzem. Miłość do 

drewna wyniósł z domu, pierwszą rzeźbę stworzył 

w wieku 14 lat. Od tamtej pory zrobił ich setki. 

Zdecydował stosunkowo niedawno, że powróci do 

ikon, zaczął zgłębiać temat ikon i je malować. 

 
Źródło: Portal Internetowy Gminy Wierzchlas, 

www.wierzchlas.pl 

 

SPORT I REKREACJA 

Przy wszystkich gminnych szkołach podstawowych na obszarze gminy Wierzchlas funkcjonują nowe 

place zabaw. W Wierzchlesie w 2009 roku wybudowano boisko Orlik, które jest boiskiem 

wielofunkcyjnym, umożliwiającym grę w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenis ziemny.  

Przy szkołach znajdują się boiska, które są dostępne również dla dorosłych mieszkańców gminy. 

Korzystają oni z nich głównie w weekendy. Dostępna baza sportowa umożliwia uczniom doskonalenie 

własnych umiejętności, dzięki czemu osiągają oni liczne sukcesy w zawodach sportowych. 

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe w ramach piłki nożnej: 

− Klub Sportowy (KS) Kraszkowice; 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

34 
 

− Ludowy Zespół Sportowy (LZS) Skrzynex Łaszew; 

− Klub Sportowy (KS) Mierzyce; 

− Ludowy Klub Sportowy (LKS) Wierzchlas; 

− Uczniowski Klub Sportowy (UKS) „Onion” Wierzchlas (drużyna juniorów). 

W miejscowościach gminy funkcjonują również świetlice wiejskie, Centrum Kultury i Sportu w 

Łaszewie Rządowym oraz Centrum Sportu w Mierzycach. 

Pomimo już istniejących dobrze funkcjonujących obiektów w gminie konieczne są dalsze inwestycje 

związane z modernizacją niektórych z nich. Bardzo pożądana staje się również budowa centrum 

kulturalno-rekreacyjnego w Wierzchlesie. 

 

Powiązania funkcjonalne oraz współpraca z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego 

Gmina Wierzchlas jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających samorządy o lokalnym 

zasięgu: 

 

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 

 

Związek został powołany w celu nawiązywania ściślejszej współpracy  

w rozwiązywaniu ponadlokalnych problemów. „Zadaniem Związku jest 

lepsze zaspokajanie potrzeb publicznych gmin i interesów  

ich mieszkańców oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju 

gmin. Związek ma rozwiązywać wspólne dla gmin zadania z zakresu 

polityki regionalnej, ochrony środowiska, rozwoju łączności 

telefonicznej, przetwórstwa rolno- spożywczego, ochrony zdrowia, 

oświaty i nauki oraz upowszechniania kultury.”14 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY”  

 

Obszar działania LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” obejmuje 18 gmin  

z powiatu bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego oraz 4 

gminy z obszaru powiatu wieluńskiego: Wierzchlas, Pątnów, Osjaków, 

Konopnica. Misją LGD jest: „Kraina Wielkiego Łuku Warty – region 

nowoczesnej turystyki aktywnej”. LGD pośredniczy w przyjmowaniu  

i realizacji wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Organizuje warsztaty, spotkania aktywizujące, 

wspiera działalność stowarzyszeń funkcjonujących. Zadaniem LGD jest 

również promocja regionu oraz aktywnych form wypoczynku, w związku  

z tym organizuje ona spływy kajakowe rzeką Wartą, wycieczki piesze, 

 
14 www.zgzw.pl 
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rowerowe, konne wytyczonymi szlakami turystycznymi na obszarze 

działania LGD. 

Z tytułu przynależenia do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” zrealizowane 

zostały następujące projekty na rzecz gminy Wierzchlas: 

− „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kraszkowicach” - beneficjent: Gmina Wierzchlas; 

− „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie Rządowym” – beneficjent: Gmina 

Wierzchlas;  

− „Dożynki Gminne w Toporowie” - beneficjent: Gmina Wierzchlas; 

− „Dożynki Gminne w Jajczakach i Strugach” - beneficjent: Gmina Wierzchlas; 

− „Dożynki Gminne w Krzeczowie” - beneficjent: Gmina Wierzchlas; 

− „Odnowienie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jajczakach oraz zakup strojów ludowych dla 

Koła Gospodyń Wiejskich w Jajczakach i Strugach” - beneficjent: Koło Gospodyń Wiejskich w 

Jajczakach i Strugach; 

− „Wakacyjny Piknik w Łaszewie” (4 edycje) - beneficjent: Koło Gospodyń Wiejskich w 

Łaszewie; 

− „Wierzchlejskie trąbki” - beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchlesie; 

− „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchlesie oraz zakup strojów ludowych dla członkiń 

Stowarzyszenia „Wierzchlesiaki” - beneficjent: Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki"; 

− „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kraszkowicach oraz zakup strojów 

reprezentacyjnych dla członkiń Stowarzyszenia „Kraska" w Kraszkowicach” – beneficjent: 

Stowarzyszenie KRASKA w Kraszkowicach; 

− „Wyposażenie aneksu kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Jajczakach i Strugach” - 

beneficjent: Koło Gospodyń Wiejskich w Jajczakach i Strugach; 

− „Remont oraz wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Krzeczowie” – beneficjent: 

Stowarzyszenie Gospodyń wiejskich w Krzeczowie; 

− „Tradycja i współczesność w rzeźbie zaklęte” - beneficjent: Gmina Wierzchlas. 

− „Jubileusz z przytupem” - beneficjent: Koło Gospodyń Wiejskich w Jajczakach i Strugach; 

− „Jak się dawniej nosiło… – impreza promująca tradycje muzyczne i stroje ludowe oraz obszar 

Krainy Wielkiego łuku Warty organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzycach - 

beneficjent: Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzycach; 

− „Modernizacja obiektu sportowo – rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun 

dwurzędowych” beneficjent: Gmina Wierzchlas; 

− „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Jajczaki” - beneficjent: Koło 

Gospodyń Wiejskich w Jajczakach i Strugach; 

− „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kraszkowicach” - beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kraszkowicach;  

− „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Toporowie” - beneficjent: Koło Gospodyń Wiejskich w 

Kamionie i Toporowie; 

− „Modernizacja świetlicy OSP w Krzeczowie - beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w 

Krzeczowie; 
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− „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mierzycach” – beneficjent: Koło Gospodyń 

Wiejskich w Mierzycach; 

− „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Strugach” – beneficjent: Koło Gospodyń 

Wiejskich w Jajczakach i Strugach.   

 

 

 

 

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne 

 

Przeważająca część terenu gminy Wierzchlas to grunty użytkowane rolniczo i leśne, zajmują 

one 83,03% powierzchni gminy, podczas gdy grunty zabudowane i zurbanizowane jedynie 2,56%. 

Wyraźnie dominujący odsetek powierzchni użytków rolnych i lasów w całkowitej powierzchni gminy 

świadczy o znaczącej roli rolnictwa i leśnictwa na jej terenie. Struktura użytkowania gruntów według 

stanu na dzień 30.06.2021 r.15 przedstawia się następująco: 

Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów (%) w gminie Wierzchlas – stan na dzień 30.06.2021 r. 

Rodzaj gruntów Udział % 

Użytki rolne 

grunty orne - 5279,5069 ha 

6713,7540 ha 

56,48% 

sady - 94,7785 ha 

łąki trwałe - 763,4409 ha 

pastwiska trwałe - 264,2596 ha 

grunty rolne zabudowane - 289,2667 ha 

grunty pod stawami - 0 ha 

grunty pod rowami - 22,5014 ha 

Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione 

Lasy - 4589,3951 ha 4619,7411 

ha38,87% grunty zadrzewione i zakrzewione - 30,3460 ha 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe - 15,8945 ha 

304,4466 ha 

2,56% 

tereny przemysłowe - 5,0134 ha 

inne tereny zabudowane - 16,3430 ha 

zurbanizowane tereny niezabudowane - 1,4441 ha 

tereny rekreacji i wypoczynku - 16,5175 ha 

drogi - 249,2341 ha 

tereny kolejowe - 0 ha 

inne tereny komunikacyjne - 0 ha 

Grunty pod wodami 

płynącymi - 135,6280 ha 136,0249 ha 

1,14% stojącymi - 0,3969 ha 

użytki ekologiczne - 21,8982 ha 0,18% 

nieużytki - 65,4005 ha 0,55% 

 
15Dane udostępnione przez Urząd Gminy w Wierzchlesie 
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Rodzaj gruntów Udział % 

kopaliny - 22,9825 0,19% 

tereny różne - 1,7313 ha 0,01% 

Razem 100% 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Wierzchlesie (opracowanie własne) 

Użytki rolne stanowią główną formę wykorzystywania ziemi w gminie. Zajmują one łącznie 

6 713,7540 ha, co stanowi 56,48% powierzchni ogólnej gminy. Największą powierzchnię w gminie 

zajmują grunty orne (44,42%). Drugą pozycję pod względem wielkości powierzchni użytków rolnych 

zajmują łąki trwałe (11,37%), natomiast pastwiska trwałe (3,94%). Rolnictwo stanowi zatem główną 

tradycyjną gałąź gospodarki gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane gminy Wierzchlas zajmują 

304,4466 ha, co stanowi 2,56% powierzchni ogólnej. W tej grupie największy obszar zajmują drogi 

(ponad 81,86% terenów zurbanizowanych), następnie tereny rekreacji i wypoczynku (5,43%), inne 

tereny zabudowane (5,37%), tereny mieszkaniowe (5,22%), tereny przemysłowe (1,65%), a 

zurbanizowane tereny niezabudowane (0,47%). Według danych z Urzędu Gminy w Wierzchlesie na 

dzień 30.06.2021roku w gminie nie było terenów kolejowych i innych terenów komunikacyjnych. 

Fotografia 3 Tereny rolnicze w gminie Wierzchlas 

 
Źródło: Fotografia własna 

Udział kompleksów leśnych (lasy, grunty leśne) odgrywa znaczną rolę w obrazie gminy, wzbogacając 

jej walory krajobrazowe. Pod względem lesistości gmina Wierzchlas plasuje się na 1 pozycji wśród 

analizowanych gmin. Zbiorowiska leśne w postaci zwartych powierzchniowo kompleksów występują w 

całej wschodniej części gminy i wzdłuż biegu rzeki Warty. Mniejszy, wyizolowany kompleks leśny 

zlokalizowany jest również w zachodniej części gminy pomiędzy miejscowościami: Wierzchlas, 

Kraszkowice, Mierzyce, Jajczaki i Przycłapy. 
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Tabela 3 Lesistość (%) – analiza porównawcza 
Lesistość w % w 2020 roku -analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna lesistość w % 

Biała  3,6 

Czarnożyły  18,4 

Konopnica  26,2 

Mokrsko  18,9 

Osjaków  36,5 

Ostrówek  27,1 

Pątnów  34,5 

Skomlin  15,2 

Wieluń gmina miejsko - wiejska 14,5 

Wierzchlas  37,9 

Działoszyn gmina miejsko - wiejska 28,2 

Siemkowice 29,4 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Jak zapisano w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wierzchlas”, tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i 

krajobrazowym. Skupia się w nich większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących 

na terenie gminy. Wśród terenów leśnych obejmujących rejon gminy Wierzchlas dominują siedliska 

borowe na bardzo ubogim piaszczystym podłożu, w większości w postaci sosnowych monokultur o 

słabej kondycji zdrowotnej. Dotyczy to szczególnie lasów we wnętrzu Łuku Warty. Zajmują one tereny 

porośnięte niegdyś naturalnymi buczynami i dąbrowami. Tylko niewielkie fragmenty stanowią 

wartościowe, wielogatunkowe drzewostany liściaste. Zbiorowiska leśne są jednak dość zróżnicowane, 

a spośród 21 jednostek roślinności zaroślowej i leśnej są i takie, które posiadają wyjątkową wartość 

naukową i krajobrazową. Naturalny charakter mają lasy łęgowe w dolinie Warty. W bezpośrednim 

sąsiedztwie koryta rzeki występują wikliny nadrzeczne. Znajdziemy tu również fragmenty łęgu 

wierzbowo – topolowego oraz olsu porzeczkowego. Najcenniejsze, niewielkie płaty lasów o 

naturalnym charakterze, występują poza doliną Warty: świetlista dąbrowa w okolicy Niżankowic (na 

wschód od granic gminy) oraz kwaśna dąbrowa trzcinnikowa w uroczyskach Ruda i Mierzyce.  

Ze względu na dużą lesistość gminy funkcja gospodarki leśnej należy do uzupełniających 

funkcji gminy Wierzchlas. Powinna stanowić bazę do rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej. 

Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich charakteru, 

zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

związanej z pozyskiwaniem drewna. Gospodarka leśna na omawianym terenie prowadzona jest w 

oparciu o plany urządzenia lasu, sporządzane przez ich administratorów. Racjonalna gospodarka 

leśna zapewnia: ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz 

ochronę wód powierzchniowych i głębinowych. Właściwa gospodarka leśna pozwala miejscowym 

lasom na spełnianie różnych funkcji, które można podzielić na dwie podstawowe grupy: funkcja 

produkcyjna i pozaprodukcyjna. Funkcje produkcyjne (gospodarcze) lasu polegają na zdolności do 

produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i 

surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków gospodarki łowieckiej. Do funkcji 

pozaprodukcyjnych zaliczyć należy: funkcje ekologiczne i społeczne. Funkcje ekologiczne wyrażają 

się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie: klimatu, atmosfery, regulacji obiegu 

wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie 

potencjału biologicznego (różnorodność gatunków i ekosystemów) i różnorodności krajobrazu. 
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Funkcje społeczne lasu kształtują głównie korzystne warunki: zdrowotne, rekreacyjne, turystyczne i 

edukacyjne dla społeczeństwa. Produkcja drewna jest tutaj ograniczona ze względu na pełnione 

funkcje pozaprodukcyjne. Dlatego też zagospodarowanie tych lasów winno mieć na celu trwałość 

utrzymania drzewostanu z zachowaniem w nich walorów estetyczno – krajobrazowych. 

 

POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE I FUNKJONALNE 

Relacje z otoczeniem, w skali rejonu, są uwidaczniane najczytelniej na przykładzie powiązań 

administracyjnych, gospodarczych i usługowych. Zasięg oddziaływania gminy jest różny w 

poszczególnych sferach życia i posiada różną intensywność. 

Komplet instytucji sprawujących funkcję administracji samorządowej szczebla powiatowego 

oraz administracji specjalnych dla obszaru gminy jest umiejscowiony w Wieluniu. Podobnie odnosi się 

to do obiektów o funkcjach użyteczności publicznej w szczególności służby zdrowia, szkolnictwa 

ponadpodstawowego, kultury, sportu, turystyki i wypoczynku, bankowości, handlu i bezpieczeństwa 

publicznego. Związki gospodarcze gminy ziemskiej odnoszą się przede wszystkim do rynków zbytu 

produktów rolnych oraz rynków pracy. 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego16 

Obrazem przestrzennego rozwoju gminy, jest postępujące zagospodarowywanie jej obiektami 

służącymi mieszkańcom do zamieszkania, zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, pracy 

i wypoczynku. Wzajemne relacje, wielkości i rozmieszczenie terenów o różnych funkcjach, cechach 

zabudowy i zagospodarowania określają strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy. Dzięki 

prawidłowemu gospodarowaniu przestrzenią można również osiągnąć optymalne zaopatrzenie gminy 

w czynniki energetyczne. Mniejsze rozproszenie zabudowy pozwala na zmniejszenie odcinków 

dostarczających np. energię elektryczną, a to zmniejsza straty podczas przesyłu. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas zostało 

przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/221/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku. Studium identyfikuje uwarunkowania 

rozwojowe gminy Wierzchlas oraz określa jej politykę przestrzenną, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania. Jest podstawą opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustalają m.in. w zakresie zaopatrzenia 

w energię cieplną wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła: paliwo płynne lub inne o 

niskiej zawartości siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne źródła energii, przy 

zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń. 

Dopuszcza się również wykorzystanie paliw stałych z zastosowaniem technologii o wysokiej 

sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Ze względu na realizowany w Gminie zrównoważony rozwój, zaleca się obejmowanie 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dalszych jej obszarów w celu zapewnienia 

rozwoju Gminy wraz z poszanowaniem istniejących wartości przyrodniczych. Należy zwrócić uwagę, iż 

kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy wskazują na otwartość na inwestycje, szczególnie 

 
16Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018 -2023  
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w zakresie infrastruktury technicznej, turystycznej i gospodarczej zabezpieczającej potrzeby 

mieszkańców. 

 

• Studium i plany miejscowe – stopień pokrycia obszaru gminy i struktura przeznaczenia 

terenów17 

Podstawą prowadzenia polityki przestrzennej w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Wierzchlas jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwalone w dniu 28 lipca 2014 r. uchwałą Nr XXXVII/221/2014 

Rady Gminy Wierzchlas. Na jego podstawie obowiązuje 18 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują 1786 ha co stanowi ok. 15% całkowitej powierzchni gminy. Plany 

miejscowe obejmują tereny największego ruchu budowlanego, tereny zainwestowane i przyległe. 

Plany zagospodarowania przestrzennego funkcjonują jako akty prawa miejscowego w zakresie 

planowania przestrzennego i stanowią podstawę do kształtowania ładu przestrzennego terenów 

objętych opracowaniami. 

Tabela 4 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Lp Uchwała Teren objęty planem Powierzchnia 
Ogłoszenie Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego 

1 III/13/2006 Wierzchlas  

729 ha 

Nr 41, poz. 349 
22.02.2007 r. 

2 III/14/2006 Kraszkowice 
Nr 42, poz. 354 
22.02.200 7r. 

3 III/15/2006 Mierzyce 
Nr 41, poz. 350 
22.02.2007 r. 

4 III/16/2006 Łaszew Rządowy 
Nr 41, poz. 351 
22.02.2007 r. 

5 XXI/120/2008 Przycłapy 
14,3 ha Nr 368, poz. 3255 

09.12.2008 r. 

6 XXVII/154/2009 Jajczaki i Strugi 
70,7ha Nr 157, poz. 1501 

09.06.2009 r. 

7 XXVII/156/2009 
Łaszew i Łaszew 
Rządowy 

96,9ha 
Nr 157, poz. 1502 
09.06.2009 r. 

8 XXVII/158/2009 Mierzyce 
210,5 ha Nr 157, poz. 1503 

09.06.2009 r. 

9 XXXI/181/2009 Broników 
28,5 ha Nr 331, poz. 2759 

12.11.2009 r. 

10 XXXI/183/2009 Kochlew 
133 ha Nr 331, poz. 2760 

12.11.2009 r. 

11 

XXXI/185/2009 
 
XXII/162/2017 

Krzeczów, wsch. część 
Kraszkowic 
(zmiana dotycząca 
zapisów w tekście planu - 
dachy) 

188,1 ha Nr 331, poz. 2761 
12.11.2009 r. 
2017 poz. 916  
17.02.2017 r. 

12 XXXII/194/2009 Kamion 
41,8 ha Nr 391, poz. 3476 

24.12.2009 r. 

13 XXXII/196/2009 Ogroble 
13,2 ha Nr 391, poz. 3477 

24.12.2009 r. 

14 XXXII/198/2009 Przywóz 
21,8 ha Nr 391, poz. 3478 

24.12.2009 r. 

15 

XXXII/200/2009 
 
VIII/59/2011 
 
 

Toporów 
 
Zmiana mpzp dotycząca 8 
działek 
 

86,8 ha 
 
0,2316ha pokrywa się z 
obowiązującym planem 
0,18 ha pokrywa się z 

Nr 391, poz. 3479 
24.12.2009 r. 
Nr 293, poz. 2999 
10.10.2011 r. 
 

 
17Raport o Stanie Gminy Wierzchlas za 2020 rok 
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XXII/164/2020 

 
Zmiana części obrębu 
Toporów (ul. Szkolna i 
Leśna) 

obowiązującym planem 
 

 
2020 poz. 4417 
04.08.2020 r. 

16 
XIX/141/2016 Wierzchlas 543 ha - 407 ha objęte planem z 

2006 = 136 ha więcej terenów 
objętych mpzp 

2016 Poz. 4967 

17 
XXIV/169/2017 Krzeczów 16ha - 5 ha objęte planem z 2009 = 

11ha więcej 
2017 Poz. 2282 
21.04.2017 r. 

18 XV/114/2019 Krzeczów działka 306/2 5 ha 
2020 poz. 147 
14.01.2020 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Wierzchlas za 2020 rok 

Ostatnia analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym została przyjęta przez Radę Gminy 

Wierzchlas w dniu 29.12.2015 r. Jedną z przesłanek determinujących konieczność dostosowania 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązujących przepisów 

są zapisy wprowadzone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawą z dnia 

24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). Wprowadzone regulacje mają się przyczynić do 

przeciwdziałania degradacji polskiego krajobrazu w szczególności poprzez opracowanie audytu 

krajobrazowego.  

W dniu 10 września 2019 r. Rada Gminy Wierzchlas uchwałą Nr XI/85/2019 uchwaliła zmianę 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas. Procedura 

ta częściowo uzupełniła obowiązującego studium o brakujące analizy, prognozy i bilanse. Gmina 

Wierzchlas nie posiada gminnego programu rewitalizacji. 

 

Struktura funkcjonalno - przestrzenna18 

Gmina Wierzchlas jest samorządową jednostką wiejską z wiodącą rolą sektora rolnego i leśnego. 

Uzupełniającą rolę pełni sektor usługowy. Szansę na przyszły rozwój ma przede wszystkim sektor 

produkcyjny (drobna wytwórczość na bazie przetwórstwa przemysłowego i rzemiosła produkcyjnego 

oraz górnictwa), a także: rolniczy (przede wszystkim w oparciu o hodowlę i uprawy) i usługowy (w tym 

związany z turystyką i rekreacją). W wyniku analiz przeprowadzonych na podstawie zebranych 

materiałów inwentaryzacyjnych oraz na podstawie występujących powiązań komunikacyjnych i 

funkcjonalnych, można przyjąć następujący system obsługi ludności gminy: 

Ośrodek gminny głównego poziomu obsługi o zasięgu lokalnym, obsługujący w zakresie usług 

ponadpodstawowych teren całej gminy – miejscowość Wierzchlas. Pełni ona funkcję administracyjną, 

stanowi ośrodek koncentracji mieszkalnictwa i usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. Dodatkowo 

posiada potencjał do rozwoju funkcji produkcyjnych. Tym samym Wierzchlas pełni funkcję lokalnego 

centrum rozwoju, które jest istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje usługi oraz inne działalności 

gospodarcze w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nim 

miejscowości. Funkcjami rozwojowymi Wierzchlasu są przede wszystkim funkcje: produkcyjne, 

mieszkalnictwa oraz usługi rynkowe i nierynkowe. 

Ośrodki pośredniego poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące 

z ośrodkiem gminnym – wsie: Kraszkowice, Mierzyce, Toporów i Łaszew. Są to ośrodki stanowiące 

 
18Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 

42 
 

etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi ludności, szczególnie w zakresie usług: służby 

zdrowia (Kraszkowice i Mierzyce), oświaty, kultury, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz handlu i 

pozostałych usług o odpowiednio dużej liczbie ludności w rejonie obsługi. Funkcjami rozwojowymi tych 

miejscowości są funkcje: rolnictwa, mieszkalnictwa, działalności produkcyjnych (Kraszkowice i 

Mierzyce), a także usług rynkowych, w tym turystyki (Toporów). 

Pozostałe ośrodki (wsie elementarne), o funkcjach typowo rolniczych i mieszkaniowych, 

obsługujące ludność w podstawowym zakresie usług (niektóre nawet ich pozbawione). Zaliczono do 

nich sołectwa: Broników, Jajczaki, Kamion, Kochlew, Krzeczów, Łaszew Rządowy, Przycłapy, 

Przywóz i Strugi. Funkcjami rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: mieszkalnictwa, rolnictwa 

(Broników, Jajczaki, Łaszew Rządowy, Strugi), a także usług rynkowych w postaci turystyki i rekreacji 

(Kamion, Kochlew, Krzeczów, Przywóz). 

Planując rozwój gminy Wierzchlas należy mieć przede wszystkim na celu pogodzenie 

podstawowych funkcji terenu z funkcjami drugiego rzędu (uzupełniającymi). Dlatego też szczególną 

rolę pełnić będzie prawidłowa realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, dzięki której możliwe 

będzie pogodzenie funkcji nadrzędnych z funkcjami rozwojowymi – głównie rolniczą, osiedleńczą, 

usługową i produkcyjną. Ograniczenia dotyczące zasad ekspansji zainwestowania nie powinny mieć 

charakteru blokującego rozwój terenu. Z uwagi na złożoną problematykę tych zagadnień oraz 

jednoczesny strategiczny charakter studium, wiele rozwiązań dotyczących nowego zainwestowania 

będzie możliwe dopiero na etapie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a nawet 

szczegółowych koncepcji zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z brakiem znaczących zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej terenu, a jedynie 

rozwijaniem i korektą istniejących już rozwiązań można stwierdzić, że planowany rozwój gminy 

Wierzchlas przebiegać będzie harmonijnie i nie powinien powodować poważnych konfliktów 

przestrzennych. 

Tabela 5 Gmina Wierzchlas – struktura funkcjonalna według miejscowości (sołectw). 
Miejscowość Funkcje podstawowe19 Funkcje uzupełniające (perspektywiczne) 

Broników rolnictwo i leśnictwo bez zmian 

Jajczaki rolnictwo bez zmian 

Kamion rolnictwo i leśnictwo turystyka i rekreacja 

Kochlew rolnictwo i leśnictwo turystyka i rekreacja 

Kraszkowice rolnictwo, działalności produkcyjne i usługi drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

Krzeczów rolnictwo i leśnictwo, działalności 

produkcyjne 

drobna, nieuciążliwa wytwórczość, usługi, 

turystyka i rekreacja 

Łaszew rolnictwo bez zmian 

Łaszew Rządowy rolnictwo bez zmian 

Mierzyce rolnictwo i usługi drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

Przycłapy rolnictwo bez zmian 

Przywóz rolnictwo i leśnictwo turystyka i rekreacja 

Strugi rolnictwo bez zmian 

Toporów rolnictwo i leśnictwo, usługi turystyka i rekreacja 

Wierzchlas rolnictwo, działalności produkcyjne i usługi drobna, nieuciążliwa wytwórczość 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wierzchlas 

 

 
19Z pominięciem funkcji mieszkaniowej obecnej w każdej miejscowości. 
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Funkcja osadnicza20 

Rozwój funkcji osadniczej w gminie Wierzchlas, ze względu na uwarunkowania fizjograficzne, 

środowiskowe, kulturowe, infrastrukturalne i komunikacyjne powinien przede wszystkim skupiać się na 

uzupełnianiu istniejących układów zabudowy, a w dalszej kolejności ich rozbudowie w oparciu o 

istniejące i projektowane ciągi komunikacyjne. 

W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego dla gminy Wierzchlas ustala się następujące 

kierunki rozwoju: 

- uzupełnienia istniejącej zabudowy; 

- dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług 

lokalnych lub zabudowy mieszkaniowej; 

- kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie 

zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg); 

- uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych. 

 

Dla nowo lokalizowanej zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej ustala się: 

1) realizację nowej zabudowy o formie architektonicznej uzasadnionej historycznie, nawiązującej do 

istniejącej zabudowy miejscowości, z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla lokalnej 

zabudowy; 

2) realizację obiektów z pokryciem dachu ceramicznym lub z materiałów o fakturze i barwie 

odpowiadającej pokryciu ceramicznemu oraz z materiałów naturalnych, kształtowaniem połaci 

dachowych regularnym, symetrycznym; 

3) realizację zabudowy o zbliżonej kubaturze, wysokości, geometrii dachu oraz układzie względem 

głównych ciągów komunikacyjnych w obrębie jednostek planistycznych; 

4) ograniczanie możliwości realizacji indywidualnych wjazdów z terenów położonych przy drogach 

wojewódzkich – włączeń należy dokonywać poprzez drogi dojazdowe. 

 

Uściślenia parametrów nowej zabudowy należy dokonać na etapie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Kształtowanie 

zabudowy powinno odbywać się przy zachowaniu harmonii i właściwych proporcji pomiędzy terenami 

zainwestowanymi a otaczającym krajobrazem. W celu wzbogacenia układów zabudowy dopuszcza się 

lokalizowanie dominant przestrzennych, decydujących o charakterze wnętrz urbanistycznych i całych 

obszarów. 

 

W ramach rozwoju funkcji osadniczej związanej z rozbudową układów zabudowy należy zabezpieczyć 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego niezbędne tereny służące obsłudze 

komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obszary zieleni, w tym pełniące rolę przestrzeni 

publicznej, a także niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców usługi. 

 

 
20Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 
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„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wierzchlas” zawiera również założenia 

jakie muszą zostać spełnione w przypadku pozostałych funkcji takich jak: 

• funkcja usługowa, która na terenie gminy Wierzchlas powinna się rozwijać w celu poprawy 

jakości życia mieszkańców. W każdej miejscowości powinien być zapewniony dostęp do usług handlu. 

Oprócz wydzielonych terenów pod usługi dopuszcza się lokalizowanie usług wśród zabudowy 

mieszkaniowej. 

• funkcja produkcyjna - tereny produkcyjne powinny funkcjonować w oparciu o tereny 

produkcyjno-usługowe oraz produkcyjno-usługowe i eksploatacji surowców, a także o tereny o 

dominującej funkcji terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych w zakresie dopuszczalnego 

przeznaczenia pod produkcję rolną i przetwórstwo spożywcze. 

 

Ponadto dopuszcza się funkcjonowanie zakładów rzemieślniczych wśród istniejącej zabudowy 

zagrodowej mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej pod warunkiem zachowania właściwych 

standardów środowiska. Dopuszczenie lokalizowania zakładów rzemieślniczych wśród istniejącej 

zabudowy pełniącej funkcje mieszkaniowe nie może jednak prowadzić do pogarszania warunków 

zamieszkiwania mieszkańców. Funkcja produkcyjna na terenie gminy rozwijana jest także w ramach 

funkcji górniczej na terenach eksploatacji surowców, a także na terenach P, U, PG oraz 

perspektywicznie na terenach R/PG. Funkcjonowanie terenu powinno się wiązać ze szczególnym 

zachowaniem norm środowiska na terenach przyległych, w szczególności przeznaczonych pod 

funkcje osadnicze, zgodnie z przepisami odrębnymi. Po zakończeniu eksploatacji wymagane jest 

przeprowadzenie rekultywacji terenu z możliwym wykorzystaniem rekreacyjnym, rolnym, leśnym lub 

wodnym. 

• funkcja rolnicza - na wartościowych areałach rolnych (III – IV klasa bonitacyjna) produkcja 

rolnicza powinna być ukierunkowana na produkcję polową. Produkcja polowa na gruntach V i VI klasy 

jest nieopłacalna. Preferowana forma ich zagospodarowania to przeznaczenie na użytki zielone. Jako 

alternatywę dla gospodarstw indywidualnych proponuje się rozwój agroturystyki. 

• funkcja leśna - ze względu na dużą lesistość gminy funkcja gospodarki leśnej należy do 

uzupełniających funkcji gminy Wierzchlas. Powinna stanowić bazę do rozwoju funkcji turystycznej i 

rekreacyjnej. Nadrzędnym celem ochrony ekosystemów leśnych jest utrzymanie i odtwarzanie ich 

charakteru, zbliżonego do pierwotnego oraz naturalnego, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki 

leśnej związanej z pozyskiwaniem drewna. Gospodarka leśna na omawianym terenie prowadzona jest 

w oparciu o plany urządzenia lasu, sporządzane przez ich administratorów. 

 

Struktura osadnicza 

Pierwotne osadnictwo w poszczególnych miejscowościach dzisiejszej gminy należało do 

zwartych. Spowodowały to głównie korzystne uwarunkowania gruntowe. Większość wsi zlokalizowana 

jest przy głównych drogach. Były to najczęściej powstałe już w średniowieczu popularne ulicówki lub 

rzędówki, które późniejszy rozwój osadnictwa przekształcił w bardziej skomplikowane układy 

przestrzenne (np.: wielodrożnica, ulicówka z folwarkiem, itp.).  
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Układ ulicówki do dnia dzisiejszego reprezentują np.: Łaszew czy Mierzyce. W późniejszym 

okresie powstało także kilkanaście przysiółków oraz folwarków. W kilku wsiach znajdowały się zespoły 

dworskie z parkami i folwarkami. Wiele z nich uległo całkowitej degradacji. 

Na terenie gminy Wierzchlas do dziś wiele osad zachowało w planie wcześniejsze, 

genetyczne układy przestrzenne oparte na regularnej, rytmicznej, historycznie ukształtowanej 

zabudowie, tworzącej wraz z dominantami (kościoły, dzwonnice, dwory) charakterystyczne sylwety.  

W Toporowie widoczne są jeszcze ślady dawnej historycznej zabudowy wielodrożnicowej 

(ulice: Leśna, Spacerowa, Krótka, Topolowa, Sosnowa, Kościelna). Zabudowa większości 

miejscowości ma charakter zagrodowy skupiony przy szlakach komunikacyjnych przecinających daną 

wieś. Dominują budynki murowane o modernistycznej architekturze wykonane metodami 

współczesnej techniki budowlanej. Typowa zabudowa zagród składa się tu przeważnie z domu 

mieszkalnego jedno– lub dwukondygnacyjnego o dachu dwuspadowym, ustawionego frontem do 

drogi oraz budynków gospodarczych ustawionych szczytem lub frontem do drogi, również o typowej 

dwuspadowej konstrukcji dachu. Regułą jest murowana konstrukcja budynków. Wykończenie elewacji 

budynków, rodzaj pokrycia dachowego, typ i konstrukcja płotu, elementy małej architektury, itp., są 

bardzo zróżnicowane i odpowiadają indywidualnym gustom właścicieli. Na terenie większości wsi 

można jeszcze spotkać stare drewniane budynki, stanowiące świadectwo dawnej zabudowy 

miejscowości. Ich stan techniczny jest zły. Obserwuje się proces likwidacji tych obiektów i zabudowę 

działek nowymi budynkami. Niekorzystne, np.: z punktu widzenia kosztów rozbudowy infrastruktury 

technicznej, jest postępujące rozproszenie zabudowy, mające swoją genezę już kilkaset lat wstecz. 

Wybitnym tego przykładem jest obecny układ przestrzenny miejscowości Wierzchlas. Na terenie wsi 

zlokalizowanych w dolinie rzeki Warty prężnie rozwija się zabudowa letniskowa oraz jednorodzinna i 

rezydencjonalna (tak zwane „drugie domy”). 

W zakresie kształtowania zabudowy ustala się21: 

1) dążenie do lokalizowania zabudowy o jednoliconym układzie głównej kalenicy do drogi w ramach 

poszczególnych układów zabudowy, 

2) lokalizowanie zabudowy o geometrii dachu nawiązującej do zabudowy sąsiadującej w zakresie 

kształtu i nachylenia połaci dachowych; 

3) w ramach nowych zespołów zabudowy oraz uzupełniania i kontynuacji zabudowy istniejącej 

stosowanie ujednoliconych parametrów zabudowy w zakresie kubatury, wysokości, geometrii 

dachu, nachylenia połaci dachowych oraz układzie głównej kalenicy do drogi; 

4) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej stosowanie dachów 

stromych, regularnych, symetrycznych; 

5) dla zabudowy usługowej i produkcyjnej, w tym produkcji rolnej dopuszcza się stosowanie dachów 

płaskich pod warunkiem jednolitego ich stosowania w obrębie całego terenu; 

6) dla zabudowy o dachach stromych stosowanie pokrycia dachów z materiałów ceramicznych lub z 

materiałów o fakturze i barwie odpowiadającej pokryciu ceramicznemu; 

7) lokalizowanie zabudowy nawiązującej charakterem do tradycyjnej lokalnej architektury; 

 
21Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 
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8) lokalizowanie zabudowy o kolorystyce dachów i elewacji ujednoliconym dla zespołów zabudowy, 

nie stanowiącej dysharmonii w przestrzeni, w szczególności lokalizowanie zabudowy o 

kolorystyce dachów utrzymanej w odcieniach czerwieni, brązu i szarości. 

 

Ponadto proponuje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 

- ustalanie zakazu lokalizowania budynków w postaci dominant, stanowiących konkurencję 

przestrzenną dla istniejącego układu ruralistycznego, w odniesieniu do jego ekspozycji; 

- ustalanie parametrów i wytycznych kształtowania zabudowy w zakresie detalu 

architektonicznego, rozplanowania otworów okiennych i kolorystyki; 

- ustalanie wymogów dotyczących lokalizowania obiektów małej architektury jako elementu 

uzupełniającego i wzbogacającego kompozycję przestrzenną; 

- ustalanie linii zabudowy umożliwiającej kontynuację i zachowanie rytmu oraz kompozycji 

zabudowy w ramach układu; 

- ustalanie wymogów w zakresie lokalizowania nośników reklamowych; 

- ustalanie zasad rewitalizacji i odtwarzania układów zieleni komponowanej oraz historycznie 

uzasadnionej nawierzchni dróg. 

Dla terenów otwartych (głównie terenów rolniczych i terenów wód powierzchniowych) celem 

zachowania i ochrony wartości krajobrazowych postuluje się: 

- zachowanie, odtwarzanie i uzupełnianie elementów zieleni śródpolnej, wzbogacającej krajobraz; 

- ochronę ekspozycji miejscowości, w szczególności stref cennych kulturowo układów 

ruralistycznych wsi, z dróg i innych punktów obserwacyjnych. 

 

Biorąc pod uwagę fakt obowiązywania na terenie gminy Wierzchlas miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny zainwestowane wraz z otoczeniem, 

obowiązek opracowania zmian tych planów miejscowych lub nowych planów miejscowych będzie 

następował w przypadku podjęcia decyzji o lokalizacji nie uwzględnionych dotychczas inwestycji na 

obszarach dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest 

obowiązkowe. Takimi obszarami będą w szczególności: 

a) obszary przestrzeni publicznej: 

- nowe tereny obiektów administracji publicznej oraz publicznych szkół, przedszkoli, obiektów 

ochrony zdrowia, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

- nowe tereny cmentarzy oraz publicznej zieleni urządzonej, 

- tereny planowanych obiektów i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej; 

b) tereny górnicze: 

- w przypadku ustanowienia terenów górniczych dla złóż kopalin, udokumentowanych po 

przyjęciu niniejszego studium, w przypadkach których opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe w myśl przepisów ustawy prawo 

górnicze i geologiczne (lub perspektywicznie innego aktu prawnego odpowiadającego pod 

względem merytorycznym). 
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W przypadku lokalizacji nie przewidzianych w studium inwestycji, dla których sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe, a których lokalizacja nie 

jest sprzeczna z ustaleniami studium, obowiązek sporządzenia niezbędnej zmiany planu ustala się 

niezależnie od powyższych zapisów. 

 

Obszary zintegrowanego inwestowania i wykluczenia z inwestowania, obszary rozmieszczenia 

inwestycji celu publicznego; 

Jak wskazano w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy Wierzchlas określono obszary szczególnego zagrożenia powodzią na podstawie opracowania 

Studium ochrony przed powodzią dla rzeki Warty. Zasięg obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią przedstawiają rysunki studium (w stopniu szczegółowości przeniesienia z materiałów 

źródłowych). 

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują wymagania wynikające z art. 40 ust. 1 

pkt. 3 oraz art. 88l ust. 1 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U z 2013 r., poz. 145 z 

późn. zm.). 

Do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo usuwania się mas ziemnych na terenie gminy 

Wierzchlas zaliczyć należy przede wszystkim rejony strefy krawędziowej doliny rzek, w tym głównie 

Warty. Aby wyeliminować ryzyko osuwisk należy prowadzać prace mające na celu zabezpieczenie 

skarp oraz wykluczać tereny w rejonie osuwisk spod zabudowy, poprzez odpowiednie kształtowanie 

terenów zainwestowanych. Na rysunku studium przedstawiono uproszczony przebieg stref 

krawędziowych, na podstawie którego rekomenduje się wykluczanie zabudowy w rejonie stref. 

W ramach realizacji Wojewódzkiego programu małej retencji dla województwa łódzkiego (wraz z 

aneksem) zbudowano zbiornik retencyjny Broników, zlokalizowany na działkach nr 176 i 177, oddział 

leśny nr 101/1 w obrębie Broników – zgodnie z rysunkiem studium zbiornik ten zawiera się w 

jednostce planistycznej 1.3ZL. 

Na terenie gminy Wierzchlas, ze względu na brak potrzeb w „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego”, nie wyznacza się obszarów wymagających 

przekształceń lub rehabilitacji, a także terenów zamkniętych oraz stref ochronnych terenów 

zamkniętych. 

 

Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

Jak zapisano w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wierzchlas” na terenie gminy przewiduje się rozmieszczenie następujących inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Wieluń – Działoszyn; 

- działania konserwatorskie w obiektach i obszarach zabytkowych obejmujące kapliczki w rejonie 

wieluńskim; 

- działania konserwatorskie (rewitalizacja i modernizacja) w obiektach i obszarach zabytkowych w 

obrębie przebiegu szlaku bursztynowego; 
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- budowa sieci kanalizacyjnych i rozbudowa oczyszczalni ścieków w zasięgu priorytetowych 

aglomeracji o wielkości >= 2000 i < 10000 RLM. 

Ponadto Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego22przedstawia: 

a) rekomendacje do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / Planu Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju: 

- uwzględnienie wojewódzkiego systemu obszarów chronionych, na który składają się parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz 

obszary Natura 2000 i korytarze ekologiczne w krajowym systemie obszarów chronionych; 

- szlaki turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym: Szlak Bursztynowy, szlak wodny Warty, 

Nadwarciański Szlak Rowerowy; 

- pasmo turystyczno – kulturowe Warty. 

b) rekomendacje do zarządców dróg i operatorów sieci w zakresie inwestycji celu publicznego i 

zadania o znaczeniu ponadlokalnym wynikających z aktualizacji „Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego”): 

- rekomendacja do PKP PLK SA: budowa linii kolejowej Wieluń – Chorzew / Siemkowice dla 

stworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego Wielunia z Łodzią z wykorzystaniem linii 

nr 131 i 14; 

- rekomendacja do Operatora Systemów Przesyłowych „Gaz – System” SA, Oddział w 

Rembelszczyźnie: budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Wieluń – Pajęczno – 

Radomsko – Przedbórz. 

 

Obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

W oparciu o zamierzenia inwestycyjne gminy Wierzchlas, określone na potrzeby opracowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako obszary rozmieszczenia 

inwestycji celu publicznego określono: 

- teren budowy gminnego stadionu w Wierzchlesie, 

- tereny modernizacji boiska do piłki nożnej w Kraszkowicach oraz modernizacji boiska do piłki 

ręcznej w Toporowie, 

- teren dróg gminnych przewidzianych do modernizacji, 

- obszar całej gminy jako teren inwestycji związanych z budową sieci szlaków turystycznych, tras 

rowerowych i ścieżek dydaktycznych 

- obszary występowania zabytków wpisanych do rejestru i gminnej ewidencji zabytków, w tym 

także stanowiska archeologiczne – jako tereny inwestycji związanych z opieką nad zabytkami. 

 

Lista obszarów określona w studium uwarunkowań nie jest zamknięta i powinna być sukcesywnie 

uzupełniana o inne obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, zgodnie z bieżącymi 

potrzebami gminy. 

 

 

 
22Uchwała nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku. 
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2.2.1. Infrastruktura techniczna 

 

Infrastrukturą techniczną nazywa się zbiór różnego rodzaju urządzeń i obiektów o charakterze 

publicznym, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania gospodarki narodowej oraz społeczeństwa 

na określonym terytorium23. Stan i poziom nowoczesności infrastruktury warunkują zatem możliwości 

rozwoju danego obszaru oraz poziom życia społeczeństwa zamieszkującego go. W ramach 

infrastruktury technicznej wyróżnia się infrastrukturę: transportu, energetyczną, wodnokanalizacyjną, 

związaną z gospodarką odpadami oraz infrastrukturę łączności. 

 

▪ Infrastruktura transportu 

Układ komunikacyjny i drogowy gminy Wierzchlas rozwinięty jest w sposób wystarczający. Przez 

obszar gminy nie przebiegają drogi krajowe, najbliższe przecinają miasto Wieluń – są to drogi nr: 8, 43 

oraz 45. 

Gminę przecina natomiast droga wojewódzka nr 486 łącząca drogę krajową nr 43 w Wieluniu z drogą 

krajową nr 42 w Działoszynie. 

Fotografia 4 Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 486 z ulicą Szkolną i Południową w miejscowości 
Wierzchlas 

 

Jest ona najważniejszym ciągiem drogowym dla gminy Wierzchlas. Choć droga jest w dość dobrym 

stanie, występują problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców 

pojazdów. Ruch na drodze jest umiarkowany, jednakże zakręty i układ niektórych skrzyżowań 

powodują znaczne utrudnienia dla jej użytkowników. Szczególnie niebezpieczne jest skrzyżowanie  

 
23 „Znaczenie infrastruktury komunalnej dla rozwoju lokalnego i regionalnego – przykład województwa łódzkiego” 

Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, dr Bartosz Bartosiewicz – 

prezentacja, www.rpo.lodzkie.pl 
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w miejscowości Wierzchlas. Skrzyżowanie bezpośrednio przeistacza się w ostry zakręt. Widoczność 

jest słaba. Dodatkowo przy skrzyżowaniu znajduje się przystanek autobusowy. Głównym problemem 

jest łamanie przepisów o ruchu drogowym przez kierowców pojazdów jak i pieszych. Pojazdy 

poruszające się po drodze wojewódzkiej nie stosują się do ograniczeń prędkości. Zza zakrętu 

pojawiają się zbyt szybko, aby kierowcy czy piesi mogli poprawnie zareagować. Innym problemem jest 

również fakt, że mieszkańcy nie przekraczają ulicy w miejscu wyznaczonym. Pasy dla pieszych 

zostały zlokalizowane w miejscu bezpiecznym jednak piesi próbują skrócić drogę przechodząc w 

miejscach do tego nie przystosowanych. Niebezpieczne zakręty znajdują się również w miejscowości 

Kraszkowice i Krzeczów. W Kraszkowicach, w centrum miejscowości, na pasie zieleni po środku ciągu 

drogowego znajduje się kaplica. W tym miejscu występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

Niestety również tutaj mało kto stosuje się do tego zakazu. 

 

Wykaz Przedsięwzięć Województwa Łódzkiego, wśród wieloletnich programów, projektów i 

zadań finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2012 – 2028, w ramach zadania 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn” wskazuje w 2015 roku m.in. 

rozpoczęcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinkach: Ruda - Krzeczów (km: 4+367 - 

15+242) i Krzeczów - Działoszyn (km: 15+242 - 26+067). Prace projektowe przy infrastrukturze 

towarzyszącej na odcinku Ruda – Krzeczów już rozpoczęto, koniec prac planowany jest na rok 2023. 

Powstanie 10 kilometrów nowoczesnej drogi klasy G, z jezdnią poszerzoną do 7 metrów, chodnikami, 

przejściami dla pieszych, obiektami inżynierskimi, odwodnieniem i oświetleniem oraz rondem w 

miejscowości Wierzchlas. Kolejnym etapem będzie przebudowa drogi pomiędzy Krzeczowem i 

Działoszynem. 

Drogi powiatowe 

Tabela 6 Gmina Wierzchlas – wykaz dróg powiatowych 
Nr 

drogi 

Przebieg drogi Pikietaż 

km: od – do 

Długość 

drogi(km) 

Klasa 

drogi 

Nawierzchnia 

3525E Radoszewice – Zmyślona – Kochlew – Krzeczów  0+000 – 2+267 2,267 L tłuczniowa 

2+267 – 3+747 1,480 L bitumiczna 

4518E Olewin – Wierzchlas – Przycłapy  1+275 – 6+957 5,682 L bitumiczna 

4519E Kamionka – Pątnów – Jajczaki – DP 4523E 3+322 – 5+894 2,572 L bitumiczna 

4523E Ruda – Mierzyce – Kamion – Niżankowice – DW 486 1+900 – 13+063 11,163 L bitumiczna 

4524E Mierzyce – Przywóz – Toporów  0+000 – 4+292 4,292 L bitumiczna 

4525E Pątnów – Łaszew Rządowy – Mierzyce  7+030 – 11+488 4,458 L bitumiczna 

4527E Krzeczów – Ożegów – Dylów Szlachecki – Pajęczno  0+000 – 3+516 3,516 L bitumiczna 

4529E Emanuelina – Skrzynno – Osjaków – Krzeczów  26+695 – 28+733 2,038 L bitumiczna 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

Wyszczególnione powyżej trasy znajdują się w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu. Łącznie 

długość dróg powiatowych na terenie gminy Wierzchlas wynosi 37,468 km. Nawierzchnię bitumiczną 

posiada 35,201 km dróg (93,95% ogółu), a nawierzchnię tłuczniową 2,267 km (6,05% ogółu). 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu planuje w najbliższych latach wymianę nawierzchni następujących 

dróg: 

− 3525E – ułożenie nawierzchni bitumicznej; 

− 4518E – przebudowa na wybranych odcinkach; 
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− 4519E – ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku Jajczaki – DP4523E; 

− 4525E – ułożenie nawierzchni bitumicznej na wybranych odcinkach; 

− 4527E – ułożenie nawierzchni bitumicznej na wybranych odcinkach. 

 

Drogi gminne: 

Tabela 7 Gmina Wierzchlas – wykaz dróg gminnych 
Nr drogi Przebieg drogi Długość drogi (km) Typ nawierzchni 

117251E Olewin – Wierzchlas  2,574 asfaltowo 

117207E Sieniec – Wierzchlas  1,500 tłoczna 

117252E Wierzchlas – Drobnice  5,234 asfaltowo – tłuczniowo – gruntowa  

117253E Kraszkowice – Łykowe  3,285 tłuczniowo-gruntowa 

117254E Kraszkowice – Modlin 2,702 asfaltowo – gruntowa  

117255E Kochlew – Strugi 2,940 asfaltowo-tłuczniowa 

117256E Wierzchlas – Kraszkowice  4,252 asfaltowo – tłuczniowo – gruntowa  

117257E Kraszkowice – Mierzyce  4,012 asfaltowa 

117258E Toporów – Jesiona – Opatów  3,735 asfaltowo – tłuczniowo – gruntowa  

117259E Krzeczów – Toporów  3,132 asfaltowa 

117522E Wierzchlas – Wieluń  1,870 asfaltowo – gruntowa  

117260E Mierzyce – Jajczaki  2,521 asfaltowo – tłuczniowa 

117261E Strugi – Łaszew Rządowy  2,219 asfaltowa 

117262E Łaszew Rządowy – Przywóz  4,650 asfaltowa 

117263E Przywóz – Bobrowniki  3,218 asfaltowo – gruntowa  

117264E Ogroble – Wiesagi 1,677 gruntowa 

117159E Bukowce – Bobrowniki  1,296 gruntowa 

117265E Kamion – Niżankowice  2,370 tłuczniowo- gruntowa 

109053E Laski – Mokre  0,394 gruntowa 

117266E Wierzchlas ul. Poprzeczna 2,800 tłuczniowa 

117267E Wierzchlas ul. Polna 0,900 Asfaltowo-tłuczniowa 

Źródło: Urząd Gminy w Wierzchlesie  

Łączna długość dróg gminnych wynosi 57,281 km. Większość dróg gminnych wymaga 

przebudowy i modernizacji. Generalnie stan dróg na terenie gminy jest zadowalający pod względem 

możliwości obsługiwania przez nie poszczególnych obszarów zabudowy (drogi: wojewódzka, 

powiatowe i gminne). Większość dróg nie posiada jednak odpowiedniej wytrzymałości i jest w złym 

stanie technicznym. Jakość nawierzchni, zwłaszcza na drogach powiatowych i gminnych oraz 

częściowo na drodze wojewódzkiej nr 486 wymaga pilnych napraw i modernizacji. Brak kanalizacji 

deszczowej oraz rowów odwadniających uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych lub prawidłowe 

odwodnienie korpusu drogi. Na terenach zabudowanych w dużej mierze drogi: wojewódzka, 

powiatowe, gminne i wewnętrzne nie posiadają chodników i ruch pieszy odbywa się na poboczu lub 

jezdni. Przebieg drogi wojewódzkiej ze względu na spodziewany wzrost natężenia ruchu koliduje z 

zabudową mieszkaniową na terenie miejscowości: Wierzchlas, Kraszkowice i Krzeczów w kontekście 

emisji hałasu. Do najpilniejszych zadań modernizacyjnych układu drogowego gminy należą: 

− modernizacja DW nr 486 na całej długości do pełnych parametrów klasy „G”; 
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− modernizacja dróg powiatowych do pełnych parametrów klasy „L”, docelowo do klasy „Z”, a 

wybranych dróg (np.: 4523E) do klasy „G”; 

− dostosowanie parametrów jezdni i nośności nawierzchni dróg powiatowych i gminnych do 

ruchu ciężkiego i pojazdów rolniczych, zwłaszcza w perspektywie rozwoju funkcji 

przetwórstwa rolno – spożywczego, przemysłowego i turystycznych; 

− sukcesywne zastępowanie nawierzchni gruntowej, żwirowej i tłuczniowej na bitumiczną na 

drogach powiatowych i gminnych; 

− budowa dróg wewnętrznych do obsługi poszczególnych posesji oraz dojazdów do użytków 

rolnych; 

− budowa chodników dla ruchu pieszego i rowerowego; 

− budowa zatok autobusowych; 

− monitoring natężenia hałasu emitowanego przez pojazdy. 

 

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi ruchu samochodowego należy zapewnić rozwój systemu 

parkingów i miejsc obsługi. Niniejsze studium dopuszcza lokalizację parkingów w terenach zabudowy, 

zarówno w postaci wydzielonych terenów, jak i towarzyszących miejsc parkingowych. W tym celu 

ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych dla poszczególnych funkcji terenu: 

• 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej, 

• 1 miejsce parkingowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej i 

produkcyjnej lub 1 miejsce parkingowe na 5 użytkowników jednocześnie. 

 

Komunikacja samochodowa: 

W gminie Wierzchlas dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, obsługiwanej głównie 

przez Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS), zwłaszcza PKS Wieluń oraz prywatne 

BUSy. Dzięki niej można bezpośrednio dotrzeć do każdego sołectwa gminy oraz do miejscowości 

sąsiednich takich jak między innymi: Wieluń, Działoszyn czy Pajęczno. Połączenia krajowe 

(międzyregionalne) i międzynarodowe realizowane są poprzez dworce autobusowe w Wieluniu i Łodzi 

oraz w innych pobliskich miastach wojewódzkich np.: w Opolu. 

 

Kolej 

Przez obszar gminy nie przebiegają linie kolejowe. W niewielkiej odległości od zachodnich granicy 

gminy przebiega linia kolejowa nr 181 relacji: Herby Nowe – Wieluń – Kępno – Syców – Oleśnica. 

Mieszkańcy gminy Wierzchlas korzystają z komunikacji kolejowej na stacji w Wieluniu lub w Pątnowie 

Wieluńskim. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozkładem jazdy pociągów ze stacji Wieluń 

odprawianych jest codziennie kilkanaście składów obsługiwanych przez: PKP Intercity i Przewozy 

Regionalne. Pociągi osobowe kursują do: Krzepic (przez Pątnów Wieluński) i Ostrowa 

Wielkopolskiego (przez Wieruszów, Kępno i Ostrzeszów). Odprawianych jest także kilka składów 

pospiesznych: do Krakowa (przez Częstochowę), do Zakopanego (przez Częstochowę i Kraków) oraz 

do Szczecina (przez Kępno i Poznań). 
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Od wielu lat w dalekosiężnych planach rozwoju sieci kolejowej wymienia się budowę linii kolejowej 

Wieluń – Chorzew/Siemkowice dla stworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego Wielunia z 

Łodzią z wykorzystaniem linii nr 131 i 14. Fragment linii przebiegałby przez północną część gminy 

Wierzchlas. 

 

Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów) 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

dopuszcza lokalizowanie ścieżek i tras rowerowych na terenie gminy, które docelowo powinny 

stanowić ważny element uzupełniający drogowy układ komunikacyjny i system tras turystycznych. 

Obecnie przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym: Szlak 

Bursztynowy, szlak wodny Warty, Nadwarciański Szlak Rowerowy, a także szereg znakowanych tras 

turystycznych (piesze, rowerowe, wodne). Wybrane, ważniejsze szlaki zostały zobrazowane na 

rysunku studium. 

 

▪ Infrastruktura energetyczna24 

Energia elektryczna dla odbiorców w gminie Wierzchlas dostarczana jest magistralnymi 

napowietrznymi liniami 15 kV, wyprowadzonymi ze stacji 110/15 kV: 

− „Wieluń”, ul. Sieradzka, Wieluń 

− „Siemkowice”, ul. Dworcowa, Siemkowice, 

− „Działoszyn”, ul. Obwodowa, Trębaczew. 

Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia 110 kV relacji Trębaczew – Wieluń. Odbiorcy 

energii elektrycznej zasilani są liniami niskiego napięcia 0,4 kV, wyprowadzonymi ze stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV, będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren – 

operatora systemu dystrybucyjnego lub bezpośrednio z abonenckich stacji transformatorowych 15/0,4 

kV, będących własnością odbiorców. W gminie nie ma i nie przewiduje się budowy obiektów 

elektroenergetycznych (stacji i linii o napięciu 220 kV i 400 kV) krajowej sieci przesyłowej, będących 

w eksploatacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 

 

Na terenie gminy Wierzchlas PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren eksploatuje: 

− linie wysokiego napięcia 110 kV, 

− napowietrzne linie średniego napięcia 15 kV, 

− kablowe linie średniego napięcia 15 kV, 

− 69 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 

Wykaz linii elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie gminy Wierzchlas przedstawia poniższa 

tabela: 

Tabela 8 Linie elektroenergetyczne w gminie Wierzchlas 
napięcie rodzaj długość [km] 

SN 
odcinki napowietrzne  75,7 

odcinki kablowe 3,7 

 
24Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018 -2023 
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napięcie rodzaj długość [km] 

nN 

odcinki napowietrzne (bez przyłączy) 86,0 

odcinki kablowe (bez przyłączy) 20,8 

przyłącza 54,5 

WN odcinki napowietrzne 2,9 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018 - 2023 

Charakterystykę linii średniego napięcia zasilających gminę przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 9 Linie SN w gminie Wierzchlas oraz wykorzystanie ich przepustowości 

nazwa linii 
dopuszczalne 

obciążenie trwałe 

aktualny stopień wykorzystania 

w szczycie [A]  

wykorzystanie 

przepustowości 

km % 

Wieluń – Popowice 240,00 45,5 29,4 42 

Wieluń – Siemkowice 210,00 54,0 26,0 16 

Siemkowice – Wieluń 210,00 10,5 10,3 30 

Działoszyn – Siemkowice 240,00 21,2 0,9 12 

Działoszyn - Wieluń 240,00 28,6 10,0 12 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018 - 2023 

Stan techniczny linii średniego napięcia przedstawia się następująco: 

Tabela 10 Linie SN w gminie Wierzchlas oraz wykorzystanie ich przepustowości 

wiek linii 
długość linii napowietrznych długość linii kablowych 

[km] [%] [km] [%] 

>50 lat 4,2 6 0 0 

45 – 50 7,1 9 0 0 

40 – 45 7,8 10 0 0 

35 – 40 14,6 19 0 0 

30 – 35 12,7 17 0 0 

25 – 30 9,0 12 0 0 

20 – 25 1,0 1 0 0 

15 – 20 8,5 11 0 0 

10 – 15  0,0 0 0 0 

5 – 10 0,4 1 0,8 23 

0 - 5 0,9 1 2,8 77 

brak danych 9,5 13 0 0 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018 - 2023 

Stan techniczny sieci średniego i niskiego napięcia na terenie gminy Wierzchlas ocenia się jako 

dobry. Zaspokaja on aktualne zapotrzebowanie przyłączonych odbiorców na energię elektryczną. 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon energetyczny Bełchatów prowadzi na bieżąco prace 

eksploatacyjne w sieciach stanowiących własność Spółki w celu utrzymania ich właściwego stanu 

technicznego oraz dostarczenia przyłączonym odbiorcom energii elektrycznej o parametrach 

zgodnych z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie. Sukcesywnie realizowane są także prace 

inwestycyjne, zarówno po stronie sieci średniego, jak i niskiego napięcia, mające za zadanie 

wyeliminowanie wyeksploatowanych odcinków sieci oraz poprawę ich parametrów, przyłączenie 

nowych odbiorców i umożliwienie zwiększenia zapotrzebowania mocy przyłączonych odbiorców. 
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Plan rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren w latach 2017-2022 przewiduje 

następujące inwestycje: 

• przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej o 

łącznej mocy przyłączeniowej 1800 kW. W celu przyłączenia tych odbiorców planowana jest 

rozbudowa sieci elektroenergetycznej obejmująca: 

− budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 

− budowę 0,3 km linii średniego napięcia 15 kV, 

− budowę 1 km linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, 

− budowę 130 przyłączy o długości łącznej ok. 4,3 km; 

• modernizacja napowietrznej linii 110 kV Trębaczew – Wieluń, 

• budowa 3,5 km linii 15 kV pomiędzy miejscowościami Krzeczów i Broników, 

• budowa 1,7 km linii 15 kV pomiędzy miejscowościami Przycłapy i Mierzyce, 

• modernizacja napowietrznej linii 15 kV Działoszyn – Wieluń na odcinku 15 km, 

• modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Wierzchlas w zakresie 

budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii SN o długości 0,7 km oraz linii nN o długości 

1,4 km, 

• modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Łaszew w zakresie budowy 

stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii SN o długości 1 km oraz linii nN o długości 1,4 km, 

• budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowości Wierzchlas w zakresie budowy 

stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii SN o długości 0,6 km, linii nN o długości 0,5 km oraz 

20 szt. przyłączy, 

• budowa sieci elektroenergetycznej nN w miejscowości Kamion w zakresie budowy linii 

o długości 1,6 km oraz 40 szt. przyłączy. 

 

• Ciepłownictwo25 

Na terenie gminy Wierzchlas nie funkcjonuje typowy scentralizowany system ciepłowniczy. 

Głównymi źródłami ciepła są kotłownie lokalne oraz indywidualne źródła ciepła wykorzystujące jako 

surowiec energetyczny paliwa stałe i płynne. 

Potrzeby grzewcze mieszkańców (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) pokrywane są ze 

źródeł indywidualnych (piece opalane węglem kamiennym i jego pochodnymi, węglem brunatnym, 

drewnem oraz olejem opałowym lub gazem propan-butan). Nieliczne budynki wielorodzinne, zakłady 

produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej i inne obiekty usługowe, a także większe gospodarstwa 

rolne posiadają własne kotłownie.  

Jak zapisano w PGN dla Gminy Wierzchlas, do planowanych inwestycji w zakresie zapotrzebowania 

na ciepło na terenie gminy należą: 

− termomodernizacja budynków użyteczności gminy oraz budynków mieszkalnych, 

− wymiana przestarzałych i nieefektywnych kotłów w budynkach użyteczności publicznej i w 

budynkach mieszkalnych, 

 
25Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018 - 2023 
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− montaż odnawialnych źródeł energii na terenie całej gminy (w miejscach, gdzie jest to 

ekonomicznie uzasadnione). 

Część z ww. inwestycji została już zrealizowana. 

 

▪ Zaopatrzenie w gaz26 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) posiada na obszarze gminy 

Wierzchlas odwiert poszukiwawczy „Wieluń-3”, zlokalizowany we wsi Kraszkowice. Poza tym Spółka 

nie posiada utworzonych obszarów i terenów górniczych w związku z wydobywaniem ropy naftowej 

lub gazu ziemnego oraz nie posiada przesyłowej i dystrybucyjnej sieci gazowej. Nie planuje także 

żadnych inwestycji. 

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (MSG Sp. z o.o.) Oddział Zakład Gazowniczy 

Łódź nie posiada na terenie gminy sieci gazowych, zarówno przesyłowych, jak i dystrybucyjnych. 

Spółka nie planuje w najbliższych latach budowy sieci gazowej. 

EWE Energia Sp. z o.o. posiada na terenie gminy Wierzchlas infrastrukturę gazowniczą. 

Przez obszar gminy przebiega gazociąg średniego ciśnienia relacji Wieluń – Pajęczno. Biegnie on 

przez miejscowości Wierzchlas (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 486) i Kraszkowice (wzdłuż ul. Żabiej). 

Aktualnie nie podłączono do niego jeszcze żadnych odbiorców.  

Podstawowe parametry techniczne ww. gazociągu na terenie gminy to:  

− długość na terenie gminy: 9630 m;  

− średnica gazociągu: DN 225;  

− ciśnienie robocze: 5 bar;  

− materiał: rury polietylenowe PE 100 SDR 17,6; 

− stacje redukcyjno-pomiarowe: brak. 

Na chwilę obecną Spółka nie planuje dalszej rozbudowy sieci gazowej w gminie Wierzchlas. 

Będzie się koncentrować na pozyskiwaniu potencjalnych klientów przy istniejącej sieci i budowaniu dla 

nich przyłączy gazowych. Niewykluczona jest jednak możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury 

gazowej, która uzależniona będzie od zainteresowania potencjalnych klientów, możliwości 

doprowadzenia do tych obszarów sieci gazowych oraz opłacalności ekonomicznej danej inwestycji. 

Na terenie gminy Wierzchlas korzystne warunki do ewentualnej gazyfikacji posiada przede wszystkim 

rejon wsi: Wierzchlas, Kraszkowice, Krzeczów i Kochlew (około 850 potencjalnych odbiorców) oraz 

ewentualnie rejon wsi Mierzyce, Przywóz, Toporów i Kamion wraz z Łaszewem i Łaszewem 

Rządowym (około 650 potencjalnych odbiorców). 

 

▪ Infrastruktura wodnokanalizacyjna 

Sieć wodociągowa rozwinięta jest w gminie bardzo dobrze, w 2019 roku funkcjonowało tu 104,5 km 

czynnej sieci rozdzielczej z 1958 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania. Z sieci wodociągowej w 2019 roku korzystało 6509 osób, czyli 98,3% ogółu 

ludności gminy Wierzchlas. Sieć doprowadzona jest do wszystkich miejscowości w gminie. 

 
26Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023 
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Ujęcia wodne występują w ośmiu miejscowościach: Broników, Jajczaki, Kamion, Kraszkowice, Łaszew 

Rządowy, Mierzyce, Przywóz oraz Wierzchlas.27 

Sieć kanalizacyjna funkcjonuje w gminie od 2011 roku. Obecnie skanalizowane są 3 miejscowości, 

Wierzchlas, Kraszkowice oraz Krzeczów, w którym zlokalizowano oczyszczalnię ścieków. Łączna 

długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2020 roku wyniosła 45,27 km, z czego 34,14 km stanowi 

kanalizacja grawitacyjna a 11,10 km – kanalizacja tłoczna. Odnotowano 406 podłączeń do budynków 

mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej, co oznacza, że na koniec 2020 

roku z sieci korzystało około 1550 osób (czyli 23,47 % ludności). 

Gospodarka ściekowa w pozostałych miejscowościach gminy oparta jest o zbieranie nieczystości  

w zbiornikach oraz wybieraniu ich przewożeniu przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków. 

W gminie funkcjonują również przydomowe oczyszczalnie ścieków, w 2019 roku odnotowano ich 84.28 

Konieczne są inwestycje, które uporządkują gospodarkę wodno-ściekową w gminie, w tym związane 

przede wszystkim z rozbudową sieci kanalizacyjnej, z siecią wodociągową oraz przydomowymi 

oczyszczalniami ścieków.29 

 

▪ Infrastruktura związana z gospodarką odpadami30 

Przetwarzanie odpadów na terenie gminy Wierzchlas 

Przepis prawa zawarty w art. 9tb ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

nakłada na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 

przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z 

procesu mechaniczno–biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych. 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do przekazywania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Niesegregowane 

odpady komunalne w całości przekazane zostały do Instalacji komunalnej w Dylowie, gm. Pajęczno. 

Potrzeby inwestycyjne 

Art. 9tb ust. 1 pkt. 2 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych. W 2020 roku w gminie 

Wierzchlas nie realizowano inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

Koszty systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców powinna pokryć wszystkie 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty związane z 

odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

tworzeniem, utrzymaniem i obsługą punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą 

 
27 GUS, Bank Danych Lokalnych 
28GUS Bank Danych Lokalnych 
29 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas,  
30 Raport o Stanie Gminy Wierzchlas w 2020 roku 
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administracyjną systemu oraz koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi. 

Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest koszt odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorcę od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wierzchlas. 

Wydatki związane z realizacją zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” jakie 

gmina Wierzchlas poniosła w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 

2 157 422,35 zł. Jest to znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego (od 1 stycznia 2019 roku do 

31 grudnia 2019 roku wydatki na ten cel wyniosły 760 722,80 zł). Różnica w wydatkach spowodowana 

jest zmianami przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zobowiązały 

gminy do rozliczania się z firmami świadczącymi usługi, za każdą tonę odebranych odpadów. 

Zmienione przepisy zwiększyły również częstotliwość odbioru niesegregowanych odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów z jednego razu w miesiącu na raz na 2 tygodnie. Ponadto 

ustawodawca wprowadził nowy podział selektywnego zbierania i obierania odpadów komunalnych na 

co najmniej takie frakcje jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady. Powyższe wpłynęło na wzrost kosztów zagospodarowania 

odpadów.  

 

Informacja o liczbie mieszkańców  

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie Wierzchlas wg rejestru z 

ewidencji meldunkowej mieszkańców wynosi 6685 osób. Na terenie gminy Wierzchlas wszyscy 

właściciele nieruchomości złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Wierzchlas w 2020 r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2020 roku powinien wynosić co najmniej 50%. 

Gmina Wierzchlas uzyskała 52,80% i tym samym osiągnęła wymagany poziom.  

W stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wymagany 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2020 roku 

powinien wynosić co najmniej 70%. Gmina Wierzchlas uzyskała 100% i tym samym osiągnęła 

wymagany poziom.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 

oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) 

określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 
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do składowania. Wymagany poziom do 16 lipca 2020 roku nie powinien przekroczyć 35%. Gmina 

Wierzchlas uzyskała 16,83% i tym samym osiągnęła wymagany poziom. 

 

Informacja o ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2020 roku 

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 pkt 6 u.c.p.g. w zakresie analizy musi zostać uwzględniona również ilość 

odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. Na podstawie danych opracowanych przez 

Główny Urząd Statystyczny szacuje się, że 1 mieszkaniec województwa łódzkiego wytwarza około 

333 kg odpadów komunalnych na rok.  

Należy pamiętać, iż gmina Wierzchlas jest gminą wiejską, na terenie której znaczna ilość odpadów 

ulegających biodegradacji jest zagospodarowywana przez właścicieli nieruchomości przez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach oraz w inny sposób (chociażby dokarmianie 

zwierząt resztkami żywności).  

Tabela 11 Informacja o odebranych odpadach komunalnych z terenu gminy Wierzchlas 
INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych [Mg] 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 167,9400 

15 01 07 Opakowania ze szkła 161,5800 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 9,1200 

16 01 03 Zużyte opony 7,7400 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
53,82000 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,3820 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,0340 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 31,8600 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 
1,4650 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
1,8830 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te baterie 

0,0770 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1 054,7200 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 130,3600 

SUMA 1 621,9810 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych  
1 568,1610 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych  53,8200 

 Źródło: Raport o Stanie Gminy Wierzchlas w 2020 roku 

W 2020 r. masa odpadów powstałych po mechaniczno – biologicznym przetwarzaniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przekazanych do składowania wyniosła 115,7359 Mg. 

Przedstawiona wartość wynika ze sprawozdań składanych przez podmiot odbierający odpady 

komunalne z terenu gminy. 

▪ Infrastruktura łączności 

Gmina Wierzchlas wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Dzieje się tak dzięki 

włączeniu do central obsługujących przepływ automatyczny oraz inwestycji poczynionych przez 
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operatorów telekomunikacyjnych. Zwiększa się liczba numerów telefonicznych. W każdej 

miejscowości zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Umożliwia to nawiązanie łączności 

praktycznie z całym światem. Operująca na terenie gminy firma Orange (dawniej Telekomunikacja 

Polska SA) zapewnia szeroką gamę usług. Są wśród nich usługi powszechne: telefoniczne, 

telegraficzne, teleksowe i telefaksowe oraz specjalistyczne w dziedzinie transmisji danych, 

radiokomunikacji i dostępu do Internetu. Ponadto cały teren gminy jest w zasięgu działania operatorów 

telefonii bezprzewodowej: ORANGE, PLUS, T–MOBILE, PLAY, itd. i oferowanych przez nich 

nowoczesnych usług teleinformatycznych. Na terenie gminy zlokalizowane są 2 stacje bazowe 

telefonii mobilnej: w Wierzchlesie przy ul. Sportowej (część działek ewidencyjnych nr: 2618/2, 2619, 

2620) oraz w Kraszkowicach na terenie OSP (działka ewidencyjna nr 29)31. 

Poniżej przedstawiono mapę (podzieloną na dwie części) obrazującą dostępność sieci 

internetowej na obszarze gminy Wierzchlas. Białe plamy, czyli punkty adresowe, w których nie jest 

dostępny Internet szerokopasmowy o prędkości powyżej 30 Mb/s, to obszary na całej powierzchni 

gminy, w szczególności można tu wymienić: Toporów, Łaszew, Łaszew Rządowy, Jajczaki i Strugi - 

oznaczone są one na mapie czerwonymi kropkami. Pojedyncze takie lokalizacje występują jednak 

również w innych miejscowościach gminy. Czarne plamy, czyli obszary, na których dostępność wynosi 

30Mb/s (szare kropki) to w szczególności centrum miejscowości Wierzchlas, część miejscowości 

Mierzyce, Krzeczów. 

 
31Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzchlas 



Rysunek 5 Szerokopasmowy dostęp do Internetu w gminie Wierzchlas – wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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Źródło: mapbook.uke.gov.pl 



▪ Odnawialne źródła energii 

Urozmaicona (miejscami) rzeźba terenu powoduje, że na obszarze gminy istnieją względnie 

korzystne uwarunkowania naturalne (anemograficzne i hydrograficzne), umożliwiające pozyskiwanie 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – w tym przypadku na bazie siły wiatru i wody. Postuluje to 

między innymi Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego32. 

Na terenie gminy Wierzchlas tereny potencjalnie predysponowane do lokalizacji elektrowni wiatrowych 

zlokalizowane są w zachodniej części gminy, zarówno na północnym – zachodzie w rejonie Kotliny 

Szczercowskiej (Pańskie Łąki poniżej progu morfologicznego rozdzielającego Nizinę 

Południowowielkopolską od Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej) jak i na południowym – zachodzie w 

rejonie Wyżyny Wieluńskiej (jedne z najwyżej położonych n.p.m. obszarów gminy). Dokładną wartość 

panujących tu warunków wietrznych będzie można dopiero ocenić po przeprowadzeniu 

specjalistycznych badań. Obecnie w tej części gminy, w rejonie wsi Mierzyce, funkcjonuje 1 

elektrownia wiatrowa (1 maszt) o mocy 1,5 MW. Wschodnia część gminy znajduje się w granicach 

obszarów objętych ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody (Park Krajobrazowy, NATURA 2000, 

użytki ekologiczne, stanowiska roślin i zwierząt objętych ochroną), a także obejmuje tereny o 

najwyższym w gminie wskaźniku lesistości. W związku z powyższym inwestycje w farmy wiatrowe 

uważa się tu za niepożądane.  

Na terenie gminy istnieje duży potencjał energii wodnej. Korzystne warunki hydrograficzne dotyczą 

możliwości lokalizacji małych elektrowni wodnych (MEW) w dolinie rzeki Warty, charakteryzującej się 

znacznym przepływem. Region znany był z lokalizacji wielu młynów wodnych. W związku z 

powyższym na bazie szczegółowych, specjalistycznych analiz należy rozpatrzyć wszystkie aspekty 

ewentualnej budowy małych elektrowni wodnych, z uwzględnieniem obecnych uwarunkowań 

ekonomicznych i krajobrazowo – przyrodniczych oraz racjonalnej gospodarki wodnej33. 

Gmina Wierzchlas wspiera mieszkańców w pozyskaniu dofinansowania na OZE poprzez realizację na 

jej terenie projektów dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej, czy środków krajowych m.in.34: 

• Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”, który został wyłoniony do 

dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła 

energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.  

Dzięki jego realizacji mieszkańcy uczestniczący w projekcie wymienili i zamontowali:  

- 35 instalacji kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych 

- 116 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 

- 103 instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych 

W ramach projektu zainstalowano również 7 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej tj. na budynku Urzędu Gminy w Wierzchlesie oraz budynkach szkolnych. Szacunkowa 

wartość projektu: 4 297 990,98 zł. Przyznane dofinansowanie wyniosło: 3 247 090,10 zł 

• Projekt pn.: „Ograniczanie Niskiej Emisji w Gminie Wierzchlas”, który współfinansowany 

był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 
32Uchwała nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku. 
33Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzchlas 
34 www.wierzchlas.pl 
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w ramach Programu „Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II”. Dzięki realizacji projektu na terenie 

gminy Wierzchlas zlikwidowano 125 kotłów starej generacji, a na to miejsce zamontowano 123 

nowoczesne systemy ogrzewania, w tym: 

− 90 kotłów węglowych „klasy 5” 

− 14 kotłów na biomasę 

− 13 kotłów gazowych 

− 5 pomp ciepła 

− 1 kocioł olejowy. 

Zmiana sposobu ogrzewania domów i przejście na nowoczesne źródła ciepła niewątpliwie wpłynęła na 

zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  

1920 969,65 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW to kwota 

907 579,00 zł. 

Wskazany byłby dalszy rozwój OZE zwłaszcza w zakresie instalacji tzw. „solarów”, paneli 

fotowoltaicznych, mikrosiłowni wiatrowych bądź innych nowoczesnych technologii35. 

 

 

 

2.2.2. Własność nieruchomości 

 

Mienie komunalne gmina Wierzchlas posiada na podstawie aktów notarialnych oraz decyzji 

uwłaszczeniowych wojewody uwidocznionych w księgach wieczystych. Stan gruntów na dzień  

31 grudnia 2020 r. to 241,3022 ha. Gmina Wierzchlas nie posiada innych niż własność praw 

majątkowych, w tym: o ograniczonych prawach rzeczowych, w użytkowaniu wieczystym, 

wierzytelności, udziałów w spółkach, nie dokonywała zakupu akcji. 

 

 

 

2.2.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego36 

Obszar gminy Wierzchlas nie jest terenem o dużym nasyceniu cennymi obiektami zabytkowymi z 

różnych epok i formacji stylowych, jednakże zachowały się tu interesujące zabytki architektury i sztuki, 

reprezentujące wysoki poziom artystyczny. Są to przede wszystkim: kościoły, kaplice, zespoły 

dworskie z parkami, budynki gospodarcze i założenia cmentarne. Zachowały one elementy 

pierwotnych układów urbanistycznych. W okresie powojennym stopień zachowania historycznie 

ukształtowanych układów zabudowy poszczególnych miejscowości nie uległ zasadniczym zmianom. 

Większość miejscowości na terenie gminy Wierzchlas charakteryzuje się do dnia dzisiejszego 

 
35 Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2016- 2022 
36 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchlas 
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cennymi historycznymi układami ruralistycznymi. Zachowane zabytki architektury legitymują się 

zarówno starszymi (XVI – XVII wiek) jak i nowymi (począwszy od XVIII wieku) metrykami.  

Do najcenniejszych zabytkowych zespołów budowlanych w regionie należy przede wszystkim 

drewniane budownictwo sakralne, pochodzące z pierwszej połowy XVI wieku, o niespotykanej gdzie 

indziej w Polsce architekturze i oryginalnym wystroju artystycznym. Są to tak zwane kościółki „typu 

wieluńskiego”. Jednym z nich jest kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Łaszewie. Kościółki 

„typu wieluńskiego” charakteryzują się tym, że mają jedną prostokątną nawę i węższe, wielobocznie 

zamknięte prezbiterium, które pokrywa wspólny stromy dach, kryty gontem. Dach wsparty jest często 

na rzeźbionych podporach (kroksztynach) tworzących rodzaj okapu. Kościoły są szalowane, 

konstrukcji zrębowej, na obłap. Cechą szczególną ich architektury są zgrabne, niskie wieże, 

zorientowane ku zachodowi i na ogół nie przekraczające kalenicy nawy. Wartość tych zabytków 

podnosi wyposażenie ich wnętrz w cenne obrazy i rzeźby. Kościół w Łaszewie pochodzi z 1 połowy 

XVI wieku. Znajduje się w centrum wsi. Restaurowany był w XVII wieku i później. W 1778 roku 

dobudowana została kruchta. Prezbiterium orientowane jest w kierunku wschodnim. Kościół jest drew-

niany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej, z zewnątrz oszalowany i przykryty gontem. 

Wewnątrz obiektu znajduje się strop z polichromią renesansową z połowy XVI wieku, o motywach 

kasetonów z rozetami, oddzielonych pasami o ornamencie kandelabrowym. Ołtarz główny kościoła, z 

rzeźbą gotycką Pieta z około 1430 roku, pochodzi z 2 połowy XVII wieku. Ambona jest barokowa, 

zapewne XVII wieczna, a chrzcielnica późnogotycka z XVI wieku. 

 

Kolejną perełką sakralnej architektury jest drewniana kapliczka zrębowa w Kamionie z lat 1750 – 

1770. Na terenie gminy zachowały się również interesujące, drewniane zabytki techniki. Najcenniejszy 

jest drewniano – murowany młyn wodny z XVIII/XIX wieku, zlokalizowany na prawym brzegu rzeki 

Warty, na skraju wsi Kochlew. 

 

Do cennych obiektów zabytkowych zaliczyć należy także kościoły w Mierzycach i Wierzchlesie oraz 

kapliczkę w Kraszkowicach. Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny w Mierzycach to murowany 

neogotycki obiekt zbudowany w latach 1837 – 1839 na miejscu drewnianego kościoła z XV wieku. 

Posiada trzy ołtarze z 1 połowy XIX wieku o charakterze barokowym oraz dwie kropielnice gotyckie z 

początku XVI wieku w kształcie kielicha z ornamentem roślinnym. Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja 

w Wierzchlesie znajduje się w centralnej części wsi. Obiekt zbudowany był na początku XVII wieku, 

przebudowany w 1760 roku, ozdobiony wewnątrz w 1873 roku i restaurowany w 1914 roku. Ołtarz 

główny rokokowy pochodzi z 2 połowy XVIII wieku. Wartość zabytkową posiada również kaplica p.w. 

św. Anny wybudowana w 1882 roku. Usytuowana jest pośrodku drogi wojewódzkiej nr 486. Jest to 

budowla neogotycka na planie kwadratu z wystającą absydą i dobudowaną później dzwonnicą. 

Obecnie pełni funkcję kaplicy przedpogrzebowej. 

Obiekty zabytkowe występują tylko na terenie 7 miejscowości. Należą do nich: Kamion, Kraszkowice, 

Kochlew, Krzeczów, Łaszew, Mierzyce, Toporów i Wierzchlas. Obecnie na terenie gminy 5 obiektów 

figuruje w rejestrze zabytków województwa łódzkiego. Ogółem gminna ewidencja zabytków obejmuje 

18 obiektów.  
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Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony 

konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Odnośnie obiektów 

zabytkowych obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami 

wynikającymi z działalności inwestycyjnej. Należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. Wszelkie 

działania podejmowane przy zabytkach wymagają pisemnego pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 

Tabela 12 Gmina Wierzchlas – wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. 

Lokalizacja Obiekt Datowanie Nr rejestru 

Kamion Układ przestrzenny 1382, 1462 – 

Kamion Kapliczka zrębowa drewniana kaplica rzym.-kat., drewn., 
2 poł. XVIII 

XVIII w. 412 / Az 10.09.1996 

Kochlew Młyn wodno-elektryczny, 1928 r. XVIII / XIX w. 341 / A z 06.10.1986 

Kraszkowice Kapliczka p.w. św. Anny 1882 – 

Kraszkowice Zespół dworski:   

dwór 1930 – 

park 1930 – 

Krzeczów  Cmentarz parafialny 1945 –  

Łaszew Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jana 
Chrzciciela: 

  

Kościół drewn., XVI w. 1 poł. XVI w. 947 z 30.12.1967 

otoczenie kościoła w granicach trwałego ogrodzenia XVIII – XIX w. – 

Łaszew Dwór, obecnie szkoła koniec XIX w. – 

Mierzyce Cmentarz parafialny 1945 –  

Mierzyce Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny:   

Kościół 1837-39 1837 – 1839  948 z 30.12.1967 

otoczenie kościoła w granicach trwałego ogrodzenia 1 poł. XIX w. – 

Toporów Układ przestrzenny XVII w. – 

Wierzchlas Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja:   

Kościół k. XIV, XVIII, XIX XV w., 1760 973 z 30.12.1967 

otoczenie kościoła w granicach trwałego ogrodzenia XV w. – 

dzwonnica XIX w – 

Wierzchlas Cmentarz parafialny 1811 – 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

 Zespoły i obiekty ujęte w rejestrze i gminnej ewidencji zabytków objęte zostały także ochroną 

konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Są to zespoły i obiekty o 

istotnych lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Dla obiektów objętych 

ochroną konserwatorską obowiązują ustalenia ujęte w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Dla prac remontowych i modernizacyjnych, związanych z 

rozbudową i przebudową obiektów oraz dla prac rozbiórkowych prowadzonych przy zabytkach 

uwzględnionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać 

uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wykaz zabytków architektury i budownictwa 

obejmuje różne obiekty nieruchome powstałe przed 1945 rokiem, w których późniejsza działalność nie 

zatarła cech świadczących o ich historycznym rodowodzie. Stanowią one charakterystyczne przykłady 

działalności budowlanej dawnych epok lub posiadają znaczące w skali lokalnej walory artystyczno – 

architektoniczne. Gmina Wierzchlas nie posiada Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
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2.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska 

 

Polityka ochrony środowiska na obszarze gminy Wierzchlas prowadzona jest w oparciu o 

„Program Ochrony Środowiska Gminy Wierzchlas na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021”. 

Jak czytamy w dokumencie realizacja projektów w nim zawartych umożliwi między innymi: 

− dokończenie budowy sieci wodociągowej; 

− modernizacje sieci wodociągowej; 

− modernizacje ujęć wodnych; 

− budowę sieci kanalizacyjnej; 

− poprawę stosunków wodnych; 

− działania przeciwpowodziowe; 

− ochronę powietrza atmosferycznego; 

− modernizacje szlaków transportowych i komunikacyjnych; 

− ograniczenie źródeł i emisji hałasu; 

− poprawę jakości gleb; 

− ochronę gleb najwyższych klas bonitacyjnych; 

− zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych; 

− ochronę terenów leśnych; 

− zalesienie obszarów nieużytkowanych rolniczo; 

− ochronę lokalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych; 

− organizacje aktywności turystyczno – wypoczynkowych zgodnie z wymogami obszarów 

chronionych; 

− uporządkowanie gospodarki odpadami. 

Dzięki skutecznej realizacji zamierzonych projektów zwiększy się jakość i dostępność urządzeń 

infrastruktury technicznej, zwłaszcza w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, 

gospodarki odpadami i komunikacji. Powyższe nie pozostanie również bez pozytywnego wpływu na 

funkcjonowanie środowiska naturalnego gminy. Modernizacja urządzeń sieci wodociągowej 

spowoduje podwyższenie standardu zasobów eksploatacyjnych ujęć, zwiększy ich wydajność oraz 

dostosuje infrastrukturę wodociągową do przepisów przeciwpożarowych. Natomiast dzięki budowie 

sieci kanalizacyjnej rozwiązany zostanie, przynajmniej częściowo, problem bezpiecznej utylizacji 

płynnych nieczystości. Realizacja projektów w dziedzinie modernizacji dróg i komunikacji to zarówno 

poprawa standardu cywilizacyjnego wsi jak również zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i 

ograniczenie źródeł nadmiernego hałasu. Wsparcie inwestycji z zakresu poprawy stosunków wodnych 

czy ochrony gleb i lasów wpłynie na korzystniejsze warunki gospodarowania na obszarach 

użytkowanych rolniczo. Inwestycje z zakresu pozyskania energii ze źródeł odnawialnych oraz inne 

działania wspierające ograniczenie emisji zanieczyszczeń wpłyną na dalszą poprawę jakości 

powietrza atmosferycznego. 

Podjęcie działań związanych z ochroną przyrody i krajobrazu wpłynie na zwiększenie 

bioróżnorodności zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej. 
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Wszystkie zadania zawarte w niniejszym Programie Ochrony Środowiska Gminy Wierzchlas 

na lata 2014 – 2017z perspektywą do roku 2021 wykazują powiązania z działaniami realizowanymi na 

terenie gminy, powiatu i województwa. Dokument jest kompatybilny z założeniami wojewódzkiego 

oraz powiatowego programu ochrony środowiska, a także z powiatową oraz wojewódzką strategią 

rozwoju. Zakres zadań powiązany jest także z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego oraz z gminnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Powyższe potwierdza tym 

samym przemyślaną, długofalową i spójną politykę samorządu lokalnego. Program jest dopełnieniem i 

jednocześnie szczegółowym wyrazem wcześniej podjętych koncepcji w zakresie szeroko rozumianej 

ochrony środowiska. 

 

W gminie Wierzchlas funkcjonuje „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Wierzchlas”. W związku z tym w lipcu 2014 roku przeprowadzana była inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest. Program daje możliwość uzyskania zewnętrznych środków finansowych na 

demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

W 2015 roku Gmina Wierzchlas otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i utylizacja odpadów 

zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas”. Azbest składowany u mieszkańców gminy został 

odebrany i zutylizowany, mieszkańcy nie ponosili w związku z tym żadnych kosztów. Program jest 

kontynuowany i realizowany co roku. 

Szczegółowa ochrona poszczególnych elementów ochrony środowiska, takich m.in. jak: ochrona wód 

powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi i gleby, surowców mineralnych, terenów 

zmeliorowanych, ochrona przed hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym niejonizującym jest 

opisana w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas. 

Mapa 5 Inwentaryzacja istniejących i planowanych elementów ochrony środowiska na terenie gminy. 
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Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Wierzchlas na lata 2008 – 2012 z perspektywą na lata 
2012-2016 
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2.3. Sfera społeczna 

 

2.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna na danym obszarze 

 

Gmina Wierzchlas należy do województwa łódzkiego, powiatu wieluńskiego zamieszkuje ją 

8,6% ludności powiatu, stanowi 12,8% jego powierzchni. Jak wskazuje Raport o Stanie Gminy (za 

2020 rok): „Obecnie największymi miejscowościami na terenie gminy są (w podziale na sołectwa): 

Wierzchlas – 1 865 mieszkańców na koniec 2020 r., Kraszkowice – 1 809 osób, Mierzyce –  

1 037osób. Najmniejsze miejscowości w gminie to: Ogroble z liczbą 41 mieszkańców, Broników - 76 

oraz Przycłapy – 96 mieszkańców na stałe zameldowanych” 

Zgodnie z danymi GUS, liczba ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze gminy 

Wierzchlas wynosi 6604 osób (ostatnie dostępne dane statystyczne, stan na dzień 31.XII.2020 r.). 

Zarejestrowano więcej kobiet niż mężczyzn, różnica wyniosła 20 osób. Liczba osób zamieszkujących 

gminę Wierzchlas na przestrzeni badanych lat zwiększyła się o 4 osoby. 

Tabela 13. Ludność faktycznie zamieszkała na obszarze gminy Wierzchlas w latach 2010 – 2020 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 6600 6587 6538 6543 6580 6611 6621 6662 6648 6622 6604 

kobiety 3305 3302 3275 3280 3320 3329 3321 3347 3327 3315 3 312 

mężczyźni 3295 3285 3263 3263 3260 3282 3300 3315 3321 3307 3 292 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W analizowanych latach zauważalne są wahania w liczbie mieszkańców gminy. Najwyższa liczba 

ludności została zarejestrowana w roku 2017, zaś najniższa w 2012 roku. Od roku 2017 widoczna jest 

tendencja ku zmniejszaniu się liczby mieszkańców gminy. 

Wykres 1 Liczba mieszkańców w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2020 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Gmina Wierzchlas osiągnęła w 2020 roku najwyższą liczbę mieszkańców w porównaniu do 

pozostałych gmin wiejskich powiatu wieluńskiego oraz gmin sąsiednich z powiatu pajęczańskiego. 
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Tabela 14 Dynamika liczby ludności w latach 2010 - 2019 - analiza porównawcza 
Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

powiat wieluński 
78 
290 

78 
120 

77 
984 

77 
720 

77 
513 

77 
290 

77 
238 

77 
017 

76 
699 

76 
256 

75 
736 

Biała 5 584 5 601 5 583 5 536 5 515 5 521 5 513 5 512 5 484 5 440 5 396 

Czarnożyły 4 571 4 574 4 562 4 559 4 569 4 544 4 560 4 535 4 520 4 523 4 489 

Konopnica 3 898 3 882 3 888 3 883 3 911 3 833 3 841 3 815 3 784 3 772 3 759 

Mokrsko 5 405 5 388 5 376 5 422 5 465 5 437 5 428 5 399 5 410 5 401 5 359 

Osjaków 4 783 4 808 4 812 4 810 4 810 4 770 4 772 4 768 4 798 4 738 4 740 

Ostrówek 4 609 4 604 4 596 4 563 4 539 4 543 4 563 4 533 4 522 4 481 4 473 

Pątnów 6 562 6 547 6 547 6 533 6 539 6 557 6 559 6 590 6 562 6 504 6 512 

Skomlin 3 420 3 400 3 384 3 428 3 394 3 394 3 373 3 354 3 322 3 319 3 267 

Wieluń gmina miejsko - 
wiejska 

32 
858 

32 
729 

32 
698 

32 
443 

32 
191 

32 
080 

32 
008 

31 
849 

31 
649 

31 
456 

31 
137 

Wierzchlas 6 600 6 587 6 538 6 543 6 580 6 611 6 621 6 662 6 648 6 622 6 604 

powiat pajęczański 
53 
037 

52 
877 

52 
700 

52 
533 

52 
293 

52 
023 

52 
003 

51 
851 

51 
597 

51 
220 

50 
952 

Działoszyn gmina 
miejsko - wiejska 

13 
043 

12 
969 

12 
928 

12 
872 

12 
825 

12 
722 

12 
715 

12 
665 

12 
599 

12 
444 

12 
346 

Siemkowice 4 888 4 874 4 853 4 854 4 852 4 858 4 837 4 814 4 791 4 773 4 745 

województwo łódzkie 
25424

36 
25336

81 
25246

51 
25130

93 
25041

36 
24936

03 
24853

23 
24763

15 
24663

22 
24547

79 
24379

70 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W większości analizowanych jednostek terytorialnych odnotowano zmniejszenie się liczby 

ludności w roku 2020 w stosunku do roku 2010.  

Spadek ten w poszczególnych gminach wynosi: 

− Gmina Biała (minus) – 188 osób 

− Gmina Czarnożyły (minus) – 82 osoby 

− Gmina Konopnica (minus) – 139 osób 

− Gmina Mokrsko (minus) – 46 osób 

− Gmina Osjaków (minus) – 43 osoby 

− Gmina Ostrówek (minus) – 136 osób 

− Gmina Pątnów (minus) – 50 osób 

− Gmina Skomlin (minus) – 153 osoby 

− Gmina Wieluń (miejsko – wiejska minus) – 1 721 osób 

− Gmina Działoszyn (miejsko – wiejska minus) – 697 osób 

− Gmina Siemkowice (minus) – 143 osoby 

W gminie Wierzchlas liczba ludności zwiększyła się o 4 osoby i była to jedyna gmina wśród badanych 

JST, która odnotowała wzrost liczby mieszkańców. W tym samym czasie w powiecie wieluńskim liczba 

mieszkańców zmniejszyła się o 2 554 osoby, w powiecie pajęczańskim2 085 osób, a w województwie 

łódzkim o 104 466 osób. 

Na zmianę liczby mieszkańców wpływ mają wysokość przyrostu naturalnego (różnica między 

liczbą urodzeń i zgonów) oraz saldo migracji (różnica między napływem ludności na dany teren i 

odpływem z niego). W latach poddanych analizie, przyrost naturalny w gminie Wierzchlas był ujemny. 

Najniższą wartość ujemną odnotowano w roku 2012 (-3,96). 
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Tabela 15 Przyrost naturalny, urodzenia, zgony na terenie gminy Wierzchlas (stan w dniu 31XII) 
Na 1000 ludności: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

urodzenia żywe 10,29 8,19 9,61 9,63 9,46 10,15 10,87 10,42 10,04 7,54 

zgony 11,35 10,17 13,57 10,86 12,52 12,43 11,32 10,58 12,14 11,46 

przyrost naturalny -1,06 -1,97 -3,96 -1,22 -3,05 -2,27 -0,45 -0,15 -2,10 -3,92 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Wykres 2 Przyrost naturalny ludności w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W analizie porównawczej w latach 2010 – 2019 przyrost naturalny był przeważnie ujemny we 

wszystkich analizowanych JST. Rosnący ujemny przyrost naturalny w województwie łódzkim na 

przestrzeni badanych lat pokazuje skalę problemu w regionie. W tabeli poniżej kolorem oznaczono 

wartości dodatnie przyrostu naturalnego, są to sporadyczne przypadki. Ujemny przyrost naturalny w 

gminie Wierzchlas nie jest zatem cechą wyjątkową gminy i dotyczy całego powiatu wieluńskiego i 

pajęczańskiego, jest również charakterystyczny dla całego województwa łódzkiego.  

Tabela 16 Przyrost naturalny w gminach ościennych, powiecie wieluńskim i pajęczańskim oraz 
województwie łódzkim w latach 2010 – 2019 – analiza porównawcza 
Jednostka 
 terytorialna 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

powiat wieluński -0,71 -0,84 -1,47 -1,50 -2,28 -2,94 -1,79 -2,25 -2,89 -3,13 

Biała -2,69 2,32 -0,18 -1,26 -2,35 -1,27 -1,09 -1,45 -3,28 -2,92 

Czarnożyły -3,71 3,07 -1,53 -5,70 -4,17 -1,53 -3,74 -4,40 -4,42 -3,98 

Konopnica -5,87 -1,03 -3,35 -6,17 -1,29 -9,54 -2,88 -7,31 -4,21 -2,38 

Mokrsko -0,55 -2,59 0,56 3,16 -1,29 -2,39 -3,50 -2,95 -1,67 -2,97 

Osjaków -2,92 -0,21 -3,96 -1,66 -2,71 -3,55 -2,72 -1,05 -4,20 -2,52 

Ostrówek -6,07 -7,62 -5,88 -5,90 -9,23 -8,40 -2,64 -8,34 -8,65 -9,11 

Pątnów 3,96 -2,28 -1,07 0,00 -1,07 -1,22 -3,06 1,83 0,00 -2,15 

Skomlin -4,08 -5,57 -3,24 0,29 -6,44 -4,43 -2,95 -4,47 -2,99 0,00 

Wieluń gmina miejsko - wiejska 1,19 0,24 -0,21 -1,08 -0,90 -2,18 -0,84 -1,69 -2,40 -2,76 

Wierzchlas -1,06 -1,97 -3,96 -1,22 -3,05 -2,27 -0,45 -0,15 -2,10 -3,92 

powiat pajęczański -1,49 -1,34 -2,33 -2,55 -2,67 -2,99 -2,14 -1,81 -2,71 -2,75 

Działoszyn gmina miejsko - wiejska 1,38 -0,15 -0,70 -1,55 -1,79 -0,47 -0,32 -1,10 -2,85 -3,84 

Siemkowice -4,49 -0,41 -1,64 1,24 0,41 -2,07 -5,57 -0,62 -1,04 0,00 

województwo łódzkie -2,24 -2,70 -2,97 -3,51 -2,80 -3,61 -2,98 -2,98 -3,47 -3,64 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Czułym miernikiem zmian sytuacji społeczno-gospodarczej jest migracja. Ludzie osiedlają się 

na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem, natomiast spontaniczna 

emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową. 
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Migracje ludności są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności 

danego regionu. „Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przemieszczeń 

prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się za 

najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności”.37 

Wykres 3 Saldo migracji w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Wartość salda migracji wewnętrznych w analizowanych latach przyjmowała wartości od 

ujemnych do dodatnich. Największy spadek salda odnotowano w roku 2012 (-10), a wzrost w roku 

2015 (+26). Należy jednak zauważyć, iż bilans salda migracji wewnętrznych na przestrzeni 

analizowanych lat jest dodatni i wynosi (+71) mieszkańców. Wartość salda migracji zagranicznych w 

analizowanym okresie poza rokiem 2017 (-1), przyjmuje wartości dodatnie lub zerowe. Wskazane 

powyżej wartości opisujące ruch migracyjny pokazują, że w ciągu ostatnich lat więcej ludzi 

zdecydowało się na zamieszkanie w gminie Wierzchlas, niż na jej opuszczenie.  

Tabela 17 Saldo migracji ogółem w gminach ościennych, powiecie wieluńskim i pajęczańskim, oraz 
województwie łódzkim w latach 2010 – 2019 – analiza porównawcza 
Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

powiat wieluński -137 -104 -105 -191 -112 bd* -55 -64 -181 -219 

Biała 4 4 3 -8 -8 bd* -11 -7 -22 -17 

Czarnożyły -3 -11 5 19 9 bd* 12 -5 -14 24 

Konopnica -1 -12 12 19 3 bd* 10 -7 -7 3 

Mokrsko -3 -3 -7 0 26 bd* 6 -14 13 -27 

Osjaków 3 26 1 4 25 bd* -4 13 17 -39 

Ostrówek 5 30 20 -10 19 bd* 21 17 18 -9 

Pątnów -8 0 6 0 -9 bd* 21 1 -15 -54 

Skomlin -18 -1 -5 15 -7 bd* -20 -8 -22 -3 

Wieluń gmina miejsko - wiejska -108 -137 -130 -223 -194 bd* -109 -76 -152 -105 

Wierzchlas -8 0 -10 -7 24 bd* 19 22 3 8 

powiat pajęczański -140 -89 -134 -105 -120 bd* -79 -121 -142 -267 

Działoszyn gmina miejsko - wiejska -39 -72 -41 -82 -61 bd* -79 -50 -69 -91 

Siemkowice -13 -12 -6 -7 -10 bd* 0 -29 -10 -22 

województwo łódzkie -1 780 -1 891 -1 828 -2 678 -2 045 bd* -1 417 -1 789 -1 859 -2 510 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne), bd* – brak 
danych 

 
37 Definicja zaczerpnięta z „Materiałów dydaktycznych Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ” 
www.demografia.uni.lodz.pl  
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Wskaźnik salda migracji dla powiatu wieluńskiego, pajęczańskiego i województwa, a także 

badanych gmin miejsko – wiejskich: Wieluń i Działoszyn nie napawa optymizmem, gdyż w latach 

poddanych analizie przyjmuje wyłącznie wartości ujemne. Wśród gmin wiejskich kształtuje się różnie, 

przyjmując wartości od (-54) do (+30).  

W roku 2019 wartość wskaźnika salda migracji ogółem w otoczeniu gminy Wierzchlas kształtowała się 

następująco:  

Wykres 4 Saldo migracji ogółem w 2019 roku – analiza porównawcza 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Saldo migracji dla gminy Wierzchlas, w roku 2019 wyniosło (+ 8) osób i jest to jeden z trzech 

dodatnich wyników obok gminy Czarnożyły, w której to odnotowano (+24) oraz gminy Konopnica (+3). 

Najgorsza jest sytuacja w gminie miejsko-wiejskiej Wieluń, gdzie od lat wskaźnik przyjmuje wartości 

ujemne, w roku 2019 (-105), a w ciągu analizowanych lat z miasta wyemigrowało 1 360 osób, które 

zapewne wybierają inne ościenne gminy do zamieszkania.  

Istnieje kilka czynników determinujących ruch migracyjny społeczeństwa, zalicza się do nich:38 

- czynniki demograficzne, takie jak wiek, płeć i stan cywilny 

- czynniki pozademograficzne: ekonomiczne, polityczne, etniczne, społeczne i kulturowe. 

W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są istotne z punktu 

widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej: 

− ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku od 0 do 17 lat, 

− ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni od 15 do 64 lat, 

− ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym: kobiety od 60 lat i więcej, a mężczyźni od 65 lat i 

więcej. 

 

 

 
38 „Materiały dydaktyczne Zakładu Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ” ww.demografia.uni.lodz.pl 
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Tabela 18 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w gminie 
Wierzchlas w latach 2010 – 2019 
W % ogółem 
 ludność w wieku: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

przedprodukcyjnym 20,1 19,4 18,9 18,5 18,3 17,9 17,7 18,0 17,9 17,5 

produkcyjnym 61,7 61,8 62,1 62,2 62,5 62,9 62,8 62,2 62,0 61,6 

poprodukcyjnym 18,1 18,8 19,0 19,4 19,3 19,2 19,4 19,8 20,1 20,9 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W gminie dominuje ludność w wieku produkcyjnym obejmując 61,6% społeczeństwa, niekorzystnym 

zjawiskiem jest zauważalny na przestrzeni badanych lat ciągły wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym osiągając 20,9% społeczeństwa i stopniowy spadek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym do 17,5% w roku 2019. Zmiany w strukturze wieku ludności (zmniejszanie się 

liczby dzieci i młodzieży) dają podstawy do twierdzenia, że proces ten będzie postępował. Problem 

dotyczy większości gmin województwa łódzkiego. Proporcje ekonomicznych grup wieku w gminach 

ościennych, powiecie i województwie kształtują się następująco: 

Tabela 19 Ludność w podziale na lata produkcyjne w 2019 roku – analiza porównawcza 

Jednostka 
terytorialna 

ogółem 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku 
poprodukcyjnym 

liczba udział % liczba udział % Liczba udział % 

powiat wieluński 75 736 13 410 17,7 45 228 59,7 17 098 22,6 

Biała 5 396 971 18,0 3 280 60,8 1 145 21,2 

Czarnożyły 4 489 820 18,3 2 704 60,2 965 21,5 

Konopnica 3 759 634 16,9 2 197 58,4 928 24,7 

Mokrsko 5 359 1 032 19,3 3 222 60,1 1 105 20,6 

Osjaków 4 740 931 19,6 2 815 59,4 994 21,0 

Ostrówek 4 473 763 17,1 2 722 60,9 988 22,1 

Pątnów 6 512 1 257 19,3 3 973 61,0 1 282 19,7 

Skomlin 3 267 628 19,2 1 995 61,1 644 19,7 

Wieluń gmina 
miejsko - wiejska 

31 137 5 222 16,8 18 260 58,6 7 655 24,6 

Wierzchlas 6 604 1 152 17,4 4 060 61,5 1 392 21,1 

powiat pajęczański 50 952 8 616 16,9 30 929 60,7 11 407 22,4 

Działoszyn gmina 
miejsko - wiejska 

12 346 2 082 16,9 7 601 61,6 2 663 21,6 

Siemkowice 4 745 877 18,5 2 856 60,2 1 012 21,3 

Województwo 
łódzkie 

2437970 416 152 17,1 1 420 323 58,3 601 495 24,7 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W tabeli powyżej wyłoniono do analizy porównawczej dane wojewódzkie, powiatowe, 

jednostki samorządu terytorialnego w granicach administracyjnych powiatu wieluńskiego oraz gminy 

graniczące z gminą Wierzchlas. Kolorem pomarańczowym zaznaczono wskaźniki o najwyższych, zaś 

kolorem niebieskim o najniższych wartościach udziału % ludności w danej grupie wieku.  

Najwyższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym odnotowano w gminie wiejskiej Osjaków 

tj. 19,6%, natomiast najniższy w gminie miejsko – wiejskiej Wieluń tj. 16,8%. Udział % osób w wieku 

przedprodukcyjnym w województwie łódzkim ogółem wynosi 17,1% i jest to wartość wyższa o 0,3% od 

wartości najniższej.  

Najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym przypada na gminę miejsko – wiejską Działoszyn 

61,6% ogółu ludności w gminie, natomiast najniższy wśród badanych gmin przypada na gminę wiejską 
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Konopnica tj. 58,4% ogółu ludności, w której to wskaźnik ten jest nieznacznie wyższy bo o 0,1% od 

najniższego wskaźnika 58,3% przypadającego na województwo łódzkie. 

Największy udział % osób w wieku poprodukcyjnym wśród jednostek samorządu terytorialnego 

zaobserwowano w gminie Konopnica oraz w województwie łódzkim tj. 24,7%, natomiast najniższy 

przypada na gminy wiejskie Pątnów i Skomlin tj. 19,7%. 

W gminie Wierzchlas udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w 2019 roku przestawiał się 

następująco: 

− ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 17,4% ogółu ludności w gminie, 

− ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 61,5% ogółu ludności w gminie, 

− ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 21,1% ogółu ludności w gminie. 

W gminie Wierzchlas wskaźniki były wyższe od średniej dla powiatu pajęczańskiego oraz 

województwa łódzkiego w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Natomiast 

wartość wskaźnika dla grupy osób w wieku poprodukcyjnym w gminie jest niższa, niż średnia dla 

powiatu wieluńskiego, pajęczańskiego oraz województwa. 

Wykres 5 Struktura ekonomiczna ludności (udział % ludności ogółem) – analiza porównawcza 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Analizując wskaźnik liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w poszczególnych 

jednostkach należy zauważyć, iż gmina wiejska Wierzchlas nie odbiega znacząco od gmin sąsiednich, 

a wynik 17,4% klasyfikuje gminę po środku analizowanych gmin. Podobnie kształtuje się sytuacja w 

przypadku ludności w wieku poprodukcyjnym. Natomiast analizując wskaźnik ludności w wieku 

produkcyjnym na poziomie 61,5% należy zauważyć, iż jest to drugi wynik zaraz po gminie Działoszyn.  
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Podsumowanie 

Stan i struktura ludności w obrębie gminy Wierzchlas są podobne do sytuacji, jaka panuje w 

obrębie województwa łódzkiego. Jednak w przeciwieństwie do pozostałych JST poddanych analizie, w 

gminie Wierzchlas w 2020 roku odnotowano w porównaniu do roku 2010 wzrost liczby mieszkańców 

(+4). Gmina podobnie jak pozostałe jednostki odnotowuje ujemny przyrost naturalny, w 2019 roku 

tylko w gminach Skomlin i Siemkowice przyrost naturalny był zerowy.  

Saldo migracji ogółem w gminie Wierzchlas w 2019 roku jest dodatnie, wśród gmin poddanych 

analizie saldo dodatnie odnotowano również w gminie Czarnożyły i Konopnica. Wcześniejsze lata 

pokazują ujemne salda migracji przeplatające się z dodatnimi wartościami. Zmiany miejsca 

zamieszkania, zameldowania odbywały się głównie w ruchu wewnętrznym, czyli w obrębie kraju. 

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie osób ogółem był niższy od udziału osób w wieku 

poprodukcyjnym. Taka sama tendencja zachodzi w powiatach wieluńskim i pajęczańskim oraz w 

całym województwie łódzkim. 

Kolejne lata nie przedstawiają się zatem optymistycznie, jest to związane z obecną sytuacją 

epidemiologiczną w Polsce i na świecie. W roku 2020 zanotowano dużą umieralność ludzi z powodu 

wirusa SARS - Covid 19, przy jednoczesnym spadku ilości porodów. Ujemny przyrost naturalny jest 

zatem jednym z głównych problemów gminy w wymiarze społecznym i gospodarczym. Problem 

dotyczy ogólnie całej Polski. 

Prognozy GUS39 wykonane w 2017 roku (na podstawie danych z lat 2013 – 2014) wskazują, 

iż liczba ludności zamieszkującej gminę Wierzchlas do roku 2027 będzie stopniowo wzrastać, później 

zacznie maleć, aż do roku 2030. Są to jednak pewne przypuszczenia, które nie muszą się sprawdzić. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, iż ze względu na rozpoczętą w 2020 roku pandemię koronawirusa 

Covid-19 prognozy te mogą jednak się potwierdzić, tym bardziej, że dane zaprognozowane na rok 

2020 są przeszacowane w prognozie już o 17 osób, a niestety pandemia niesie ze sobą wysoką liczbę 

zgonów, może również prowadzić do zmniejszenia liczby urodzeń. Poniżej zaprezentowano prognozę 

na lata 2019 – 2030, czyli w czasie obejmującym ostatnie dane dostępne statystyczne oraz czas 

obowiązywania przedmiotowej Strategii. 

Tabela 20 Prognoza liczby ludności w gminie Wierzchlas 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ogółem 6 619 6 621 6 622 6 623 6 626 6 627 6 627 6 628 6 629 6 625 6 618 6 613 

mężczyźni 3 299 3 300 3 300 3 300 3 300 3 298 3 296 3 298 3 299 3 295 3 286 3 281 

kobiety 3 320 3 321 3 322 3 323 3 326 3 329 3 331 3 330 3 330 3 330 3 332 3 332 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

 

 

 

 
39 „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030”. Prognoza ta została opracowana w oparciu o długoterminowe 
założenia „Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050” oraz „Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu 
na lata 2014-2050.” 
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Wykres 6 Liczba mieszkańców w gminie Wierzchlas w latach 2019-2030 – prognoza 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Dokonano analizy porównawczej prognozowanej liczby mieszkańców w latach 2019 - 2030. W 

żadnej z gmin nie prognozuje się drastycznych zmian w liczbie mieszkańców. Jednak przedstawione 

prognozy nie napawają optymizmem, gdyż w aż 9 z 12 analizowanych JST według prognoz zmaleje 

liczba ludności. Największy spadek spodziewany jest w gminach miejsko – wiejskich Wieluń (-7,78%) i 

Działoszyn (-6,45), następnie: gmina Konopnica (-4,57%), gmina Siemkowice (-3,74%), gmina 

Skomlin (-1,76%), gmina Czarnożyły (-1,69%), gmina Biała (-1,33%), gmina Mokrsko (-1,18%) oraz 

gmina Wierzchlas (-0,09%). Wzrost liczby mieszkańców spodziewany jest w gminie Ostrówek 

(+3,45%), gminie Osjaków (+1,63%) oraz w gminie Pątnów (+0,20%). 

Tabela 21 Prognoza liczby ludności z 2017 roku na lata 2019 – 2030 – analiza porównawcza 
Jednostka 
terytorialna 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

powiat wieluński 

Biała 5 494 5 485 5 479 5 475 5 468 5 463 5 457 5 452 5 447 5 439 5 431 5 421 

Czarnożyły 4 549 4 545 4 540 4 535 4 532 4 525 4 519 4 511 4 501 4 487 4 478 4 472 

Konopnica 3 786 3 769 3 752 3 732 3 717 3 702 3 685 3 670 3 653 3 640 3 627 3 613 

Mokrsko 5 411 5 406 5 401 5 395 5 390 5 385 5 377 5 373 5 364 5 357 5 352 5 347 

Osjaków 4 791 4 799 4 805 4 814 4 823 4 831 4 839 4 847 4 853 4 861 4 866 4 869 

Ostrówek 4 610 4 627 4 644 4 659 4 673 4 686 4 702 4 716 4 731 4 743 4 756 4 769 

Pątnów 6 545 6 545 6 546 6 544 6 547 6 548 6 551 6 550 6 554 6 560 6 558 6 558 

Skomlin 3 355 3 352 3 348 3 344 3 340 3 334 3 328 3 321 3 314 3 308 3 302 3 296 

Wieluń gmina 
miejsko - wiejska 31 461 31 272 31 074 30 873 30 665 30 450 30 228 29 997 29 765 29 524 29 271 29 011 

Wierzchlas 6 619 6 621 6 622 6 623 6 626 6 627 6 627 6 628 6 629 6 625 6 618 6 613 

powiat pajęczański 

Działoszyn 12 519 12 452 12 379 12 306 12 233 12 162 12 092 12 023 11 948 11 872 11 792 11 711 

Siemkowice 4 785 4 768 4 754 4 737 4 720 4 706 4 691 4 673 4 656 4 638 4 623 4 606 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Dokonano również analizy porównawczej dla roku 2020 stan faktyczny i roku 2030 stan 

prognozowany. Porównanie pokazuje, iż ilość gmin w których prognozowany jest spadek liczby 

ludności zmieniła się. Spowodowane jest to bardziej optymistycznymi prognozami dla roku 2020 od 

stanu faktycznego. Według prognoz liczba mieszkańców w 2020 roku miała być wyższa we 

wszystkich gminach poddanych analizie: Biała (+64), Czarnożyły (+56), Konopnica (+10), Mokrsko 

(+47), Osjaków (+59), Ostrówek (+154), Pątnów (+33), Skomlin (+87), Wieluń (+135), Wierzchlas 

(+17), Działoszyn (+106), Siemkowice (+23). Faktyczna liczba mieszkańców wśród analizowanych 

JST w roku 2020 jest niższa o 814 osób od prognozowanej. Co oznacza, iż istnieje duże 

prawdopodobieństwo urealnienia prognozy, a faktyczna liczba mieszkańców w 2030 roku może być 

jeszcze niższa. 

Zauważalne są natomiast zmiany procentowe wynikające z porównania ilości mieszkańców 

prognozowanych (2030) ze stanem faktycznym w roku 2020. Według tego porównania liczba 

mieszkańców gminy Wierzchlas zwiększy się o (+0,14%), gminy Biała (+0,46%), Osjaków (+2,72%), 

Ostrówek (+6,44%), Pątnów (+0,71%), Skomlin (+0,89%).  

Wykres 7 Liczba ludności – analiza porównawcza wg stanu faktycznego na rok 2020 oraz prognozy 
na rok 2030 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Wnioski z analizy są następujące: polityka społeczna powinna wspierać młodych rodziców, 

dawać możliwości rozwoju oraz stanowić wsparcie dla potrzebujących. Należy również przyjrzeć się 

warunkom i jakości życia mieszkańców, możliwości zatrudnienia w gminie, atrakcyjności infrastruktury 

społecznej i technicznej, które z pewnością mogą zachęcić do pozostania oraz osiedlenia się na 

obszarze gminy. 

 

 

 

2.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców 

Gmina Wierzchlas jest gminą, w której przeważa zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna 

i jednorodzinno-usługowa (rzemieślnicza). Zasoby mieszkaniowe gminy są w większości rozproszone. 
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Ponadto na terenie wsi: Jajczaki, Kraszkowice, Mierzyce, Toporów i Wierzchlas występuje zabudowa 

wielorodzinna, najczęściej w postaci pojedynczych obiektów. 

Fotografia 5 Zabudowa we wsi Mierzyce gmina Wierzchlas 

 
Źródło: Materiały własne 

W 2019 roku w gminie znajdowało się 2000 budynków mieszkalnych. W gminach ościennych 

porównywalna ilość zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana była w gminie Pątnów. Najwięcej 

budynków mieszkalnych odnotowano w obszarze wiejskim gminy miejsko – wiejskiej Wieluń. 

Wykres 8 Budynki mieszkalne w 2019 roku w gminach 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 100,6 m2, natomiast na 1 osobę 

przypadło 30,4 m2. Dla porównania – w powiecie wieluńskim powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosiła 87,8 m2, a na 1 osobę przypadało 29,8 m2. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie 

nie odbiega znacząco od średniej dla powiatu wieluńskiego. W powiecie wieluńskim w porównaniu do 

powiatu pajęczańskiego odnotowano: 
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− większą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+1,0 m2) 

− większą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (+0,6m2) 

− więcej mieszkań na 1000 mieszkańców (+3,1) 

W porównaniu zaś do danych dla województwa łódzkiego w gminie Wierzchlas odnotowano: 

− większą przeciętną powierzchnię użytkową 1 mieszkania (+30,9 m2) 

− większą przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę (+1,1m2) 

− mniej mieszkań na 1000 mieszkańców (-118,0) 

Tabela 22 Zasoby mieszkaniowe w 2019 roku – analiza porównawcza 

Gmina Mieszkania 
Mieszkania na 

1000 
mieszkańców 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania w 

m2 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania na 

osobę 

Przeciętna 
liczba izb w 
mieszkaniu 

Przeciętna 
liczba osób 

na 
mieszkanie 

Budynki 
mieszkalne 

powiat wieluński 25 874 339,3 87,8 29,8 3,61 2,38 18 955 

Biała 1 529 281,1 108,1 30,4 4,25 2,95 1 525 

Czarnożyły 1 380 305,1 96,8 29,5 4,78 3,56 1 317 

Konopnica 1 446 383,4 90,0 34,5 4,40 3,28 1 323 

Mokrsko 1 648 305,1 96,7 29,5 4,20 2,61 1 593 

Osjaków 1 579 333,3 93,3 31,1 4,52 3,28 1 583 

Ostrówek 1 473 328,7 90,8 29,8 4,28 3,00 1 474 

Pątnów 1 754 269,7 107,5 29,0 4,36 3,04 1 817 

Skomlin 956 288,0 98,9 28,5 4,72 3,71 965 

Wieluń gmina 
miejsko - wiejska 

12 106 384,9 75,7 29,2 4,58 3,47 5 358 

Wierzchlas 2 003 302,5 100,6 30,4 3,96 2,60 2 000 

powiat pajęczański 17 220 336,2 86,8 29,2 4,30 2,97 14 954 

Działoszyn 3 957 318,0 87,1 27,7 4,42 3,14 3 037 

Siemkowice 1 491 312,4 94,2 29,4 4,36 3,20 1 452 

województwo 
łódzkie 

1 032 240 420,5 69,7 29,3 3,61 2,38 462 648 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W zasobach mieszkaniowych w gminie Wierzchlas przeciętna powierzchnia użytkowa jednego 

mieszkania w 2019 roku była stosunkowo duża i wynosiła 100,6 m2. W porównaniu do innych JST 

była to jedna z najwyższych wartości wskaźnika. Wysoka przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania charakterystyczna jest dla obszarów wiejskich. Im bardziej zurbanizowany teren, tym 

wskaźnik ten maleje. 

Według „Raportu o Stanie Gminy Wierzchlas za rok 2020”, gmina Wierzchlas w 2020 roku 

wynajmowała 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 571,32 m2. Mieszkania zlokalizowane są 

w 5 budynkach komunalnych. Wszystkie lokale posiadają łazienkę, WC, c.o. sieć energetyczną i 

wodociągową, a dwa lokale w miejscowości Kraszkowice sieć kanalizacyjną. 

W gminie Wierzchlas z roku na rok przybywa mieszkań, zwiększa się przeciętna powierzchnia 

użytkowa 1 mieszkania oraz na 1 osobę. Coraz więcej jest również mieszkań wyposażonych w 

urządzenia techniczno-sanitarne. Wskazują na to dane zawarte w poniższej tabeli. 

Tabela 23 Zasoby mieszkaniowe w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2019 

ZASOBY MIESZKANIOWE 
lata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mieszkania mieszk. 1879 1897 1916 1923 1939 1948 1963 1979 1995 2003 

Przeciętna powierzchnia użytkowa: 

1 mieszkania m2 96,5 97,0 97,8 98,0 98,7 99,1 99,4 100,0 100,3 100,6 

na 1 osobę m2 27,5 27,9 28,6 28,8 29,1 29,2 29,5 29,7 30,1 30,4 
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ZASOBY MIESZKANIOWE 
lata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: 

wodociąg mieszk. 1784 1802 1821 1829 1845 1855 1870 1886 1902 1911 

ustęp spłukiwany mieszk. 1585 1604 1624 1632 1649 1659 1676 1692 1708 1718 

łazienka mieszk. 1502 1521 1541 1550 1567 1577 1594 1610 1626 1636 

centralne ogrzewanie mieszk. 1345 1364 1384 1392 1409 1419 1436 1452 1468 1479 

gaz z sieci mieszk. 0 0 0 0 0 0 0 2 6 23 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Z roku na rok przybywa mieszkań wyposażonych w urządzenia techniczno-sanitarne, a od 

2017 roku pojawiają się także mieszkania wyposażone w gaz z sieci. W 2019 roku w gminie 

Wierzchlas: 

− 95,4% mieszkań było podłączonych do sieci wodociągowej, 

− 81,7% mieszkań było wyposażonych w łazienkę, 

− 73,8% mieszkań miało podłączone centralne ogrzewanie. 

Tabela 24 Mieszkania wyposażone w instalacje – w % ogółu mieszkań w 2019 roku w gminie 
Wierzchlas oraz gminach ościennych – analiza porównawcza 

  w mieście na wsi 

Jednostka terytorialna wodociąg łazienka 
centralne 

ogrzewanie 
wodociąg łazienka 

centralne 
ogrzewanie 

powiat wieluński 99,0 96,0 91,6 91,8 78,9 70,3 

Biała 0,0 0,0 0,0 92,4 82,1 70,9 

Czarnożyły 0,0 0,0 0,0 93,6 80,1 72,0 

Konopnica 0,0 0,0 0,0 87,8 74,3 62,5 

Mokrsko 0,0 0,0 0,0 91,4 79,5 72,7 

Osjaków 0,0 0,0 0,0 88,5 75,9 62,6 

Ostrówek 0,0 0,0 0,0 86,5 71,1 60,8 

Pątnów 0,0 0,0 0,0 92,1 80,3 71,7 

Skomlin 0,0 0,0 0,0 93,4 73,7 69,7 

Wieluń gmina miejsko - wiejska 99,0 96,0 91,6 94,4 83,4 77,8 

Wierzchlas 0,0 0,0 0,0 95,4 81,7 73,8 

powiat pajęczański 98,7 93,7 90,1 90,8 75,8 66,1 

Działoszyn 99,2 93,8 92,5 96,2 81,6 78,8 

Siemkowice 0,0 0,0 0,0 86,1 74,4 61,0 

województwo łódzkie 97,2 90,5 83,0 89,4 75,2 65,6 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Według przedstawionej analizy najwięcej mieszkań wyposażonych na wsi, w wodociąg jest w gminie 

Działoszyn (96,2) oraz w gminie Wierzchlas (95,4). Natomiast gmina miejsko – wiejska Wieluń jest 

gminą z największą ilością mieszkań z łazienką i centralnym ogrzewaniem na wsi. Według danych 

GUS za 2019 rok w gminie Wierzchlas, wskaźnik „korzystający z instalacji w % ogółu ludność” wynosi: 

98,3% mieszkańców korzysta z wodociągu, 13,6% z kanalizacji, a 1,7% z gazu. 

Warunki życia mieszkańców są dobre, w porównaniu do wymienionych gmin, mieszkania są 

wyposażone ponad przeciętną we wskazane instalacje techniczno-sanitarne. Jest to bardzo dobra 

informacja, ponieważ od ww. instalacji zależy poziom higieny mieszkańców, ich kondycja zdrowotna, 

ale również stan środowiska naturalnego. 

Sytuacja mieszkaniowa w gminie Wierzchlas systematycznie się polepsza. Liczba mieszkań w 

gminie przez ostatnie 10 lat wzrosła o 124. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania również 

rośnie, w 2010 r. wynosiła 96,5 m2, natomiast w 2019 r. - 106 m2. Mieszkania w gminie Wierzchlas 
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zazwyczaj mają 4 pokoje, przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu w 2019 r. wyniosła 3,96. Gmina pod 

względem przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania zajmuje 3 miejsce w powiecie wieluńskim. 

W jednym mieszkaniu w 2019 r. średnio mieszkało 2,60 osoby, na 1 osobę przypadało 30,4 m2 

powierzchni użytkowej.  

Podsumowując, warunki mieszkaniowe w gminie Wierzchlas są dobre, a w porównaniu do 

pozostałych gmin wiejskich powiatu wieluńskiego bardzo dobre. Mankamentem jest słabo rozwinięta 

sieć kanalizacyjna oraz niewielki dostęp do sieci gazowej, co ma znaczny wpływ na jakość życia 

mieszkańców, ale także na stan środowiska przyrodniczego. 

 

Sport 

Bardzo istotnym aspektem rozwoju szczególnie młodych mieszkańców gminy, jest infrastruktura 

sportowa, dzięki której mogą oni aktywnie i z korzyścią dla zdrowia spędzać czas wolny i rozwijać 

swoje umiejętności. W gminie Wierzchlas dostępne są: 

− Kompleksy i boiska wielofunkcyjne: 

• SP Kraszkowice (boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis 

ziemny); 

• Krzeczów (boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny); 

• Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie (boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko 

wielofunkcyjne do gier w koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny i badminton, boisko do siatkówki 

plażowej, stół betonowy do tenisa ziemnego, plac zabaw o nawierzchni z piasku i trawy 

naturalnej); 

• Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach (boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, 

koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny); 

• kompleks sportowo-rekreacyjny (ORLIK) w Wierzchlesie (boisko do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią i boisko wielofunkcyjne do gier w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis 

ziemny); 

− Boiska: 

• Kraszkowice (boisko trawiaste do piłki nożnej, wymiary 90 m x 50 m); 

• SP Toporów (boisko asfaltowe do piłki ręcznej, wymiary 40 m x 20 m); 

• Wierzchlas (boisko trawiaste do piłki nożnej, wymiary 90 m x 50 m); 

• Mierzyce (boisko trawiaste do piłki nożnej, wymiary 50 x 100 m). 

− Sale gimnastyczne: 

• SP Kraszkowice (24 m x 12 m, rozkładana widownia na 60 miejsc); 

• Gimnazjum i SP Mierzyce (wymiary 11,6 m x 24,6 m); 

• SP Toporów (wymiary 17,75 m x 10,25 m); 

• Gimnazjum i SP Wierzchlas (wymiary 24 m x 13 m). 

 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 
 

84 
 
 

Istniejąca infrastruktura sportowa jest bardzo rozdrobniona. Brak jest ośrodka umożliwiającego 

organizatorom imprez sportowych i kulturalnych, a także zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców o 

wymiarze masowym. 

Infrastrukturę rekreacyjną uzupełniają ogólnodostępne place zabaw o nawierzchni poliuretanowej 

zlokalizowane w miejscowościach: Kraszkowice, Łaszew, Łaszew Rządowy, Mierzyce, Toporów, 

Wierzchlas oraz place zabaw o nawierzchni trawiastej przy Przedszkolach w: Kraszkowicach, 

Mierzycach i Wierzchlesie. 

Działania klubów i licznych sekcji sportowych oraz urozmaicona infrastruktura sportowa to 

podstawowa możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, a szczególnie dzieci i 

młodzieży. Na terenie gminy działalności sportowo – rekreacyjne organizują poszczególne kluby 

sportowe i Wiejskie Centra Sportu w Mierzycach i Łaszewie, które dodatkowo umożliwiającą 

zrzeszanie się w zespołach i sekcjach sportowych.  

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe40: 

− Klub Sportowy Kraszkowice (piłka nożna); 

− Ludowy Zespół Sportowy (LZS) „Solen” Łaszew (piłka nożna); 

− Klub Sportowy Mierzyce (piłka nożna); 

− Ludowy Zespół Sportowy (LZS) Wierzchlas (piłka nożna); 

− Uczniowski Klub Sportowy (UKS) „Onion” Wierzchlas (piłka nożna – drużyna juniorów). 

Według zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z punktu 

widzenia najważniejszych potrzeb infrastruktury sportowej w gminie wymienia się budowę gminnego 

stadionu w Wierzchlesie, modernizację boiska do piłki nożnej w Kraszkowicach oraz modernizację 

boiska do piłki ręcznej w Toporowie. 

 

Bezpieczeństwo 

Na jakość życia mieszkańców wpływa również poziom bezpieczeństwa publicznego. W powiecie 

wieluńskim działają Centra Reagowania Kryzysowego, które powołane są do zbierania informacji o 

zagrożeniach, ich przetwarzania i reagowania na występujące zagrożenia, co pozwala na 

racjonalizację wykorzystania wszystkich podmiotów działających w sferze ładu, porządku i 

bezpieczeństwa oraz prowadzenia akcji ratunkowych.  

Stan bezpieczeństwa w gminie w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez funkcjonowanie 

stosownych jednostek powołanych w tym celu. Od dnia 01 lipca 2011 roku teren gminy Wierzchlas 

został przejęty w strukturę działania Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Na terenie gminy nie ma 

komisariatu czy posterunku Policji. Rejon gminy obsługiwany jest przez wyznaczonych 

funkcjonariuszy delegowanych z Komendy w Wieluniu. W 2011 roku Komenda Powiatowa Policji w 

Wieluniu przeprowadziła 72 postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw popełnionych na 

terenie gminy Wierzchlas, wszczętych na podstawie ujawnionych na bieżąco zdarzeń. Były to 

najczęściej przestępstwa w ruchu drogowym, głównie nietrzeźwi kierujący oraz kradzieże i włamania. 

 
40Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzchlas 
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Ponadto w 2011 roku przeprowadzono 161 interwencji policyjnych, do których należy zaliczyć 

interwencje domowe oraz interwencje w miejscach publicznych. 

Generalnie według Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, obszar powiatu wieluńskiego należy 

do jednych z bezpieczniejszych powiatów w wojewódzkie łódzkim. Ocena ta znajduje również 

potwierdzenie w opiniach samorządowych władz powiatowych i gminnych. Z punktu widzenia 

gospodarki przestrzennej nie przewiduje się potrzeb terenowych związanych z funkcjonowaniem 

Policji na obszarze gminy. 

 

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowościach: Wierzchlas, Kraszkowice, Mierzyce, Łaszew, Toporów, Przywóz, Krzeczów, które 

dysponują samochodami pożarniczymi. Jednostka OSP w Wierzchlesie oraz jednostka OSP w 

Mierzycach zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ochotnicze Straże 

Pożarne z terenu gminy Wierzchlas skupiają w swoich szeregach 319 członków (292 członków 

czynnych, 10 wspierających i 17 honorowych), w tym 19 kobiet41.  

Członkowie jednostek OSP prowadzą działania prewencyjne, szkoleniowe oraz w miarę potrzeb 

ratowniczo-gaśnicze. Uczestniczą w wydarzeniach patriotycznych, kulturalnych i religijnych oraz w 

organizowanych międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych, a także w zawodach na szczeblu 

powiatowym.  

 

 

 

2.3.3. Oświata i edukacja 

 

Według Raportu o Stanie Gminy Wierzchlas za rok 2020 prowadzenie szkół i przedszkoli to 

jedno z najistotniejszych zadań nałożonych przez prawo na gminę. Ostatnie lata to okres reformy 

oświatowej, która uwypukliła jeszcze bardziej problemy strukturalne oświaty na terenie gminy 

Wierzchlas. Rok 2018 i 2019 to czas działań mających na celu eliminację istniejących mankamentów. 

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej strukturę placówek oświatowych na terenie gminy w 

latach: 2018, 2019 i 2020. 

Tabela 25 Wykaz placówek oświatowych wraz z liczbą uczniów i nauczycieli – szkoły podstawowe 
(porównanie do roku 2018 stan na 30.09.2018 r. i do roku 2019 stan na 30.09.2019 z rokiem 2020 
stan na 30.09. 2020 r.) 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba uczniów 

Liczba etatów 

Nauczycieli 
Pozostałych 
pracowników 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. 
Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza w 
Wierzchlas 

189 171 173 19,91 19,66 19,10 5,50 5,50 5,50 

2. 
Szkoła Podstawowa 
Kraszkowice 

119 135 137 14,91 14,17 12,82 4,00 4,00 4,00 

 
41Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzchlas na lata 2017-2025. 
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Lp. Nazwa placówki 
Liczba uczniów 

Liczba etatów 

Nauczycieli 
Pozostałych 
pracowników 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

3. 
Szkoła Podstawowa 
Mierzyce 

148 141 148 14,25 11,58 14,01 7,00 7,00 7,50 

4. 
Szkoła Podstawowa 
Łaszew (od 31 sierpnia 
2019 r. Szkoła Filialna) 

37 15 8 9,53 2,00 2,00 1,58 1,58 1,58 

5. 
Szkoła Podstawowa 
Toporów 

38 45 53 8,74 11,05 11,84 2,00 2,00 2,00 

Ogółem: 531 507 519 67,34 58,46 59,77 20,08 20,08 20,58 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Wierzchlas za 2020 rok 

Tabela 26 Wykaz placówek oświatowych wraz z liczbą uczniów i nauczycieli – przedszkola 
(porównanie do roku 2018 stan na 30.09.2018 r. i do roku 2019 stan na 30.09.2019 z rokiem 2020 
stan na 30.09. 2020 r.) 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba uczniów 

Liczba etatów 

Nauczycieli 
Pozostałych 
pracowników 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Publiczne Przedszkole 
Wierzchlas 

69 68 68 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2. Publiczne Przedszkole 
Kraszkowice 

67 66 57 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

3. Publiczne Przedszkole 
Mierzyce 

48 50 60 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 

Ogółem: 184 184 185 14,00 14,00 15,00 13,00 14,00 14,00 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Wierzchlas za 2020 rok 

Tabela 27 Wykaz placówek oświatowych wraz z liczbą uczniów i nauczycieli – oddziały przedszkolne 
(porównanie do roku 2018 stan na 30.09.2018 r. i do roku 2019 stan na 30.09.2019 z rokiem 2020 
stan na 30.09. 2020 r.) 

Lp. Nazwa placówki 
Liczba uczniów 

Liczba etatów 

Nauczycieli 
Pozostałych 
pracowników 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. 

Oddział Przedszkolny  
przy Szkole 
Podstawowej w 
Toporowie 

18 20 18 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 

2. 

Oddział Przedszkolny  
przy Szkole 
Podstawowej w 
Łaszewie 

19 21 23 2,00 2,00 2,00 - 1,00 1,00 

Ogółem: 37 41 41 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 

Razem w gminie: 752 732 745 84,34 75,46 77,77 35,08 38,08 38,58 

Źródło: Raport o Stanie Gminy Wierzchlas za 2020 rok 

W roku szkolnym 2018/2019 w gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę zatrudnionych było 109 nauczycieli oraz 38 pracowników obsługi, a w 

roku szkolnym 2019/2020 było zatrudnionych 100 nauczycieli i 41 pracowników obsługi. Natomiast w 

roku szkolnym 2020/2021 jest zatrudnionych 104 nauczycieli i 41 pracowników obsługi.  
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Fotografia 6 Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach 

 
Źródło: Fotografia własna 

Zmiany w organizacji oświaty w ciągu roku. 

Z dniem 1 września 2017 r. w wyniku reformy oświaty dotychczasowe sześcioletnie szkoły 

podstawowe zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. Publiczne Gimnazjum im. 

Jana Kochanowskiego w Mierzycach zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Mierzycach. 

Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Wierzchlesie zostało włączone do 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie. 

Mając na uwadze poprawę w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi, z dniem  

1 września 2018 r. połączono funkcjonujące dotychczas odrębnie szkoły podstawowe i przedszkola i 

utworzono: 

− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchlesie 

− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kraszkowicach  

− Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mierzycach. 

Natomiast z dniem 31 sierpnia 2019 roku Szkoła Podstawowa w Łaszewie o strukturze organizacyjnej 

klas I-VIII została przekształcona w Szkołę Filialną w Łaszewie o strukturze organizacyjnej klas I-III i 

włączona w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej w Mierzycach wchodzącej w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Mierzycach.  

 

Podsumowanie: 

Gmina zmaga się od wielu lat z problemami społecznymi i gospodarczymi. Gmina oddalona 

jest od aglomeracji łódzkiej co powoduje, że zewnętrzna oferta edukacyjna, kulturalna, sportowa jest 

uboższa od tej dostępnej w Wieluniu czy Łodzi. Chodzi głównie o kompetencje kluczowe. Lekcje 

informatyki, fizyki, matematyki prowadzone są metodami tradycyjnymi. Gmina jednak nie ustępuje w 
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działaniach mających pomóc w edukacji dzieci i młodzieży. W tym celu w szkołach realizuje projekty 

współfinasowane ze środków unijnych np.: 

− „Bliżej do Europy – wiejska szkoła języka angielskiego”, współfinasowany z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

− „Pokaż dziecku piękny świat”, współfinasowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

− „Przedszkolak uczy się i bawi –podnoszenie kompetencji trzech Przedszkoli gminy 

Wierzchlas”, współfinasowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

− „Przyjazna i nowoczesna szkoła”, współfinasowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego. W ramach projektu utworzono dwie nowe pracownie dydaktyczne. Sale 

wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który pozwoli na wprowadzenie nowej jakości 

kształcenia opartej na innowacyjności, a także rozwinie umiejętności dzieci w zakresie informacji 

i komunikacji; 

− „Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas” współfinasowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu szkoły zostały 

wyposażone w pracownie komputerowe, urządzenia multimedialne, pomoce dydaktyczne 

i podręczniki. Projekt służy realizacji szeregu działań zmierzających do poprawy warunków 

i efektywności nauczania w szkołach podstawowych; 

− „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” współfinasowane z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 

Innym czynnikiem, na który należy wrócić uwagę jest bardzo niski odsetek młodzieży, który 

kontynuuje naukę w uczelniach wyższych – szczególnie technicznych. Ma na to wpływ mała promocja 

nauk ścisłych już na etapie szkoły podstawowej. Dlatego też konieczne staje się wprowadzenie 

kompetencji kluczowych już na etapie nauczania w szkole podstawowej. Chodzi głównie o 

informatykę, programowanie, fizykę, matematykę. Wdrożyć należy również systemy pracy w grupie 

oraz kreować zdolności do łączenia wszystkich przedmiotów w celu rozwiązywania problemów. 

Gmina Wierzchlas wdraża system optymalizacji rozmieszczenia placówek edukacyjnych wraz 

z poprawą jakości kształcenia i dostosowania go do potrzeb w regionie, kraju i UE. Należy wskazać, 

że dzieci z terenu wiejskiego gminy Wierzchlas nie miały dostępu do edukacji na takim poziomie jak 

dzieci w większych aglomeracjach łódzkich. Brakuje instytucji i możliwości poszerzania procesu 

kształcenia w instytucjach towarzyszących. Fakt ten zauważony został w Strategii Województwa 

Łódzkiego, gdzie wskazuje się na proces peryferyzacji edukacji na terenach wiejskich. Rodzice w 

rodzinach zamożniejszych mają możliwość dowozu dzieci do Wielunia, aby uzupełniać proces 

kształcenia. Jednak w gminie Wierzchlas dominują rodziny o niskich lub bardzo niskich dochodach. 

Wsparcie musi być więc udzielone przez władze Gminy, Powiatu, Województwa.  
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2.3.4. Opieka zdrowotna 

 

Zasadniczym elementem opieki zdrowotnej w Polsce są obecnie lekarze pierwszego kontaktu, 

realizujący podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Zawiera się w niej leczenie oraz profilaktyka chorób, 

rehabilitacja, orzekanie o stanie zdrowia, także zapewnienie pacjentom opieki pielęgniarki 

środowiskowej oraz położnej. POZ może działać jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) – 

firma prywatna; samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) - jednostka państwowa lub 

podległa jednostkom samorządu terytorialnego albo jako indywidualna lub grupowa praktyka lekarska. 

Ponadto w krajowym systemie opieki zdrowotnej przewiduje się szereg innych rodzajów świadczeń 

np. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne. 

W Gminie Wierzchlas funkcjonują 3 przychodnie: 

− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hipokrates” w Wierzchlesie, 

− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Hipokrates” w Kraszkowicach, 

− Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicor” w Mierzycach. 

W bliskiej odległości od przychodni funkcjonują 3 apteki ogólnodostępne w: Wierzchlesie, 

Kraszkowicach i Mierzycach. 

Leczenie szpitalne pacjentów odbywa się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Wieluniu oraz innych szpitalach np. w Łodzi, Sieradzu itp. 

Szpital w Wieluniu udziela pomocy w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w rodzaju: 

nocna, świąteczna, ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska oraz transport 

sanitarny. Znajdują się tu również poradnie specjalistyczne.  

W gminie realizowane są również bezpłatne akcje zdrowotne, np. bezpłatne badanie krwi, 

mammografia, badanie wzroku.  

 

 

 

2.3.5. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia 

 

Efektywna realizacja usług społecznych i ich sprawne funkcjonowanie wymaga dopasowania 

oraz dostosowania działań z wielu obszarów do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy. Usługi 

społeczne w gminie Wierzchlas przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości 

płci, poprawy warunków życia, tworzenia równych szans dla wszystkich i uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej wypełnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchlesie, 

który jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie uchwały Nr XII/46/90 Gminnej 

Rady Narodowej w Wierzchlesie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Funkcjonuje na podstawie statutu przyjętego uchwałą Rady Gminy Wierzchlas  

Nr V/44/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku. Podstawowe zadania pomocy społecznej to przyznawanie i 

wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca socjalna, rozwijanie nowych form pomocy 
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społecznej i samopomocy. Pomocy udziela się osobom i rodzinom m.in. z powodu: ubóstwa, 

sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa. 

W 2019 roku, w gminie Wierzchlas 83 gospodarstwa domowe korzystały ze środowiskowej 

pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z tego rodzaju wsparcia wyniosła 231 osób, co 

stanowiło3,5% ludności gminy ogółem. 

Tabela 28 Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie 
Wierzchlas w latach 2010 – 2019 
Gospodarstwa domowe 
korzystające ze środowiskowej 
pomocy społecznej wg kryterium 
dochodowego 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ogółem 113 113 112 128 129 115 106 104 90 83 

poniżej kryterium dochodowego 74 66 75 89 87 88 69 55 51 41 

powyżej kryterium dochodowego 40 47 37 39 42 27 37 49 39 42 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Tabela 29 Ilość osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Wierzchlas w 
latach 2010 – 2019 
Osoby korzystające ze 
środowiskowej pomocy 
społecznej wg kryterium 
dochodowego 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ogółem 445 419 396 437 451 404 330 308 267 231 

poniżej kryterium dochodowego 246 230 272 292 289 284 190 149 148 105 

powyżej kryterium dochodowego 199 189 124 145 162 120 140 159 119 126 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Na przestrzeni badanych lat w gminie Wierzchlas zauważalny jest stały spadek liczby 

gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. W 2019 roku wskaźnik 

ten kształtował się na poziomie 83 gospodarstw i był niższy w stosunku do roku 2010 o 30 

gospodarstw. Nastąpił więc spadek wartości wskaźnika o 26,5%. Maleje również liczba osób 

korzystających ze wsparcia w stosunku do roku 2010, wskaźnik ten zmniejszył się o 214 osób – czyli 

48,1%. 

Wykres 9 Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w gminie Wierzchlas w latach 2010 - 2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

gospodarstwa 113 113 112 128 129 115 106 104 90 83

osoby 445 419 396 437 451 404 330 308 267 231
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W gminach poddanych analizie, gminą w której wskaźnik - udział osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem w % był 

najwyższy, była gmina Siemkowice (9,4%). Najniższy wskaźnik był w gminie Mokrsko i kształtował się 

na poziomie (1,9%). W porównaniu z pozostałymi analizowanymi gminami, w gminie Wierzchlas 

wskaźnik ten przyjmuje średnią wartość. Jest niższy od wskaźnika dla powiatu wieluńskiego, powiatu 

pajęczańskiego i województwa łódzkiego. 

Tabela 30. Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 

Gospodarstwa 
domowe korzystające 

ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

Osoby korzystające 
ze środowiskowej 

pomocy społecznej 

Udział osób w gospodarstwach 
domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy 
społecznej w ludności ogółem 

w %  
powiat wieluński 1295 2946 3,9  

Biała 106 249 4,6  

Czarnożyły 40 103 2,3  

Konopnica 70 150 4  

Mokrsko 59 103 1,9  

Osjaków 78 210 4,4  

Ostrówek 122 358 8,0  

Pątnów 139 353 5,4  

Skomlin 72 169 5,1  

Wieluń gmina miejsko - 
wiejska 

526 1020 3,2  

Wierzchlas 83 231 3,5  

powiat pajęczański 1 305 3 055 6  

Działoszyn 223 520 4,2  

Siemkowice 166 448 9,4  

województwo łódzkie 56867 111199 4,5  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W ramach wydatków z budżetów gminy poniżej przedstawiono te, na które przeznaczany jest 

największy budżet. Dominuje tutaj gospodarka komunalna i ochrona środowiska (36,08%), następnie 

oświata i wychowanie (ok. 28,78%), administracja publiczna (7,27%), transport i łączność (ok.3,74%), 

oraz pomoc społeczna (ok. 1,81%). 

Tabela 31 Wydatki z budżetu gminy Wierzchlas w roku 2019 (w zł) 
wydatki z budżetu gminy ogółem 45 005 757,10 

administracja publiczna 3 271 031,38 

oświata i wychowanie 12 954 031,71 

pomoc społeczna 814 614,26 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 236 529,94 

transport i łączność 1 682 991,73 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Tabela poniżej przedstawia kształtowanie się wydatków ponoszonych na pomoc społeczną, 

począwszy od 2013 roku. W latach 2013 – 2015 wydatki na pomoc społeczną w gminie kształtowały 

się na poziomie średnio około 13,5%. W roku 2016 wydatki na pomoc społeczną gwałtownie wzrosły 

do poziomu 26,40%. W 2017 roku wyniosły 3,01% i od tej pory stopniowo spadają. W 2019 roku na 

pomoc społeczną przeznaczono 1,81% wydatków z budżetu gminy. Dane te świadczą o polepszającej 

się sytuacji na gruncie społecznym.  
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Tabela 32. Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem w gminie Wierzchlas w latach 
2013 – 2019 

rok 
wydatki z budżetu Gminy 

ogółem 
wydatki na pomoc 

społeczną 
udział wydatków na pomoc społeczną w 

wydatkach ogółem 

2013 17553598,65 2666995,87 15,19% 

2014 20342481,43 2858339,05 14,05% 

2015 24081868,16 2750015,94 11,42% 

2016 24163968,66 6378463,51 26,40% 

2017 25512563,83 767773,87 3,01% 

2018 30773602,64 752977,94 2,45% 

2019 45005757,10 814614,26 1,81% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Poniżej zaprezentowano dane służące do wykonania analizy porównawczej za rok 2019. Ostatni 

wskaźnik pokazuje zróżnicowanie w realizacji wydatków wśród JST. Kolorem żółtym oznaczono 

wartość najniższą (1,81% gmina Wierzchlas) zaś niebieskim wartość najwyższą (14,17 gmina 

Konopnica). Wskaźnik w gminie Wierzchlas jest najniższy wśród badanych gmin jest także niższy od 

wskaźnika dla powiatu wieluńskiego (4,92%) i pajęczańskiego (3,71%), a także dla województwa 

łódzkiego (5,39%). 

Tabela 33 Wydatki ogółem oraz na pomoc społeczną, udział wydatków na pomoc społeczną w 
wydatkach ogółem – analiza porównawcza w 2019 roku 

Jednostka terytorialna Wydatki ogółem 
wydatki na pomoc 

społeczną 
udział wydatków na pomoc 

społeczną w wydatkach ogółem 

powiat wieluński 391 840 710,85 19 275 118,01 4,92% 

Biała 26 932 807,95 810 151,96 3,01% 

Czarnożyły 23 893 841,23 641 748,54 2,69% 

Konopnica 21 122 392,43 2 993 418,49 14,17% 

Mokrsko 24 957 617,22 1 613 350,34 6,46% 

Osjaków 29 239 864,42 1 293 149,99 4,42% 

Ostrówek 21 581 653,65 1 544 028,96 7,15% 

Pątnów 34 408 253,84 1 308 204,55 3,80% 

Skomlin 14 898 504,08 770 045,45 5,17% 

Wieluń gmina miejsko - 
wiejska 

149 800 018,93 7 486 405,47 5,00% 

Wierzchlas 45 005 757,10 814 614,26 1,81% 

powiat pajęczański 303 662 997,52 11 267 355,26 3,71% 

Działoszyn 65 145 081,86 2 720 639,23 4,18% 

Siemkowice 24 427 337,90 1 148 635,18 4,70% 

województwo łódzkie 14 250 926 167,23 768 376 730,17 5,39% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

 Grupami wymagającymi największego wsparcia w gminie są osoby bezrobotne i 

niepełnosprawne. Chociaż liczba osób bezrobotnych w gminie w badanym okresie przejawia 

tendencję malejącą, to analizując jednak dane dla powiatu wieluńskiego należy wyciągnąć wnioski, iż 

problem ten występuje również w gminie Wierzchlas. W powiecie wieluńskim największy odsetek osób 

bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych - według danych z 2020 roku - stanowią osoby w przedziale 

wiekowym: 45 lat i więcej – 33,4%, a znaczącym problemem powiatu jest długotrwałe bezrobocie. 

Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 

45,6%. Odnosząc ten wskaźnik do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 2,8% i jest 

wyższy o 0,1% w stosunku do roku 2019. Niepokojący jest wskaźnik - bezrobotni w wieku 55-64 lat 

pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem, który 

w roku 2020 wynosi 54,8% i wyższy o 1 punkt % w stosunku do roku 2019. Należy więc zaktywizować 
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osoby bezrobotne zwłaszcza powyżej 45 roku życia, długotrwale bezrobotne, organizować szkolenia 

oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikujące. Osoby długotrwale bezrobotne 

należy dodatkowo wspierać poprzez rozmowę np. z psychologiem, czy doradcą zawodowym. Jest to 

grupa, której szczególnie trudno odnaleźć się na rynku pracy – właśnie ze względu na bardzo długą 

przerwę w jej wykonywaniu. Do osób długotrwale bezrobotnych zaliczają się również te, które po 

prostu nie chcą pracować, przywykły do sytuacji, nie chcą zmian, nie oczekują od życia niczego 

więcej.  

 Kolejną grupą wymagającą wsparcia są osoby niepełnosprawne, którym chyba najtrudniej 

odnaleźć się w rzeczywistości i którym najtrudniej znaleźć pracę. Pracodawcy wolą przyjąć osobę 

pełnosprawną, z którą wg. nich łatwiej będzie im współpracować. Według informacji zawartych w 

dokumencie „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wieluńskim na 

lata 2014 – 2021”, przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu nr. XL 275/13, w dniu 30 grudnia 

2013 roku – w roku 2012 liczba osób którym wydano orzeczenia o niepełnosprawności wynosiła 

1 830. Według Narodowego Spisu Powszechnego w roku 2011 w powiecie wieluńskim mieszkało  

9 736 osób niepełnosprawnych.  

Według danych GUS dla powiatu wieluńskiego w 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy 

zarejestrowanych było 113 osób niepełnosprawnych, z tego 32 osoby miało prawo do zasiłku. Do 

osób niepełnosprawnych w roku 2020 skierowanych było tylko 5 ofert pracy. Niełatwo jest 

przedsiębiorcom przekonać się do osób niepełnosprawnych, wiążą z tym utrudnienia w pracy, 

konieczność wprowadzania zmian. Bardzo często jest to problem bardziej natury psychologicznej, niż 

technicznej. Obserwując statystyki można zauważyć, że osoby niepełnosprawne dłużej poszukują 

pracy, co wynika m.in. z zapisów powyżej. Jednak nie tylko kwestia aktywności na rynku pracy jest 

problemem, osobom niepełnosprawnym bardzo trudno jest funkcjonować w świecie, który nie jest 

przystosowany do ich potrzeb, w otoczeniu, które utrudnia im wykonywanie podstawowych, 

najprostszych wydawałoby się czynności. Konieczne jest zatem wyrównywanie szans tych osób w 

życiu codziennym, wprowadzanie rozwiązań technologicznych i technicznych, które ułatwią im 

chociażby przemieszczanie się, czy też możliwość korzystania z dostępnych miejsc rekreacji i kultury. 

Należy pamiętać, że niepełnosprawność nie jest problemem tylko i wyłącznie osób dotkniętych nią 

bezpośrednio. Bardzo często jest to obciążenie dla całej rodziny, ponieważ wiąże się z ograniczeniem 

dochodów, a także opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

 

 

 

2.3.6. Rynek pracy 

 

Poniżej przedstawiono dane obrazujące sytuację na rynku pracy w gminie Wierzchlas. W 

związku z tym, iż na portalu Głównego Urzędu Statystycznego pojawiły się częściowe dane za rok 

2020 zostały one uwzględnione w niektórych zestawieniach (najnowsze dostępne dane). 

Analizę rozpoczęto od przedstawienia danych statystycznych dotyczących liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych. 
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Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno – gospodarczych. Rozmiar 

bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. 

Związane jest zwykle z poziomem nowych inwestycji i trwałym zatrudnianiem pracowników w 

nowopowstałych i nowoczesnych zakładach pracy sektora publicznego lub prywatnego. 

Rok 2012 stał się rokiem przełomowym, od tego momentu liczba bezrobotnych w gminie Wierzchlas 

zaczęła się zmniejszać. 2020 rok pokazuje spadek bezrobocia w gminie do 200 zarejestrowanych 

bezrobotnych, czyli o 131osób mniej niż w roku 2010. Niepokojący jest wzrost liczby zarejestrowanych 

osób bezrobotnych w 2020 r. w stosunku do roku 2019 o 23 osoby. Zauważalny jest także wyższy 

wskaźnik bezrobocia wśród kobiet niż mężczyzn, który od 2016 roku ponownie ma tendencje 

wzrostową. 

Tabela 34 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Wierzchlas w latach 2010 – 2020 

lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 331 322 378 358 334 307 256 208 194 177 200 

mężczyźni 187 172 202 195 173 165 119 81 78 83 99 

kobiety 144 150 176 163 161 142 137 127 116 94 101 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani z obszaru gminy Wierzchlas z podziałem na płeć w latach 2010 

– 2020 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Najwyższy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

odnotowano w roku 2012, i od tamtego czasu odsetek ten do roku 2019 maleje. W roku 2020 udział 

ten wzrósł w porównaniu z rokiem 2019 o 0,6% i wyniósł 4,9%. 

Tabela 35 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w % w 
gminie Wierzchlas w latach 2010 – 2020 

lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 8,1 7,9 9,3 8,8 8,1 7,4 6,2 5,0 4,7 4,3 4,9 

mężczyźni 8,3 7,7 9,0 8,7 7,7 7,3 5,3 3,6 3,5 3,7 4,4 

kobiety 7,9 8,2 9,7 8,9 8,6 7,5 7,2 6,7 6,2 5,1 5,5 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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W zestawieniu gminy Wierzchlas z pobliskimi jej gminami widzimy, że wartości obrazujące udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym dla gminy są wartościami 

pośrednimi. W tabeli poniżej zaznaczono wartości najniższe oraz wartości najwyższe w 

poszczególnych latach. 

Tabela 36 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %) w 
latach 2010 - 2019 – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych 
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

powiat wieluński 7,6 7,7 8,7 8,9 7,8 7,0 6,0 5,0 4,7 4,2 4,5 

Biała 7,1 6,9 7,5 7,6 6,7 5,2 4,7 4,0 4,5 3,6 3,8 

Czarnożyły 6,4 6,9 8,4 8,6 7,0 6,2 5,2 4,4 3,8 3,8 3,4 

Konopnica 7,7 7,9 8,7 9,4 8,4 7,3 6,6 5,3 5,0 4,5 4,3 

Mokrsko 7,2 7,0 7,9 7,3 5,9 5,8 4,7 3,4 3,3 3,4 3,7 

Osjaków 8,0 7,4 8,4 9,1 8,0 7,1 6,2 5,0 4,3 4,7 5,2 

Ostrówek 7,3 7,0 8,1 8,8 7,7 6,6 6,2 5,0 4,1 3,9 4,5 

Pątnów 7,0 7,2 7,8 8,1 6,4 5,7 4,0 3,4 3,6 3,2 3,3 

Skomlin 7,1 6,9 8,6 8,2 7,4 6,4 6,0 5,4 4,9 4,2 4,4 

Wieluń gmina miejsko - wiejska 8,0 8,3 9,2 9,5 8,6 7,8 6,8 5,8 5,4 4,6 5,0 

Wierzchlas 8,1 7,9 9,3 8,8 8,1 7,4 6,2 5,0 4,7 4,3 4,9 

powiat pajęczański 8,4 7,9 9,2 8,7 7,2 6,0 5,3 5,0 4,8 4,7 5,5 

Działoszyn 8,0 6,9 8,2 7,8 6,1 4,7 4,1 3,7 3,3 3,5 4,1 

Siemkowice 7,9 6,7 7,6 7,5 6,3 5,1 4,7 4,2 4,0 4,1 4,7 

województwo łódzkie 8,1 8,6 9,5 9,7 8,1 7,2 6,0 4,9 4,5 4,1 4,8 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Z powyższego wynika, iż porównując udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym w poszczególnych gminach wiejskich należących do powiatu wieluńskiego i 

pajęczańskiego w 2020 roku widać, iż w gminie Wierzchlas wskaźnik ten osiąga jedną z wyższych 

wartości względem pozostałych. Najwyższy udział (5,2%) odnotowano w 2020 roku w gminie 

Osjaków, zaś najniższy (3,3%) w gminie Pątnów. W gminie Wierzchlas kształtował się na poziomie 

4,9%. W tym samym czasie wartość wskaźnika dla powiatu wieluńskiego wynosiła 4,5%, powiatu 

pajęczańskiego 5,5%, województwa łódzkiego 4,8%. Generalnie, we wszystkich gminach 

kształtowanie się wartości wskaźnika w latach podanych analizie przebiegało podobnie: do 2019 roku 

z niewielkimi wahaniami ulegał zmniejszeniu, a w 2020 w większości gmin zauważalny jest wzrost 

wskaźnika. Gminami w których nie odnotowano wzrostu wskaźnika są gminy: Czarnożyły i Konopnica. 

Tendencja ta może się pogłębiać ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany epidemią wirusa 

COVID-19. 

 Biorąc pod uwagę obszar całego powiatu wieluńskiego największy odsetek osób 

bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych - według danych z 2020 roku - stanowią osoby w przedziale 

wiekowym: 

− 45 i więcej - 34,4% 

− 25-34 – 26,5% 

− 35-44 - 24,6% 

− 24 lata i mniej – 14,4% 

 Znacznym problemem powiatu jest długotrwałe bezrobocie. Wśród ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych, osoby które pozostają bez pracy dłużej niż rok stanowią 45,6%. Odnosząc ten 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 
 

96 
 
 

wskaźnik do procenta ludności aktywnej zawodowo wynosi on 2,8%. Niepokojący jest wskaźnik 

bezrobotni w wieku 55-64 lat pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w bezrobotnych w 

wieku 55-64 lat ogółem, który wynosi 54,8%.  

 

Pracujący 

Rynek pracy tworzony jest przez następujące elementy: 

− zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie, 

− podział pracowników wg pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej, 

− wielkość i strukturę bezrobocia. 

Rynek pracy pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy 

stwarza on możliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem 

tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymywane ze sprzedaży pracy stanowią źródło 

utrzymania dla ogromnej większości ludzi. Jednym z ważnych czynników wpływających na rynek 

pracy jest poziom zatrudnienia. 

W 2019 roku liczba osób pracujących z obszaru gminy Wierzchlas wyniosła 448 osób, w tym 173 

mężczyzn i 275 kobiet. Na przestrzeni badanych lat liczba pracujących zwiększyła się o 244 osoby. 

Wśród osób aktywnych zawodowo dominują kobiety. 

Tabela 37 Pracujący z terenu gminy Wierzchlas w latach 2010 – 2019 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ogółem 204 244 236 267 245 299 308 344 384 448 

mężczyźni 63 77 80 92 76 102 110 131 130 173 

kobiety 141 167 156 175 169 197 198 213 254 275 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Aktywność zawodowa mężczyzn w gminie Wierzchlas jest niższa niż kobiet i jest to tendencja 

niezmienna od 2010 roku, co przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 11 Aktywność zawodowa mieszkańców gminy Wierzchlas w latach 2010 – 2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w badanych okresach kształtował się na poziomie 

od 31 osób do 68 osób, w roku 2019, w którym to osiągnął wartość najwyższą.  

Wykres 12 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 
2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Według informacji zawartych w Głównym Urzędzie Statystycznym, wskaźnik ten opracowywany jest 

bez uwzględniania osób pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony 

narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w 

rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów 

gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. 

W tabeli poniżej zaznaczono wartości najniższe oraz wartości najwyższe w poszczególnych 

latach. W zestawieniu gminy Wierzchlas z pobliskimi jej gminami widzimy, że wartości obrazujące 

współczynnik pracujących osób na 1000 mieszkańców dla gminy, w latach 2010 - 2012 jest wartością 

najniższą. Od 2013 roku sytuacja uległa nieznacznej poprawie, a gminą w której wskaźnik ten był 

najniższy jest gmina Pątnów, co może być spowodowane typowo rolniczym charakterem gmin. 

Natomiast najwyższy wskaźnik występuje niezmiennie w gminie miejsko – wiejskiej Wieluń, co jest 

spowodowane skoncentrowaniem różnego typu instytucji w mieście, a także większą ilością 

podmiotów gospodarczych. Poziom zatrudnienia w gminie wiejskiej Wierzchlas jest jednym z niższych 

wśród gmin wiejskich, jest także niższy od średniej dla powiatu wieluńskiego, pajęczańskiego i 

województwa łódzkiego ogółem. 

Tabela 38 Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców w latach 2010 – 2019 – analiza 
porównawcza 

Jednostka terytorialna 
Pracujący na 1000 ludności ogółem 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

powiat wieluński 183 186 174 180 178 178 181 180 189 190  

Biała 69 79 79 80 74 68 86 75 97 99  

Czarnożyły 126 131 123 131 164 165 170 174 175 171  

Konopnica 49 60 56 52 58 64 66 61 90 64  

Mokrsko 98 69 67 71 71 72 70 71 119 80  

Osjaków 112 117 113 121 113 124 122 120 108 126  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ogółem 31 37 36 41 37 45 47 52 58 68
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Jednostka terytorialna 
Pracujący na 1000 ludności ogółem 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Ostrówek 62 63 62 59 60 58 59 59 61 88  

Pątnów 40 40 36 38 36 33 36 40 44 46  

Skomlin 50 57 75 80 87 94 61 60 64 118  

Wieluń gmina miejsko - wiejska 340 345 320 330 325 322 329 328 333 330  

Wierzchlas 31 37 36 41 37 45 47 52 58 68  

powiat pajęczański 123 129 133 132 138 139 143 143 147 149  

Działoszyn 215 221 231 224 236 236 253 249 254 255  

Siemkowice 51 51 57 59 69 58 55 65 62 65  

województwo łódzkie 224 222 220 223 228 230 237 244 250 253  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Wykres 13. Współczynnik pracujących na 1000 mieszkańców - analiza porównawcza, rok 2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

 

Wnioski z analizy społecznej 

Gmina Wierzchlas to niewielka gmina wiejska, o charakterze typowo rolniczym. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że w gminie są dosyć dobre warunki do zamieszkania. 

Stosunkowo niskie bezrobocie i coraz lepiej rozwinięta infrastruktura społeczna i techniczna wpływają 

pozytywnie na jakość życia. Warunki mieszkaniowe w gminie Wierzchlas systematycznie się 

poprawiają, średnia wielkość mieszkania w 2019 r. wynosiła 106,6 m2, a średnia powierzchnia 

przypadająca na 1 osobę to prawie 30,4 m2. Na przestrzeni ostatnich 10 lat poprawił się dostęp do 

infrastruktury technicznej, blisko 98,3% mieszkańców posiada dostęp do sieci wodociągowej, do 

kanalizacyjnej 23,47% (dane na koniec 2020 roku). Gmina ciągle podejmuje działania zmierzające do 

zwiększenia ilości osób korzystających z kanalizacji. Społeczeństwo gminy Wierzchlas się starzeje, 

należy zwiększyć nakłady na opiekę medyczną i socjalną. Gmina charakteryzuje się dosyć niskim 

bezrobociem, wynoszącym 6%, chociaż na tle pozostałych gmin jest to jeden z wyższych wskaźników, 

w powiecie wieluńskim bezrobocie rejestrowane wynosi 5,8%, pajęczańskim 7%, a w województwie 

łódzkim ok. 5,4%. Należy zauważyć, że na terenie gminy występuje bezrobocie tzw. "ukryte”, 
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związane z niezarejestrowaniem części bezrobotnych mieszkających na wsiach jako bezrobotnych. 

Ważną kwestią dla władz gminy jest podejmowanie działań w kierunku ożywienia lokalnego rynku 

pracy i umożliwienie pozostającym bez pracy mieszkańcom gminy zatrudnienia, a co za tym idzie 

poprawę sytuacji ekonomicznej. 

Gmina opracowała dokument „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie 

Wierzchlas na lata 2017 - 2025”. Jak zapisano w dokumencie, jednym z najważniejszych kierunków 

zmian społecznych na terenie gminy Wierzchlas jest poprawa bezpieczeństwa socjalnego osób, 

których dochody nie pozwalają na zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych. Ważną kwestią jest 

także ożywienie lokalnego rynku pracy i umożliwienie pozostającym bez pracy mieszkańcom gminy 

zatrudnienia, a co za tym idzie poprawę sytuacji ekonomicznej. 

Bardzo ważnym kierunkiem działania jest również wspieranie rodzin, w których zagrożony jest 

proces rozwoju i wychowania. Objęcie szczególnym wsparciem rodzin z problemem bezradności w 

sprawach opiekuńczo – wychowawczych powinno być priorytetowym działaniem strategicznym 

wszystkich instytucji i podmiotów Gminy działających na rzecz rodziny. 

Kolejnym kierunkiem niezbędnych działań jest poszerzenie katalogu ofert usługowych dla 

zabezpieczenia najstarszej grupy mieszkańców gminy Wierzchlas. Niezbędne są działania 

wspierające utrzymanie jak najlepszej sprawności życiowej, wsparcie rehabilitacyjne, medyczne, 

pielęgnacyjne i socjalne, odpowiadające indywidualnym potrzebom seniorów. 

Biorąc pod uwagę problemy zdrowotne mieszkańców gminy, konieczna jest realizacja działań 

wspomagających uzyskiwanie jak najlepszych rezultatów leczenia i rehabilitacji oraz wdrożenie 

programów profilaktycznych zapobiegających pogarszaniu się stanu zdrowia mieszkańców gminy. 

Następną kwestią, którą należy uwzględnić w planowaniu działań strategicznych jest 

wspieranie osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z rehabilitacją oraz 

likwidacją barier utrudniających osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie w społeczności 

lokalnej. Należy zwrócić uwagę na problem aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz podnoszenie 

świadomości społecznej na temat skutków niepełnosprawności jak również praw i uprawnień osób z 

niepełnosprawnością. 

Ważnym kierunkiem planowania działań strategicznych jest przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie oraz uzależnieniom. W obszarze tych działań należy podjąć działania informacyjne, 

profilaktyczne, aby uświadomić mieszkańców gminy o zagrożeniach oraz chronić przed utrwaleniem 

niepożądanych zachowań społecznych. 

Wskazane kierunki nie wyczerpują wszystkich możliwości w zakresie planowania zmian 

społecznych, dotyczą jedynie planowania zmian w obszarach rozpoznanych i uzasadniających 

konieczność podejmowania działań. 

Dokument wyznacza także cele i kierunki niezbędnych działań, wśród priorytetów do realizacji 

wymienia się: 

Priorytet I. Przeciwdziałanie trwałemu ubóstwu; 

Priorytet II. Wsparcie dzieci i rodzin; 

Priorytet III. Wsparcie osób starszych i chorych; 

Priorytet IV. Zmniejszanie barier związanych z niepełnosprawnością; 
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Priorytet V. Minimalizowanie uzależnień, przemocy w rodzinie i innych dysfunkcji społecznych. 

 

 

 

2.4. Sfera gospodarcza 

 

2.4.1. Gospodarka 

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Wierzchlas 

W 2020 roku w gminie Wierzchlas odnotowano 491 jednostek gospodarczych 

zarejestrowanych w REGON. Badany okres to czas, w którym wartość zmiennej począwszy od roku 

2011 systematycznie wzrastała. W porównaniu do roku 2011 (w którym to wartość była najniższa) w 

roku 2020 zarejestrowanych było o 131 więcej podmiotów. 

Wykres 14 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w latach 2010 - 2020 w 
gminie Wierzchlas 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W latach 2014 – 2019 zmiany w liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 

REGON wg Sekcji PKD 2007 w poszczególnych sekcjach, kształtowały się łagodnie, nie odnotowano 

spektakularnych wzrostów oraz spadków. Największe zmiany w różnicy liczby podmiotów w roku 2020 

w stosunku do 2014: 

− Wzrost liczby podmiotów w sekcjach: 

• C. Przetwórstwo przemysłowe – 18 podmiotów; 

• F. Budownictwo – 28 podmiotów; 

• H. Transport i gospodarka magazynowa – 10 podmiotów; 

• M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11 podmiotów; 

• P. Edukacja – 3 podmioty; 

• Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 10 podmiotów; 

• J. Informacja i komunikacja – 7 podmiotów 

− Zmniejszenie liczby podmiotów w sekcji 
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• G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 

6 podmiotów 

Tabela 39 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon wg sekcji PKD 2007 (stan w 
dniu 31.XII) w latach 2014 – 2020 w gminie Wierzchlas 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon 
wg sekcji PKD 2007 (stan w dniu 31.XII 

Wartości w latach 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 15 16 17 14 14 16 14 

2. Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 6 5 5 5 6 6 6 

3. Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 62 60 65 70 71 74 80 

4. 
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

1 1 1 1 1 1 1 

5. 
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

4 3 4 4 3 3 3 

6. Sekcja F - Budownictwo 65 67 74 75 77 80 93 

7. 
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

123 126 128 127 125 124 117 

8. Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 20 20 27 28 30 29 30 

9. 
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

8 8 7 7 8 4 9 

10. Sekcja J - Informacja i komunikacja 3 6 6 7 9 9 10 

11. Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3 2 2 2 2 1 1 

12. 
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

0 0 0 0 0 0 0 

13. Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 16 18 20 23 27 27 27 

14. 
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

5 5 4 4 4 6 8 

15. 
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

9 9 9 9 9 9 9 

16. Sekcja P - Edukacja 13 14 14 12 16 17 16 

17. Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13 15 19 18 20 20 23 

18. 
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

6 7 6 8 8 7 7 

19. 

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

31 32 39 37 33 33 37 

Ogółem 403 414 447 451 463 466 491 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Najliczniejszy udział w całkowitym zestawieniu podmiotów gospodarczych mają podmioty 

zaklasyfikowane do Sekcji: 

− G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 117 podmiotów (23,82%) 

− F: Budownictwo – 93 podmioty (18,94%) 

− C: Przetwórstwo przemysłowe – 80 podmiotów (16,29%) 

− S i T: Pozostała działalność usługowa – 37 podmiotów (7,53%) 

− H: Transport i gospodarka magazynowa – 30 podmiotów (6,11%) 

Tak jak w całym kraju, w strukturze podmiotów dominuje sektor prywatny - w 2020 roku odnotowano 

475 podmiotów gospodarczych, w tym 422 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Na terenie gminy działają głównie podmioty nie generujące dużej ilości miejsc pracy, lecz przeważnie 

oparte na samozatrudnieniu. W dominującej części zasięg oddziaływania prowadzonej działalności 

gospodarczej jest niewielki, realizowany przez małe podmioty, zarówno pod względem kapitału, jak i 
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zatrudnienia. Udział sektora prywatnego wynosi zatem 96,74%. Sektor publiczny reprezentowany jest 

zaś przez Urząd Gminy w Wierzchlesie, jednostki oświatowe oraz instytucje kultury. 

Tabela 40 Podmioty gospodarki narodowej w gminie Wierzchlas w latach 2014-2020 
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon Wartości w latach 

Podmioty wg sektorów własnościowych 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. podmioty gospodarki narodowej ogółem 403 414 447 451 463 466 491 

2. sektor publiczny - ogółem 15 15 15 13 16 15 15 

3. - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 12 12 12 10 13 12 12 

4. sektor prywatny - ogółem 388 399 432 438 447 451 475 

5. - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 337 347 376 380 393 397 422 

6. - spółki handlowe 13 13 15 16 13 15 14 

7. - spółdzielnie 0 0 0 0 0 0 0 

8. - stowarzyszenia i organizacje społeczne 17 18 19 20 20 19 19 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Większość przedsiębiorstw działających na terenie gminy Wierzchlas zajmuje się sprzedażą 

detaliczną i hurtową, naprawą pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Branża budowlana to 

druga po handlu dominująca branża na obszarze gminy. Znaczącą pozycję zajmuje również 

przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa, występują również branże, 

związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacją i komunikacją, a także 

rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem i przetwórstwem przemysłowym. Na terenie gminy 9 

podmiotów w 2020 roku zajmowało się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi. Nastąpił tutaj wzrost o 5 podmiotów w porównaniu z rokiem 2019. Spośród 

wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy, najwięcej 

zatrudniało od 1 do 9 osób. Na koniec 2020 roku było 475 takich jednostek. Drugą pod względem 

liczebności grupę stanowiły podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób. Na koniec 2020 roku było15 

takich podmiotów. Kolejną grupę stanowiły podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Na 

koniec 2020 roku na terenie gminy funkcjonował 1 taki podmiot. Należy liczyć się ze spadkiem liczby 

firm w roku 2021 ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią wirusa COVID-19.  

Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest 

poziom aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 

10 tys. mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności 

gospodarczej, jak również zaufanie do sytuacji na rynku. Poniżej przedstawiono wyliczenia wskaźnika 

dla gmin powiatu wieluńskiego oraz gmin: Działoszyn i Siemkowice sąsiadujących z gminą Wierzchlas 

– należących do powiatu pajęczańskiego. 

Tabela 41 Poziom aktywizacji gospodarczej w gminach powiatu wieluńskiego oraz w gminach 
ościennych (powiat pajęczański) w latach 2010 – 2020 – analiza porównawcza 

Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

powiat wieluński 

Biała 543 521 550 582 607 618 658 664 675 735 782 

Czarnożyły 621 608 612 634 630 643 669 706 723 719 740 

Konopnica 605 587 615 664 647 652 656 695 684 703 734 

Mokrsko 500 514 519 533 532 539 556 595 621 654 720 

Osjaków 801 809 815 807 815 843 815 822 850 870 935 

Ostrówek 516 506 522 546 524 535 554 565 584 652 675 

Pątnów 707 716 753 771 766 776 782 763 809 849 881 

Skomlin 529 524 526 540 527 551 572 569 575 597 624 

Wieluń gmina miejsko - wiejska 1159 1109 1120 1134 1132 1125 1146 1150 1159 1184 1213 
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Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wierzchlas 588 547 581 608 612 626 675 677 696 704 743 

powiat pajęczański 

Działoszyn gmina miejsko -wiejska 870 879 886 906 926 946 950 971 1001 1034 1082 

Siemkowice 454 441 478 509 519 531 548 536 547 578 626 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W tabeli powyżej zaznaczono wartości najniższe oraz wartości najwyższe w poszczególnych latach. 

W latach 2010 – 2020 najwyższy wskaźnik aktywizacji gospodarczej wśród analizowanych gmin 

niezmiennie obserwujemy w gminie wiejskiej Osjaków, a najniższy do roku 2019 w gminie Siemkowice 

należącej do powiatu pajęczańskiego. W roku 2020 najniższy wskaźnik odnotowano w gminie 

Skomlin. Porównując gminy z powiatu wieluńskiego najniższy wskaźnik odnotowano w latach 2010 – 

2012 w gminie Ostrówek, w roku 2013 w gminie Mokrsko, w latach 2014 - 2017 w gminie Ostrówek, w 

latach 2018 - 2020 w gminie Skomlin. Należy jednak zauważyć, iż na przestrzeni badanych lat we 

wszystkich analizowanych gminach jest obserwowany wzrost wskaźnika. 

W gminie Wierzchlas od roku 2010 poziom aktywizacji gospodarczej wzrósł o 155 punktów, a 

począwszy od 2011 roku co roku odnotowano wzrost wartości wskaźnika. 

Wykres 15 Poziom aktywności gospodarczej w gminie Wierzchlas w latach 2010 - 2020 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Wśród wskazanych jednostek, gmina wiejska Wierzchlas odstaje od tej z najlepszym wskaźnikiem (w 

roku 2020 o 192 punkty). Gmina ma jednak wyższy wskaźnik w roku 2020 o 119 punktów od gminy z 

najniższym wskaźnikiem. Pozytywnym aspektem jest także fakt, iż na przestrzeni badanych lat 

wskaźnik ten utrzymuje wyższe wartości. 

Porównując te wskaźniki do danych z innych części województwa łódzkiego wnioskuje się, że należą 

one do przeciętnych. Jako grupę porównawczą oczywiście należy przyjąć gminy typowo wiejskie,  

o podobnym charakterze. W miastach wskaźniki te kształtują się bowiem na dużo wyższym poziomie. 

W roku 2020, wśród badanych jednostek w gminie wiejskiej Biała, Osjaków, Pątnów (powiat wieluński) 

wskaźnik osiągnął wyższą wartość od tej odnotowanej dla gminy Wierzchlas. 

Jednak poziom aktywizacji gospodarczej jest tylko jednym ze wskaźników obrazujących 

aktywność biznesową populacji. Ważnym wskaźnikiem dodatkowym jest tzw. indeks PEAI (Present 

Economic Activity Index – wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej), obliczany jako procentowa 

zmiana ilości firm na 10 tys. mieszkańców w ostatnich trzech latach. PEAI powyżej 9% oznacza 

pomyślną koniunkturę, a powyżej 15% gwałtowny rozwój. Okres od roku 2010 jest okresem bardzo 
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dużego wzrostu gospodarczego w całym kraju. W gminach wiejskich wskaźnik PEAI bardzo często 

jest większy niż 4%, a w gminach wiejsko – miejskich często przekracza 9%.  

Warto zauważyć, że nie ma prostej korelacji między poziomem aktywizacji gospodarczej  

a indeksem PEAI. Należy to interpretować następująco: poziom aktywizacji to skumulowany przez 

wiele lat dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI obrazuje aktualną 

dynamikę. 

Tabela 42 Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach na analizowanym obszarze – analiza porównawcza w 
latach 2016 - 2019 

Jednostka terytorialna 
Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach 

Ilość nowych firm Przyrost procentowy PEAI 

powiat wieluński 391 7,08 

Biała 52 15,91 

Czarnożyły 5 2,23 

Konopnica 17 7,27 

Mokrsko 50 15.97 

Osjaków 35 9,91 

Ostrówek 38 15,65 

Pątnów 43 8,93 

Skomlin 13 8,6 

Wieluń gmina miejsko - wiejska 110 4,69 

Wierzchlas 28 6,75 

powiat pajęczański 262 7,9 

Działoszyn 75 8,12 

Siemkowice 35 14,46 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W gminach poddanych analizie wskaźnik PEAI jest wyższy niż 15% (gwałtowny rozwój) w trzech z 

nich, podając od najwyższej wartości wskaźnika są to gminy: Mokrsko (15,97), Biała (15,91) oraz 

Ostrówek (15,65%). Wskaźnik wyższy od 9% (pomyślna koniunktura) występuje w gminach 

Siemkowice (14,46%) i Osjaków (9,91%). W Gminie Wierzchlas PEAI wyniósł 6,75% i można go 

uznać za wartość średnią dla prezentowanych jednostek terytorialnych. Najsłabszą jednostką pod tym 

względem jest gmina wiejska Czarnożyły 2,23%.  

Gmina Wierzchlas pod względem struktury przestrzennej jest typową gminą wiejską. Rynek 

pracy opiera się tu między innymi na rolnictwie indywidualnym i cześć mieszkańców poszczególnych 

wsi pracuje we własnych gospodarstwach rolnych. Znaczna grupa mieszkańców znajduje zatrudnienie 

w kilkunastu lokalnych, większych zakładach pracy, zwłaszcza produkcyjnych i usługowych. Są to 

firmy zajmujące się głównie wydobyciem surowców naturalnych, przetwórstwem rolno-spożywczym, 

budownictwem oraz handlem. Znaczna grupa mieszkańców pracuje także poza granicami Gminy 

(głownie w pobliskim Wieluniu), jak również za granicą. 

Działania władz gminy oraz innych instytucji powinny w kolejnych latach jeszcze bardziej 

zwiększać wpływ na rozwój nowych przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów. 

Należy w tym miejscu zauważyć, iż ze względu na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią 

wirusa COVID-19 w całym kraju następuje zmniejszenie liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz 

obserwuje się coraz więcej takich, które zawieszają bądź zamykają prowadzoną dotychczas 

działalność gospodarczą. Na ten moment bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy pandemia zakończy 

się oraz jak bardzo dotkliwe będą jej skutki m.in. w sferze gospodarczej. 
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Rolnictwo 

Gmina Wierzchlas jest gminą o charakterze rolniczym, co potwierdza fakt, iż w ogólnej strukturze 

terenów gminy dominują użytki rolne - wg. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wierzchlas, dane Starostwa Powiatowego w Wieluniu z 2019 roku - obecnie 

użytki rolne stanowią 56,58% ogólnej powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 38,6%, a pozostałe grunty 

i nieużytki 4,82%. Natomiast struktura użytków rolnych kształtuje się w następujący sposób: 

− grunty orne – 84,32%; 

− sady – b.d.; 

− łąki – 11,42%; 

− pastwiska – 4,26%. 

Tabela 43 Gmina Wierzchlas – użytkowanie gruntów w ha w 2019 roku. 

Razem42 
Użytki rolne 

Lasy i grunty leśne43 Pozostałe grunty i nieużytki 
grunty orne sady łąki pastwiska 

11898,73 5677 b.d. 769 287 4592 573,73 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

Sektor rolniczy stanowi obecnie jedną z głównych funkcji w strukturze gospodarczej gminy. 

Przeważają małe i średnie gospodarstwa rolne, zajmujące się głównie uprawą ziemi oraz hodowlą. 

Współpracują na terenie gminy z licznymi podmiotami gospodarczymi. Według danych z 

Powszechnego Spisu Rolnego 2010 przeciętne gospodarstwo rolne w gminie Wierzchlas posiada 

areał około 5,5 ha. Należy przypuszczać, że trend ten utrzymuje się. 

Tabela 44 Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych w gminie Wierzchlas (dane na 2010 r.) 
Ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 15 ha powyżej 15 ha 

1202 160 1042 676 255 68 43 

100% 13,3% 86,7% 56,2% 21,2% 5,7% 3,6% 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

Jedynie 5,7% gospodarstw to gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 ha – co umożliwia 

zapewnienie akceptowalnych warunków życia jego użytkownikom. Bardzo duży odsetek gospodarstw 

rolnych na terenie gminy Wierzchlas stanowią gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha, bo aż 56,2%, co 

jest czynnikiem negatywnie wpływającym na rozwój rolnictwa. Jest to zjawisko odbiegające od 

standardów europejskich.  

Pod względem jakości gleb wyrażonej klasyfikacją bonitacyjną, gmina Wierzchlas posiada 

bardzo przeciętne warunki do produkcji rolniczej. Na terenie gminy nie występują gleby najlepszej I i II 

klasy bonitacyjnej. Udział gruntów ornych III klasy bonitacyjnej jest niewielki i stanowi blisko 6%. Areał 

gruntów ornych należących do IV klasy bonitacyjnej wynosi ponad 43%. Natomiast grunty orne 

najsłabszych klas (V i VI) to ponad 51% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Udział użytków 

 
42 Powierzchnia ewidencyjna. 
43 Z pominięciem gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. 
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zielonych będących w III klasie bonitacyjnej wynosi zaledwie niecałe 3%, w IV klasie ponad 50%, a 

klasy V i VI to blisko 47% ogółu użytków zielonych44. 

Ostatnie dostępne dane statystyczne pochodzące z Powszechnego Spisu Rolnego 2010 

wskazują na rozdrobnioną strukturę agrarną gminy (na moment tworzenia niniejszej strategii nie 

udostępniono jeszcze wyników PSR 2020). 

Gmina Wierzchlas jest zatem gminą o typowo rolniczym charakterze, która wykorzystuje w rozwoju 

dostępne walory przyrodnicze i krajobrazowe. 

 

Podsumowanie 

Gmina Wierzchlas jest przykładem jednostki dobrze rozwijającej się. Zachodzące stopniowe 

przemiany dają gospodarce stabilność. Brak jest gwałtownych wzrostów, czy upadków w ilości 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, wzrasta poziom aktywizacji gospodarczej. Jest to 

bardzo pozytywny sygnał dla władz samorządowych. Obecna sytuacja pozwala przypuszczać, że 

prowadzona polityka dobrze wpływa na rozwój gospodarczy gminy, a stosowane działania przynoszą 

wymierne rezultaty. Przy aktualnym stanie rzeczy należy skupić się na obszarach, które na ten 

moment sprzyjają rozwojowi, ale również ożywić te, które stanowią potencjał dla regionu. 

 

Polityka finansowa 

Polityka finansowa gminy Wierzchlas realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową 

corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania 

środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe. 

Tabela 45 Wyniki finansowe samorządu gminy Wierzchlas w latach 2015 – 2019 

gmina Wierzchlas 2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody ogółem 24 462 087,00 23 639 267,55 26 230 505,42 29 552 754,19 39 176 505,41 

Wydatki ogółem 24 081 868,16 24 163 968,66 25 512 563,83 30 773 602,64 45 005 757,10 

Wynik finansowy 380 218,84 -524 701,11 717 941,59 -1 220 848,45 -5 829 251,69 

Wynik finansowy/dochody (%) 1,55 -2,22 2,74 -4,13 -14,88 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Wynik różnicy między dochodami ogółem budżetu JST, a wydatkami ogółem JST stanowi 

odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Gmina Wierzchlas w roku 2015 oraz 2017 zamknęła 

budżet nadwyżką, w pozostałych latach odnotowała deficyt. Relacja wyniku finansowego do 

dochodów wyniosła, w poszczególnych latach badanego okresu, odpowiednio +1,55%, -2,22%, 

+2,74%, - 4,13% i – 14,88%. Na przestrzeni lat widoczny jest wzrost zarówno dochodów jak i 

wydatków gminy. 

 

 

 

 
44Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchlas na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 
2021 
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Wykres 16 Struktura dochodów i wydatków gminy Wierzchlas w latach 2015 - 2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Według Raportu o Stanie Gminy Wierzchlas za 2020 rok sytuacja finansowa gminy jest 

stabilna. Brak jest realnych zagrożeń dla utraty płynności finansowej. 

W 2020 r. dochody gminy wykonano w kwocie 34.567.498,88 zł., w tym: 

- dochody bieżące – 33.285.600,71 zł. 

- dochody majątkowe – 1.281.898,17 zł. 

Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie 36.418.557,14 zł., w tym: 

- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) – 31.586.969,70 zł. 

- wydatki majątkowe – 4.726.420,16 zł. 

Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wynosi 11.736.039,92 zł. i w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyło 

się o kwotę 667.125,68 zł. 

Obserwowany stały wzrost dochodów w budżecie gminy ma swoje odzwierciedlenie również w 

wielkości dochodu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co jest zgodne z zachodzącą w województwie 

łódzkim tendencją dochodową. Dochody gminy Wierzchlas począwszy od 2015 roku corocznie 

wzrastają. Obrazuje to dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który powiększył się z poziomu3 149,07 zł 

w 2010 roku do 5 907,19 zł w 2019 roku, co oznacza wzrost o46,69%. Wraz ze wzrostem dochodów 

wzrastają już również wydatki gminy Wierzchlas. 

Wykres 17 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Wierzchlas w latach 2010 – 
2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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W porównaniu do roku 2010 dochody na jednego mieszkańca w roku 2019 są większe o 

2 758,12 zł, a wydatki zwiększyły się o 3242,12 zł. 

W tabeli poniżej przedstawiono analizę porównawczą dochodów i wydatków na jednego 

mieszkańca w badanych JST dla okresu 2017 – 2019. Kolorem niebieskim oznaczono najwyższe 

dochody i wydatki, a kolorem żółtym najniższe dochody i wydatki, w danym roku poddanym analizie w 

poszczególnych JST. Najwyższe dochody na jednego mieszkańca w roku 2017 były w gminie 

Osjaków, a w latach 2018 – 2019 przypadały na powiat pajęczański. Wśród jednostek gminnych w 

roku 2018 największy dochód na jednego mieszkańca przypadał na gminę Osjaków, a w 2019 na 

gminę Wierzchlas co niewątpliwie jest związane ze wzrostem poziomu aktywizacji gospodarczej, a 

także pozyskanymi środkami na inwestycje, w tym roku gmina miała najwyższy % udziału środków z 

Unii Europejskiej w budżecie. Najniższe dochody przypadały na gminę miejsko – wiejską Wieluń oraz 

gminę wiejską Biała. Poziom wydatków jest powiązany z poziomem dochodów i wśród badanych JST 

w roku 2017 najwyższy był w gminie Osjaków, w 2018 r. w powiecie pajęczańskim, a wśród jednostek 

gminnych w gminie Osjaków, w roku 2019 w gminie Wierzchlas. Najniższy poziom wydatków na 

jednego mieszkańca przypadał na gminy wiejskie Biała oraz Skomlin oraz gminę miejsko wiejską 

Wieluń. 

Tabela 46 Dochody i wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2017 – 2019 – analiza 
porównawcza 

Jednostka terytorialna 
Dochody na 1 mieszkańca Wydatki na 1 mieszkańca 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

powiat wieluński 4 080,98 4 383,22 4 927,58 4 147,33 4 380,47 5 123,71 

Biała 3 946,84 4 112,29 4 370,53 3 831,20 4 150,38 4 917,44 

Czarnożyły 4 174,64 4 485,47 5 058,05 4 137,28 4 654,72 5 282,74 

Konopnica 4 298,57 4 619,23 5 569,49 4 323,54 5 078,69 5 596,82 

Mokrsko 4 308,61 4 451,79 4 739,28 4 511,82 4 386,05 4 629,50 

Osjaków 4 890,52 5 235,01 5 751,81 5 145,03 5 517,95 6 131,24 

Ostrówek 4 161,02 4 472,19 4 853,06 4 404,85 4 373,44 4 795,92 

Pątnów 4 198,16 4 593,93 5 216,73 4 390,47 4 860,91 5 277,34 

Skomlin 3 981,99 4 341,46 4 687,14 4 432,11 4 128,08 4 482,10 

Wieluń gmina miejsko - wiejska 3 904,64 4 186,01 4 606,83 3 915,50 4 004,86 4 745,61 

Wierzchlas 3 962,91 4 428,71 5 907,19 3 854,44 4 611,66 6 786,15 

powiat pajęczański 4 884,09 5 543,72 6 001,48 5 056,72 5 923,58 5 912,79 

Działoszyn 4 341,29 4 820,03 4 898,34 4 476,17 4 937,03 5 208,27 

Siemkowice 4 495,81 4 975,77 5 309,80 4 802,21 5 470,96 5 097,52 

województwo łódzkie 4 713,11 5 055,51 5 671,37 4 764,26 5 183,13 5 792,66 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Należy jednak zauważyć, iż w każdej JST poddanej analizie, w latach 2017 - 2019 zauważalny jest 

coroczny wzrost dochodów jak na jednego mieszkańca. Tylko w gminach Skomlin i Mokrsko 

zauważalny jest spadek wydatków w roku 2018 w porównaniu do roku 2017, a powiecie pajęczańskim 

w porównaniu roku 2019 do 2018.  
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Wykres 18 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017 – 2019 - analiza 
porównawcza 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Wykres 19 Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017 – 2019 - analiza 
porównawcza 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W porównaniu z badanymi JST, poziom dochodów na jednego mieszkańca w roku 2019 w gminie 

Wierzchlas kształtuje się na wysokim poziomie (wyższy jest tylko w powiecie pajęczańskim) i jest 

wyższy o 1 536,66 zł od dochodu w gminie Biała, w której wskaźnik ten jest najniższy. Odnośnie 

wydatków wskaźnik ten jest wyższy o 2304,05 zł w porównaniu z gminą Skomlin, w której wydatki na 

jednego mieszkańca były najniższe.  

Wykres 20Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2019 roku - analiza 
porównawcza 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 
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Struktura dochodów i wydatków 

Gmina w celu realizacji zadań własnych gromadzi dochody. Zgodnie z ustawą o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego na dochody JST składają się trzy podstawowe elementy: dochody 

własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami JST mogą być 

także: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z 

budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.  

Tabela 47 Dochody na 1 mieszkańca w gminie Wierzchlas w zł w latach 2010 – 2019 
dochody na 1 
mieszkańca w zł 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ogółem 3149,07 3691,54 2903,00 2813,59 2872,47 3707,50 3569,27 3962,91 4428,71 5907,19 

dochody własne 590,29 624,50 928,86 806,12 898,70 1227,35 968,78 1038,87 1132,64 1448,57 

dochody własne - udziały 
w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa podatek 
dochodowy od osób 
fizycznych 

217,80 261,89 289,33 313,00 357,72 393,92 433,73 462,53 552,68 614,71 

dochody własne - udziały 
w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa podatek 
dochodowy od osób 
prawnych 

0,40 0,21 0,57 0,54 0,24 0,50 0,56 1,03 0,76 3,89 

dochody własne - 
dochody podatkowe 
ustalone i pobierane na 
podstawie odrębnych 
ustaw 

174,02 178,96 221,78 281,67 289,73 279,61 244,62 286,06 275,96 302,64 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

W dochodach gminy na przestrzeni badanych lat widoczne są coraz większe wpływy z podatków 

m.in.:  

− podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o 64,56% w stosunku do roku 2010 - co 

niewątpliwie ma związek z wzrostem dochodów mieszkańców gminy; 

− podatku dochodowego od osób prawnych – wzrost o 89,71% w stosunku do roku 2010 – co 

powiązane jest ze zwiększającym się poziomem aktywności gospodarczej mieszkańców; 

− podatki ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 42,49% w stosunku do 

roku 2010. 

W budżecie gminy w roku 2018 i 2019 największy udział mają subwencje i dotacje. Dochody własne 

gminy z roku na rok są wyższe i w 2019 stanowiły 24,52% budżetu. Natomiast subwencje w 2019 roku 

stanowiły 31,64% budżetu, a najwyższy udział w dochodach stanowiły dotacje, które wyniosły aż 

43,83%. 
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Wykres 21 Struktura dochodów w gminie Wierzchlas w latach 2017 – 2019 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (opracowanie własne) 

Na finansowanie różnego rodzaju projektów inwestycyjnych jednostki samorządu 

terytorialnego mogą ubiegać się o pozyskiwanie środków z dotacji Unii Europejskiej. Obszarów, w 

których gminy mogą pozyskać fundusze jest bardzo wiele, a do najważniejszych z nich należą: 

infrastruktura, ochrona środowiska, informatyzacja, projekty społeczne, projekty kulturalne. 

Gmina Wierzchlas bardzo umiejętnie korzysta z pozyskanych zewnętrznych środków krajowych 

i dofinansowań unijnych, czego dowodem są zrealizowane projekty w latach 2007 – 2020  

Projekty realizowane przez gminę Wierzchlas, na które gmina uzyskała dofinansowanie z Unii 

Europejskiej: 

2017 2018 2019

dochody własne 6876289,95 7558075,58 9606912,84

subwencja ogólna 10787927 11430472 12397163

dotacje 8566288,47 10564206,61 17172429,57

6,87628995 7,55807558
9,6069128410,787927 11,430472 12,397163
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LP. Program Nazwa zadania Zakres rzeczowy 
Wartość 

całkowita 
projektu [zł] 

Wartość 
dofinansowania 

[zł] 

1 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 

2013 
Przyjazna i nowoczesna szkoła 

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wierzchlesie 
w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt 

multimedialny 
98 428,10 83 663,88 

2 
LEADER Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Małe projekty” 

Dożynki Gminne w Wierzchlesie Organizacja dożynek 26 564,39 15 491,90 

3 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Odnowa i rozwój wsi” 

Podniesienie atrakcyjności turystycznej 
wsi Toporów poprzez odnowę Centrum 

Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła w Toporowie: 
budowa chodników, parkingów, modernizacja odcinka 

drogi, budowa skweru z ławeczkami 
503 333,35 307 539,00 

4 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi 

"Ekologu młody, poznawaj i chroń skarby 
przyrody - edukacyjny program 
ekologiczny dla dzieci i młodzieży 

szkolnej" - przy Gimnazjum w Mierzycach 

- prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej 
- wycieczka w Beskid Żywiecki i na Śląsk 
- wyposażenie Gimnazjum w: kamerę, telewizor 
plazmowy, 5 mikroskopów z wyposaż., zestawy 
chemiczne, sprzęt laboratoryjny, pomoce, materiały 
dydaktyczne, czasopisma i wydawnictwa ekologiczne 

24 143,35 

 

19 314,68 

 

5 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 
2013 

Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków 
w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączeniami i przepompowniami 
ścieków – miejscowość Krzeczów  

Budowa oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i 4 

przepompowniami ścieków. 

Długość sieci kanalizacyjnej: 6 070m 

15 584 635,65 10 793 108,24 

6 

Prace rekultywacyjne dla zamknięcia 
składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne (komunalne) 
w miejscowości Kraszkowice 

Rekultywacja składowiska odpadów w Kraszkowicach 127 945,17 101 951,70 

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Bliżej do Europy – wiejska szkoła języka 
angielskiego 

Kursy języka angielskiego na poziomie podstawowym 
i średniozaawansowanym- zakup pomocy dydaktycznych 

i drukarki laserowej 
48 119,21 48 119,21 

8 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 
2013 

Wzmocnienie potencjału jednostki OSP 
w Wierzchlesie poprzez zakup średniego 
samochodu ratowniczo - pożarniczego 

Dla OSP w Wierzchlesie zakupiono fabrycznie nowy 
średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Benz 
z napędem 4 x 4 

583 492,00 495 968,20 

9 

Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług 
Publicznych (Wrota Województwa 
Łódzkiego) - wdrożenie systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów 
w Urzędzie Gminy i GOPS-ie oraz 
zintegrowanie ich z platformą 
elektronicznych usług publicznych woj. 
łódzkiego 

- wyposażenie Urzędu Gminy i GOPS w Wierzchlesie w: 
serwerownię, 8 zestawów komputerowych, 3 drukarki 

laserowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 skaner 
167 600,00 142 460,00 
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LP. Program Nazwa zadania Zakres rzeczowy 
Wartość 

całkowita 
projektu [zł] 

Wartość 
dofinansowania 

[zł] 

10 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 

2013 

Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego 
i innych szlaków tematycznych 
w zintegrowanym produkcie turystycznym 
województwa łódzkiego  

Przebudowa drogi Krzeczów - Toporów o dł. 3,67 km 3 947 239,31 2 960 429,49 

11 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Odnowa i rozwój wsi” 

Budowa infrastruktury sportowej wraz 
z otoczeniem w miejscowości Krzeczów 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku OSP 
- budowa chodnika i parkingu przed budynkiem OSP 
- utwardzenie placu przed budynkiem OSP 

271 084,00 148 207,00 

12 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Podstawowe usługi dla ludności 
i gospodarsko wiejskiej” 

Budowa systemu przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gminie 
Wierzchlas 

Budowa 57 przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gm. Wierzchlas 

800 545,03 492 247,00 

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pokaż dziecku piękny świat 
Zajęcia dla osób niepełnosprawnych: z logopedą, 
z arteterepii, wykłady dla rodziców, wycieczka do Wilna 

46 115,00 46 115,00 

14 
Program Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020  

Przebudowa drogi gminnej nr 117262E – 
Łaszew Rządowy - Przywóz  

Przebudowa drogi gminnej  1 372 379,81 866 114,00  

15 
LEADER Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Małe projekty” 

Dożynki Gminne w Kraszkowicach Organizacja dożynek 25 878,80 15 206,96 

16 
 LEADER Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Kraszkowicach 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 374 229,45 228 236,00 

17 
Budowa Wiejskiego Centrum Sportu 
w Mierzycach 

Budowa: boiska wielofunkcyjnego, budynku szatni dla 
zawodników 

882 132,49 358 700,00 

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Przedszkolak uczy się i bawi –
podnoszenie kompetencji trzech 
Przedszkoli gminy Wierzchlas 

Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat: z logopedą, z 
gimnastyki korekcyjnej, zajęcia teatralne, zajęcia z języka 
angielskiego, zajęcia plastyczne, rytmika, wykłady dla 
rodziców, wycieczka do Łodzi 

835 695,50 810 624,63 

19 
LEADER Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Małe projekty” 

Dożynki Gminne w Toporowie Organizacja dożynek 23 868,32 16 931,940 

20 
LEADER Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 

„Budowa Wiejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Łaszewie Rządowym” 

Inwestycja obejmowała: remont budynku Domu Ludowo – 
Strażackiego, modernizację boiska do piłki nożnej, 
budowę boiska wielofunkcyjnego z polipropylenową 
nawierzchnią (do koszykówki, do siatkówki, boisko do 
badmintona, kort tenisowy), budowę boiska do piłki 
plażowej, budowę placu zabaw oraz placu z ustawionym 
betonowym stołem do tenisa, utwardzenie gruntu kostką, 
nasadzenia (krzewy i drzewka iglaste, skalniak, trawa), 
monitoring 

639 126,00 261 764,00 

21 LEADER Program Rozwoju Obszarów Dożynki Gminne w Jajczakach i Strugach Organizacja dożynek 26 493,45 18 505,92 
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LP. Program Nazwa zadania Zakres rzeczowy 
Wartość 

całkowita 
projektu [zł] 

Wartość 
dofinansowania 

[zł] 

22 

Wiejskich „Małe projekty” 

„Tradycja i nowoczesność w rzeźbie 
zaklęte” 

Wykonanie 3 przydrożnych kapliczek drewnianych w 
Kochlewie, Toporowie, Przywozie oraz płaskorzeźb i 
krzyża umiejscowionych w Urzędzie Gminy w 
Wierzchlesie 

14 000,00 11 200,00 

23 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Kraszkowice 

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kraszkowice 

7 350 301,84 2 879 752,00 

24 
Program Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

Modernizacja obiektu sportowo-
rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez 
budowę trybun dwurzędowych 

Wybudowanie trybun dwurzędowych w miejscowości 
Kraszkowice 

47 000,00 47 000,00 

25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wykorzystaj szansę 
Program zakładał rozwój aktywnej integracji wśród 9 osób, 
klientów GOPS w Wierzchlesie oraz upowszechnianie 
pracy socjalnej w okresie 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. 

679 527,63 577 598,49 

26 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego 

Przyjazna i nowoczesna szkoła 

Dwie nowe pracownie dydaktyczne. Sale wyposażone 
zostały w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który pozwoli 
na wprowadzenie nowej jakości kształcenia opartej na 
innowacyjności a także rozwinie umiejętności dzieci 

w zakresie informacji i komunikacji. 

102 000,00 83 663,88 

27 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy – 
etap I 

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej.  19 086 505,24 10 332 409,88 

28 Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas 

Szkoły zostaną wyposażone w pracownie komputerowe, 
urządzenia multimedialne, pomoce dydaktyczne 
i podręczniki. Realizacja szeregu działań zmierzających 
do poprawy warunków i efektywności nauczania 
w naszych szkołach podstawowych 

1 212 596,52 1 030 707,04 

29 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 

Zakup trybuny sportowej do boiska 
piłkarskiego przy Wiejskim Centrum 
Kultury i Sportu w Łaszewie Rządowym 

Zakup trybuny sportowej.  61 500,00 40 000,00 

30 

Regionalny Program operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020 

Odnawialne źródła energii w Gminie 
Wierzchlas 

Instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez montaż 
kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz 

montaż kotłów na biomasę.  
4 297 990,98 3 247 090,10 

31 Zdalna szkoła 
Zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów z terenu 
Gminy Wierzchlas.  

60 000,00 60 000,00 

32 Zdalna szkoła + 
Zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli z terenu Gminy 
Wierzchlas do zdalnego kształcenia.  

54 970,00 54 970,00 

Źródło: Urząd Gminy w Wierzchlesie 
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2.4.2. Turystyka45 

 

Gmina Wierzchlas położona jest w jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych 

województwa łódzkiego, to jest w rejonie Wielkiego Łuku Warty. Atrakcje turystyczne gminy związane 

są głównie z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi północno – wschodniej części Wyżyny 

Wieluńskiej to jest: dość urozmaiconej rzeźby terenu, gęstej sieci hydrograficznej, rozległych 

kompleksów leśnych i obszarów objętych ochroną (Park Krajobrazowy, NATURA 2000, użytki 

ekologiczne, pomniki przyrody). Położony na terenie gminy Załęczański Park Krajobrazowy zamyka 

od północy system jurajskich parków krajobrazowych, powołanych w celu ochrony niepowtarzalnego 

krajobrazu jurajskich wapiennych ostańców, kryjących w sobie wiele form krasu, będących 

środowiskiem bytowania dla osobliwej, wapieniolubnej fauny i flory oraz urokliwego odcinka rzeki 

Warty. Warta przepływa przez analizowany rejon naturalnym korytem i zatacza pośród wapiennych 

wzgórz i polodowcowych wzniesień tak zwany Wielki Łuk Warty, rzeźbiąc w skalistym podłożu 

głębokie, malownicze przełomy. Potencjał turystyczny gminy tworzą także walory kulturowe z cennymi 

stanowiskami archeologicznymi w postaci kurhanów w Przywozie na czele i licznymi zabytkami 

architektury i sztuki, zwłaszcza drewnianego budownictwa sakralnego. Powyższe powinno przyciągać 

coraz większe rzesze turystów. Znajdą oni tutaj piękne krajobrazy, czystą wodę oraz urokliwe zakątki. 

Obecna infrastruktura turystyczna gminy składa się z kilkunastu obiektów noclegowych oraz z bogatej 

sieci znakowanych szlaków. 

 

Znakowane trasy turystyczne 

Po obszarze gminy prowadzi wiele znakowanych tras turystycznych: szlaki piesze, trasy rowerowe, 

szlaki kajakowe, szlaki jeździeckie i ścieżki dydaktyczne. 

 

Szlaki piesze: 

• kolor czerwony – „Szlak Jury Wieluńskiej”. Jest to fragment szlaku w relacji: Wieluń – 

Działoszyn – Częstochowa, gdzie łączy się ze szlakiem „Orlich Gniazd”. Na terenie gminy przebiega 

na odcinku: Strugi – Łaszew – Łaszew Rządowy; 

• kolor żółty– „Szlak Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską”. Jest to fragment szlaku w 

relacji: Krzeczów – Bobrowniki – Działoszyn. Na terenie gminy przebiega na odcinku: Krzeczów – 

Kamion – Ogroble i dalej w kierunku południowych granic gminy; 

• kolor niebieski – „Szlak Rezerwatów Przyrody”. Jest to fragment szlaku w relacji: 

Siemkowice – Bobrowniki – Jaworzno. Na terenie gminy przebiega jedynie w rejonie Bronikowa; 

• kolor czarny – „Szlak Kurhanów Książęcych”. Jest to krótki szlak łącznikowy, biegnący na 

całej długości w granicach gminy Wierzchlas, w relacji: Łaszew Rządowy – Przywóz – Ogroble. 

 

 

 

 
45Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchlas 
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Trasy rowerowe: 

• kolor pomarańczowy – „Nadwarciański Szlak Bursztynowy”. Trasa jest fragmentem 

międzynarodowego szlaku rowerowego w relacji: Pałąga – Akwilea, łączącego Morze Bałtyckie z 

Morzem Adriatyckim na bazie pradziejowego szlaku handlowego (Bursztynowy Szlak). Szlak prowadzi 

przez: Litwę, Rosję (obwód kaliningradzki), Polskę, Czechy, Austrię i Włochy. Na terenie gminy 

przebiega wzdłuż rzeki Warty na odcinku: Kochlew – Krzeczów – Kamion – Toporów – Przywóz – 

Łaszew Rządowy; 

• kolor zielony – EWI 2. Trasa ma charakter pętli i prowadzi w relacji: Wierzchlas – Osjaków – 

Wierzchlas. Trasa formalnie rozpoczyna się i kończy pomiędzy Wierzchlasem a Wieluniem na północ 

od wsi Ruda, w miejscu łącznika tras EWI 1 i EWI 2. Na terenie gminy prowadzi przez Wierzchlas i 

Piechów, po czym opuszcza rejon gminy, a następnie powraca w rejonie Kochlewa i dalej przebiega 

przez Kraszkowice i Przycłapy; 

• kolor żółty– EWI 5 „Przełomu Krzeczowskiego”. Trasa na całej długości przebiega przez 

gminę Wierzchlas i ma charakter pętli otaczającej dolinę rzeki Warty w relacji: Krzeczów – Kamion – 

Ogroble – Przywóz – Toporów – Kamion – Krzeczów; 

• kolor żółty– EWI 6 „Załęczańskim Łukiem Warty”. Trasa ma charakter pętli otaczającej dolinę 

rzeki Warty w rejonie Wielkiego Łuku Warty w relacji: Załęcze Wielkie – Ogroble – Załęcze Wielkie. Na 

terenie gminy prowadzi na odcinku: Wiesagi – Ogroble – Przywóz – Łaszew Rządowy. 

 

Szlak jeździecki: 

• kolor czerwony. Jest to fragment szlaku w relacji: Rychłowice – Częstochowa. Na terenie 

gminy prowadzi na odcinku: Strugi – Łaszew – Łaszew Rządowy. 

 

Szlak kajakowy: 

• „Szlak Kajakowy Wielkiego Łuku Warty” prowadzi od Działoszyna do Konopnicy na odcinku 58 

km, a więc prowadzi przez cały odcinek rzeki Warty w granicach gminy Wierzchlas. Wzdłuż szlaku 

zlokalizowane są liczne miejsca wodowania. 

 

Ścieżki dydaktyczne: 

• leśna ścieżka edukacyjna w miejscowości Mierzyce w gestii Nadleśnictwa Wieluń; 

• nieoznakowane przyrodnicze ścieżki dydaktyczne proponowane przez Ośrodek Szkoleniowo 

– Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim: 

− trasa „A”, zielona, w relacji: „Nadwarciański Gród” – Bobrowniki. W rejonie gminy prowadzi 

jedynie przez jej południowe kresy (Góra Świętej Genowefy); 

− trasa „B”, czerwona, w relacji: „Nadwarciański Gród” – Bobrowniki. W rejonie gminy prowadzi 

na odcinku: Łaszew Rządowy – Przywóz – Ogroble – południowa granica gminy; 

• nieoznakowane geologiczne ścieżki dydaktyczne proponowane przez Ośrodek Szkoleniowo – 

Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim: 
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− trasa nr 1, zielona, pętla wokół Warty w relacji: „Nadwarciański Gród” – Ogroble – 

„Nadwarciański Gród”. W rejonie gminy prowadzi na odcinku: Łaszew Rządowy – Przywóz – Ogroble 

– Drabki; 

− trasa nr 3, żółta, pętla wokół Warty w relacji: „Nadwarciański Gród” – Bobrowniki – 

„Nadwarciański Gród”. W rejonie gminy prowadzi jedynie przez jej południowe kresy (Góra Świętej 

Genowefy). 

 

 

 

2.5. Wyniki badań ankietowych 

 

Na potrzeby wykonania strategii przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami gminy. Mogli 

oni wypełnić ankiety i odpowiedzieć na poszczególne pytania. Poniżej przedstawiamy skrót badania.  

 

Jakie są największe problemy naszej gminy? 

− udzielono 126 odpowiedzi (jedna osoba mogła wybrać kilka problemów); 

 

 

Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ 

na rozwój Gminy w latach 2021-2027. 

− udzielono 124 odpowiedzi 

− wyniki podzielono na 2 wykresy ze względu na dużą prezentowaną ilość danych, 

uszeregowano je od najmniejszej do największej liczby uzyskanych głosów; 
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zły stan dróg (54,8%)

słabe oświetlenie na ciągach drogowych (24,6%)

brak dostępu do infrastruktury kultury (26,2%)

brak dostępu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej
(21,4%)

zanieczyszczenie powietrza (17,5%)

słaby stan edukacji na poziomie podstawowym
(6,3%)

brak dostępu do Internetu (19%)

brak placów zabaw i innej infrastruktury
rekreacyjnej (21,4%)

brak chodników (34,9%)

brak ścieżek rowerowych (77%)
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rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy
noclegowej i gastronomicznej (21,8%)

budowa i modernizacja obiektów sportu i rekreacji
(20,2%)

zwiększenie dostępności do programów mających
na celu zmniejszenie bezrobocia i patologii (18,5%)

modernizacja i doposażenie przedszkoli oraz szkół
(15,3%)

promocja gminy, w tym: promocja turystyczna i
gospodarcza (15,3%)

udogodnienia dla przedsiębiorców (w tym: ulgi,
przygotowane tereny pod inwestycje) (13,7%)

rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw
rolnych i przemysłu przetwórczego (12,1%)

rozwój usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną (przez Internet) (11,3%)

poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki
społecznej (10,5%)

wspieranie innowacji i rozwój eksportu usług i
produktów (8,1%)
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budowa nowych i modernizacja istniejących dróg
oraz ciągów pieszo-rowerowych (72,6%)

poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni
publicznych (rynku, placów, skwerów, miejsc…

rozwój sieci internetowej (w tym: szerokopasmowej)
(35,5%)

poprawa dostępu do opieki zdrowotnej (30,6%)

promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (np. fotowoltaiki) (28,2%)

wspieranie działań i organizacja wydarzeń
kulturalnych, sportowych (25%)

rozbudowa miejsc przeznaczonych dla osób
starszych i chorych (opieka, rehabilitacja) (25%)

sprowadzenie do gminy dużego inwestora (25%)

sprawny urząd i samorząd gminny (22,6%)

rozwój transportu publicznego (22,6%)
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Jaki typ dostępu do Internetu Państwo posiadacie? 

- udzielono 123 odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji); 

 

 

 

Z jakich źródeł chciałaby Pani/chciałby Pan otrzymywać informacje o działaniach władz Gminy 

i wydarzeniach lokalnych? 

− 122 osób udzieliło odpowiedzi (istniała możliwość wybrania kilku opcji); 

 

 

 

 

2.6. Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA 

− Bliskie położenie względem Wielunia, dające 
możliwość m.in. dalszego kształcenia się, 
czerpania z oferty wydarzeń sportowych czy 
kulturalnych; 

− Dobrze rozwinięty i wystarczający pod względem 

− Znaczne oddalenie od miasta wojewódzkiego – 
Łodzi – położenie niemalże na granicy 
województwa; 

− Duży ruch drogowy w gminie ze względu na 
przebieganie przez jej obszar drogi wojewódzkiej 
nr 486; 
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Dostęp przez sieć komórkową  - bezprzewodową
(np. Play, Plus, T-Mobile, Orange) (43,1%)

Sieć światłowodowa (13,8%)

Sieć kablowa (24,4%)

Sieć radiowa (33,3%)

Mam problem z dostępem do Internetu (4,9%)

Nie posiadam dostępu do Internetu w domu (3,3%)
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spotkania przedstawicieli urzędu (10,7%)

gazety lokalnej (12,3%)

strony internetowej gminy (73%)

portali społecznościowych np. Facebook (63,9%)

tablic ogłoszeń (23%)

ulotek (13,1%)

system powiadamiania SMS (33,6%)
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
gęstości sieci komunikacyjnej układ drogowy i 
komunikacyjny; 

− Dodatnie saldo migracji wewnętrznych (powrót do 
gminy osób, które ją opuściły w poszukiwaniu 
lepszych warunków pracy i życia); 

− Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych; 

− Dobre warunki mieszkaniowe; 

− Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej; 

− Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników 
służby społecznej, znajomość problemów 
mieszkańców; 

− Duży potencjał i zaangażowanie dzieci i 
młodzieży w uczenie się i uczestnictwo w życiu 
gminy; 

− Utrudniony dostęp do narkotyków; 

− Coraz większa aktywność fizyczna mieszkańców;  

− Coraz wyższa świadomość społeczna o wadze 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 
wykształcenia, coraz większe ambicje młodych 
ludzi; 

− Przynależność gminy do Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”; 

− Zmniejszanie się liczby mieszkańców gminy; 

− Ujemny przyrost naturalny; 

− Starzenie się społeczeństwa; 

− Kształcenie ponadpodstawowe dostępne jest 
poza obszarem gminy; 

− Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
mieszkańców; 

− Problem ubóstwa i marginalizacji osób ubogich 
oraz niepełnosprawnych; 

− Występowanie problemu patologii społecznych 
(szczególnie problemów alkoholowych); 

− Niewystarczające środki na pomoc dla osób 
potrzebujących; 

− Zbyt mała liczba miejsc spotkań ludzi młodych, 
ale również dorosłych i turystów; 

− Zbyt małe możliwości rozwoju zawodowego i 
podwyższania kwalifikacji zawodowych; 

− Zbyt mała liczba miejsc rekreacji; 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

− Istniejące tereny leśne o dużych walorach 
krajobrazowych; 

− Położenie nad rzeką Wartą; 

− Występowanie lasów, zieleni parkowej; 

− Występowanie form ochrony przyrody; 

− Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 
gminie; 

− Prowadzenie programów edukacji ekologicznej w 
przedszkolach i szkołach na obszarze gminy; 

− Występowanie złóż surowców naturalnych; 

− Stosunkowo niskie zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego na terenach oddalonych od 
ciągów komunikacyjnych; 

− Zagrożenie powodziowe wzdłuż rzeki Warty; 

− Zanieczyszczenia powietrza spowodowane 
ruchem drogowym, w szczególności przy drodze 
wojewódzkiej nr 486; 

− Zanieczyszczenia powietrza spowodowane niską 
emisją pochodzącą z gospodarstw domowych – 
szczególnie jesienią i zimą; 

− Niedostateczne wykorzystanie walorów 
przyrodniczych gminy; 

− Niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacyjna, 
czego efektem mogą być zanieczyszczenia gleb; 

− Niewystarczająca świadomość ekologiczna 
społeczeństwa – w szczególności starszych 
pokoleń; 

TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 

− Cenne walory przyrodnicze, rekreacyjne oraz 
kulturowe; 

− Występowanie rzek i terenów leśnych; 

− Funkcjonowanie bibliotek, stowarzyszeń (np. koła 
gospodyń wiejskich), Orkiestry Dętej, świetlic 
wiejskich, Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie 
Rządowym oraz Centrum Sportu w Mierzycach; 

− Aktywna działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych w życiu kulturalnym gminy; 

− Funkcjonowanie klubów sportowych, dostęp do 
placów zabaw, boisk, sal gimnastycznych; 

− Występowanie obiektów zabytkowych; 

− Dobre warunki do rozwoju funkcji turystycznej i 
rekreacyjnej; 

− Przebieganie przez gminę turystycznych szlaków 
rowerowych; 

 

− Brak ośrodka umożliwiającego organizowanie 
imprez sportowych i kulturalnych, a także zajęć 
rekreacyjnych dla mieszkańców o wymiarze 
masowym; 

− Niewystarczająca promocja Gminy; 

− Niedostateczna liczba atrakcyjnych miejsc 
rekreacji i spędzania wolnego czasu dla dzieci i 
młodzieży, ale również osób starszych; 

− Brak ścieżek rowerowych; 

− Mała ilość miejsc rozrywki i wypoczynku; 

− Brak infrastruktury turystycznej oraz oferty 
turystycznej; 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO 

− Wzrastający trend liczby funkcjonujących 
podmiotów gospodarczych; 

− Bliskość do miasta Wielunia; 

− Dobre warunki klimatyczne i glebowe dla 
prowadzenia działalności rolniczej; 

− Duża liczba gospodarstw rolnych; 

− Dużo użytków rolnych; 

− Rozwój gałęzi handlu; 

− Możliwość i warunki da rozwoju agroturystyki; 

− Zmniejszająca się liczba zarejestrowanych osób 
bezrobotnych; 

− Niewystarczająca liczba miejsc pracy na terenie 
gminy, co utrudnia rozwiązanie problemu 
bezrobocia na terenie gminy, 

− Niewielkie dochody z rolnictwa, spadek 
opłacalności produkcji rolnej; 

− Niska innowacyjność, słaby dostęp do sieci 
internetowej; 

− Braki w podstawowej infrastrukturze technicznej 
sprzyjającej powstawaniu przedsiębiorstw; 

− Niskie kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych 
- trudności w dostosowaniu się do potrzeb 
lokalnego rynku pracy; 

− Występowanie gleb słabych; 

− Przewaga mniejszych gospodarstw rolnych; 

− Niski udział upraw ekologicznych w ogóle 
produkcji rolniczej; 

− Mała liczba inwestorów; 

− Mała ilość firm innowacyjnych; 

− Niezadawalający poziom aktywizacji 
gospodarczej; 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

− Dobrze rozbudowana sieć dróg, warunkująca 
dostępność komunikacyjną gminy; 

− Dobrze rozwinięta sieć komunikacji autobusowej; 

− Korzystne warunki do ewentualnej gazyfikacji w 
części gminy; 

− Dobrze rozwinięta sieć energetyczna; 

− Prawidłowo rozwinięta sieć wodociągowa 
pozostająca w dobrym stanie technicznym; 

− Dobrze rozwinięta sieć łączności 
telekomunikacyjnej; 

− Wykorzystywanie środków zewnętrznych dla 
rozwoju infrastruktury technicznej; 

− Braki w infrastrukturze kanalizacyjnej; 

− Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych, braki 
w infrastrukturze rowerowej; 

− Poszczególne drogi wymagają przebudowy oraz 
modernizacji; konieczna jest poprawa 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu; 

− Brak chodników; 

− Szkoły wymagają działań modernizacyjnych i 
rozbudowy bazy sportowej; 

− Niska efektywność energetyczna budynków; 

− Choć coraz częściej praktykowane, to jednak 
nadal niewielkie wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii dla produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej; 

− Utrudnienia dla osób niepełnosprawnych 
spowodowane nieprzystosowaniem budynków dla 
poruszania się przez te osoby; 

− Słaby dostęp do Internetu; 

EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

− Dobrze rozwinięta baza szkolnictwa; 

− Realizacja projektów z dofinansowaniem 
środków zewnętrznych; 

− Dość wysoki odsetek dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym; 

− Wzrastająca możliwość indywidualnego 
podejścia do uczniów, na skutek zmniejszania 
się liczby uczniów; 

− Wzrost świadomości mieszkańców na temat 
konieczności kształcenia się i podnoszenia 
kwalifikacji; 

− Brak żłobka; 

− Stosunkowo niski poziom wykształcenia 
społeczeństwa; 

− Niewystarczająco zorganizowany wypoczynek 
dzieci i młodzieży na terenie gminy; 

− Brak środków finansowych na zajęcia 
pozalekcyjne; 

− Niski stopień komputeryzacji gminy; 

− Marginalizacja dzieci i młodzieży, a także osób 
starszych o niższym statusie społecznym; 

− Budynki szkół, ale również infrastruktura sportu, 
rekreacji wymagają nakładów finansowych; 

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

− Wdrażanie programów i projektów 
ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów 

− Niewystarczająca ilość propozycji spędzenia 
czasu wolnego oraz socjoterapii dla dzieci i 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
mieszkańców Gminy; 

− Dostęp do przychodni, aptek; 

− Dobrze prowadzona działalność Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej; 

− Wykwalifikowana i stale doskonaląca swoje 
umiejętności kadra pomocy społecznej, 

− Wiedza i doświadczenie instytucji powołanych 
do wspierania mieszkańców w rozwiązywaniu 
problemów społecznych; 

− Zmniejszająca się liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej; 

młodzieży zagrożonej demoralizacją; 

− Brak ośrodków wsparcia dziennego dla osób 
niepełnosprawnych, chorych, starszych; 

− Coraz większe zagrożenia dla zdrowia młodych 
ludzi, wynikające ze zmiany stylu życia; 

− Niedostateczne środki finansowe na realizację 
zadań i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa 
korzystającego z pomocy społecznej; 

− Długotrwałe uzależnienie rodzin od pomocy 
społecznej; 

− Problem ubóstwa, alkoholizmu, długotrwałych 
chorób mieszkańców; 

− Niekorzystna sytuacja osób z 
niepełnosprawnościami; 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

− Wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii 
Europejskiej – dodatkowe wsparcie w ramach 
walki z pandemią; 

− Bliskość Wielunia; 

− Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój 
działalności gospodarczej; 

− Dalsza rozbudowa sieci dróg: autostrad, dróg 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych; 

− Aktywność inwestorów zewnętrznych; 

− Modernizacja dróg; 

− Rozpowszechnianie się trendu odpoczynku na 
łonie natury, z dala od dużych miast, hałasu; 

− Pandemia koronowirusa COVID – 19 i negatywne 
następstwa gospodarcze oraz społeczne; 

− Spadek szybkiego tempa wzrostu 
gospodarczego; 

− Brak kapitału skłonnego do inwestowania na 
terenach wiejskich; 

− Duże koszty prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej – podatki, ZUS; 

− Brak środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorstw; 

− Skomplikowane procedury i wysokie wymagania 
instytucji pomocowych udzielających wsparcia 
finansowego; 

− Duża konkurencja pomiędzy gminami w zakresie 
pozyskiwania środków z funduszy UE; 

− Niska opłacalność produkcji rolnej; 

− Globalizacja i ujednolicenie; 

− Rozpowszechniony handel produktami przez sieć 
Internet oraz duża dostępność produktów o 
niskiej jakości i cenie np. z Chin, na czym mogą 
tracić lokalni przedsiębiorcy; 

 

 

 

2.7. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na 

danym terenie 

 

Identyfikacja obszarów problemowych przeprowadzona została w oparciu o dokonaną 

diagnozę stanu gminy Wierzchlas, a także obserwacje własne poczynione na terenie gminy podczas 

pracy nad strategią. Poniżej przedstawiono najistotniejsze z obszarów problemowych. 
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Turystyka 

Gmina Wierzchlas położona jest w jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych 

województwa łódzkiego, to jest w rejonie Wielkiego Łuku Warty. Atrakcje turystyczne gminy związane 

są głównie z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi północno – wschodniej części Wyżyny 

Wieluńskiej. Warta przepływa tu naturalnym korytem i zatacza tak zwany Wielki Łuk Warty, rzeźbiąc w 

skalistym podłożu głębokie, malownicze przełomy. Nie bez znaczenia pozostają walory kulturowe, a 

wśród nich obiekty zabytkowe, co wraz z malowniczym położeniem gminy powinno przyciągać do 

gminy turystów. 

Rozwój turystyki w gminie nie jest jednak spektakularny i nadal pozostają niewykorzystane zasoby 

krajobrazowo-przyrodnicze, które z pewnością mogłyby przynieść gminie i jej mieszkańcom 

dodatkowe źródło dochodów, rozwój infrastruktury turystyki powinien nastąpić oczywiście z 

poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jest to szansa dla gminy szczególnie teraz, kiedy z 

uwagi na pandemię mieszkańcy większych miast coraz częściej poszukują spokoju i ciszy na łonie 

natury, z dala od większych miast, w otoczeniu pięknej przyrody. 

Z dobrodziejstw gminy korzystają już mieszkańcy Wielunia, którzy mają tu swoje domy, wiele z nich 

ma charakter wypoczynkowy i zamieszkiwane są okresowo. 

Niezwykle ważne staje się zatem podwyższenie standardu już funkcjonujących obiektów oferujących 

wypoczynek, w połączeniu z budową nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – rekreacyjnych. 

Potrzebna jest również podstawowa infrastruktura, taka jak np. miejsca parkingowe, ogrodzenia, pola 

biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb, miejsca do wodowania, ambony. 

 

Niska emisja 

Diagnoza wykazała, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest obecnie na niskim poziomie. 

Związane jest to z brakiem świadomości społecznej oraz ciągle wysokimi kosztami instalacji. Urząd 

Gminy stara się wprowadzać OZE do budynków gminnych, a tam gdzie to możliwe 

termomodernizować obiekty. Pomimo wszystkich tych działań, niska emisja stanowi nadal problem w 

gminie, czego najlepszym dowodem są wypowiedzi mieszkańców, mówiące o spalaniu 

niedozwolonych produktów w piecach w gospodarstwach na obszarze gminy. Mieszkańcy wykazują 

również chęć do inwestowania w OZE. Widzą, jak wiele korzyści daje powietrze lepszej jakości.  

 

Zły stan dróg 

Najważniejsze problemy, które identyfikują sami mieszkańcy gminy koncentrują się wokół 

infrastruktury drogowej. Większość mieszkańców wskazuje na zły stan dróg, który stanowi 

niebezpieczeństwo dla wszystkich ich użytkowników. Niezwykle istotne jest również powiązanie stanu 

dróg z zanieczyszczeniem powietrza. Jednym z głównych problemów związanych z komunikacją w 

gminie Wierzchlas jest emisja komunikacyjna, głównie pochodząca z drogi wojewódzkiej nr 486, 

łączącej Wieluń, Wierzchlas, Kraszkowice, Krzeczów oraz Działoszyn w sąsiedniej gminie. Emisja ta 

jest źródłem zagrożenia dla walorów środowiska przyrodniczego i zdrowia człowieka. Szkodliwość 

systemu transportowego związana jest z emisją gazów: tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla 

i węglowodorów oraz emisją pyłów zawierających związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Poza 
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związkami będącymi produktami spalania paliw, w ruchu kołowym emitowane są również duże ilości 

pyłów pochodzących ze ścierania się opon i nawierzchni drogi. Emisja komunikacyjna stanowi 

największe zagrożenie dla obszarów położonych w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu. 

Narażone są w szczególności ww. miejscowości. W tych miejscowościach notuje się największy ruch 

pojazdów.  

 

Brak ścieżek rowerowych 

Jak wskazują sami mieszkańcy gminy, bardzo duży problem stanowi brak ścieżek rowerowych. Dla 

części z mieszkańców rower stanowi jedyne źródło transportu, dla innych przejażdżka na rowerze to 

sposób na spędzenie wolnego czasu, dla dzieci i młodzieży to szansa na szybkie przedostanie się do 

znajomych, bez konieczności angażowania opiekunów w przewiezienie dziecka samochodem. 

Niezależnie od celu podróży, potrzeba każdego mieszkańca jest taka sama – bezpieczna ścieżka 

rowerowa. To także udogodnienie dla kierowców pojazdów silnikowych, którzy bezpiecznie mogą 

wymijać jednoślady na drodze. Odpowiednio wyposażone ścieżki rowerowe, to także szansa na 

rozwój elektromobilności w gminie – umożliwią one przemieszczanie się np. rowerem elektrycznym. 

To także znaczna zachęta dla turystów chcących aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny. 

 

Niewystarczająco rozwinięty system opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy, braki w 

infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej  

Mieszkańcy wskazują na brak żłobka, niewystarczająco rozwinięty system opieki przedszkolnej oraz 

niewykorzystane zasoby, a także brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Niezbędne jest zatem 

stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych warunków opieki nad najmłodszymi oraz stworzenie ciekawej 

oferty oraz interesujących miejsc dla spędzania czasu wolnego przez dzieci starsze oraz młodzież. W 

ten sposób opiekunowie będą mogli zając się aktywnością zawodową, a starsze dzieci i młodzież 

będą miały możliwość spędzania czasu wolnego w sposób korzystny dla ich rozwoju fizycznego, 

psychicznego i społecznego. 
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3. Trendy rozwojowe 

 

Realizacja Strategii musi być skorelowana z trendami rozwojowymi. Chodzi tu o trendy w 

gospodarce światowej, które bezpośrednio wpływać będą na rozwój gminy Wierzchlas w okresie 

programowania. Coraz bardziej pogłębia się integracja Polski z krajami europejskimi i światem. Tereny 

wiejskie również czerpią z tej otwartości, a rozwój gospodarki światowej bezpośrednio wpływa na 

rozwój gospodarki lokalnej. Wskazane trendy są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2030. Wzięto pod uwagę zmiany w światowej gospodarce spowodowane pandemią 

koronowirusa COVID – 19 i prognozowane zmiany, które dotyczyć będą całego okresu realizacji 

Strategii.  

Mieszkańcy gminy coraz częściej korzystać będą z globalizacji. Swoboda przemieszczania się 

wewnątrz Unii Europejskiej (i nie tylko) spowoduje, że mieszkańcy coraz częściej korzystać będą ze 

wspólnego rynku. Ostatnie lata to etap otwierania się przedsiębiorstw i mieszkańców na kontakty 

międzynarodowe. Kolejne lata to dalsza integracja i tworzenie powiązań korporacyjnych z firmami 

spoza naszego kraju. Rozwój technologii informatycznej i konieczność korzystania z nowych środków 

komunikacji spowoduje, że kontakty z Europą i światem staną się łatwiejsze, tańsze, a co za tym idzie 

bardziej dostępne dla mieszkańców gminy. Zamknięcie gospodarek spowodowane COVID – 19 w 

latach 2020 – 2021 nauczyło wielu przedsiębiorców działać, pomimo utrudnień w przemieszczaniu się. 

Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy, firmy z terenu gminy 

potrafią przystosować się do zmian. Ostatnie lata pokazały, że firmy opierają swoją konkurencyjność 

na szybkim wprowadzaniu zmian w procesie produkcyjnym i organizacyjnym. Dlatego też, aby 

rozwijać gospodarkę gminy należy szczególną uwagę poświęcić edukacji firm i przyszłych 

przedsiębiorców. O ile to możliwe, należy skupić się na budowaniu potencjału nowoczesnej, 

innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy i kontaktach międzynarodowych. Wprowadzenie ruchu 

bezwizowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi pozwala w kolejnych latach budować nowe 

rynki zbytu. To szansa dla lokalnych przedsiębiorców, którą trzeba wykorzystać. 

Należy się również liczyć ze zmianami demograficznymi na terenie całego województwa łódzkiego. W 

gminie Wierzchlas odnotowuje się coraz mniejszą liczbę mieszkańców, taka sama tendencja 

zauważalna jest w powiecie wieluńskim. Strefy gospodarcze będą skupiać się na dużych 

aglomeracjach miejskich, co będzie skutkować marginalizacją mniejszych ośrodków takich jak 

Wierzchlas. Firmy innowacyjne będą więc skupiały się w Łodzi, prawdopodobnie również wokół 

Wielunia. Wpłynie to bezpośrednio na rozwój gminy w kolejnych latach.  

Najbliższa przyszłość to szybki wzrost przepustowości połączeń internetowych. Nastąpi szybki rozwój 

sieci 5G, co spowoduje nową erę w cyfryzacji naszego życia. Szybki transfer danych otworzy 

możliwości do rozwoju nowych firm i rozwój już istniejących nie tylko w branży informatycznej. W 

kolejnych latach w naszych domach, gospodarstwach zagoszczą nowe urządzenia. Połączenie ich z 

siecią informatyczną spowoduje, że samodzielnie podejmować będą decyzje, sterować systemem 

grzewczym, energetycznym. Już dzisiaj coraz częstsze w gminie są samobieżne odkurzacze czy 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 
 

126 
 
 

kosiarki do trawy. Sterować możemy kamerami, piecami. Już niedługo zegarek zmierzy nam tętno, 

puls i prześle wyniki do ośrodka zdrowia. To duże ułatwienie, szczególnie dla ludzi starszych, u 

których konieczne jest częste monitorowanie stanu zdrowia. Rewolucja następuje również w kulturze i 

naszych przyzwyczajeniach. Telewizje zastępują platformy streamingowe, muzyka jest łatwo dostępna 

w Internecie. Przykłady można mnożyć, jednak kolejne lata to szybkie zmiany, które należy 

monitorować i wykorzystywać do rozwoju. Szczególnie chodzi o firmy, które mogą wyznaczać nowe 

zmiany w gospodarce lokalnej. Rozwój kosiarek automatycznych wymaga stworzenia ich serwisu a 

rozwój e-handlu powoduje, iż warto pomyśleć o stworzeniu sklepu internetowego. Jednak w gminie 

ujawnia się jeden problem, na który zwrócić muszą władze gminy w kolejnych latach. Jest to pełny 

dostęp do technologii informacyjnej oraz szybkiego, taniego Internetu. Może więc dojść do sytuacji, iż 

dostęp do szybkiego Internetu warunkować będzie rozwój gospodarczy. Należy dołożyć więc 

wszelkich starań, aby jak najszybciej umożliwić wszystkim mieszkańcom dostęp do szybkiej sieci 

internetowej. Jak pokazują doświadczenia roku 2020/2021 (nauka zdalna w szkołach), w dalszym 

ciągu występują poważne problemy z dostępem do urządzeń i Internetu w gospodarstwach 

domowych. Chodzi głównie o osoby o niższych dochodach. Dlatego wyzwaniem staje się stworzenie 

programu pełnego dostępu do podstawowych usług cyfrowych.  

Innym, silnym trendem w gospodarce będzie rozwój elektromobilności. Szacuje się, że samochody, 

autobusy i inne pojazdy elektryczne będą stawały się coraz tańsze, a co z tym związane również 

coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Do rozwoju elektromobilności z 

pewnością przyczynią się decyzje podejmowane przez lokalne władze, które mogą zachęcać 

mieszkańców, ale również dawać dobry przykład w tym zakresie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 

dla rozwoju elektromobilności w gminie niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, która stanie się 

bodźcem dla miejscowej ludności do wprowadzenia zmian. 

Trend w rozwoju elektromobilności wiązał się będzie bezpośrednio ze zmianami w lokalnej i 

regionalnej gospodarce. Nastąpi wzrost popytu na zakłady mechaniki pojazdowej dostosowane do 

obsługi pojazdów elektrycznych. Zmieni się specyfika tych zakładów. Wykonywanych będzie coraz 

mniej prac mechanicznych, coraz więcej z zakresu zaawansowanej elektroniki i informatyki. Pojazdy 

elektryczne posiadają zaawansowane systemy elektroniczne, które już za kilka lat umożliwią np. jazdę 

autonomiczną. Konieczne jest więc przekwalifikowanie mechaników pojazdowych i przygotowanie 

kadr do obsługi pojazdów napędzanych przez silniki elektryczne. 

Problemem gminy i całego województwa będzie dostęp do wody i okresowe susze. Zjawisko suszy 

jest złożonym procesem zachodzącym w środowisku przyrodniczym. Prowadzi do zmniejszenia 

zasobów wodnych i powolnego wyczerpywania się wód w zlewni. W następstwie suszy 

atmosferycznej pojawia się tzw. susza glebowa. Dalszy brak opadów prowadzi do suszy rolniczej, 

negatywnie wpływającej na produkcję roślinną. Susza to złożony proces, którego konsekwencją jest 

zmniejszenie ilości wody w danym ekosystemie. Główną przyczyną tego zjawiska jest długotrwały 

brak opadów atmosferycznych, połączony często z wyższą temperaturą powietrza, a także cyrkulacją 

powietrza (wiatry), która znacząco zwiększa wysuszanie. Przesuszanie gleby, obniżenie poziomu wód 
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gruntowych oraz zmniejszenie przepływów rzecznych stwarza bezpośrednie zagrożenia gospodarczo-

społeczne i ekonomiczne dla człowieka. Szczególnie narażone jest rolnictwo, gdyż zmniejszają się 

plony roślin uprawnych a zwiększają straty ekonomiczne. Występuje wówczas tzw. „susza 

„gospodarcza”. Całe województwo łódzkie jest w kolejnych latach zagrożone suszą strukturalną. 

Widać to również w gminie Wierzchlas. Na polach uprawnych występuje problem niedoboru wody. W 

całym województwie susze prowadzić będą do zmian gospodarczych i demograficznych. Należy się 

liczyć z pogłębianiem się poziomów warstw wodonośnych i zamieranie ekosystemów na powierzchni. 

Następować będzie stepowienie terenów. Największym wyzwaniem staje się zapewnienie 

nieprzerwanych dostaw wody dla wszystkich mieszkańców. 

Dużą szansą dla gminy jest rozwój funkcji turystycznej. Gmina Wierzchlas położona jest w jednym z 

najatrakcyjniejszych regionów turystycznych województwa łódzkiego, w rejonie Wielkiego Łuku Warty. 

Atrakcje turystyczne gminy związane są głównie z urozmaiconą rzeźbą terenu, gęstą siecią rzeczną, 

rozległymi kompleksami leśnymi oraz obszarami objętymi ochroną (Park Krajobrazowy, NATURA 

2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody). Potencjał turystyczny gminy tworzą także walory 

kulturowe z cennymi stanowiskami archeologicznymi w postaci kurhanów w Przywozie na czele i 

licznymi zabytkami architektury i sztuki, zwłaszcza drewnianego budownictwa sakralnego. Powyższe 

powinno przyciągać coraz większe rzesze turystów. Znajdą oni tutaj piękne krajobrazy, czystą wodę 

oraz urokliwe zakątki. Obecna infrastruktura turystyczna gminy składa się z kilkunastu obiektów 

noclegowych oraz z bogatej sieci znakowanych szlaków. Wskazuje się zatem na wzrost znaczenia 

usług turystyki i rekreacji, w kontekście możliwości polepszenia warunków życia mieszkańców gminy 

Wierzchlas oraz podnoszenia rangi gminy w strukturze całego powiatu. 
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4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy został zawarty w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas i będzie aktualny na lata 2021 -2030. 

Studium przedstawia poglądy i deklaracje na temat kierunków działań podejmowanych przez 

Samorząd dla rozwoju gminy. Przyjmuje się zrównoważony rozwoju obszaru gminy jako podstawę do 

formułowania kierunków zasad i warunków zagospodarowania. Polityka przestrzenna określona w 

dokumencie odpowiada zasadom ustanowionym przepisami prawa, a jednocześnie posiada charakter 

wytycznych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Model struktury 

funkcjonalno – przestrzennej gminy Wierzchlas wpisuje się w Plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa łódzkiego. 

Zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 2030+, 

gmina Wierzchlas została zakwalifikowana do pozostałych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

regionalnym. Obrazuje to poniższy fragment mapy zaczerpnięty z planu. 

Rysunek 6 Pozostałe obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym – fragment rysunku 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego 2030+ za: BPPWŁ 
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Z rysunku wynika, iż gmina Wierzchlas została zakwalifikowana do obszaru nr 7 turystyczny obszar 

funkcjonalny doliny Warty. Zgodnie z planem: „Obszar Doliny Warty rozciąga się wzdłuż dolin rzek 

Warty, Prosny a także częściowo Widawki oraz Neru i wyróżnia się walorami przyrodniczymi i 

kulturowymi, będącymi podstawą rozwoju m.in. turystyki aktywnej, kulturowej i uzdrowiskowej. (…) 

Największymi atutami obszaru są: (…) 

− Dolina Warty predysponowana do rozwoju turystyki aktywnej: kajakowej na rzekach Warcie i 

Widawce, jeździeckiej, z wykorzystaniem ośrodków jazdy konnej i szlaków konnych, 

rowerowej, pieszej, a także przyrodniczej, edukacyjnej i geoturystyki; (…) 

Do najważniejszych wyzwań rozwojowych obszaru zaliczono:  

− słabo rozwiniętą infrastrukturę turystyczną,  

− niewystarczającą promocję dziedzictwa kulturowego i cyklicznych imprez kulturalnych,  

− presję urbanizacyjną na tereny cenne przyrodniczo i obszary zalewowe.” 

Rysunek 7 Potencjał turystyczny gmin w obszarze turystycznym doliny rzecznej Warty w 2016 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego 2030+ za: BPPWŁ 

Zgodnie z powyższym rysunkiem, w Planie obszar koncentracji atrakcji turystycznych, m.in. na 

obszarze gminy Wierzchlas. Wyróżniono to następujące formy turystyki: 

− wybrane obszary cenne przyrodniczo, 

− całoroczne obiekty świadczące usługi hotelarskie, 

− turystykę kulturową, 

− turystykę konną, 

− turystykę wodną. 

 

W Planie przyjęto następującą wizję rozwoju województwa: 

REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE I WIZERUNKOWO, KREATYWNY I KONKURENCYJNY W 

SKALI KRAJU I EUROPY, O NAJLEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, WYRÓŻNIAJĄCY 

SIĘ ATRAKCYJNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ I WYSOKĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA. 

„W „Planie…” jako proces perspektywiczny i długotrwały, wskazuje się również kształtowanie stref 

rozwojowych tworzących strukturę funkcjonalno-przestrzenną województwa, składających się z 

obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym, będących wypadkową zróżnicowanej działalności 

człowieka oraz uwarunkowań środowiskowych. (…) 

W ramach struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu wyodrębniono m.in.:46 

Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury, dysponujące znacznym potencjałem 

środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu do rozwoju i kształtowania funkcji 

turystycznych i rekreacyjnych, charakteryzujące się przeplatającymi się formami zagospodarowania 

charakterystycznymi dla strefy rolnej i rolno-leśnej. Przyjmuje się, że uruchomione i wzmocnione 

czynniki rozwojowe pozwolą na kształtowanie m.in. obszarów turystyki uzdrowiskowej, kulturowej, 

sportowej i aktywnej o znaczeniu ponadlokalnym. Nastąpi rozwój bazy turystycznej i szlaków 

turystycznych, a także funkcji konferencyjno-kongresowej. Podejmowane działania na rzecz rozwoju 

funkcji uzdrowiskowej pozwolą na wykreowanie marki i popytu na usługi balneologiczne, 

uzdrowiskowe i rehabilitacyjne. Budowanie zintegrowanych produktów turystycznych opartych na 

walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych, przyczyni się do wykreowania wizerunku 

regionu jako atrakcyjnego turystycznie. (…) Zwiększenie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności 

 
46 Podkreślono zagadnienia, w które niniejsza strategia rozwoju gminy Wierzchlas wpisuje się bezpośrednio 
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transportowej pozwoli na budowanie spójności terytorialnej regionu i przeciwdziałanie procesom 

peryferyzacji. (…) 

Poza tym, uwzględniając specyficzne uwarunkowania obszarów wiejskich, zakłada się wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich i rozwój rolnictwa ekologicznego pozostałych obszarów wiejskich w 

regionie. Przyjmuje się, że realizacja planowanych założeń w rolnictwie przyczyni się do ochrony 

najlepszych gleb i zachowania ich możliwości produkcyjnych oraz wpływać będzie na racjonalne 

wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Nastąpi poprawa struktury agrarnej wsi, tj. wzrost 

średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, spadek ogólnej liczby gospodarstw oraz podniesienie 

standardów jakościowych, sanitarnych i ochrony środowiska, jak również wzmocnienie ekologicznych 

funkcji obszarów wiejskich. Zakłada się także wykorzystanie potencjału środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwa kulturowego, a także walorów krajobrazowych obszarów wiejskich dla rozwoju funkcji 

turystycznych, w tym uzdrowiskowej, i rekreacji. 

(…) Do najważniejszych i priorytetowych wyzwań w tym zakresie w perspektywie krótkookresowej 

należy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, związany m.in. z racjonalizacją gospodarki odpadami 

i racjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi, oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza. Zakłada się, że podjęte działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej 

mieszkańców regionu, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w gospodarce 

ograniczających wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ograniczenia powstawania i 

składowania odpadów. Priorytetem jest również podjęcie działań zmierzających do poprawy 

efektywności oczyszczania województwa z azbestu. Proekologiczne rozwiązania transportowe, rozwój 

publicznego transportu zbiorowego, rozwój OZE oraz działania rewitalizacyjne w miastach 

ukierunkowane na wprowadzanie rozwiązań niskoemisyjnych i energooszczędnych znacząco 

poprawią jakość powietrza. 

Poza tym, zakłada się, że w perspektywie długookresowej wzrośnie lesistość regionu, zmniejszy się 

powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, nastąpi poprawa jakości wód, w 

szczególności powierzchniowych, oraz zwiększą się ich zasoby, poprawie ulegnie gospodarka wodno-

ściekowa. 

(…) W tym celu zakłada się m.in. kształtowanie sieci unikatowych ośrodków historycznych oraz 

objęcie ochroną najcenniejszych obiektów i obszarów województwa w formie pomników historii i 

parków kulturowych. Zakłada się także, że wybitne dzieła i dorobek współcześnie żyjących pokoleń 

zostaną objęte formą ochrony poprzez uznanie za dobra kultury współczesnej. Działania te, w 

powiązaniu z rozwojem różnych form turystyki i stworzeniem systemu szlaków turystycznych, wpłyną 

bezpośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej województwa oraz przyczynią się do kształtowania 

rozpoznawalnej marki turystycznej regionu. (…)” 

 

W planie zapisano, iż „Dla pozostałych obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym przyjmuje 

się cele strategiczne oraz strategiczne kierunki działań wskazane w „Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2020”. 
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Określono CEL SZCZEGÓŁOWY IX dla obszarów funkcjonalnych: REGION EFEKTYWNIE 

WYKORZYSTUJĄCY ENDOGENICZNY POTENCJAŁ ROZWOJOWY NA RZECZ 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 

Zakłada się, że w celu równoważenia rozwoju i kształtowania harmonijnych struktur funkcjonalno-

przestrzennych, działania prorozwojowe we wszystkich obszarach funkcjonalnych będą prowadzone 

zgodnie ze wskazanymi zasadami zagospodarowania i kształtowania przestrzeni wpływającymi na ład 

przestrzenny oraz wzmocnienie atutów rozwojowych: 

1. zachowanie czytelnych granic między obszarami zabudowy a terenami otwartymi, 

2. unikanie pasmowego rozwoju zabudowy wzdłuż tranzytowych ciągów komunikacyjnych, 

3. ograniczanie urbanizacji na terenach, które nie znajdują się w zasięgu obsługi publicznym 

transportem zbiorowym, 

4. ograniczanie urbanizacji na terenach, które nie mają możliwości do objęcia zbiorczymi systemami 

infrastruktury technicznej, 

5. ograniczanie urbanizacji na terenach pełniących funkcje korytarzy przewietrzających, 

6. ograniczanie urbanizacji na terenach o ryzyku wystąpienia naturalnych i antropogenicznych 

zagrożeń środowiska m.in. szczególnego zagrożenia powodzią w miastach, wystąpienia poważnych 

awarii oraz ryzyka związanego z ustanowionymi obszarami ograniczonego użytkowania itd., oraz 

zakaz urbanizacji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią poza obszarami miejskimi, 

7. ograniczanie negatywnej ingerencji w tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo, 

8. kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych z poszanowaniem atutów lokalizacyjnych 

wynikających z ukształtowania terenu i walorów krajobrazowych, 

9. ochrona i kształtowanie osi widokowych, dominant przestrzennych, sylwet, panoram wraz z 

przedpolami ekspozycji, 

10. ograniczanie lokalizacji i eliminacja przestrzennych elementów dysharmonijnych z krajobrazem 

(m.in. reklam, obiektów obcych kulturowo), 

11. kształtowanie struktur obszarów zabytkowych z poszanowaniem autentyzmu i integralności,  

12. kształtowanie struktur mieszkaniowych wraz z zapleczem podstawowych usług publicznych, 

13. lokalizacja terenów zieleni urządzonej jako integralnej części struktur funkcjonalno-przestrzennych, 

14. powiązanie systemów zieleni miejskiej z ponadlokalnym systemem przyrodniczym, 

15. lokalizacja elementów retencjonujących wodę jako integralnych części struktur 

funkcjonalnoprzestrzennych, 

16. ograniczanie negatywnego oddziaływania elementów infrastrukturalnych na struktury 

funkcjonalnoprzestrzenne, 

17. sytuowanie elementów infrastrukturalnych we wspólnych korytarzach, 

18. rozwój rozdzielczych i dystrybucyjnych sieci infrastrukturalnych: gazowych, ciepłowniczych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych w zasięgu strefy racjonalnego rozwoju sieci.  

 

CELE STRATEGICZNE I STRATEGICZNE KIERUNKI DZIAŁAŃ47 

 
47Podkreślono szczególnie istotne z perspektywy rozwoju gminy Wierzchlas 
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IX. 4 OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN RZECZNYCH PILICY, WARTY I BZURY – obszary rozwoju 

turystyki uzdrowiskowej, konferencyjnej, sportowej i aktywnej o znaczeniu ponadlokalnym, 

wykorzystujące endogeniczny potencjał środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, 

kształtowane poprzez wspieranie działań na rzecz:  

IX.4.1. rozwoju turystyki aktywnej, rekreacyjnej, sportowej i geoturystyki oraz bazy turystycznej, w tym 

agroturystyki;  

IX.4.2. rozbudowy szlaków turystycznych;  

IX.4.3. rozwoju funkcji konferencyjno-kongresowej;  

IX.4.4. wykreowania marki i popytu na usługi balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne;  

IX.4.5. budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i 

przyrodniczych, w tym geologicznych, oraz kultywowaniu tradycji;  

IX.4.6. wykreowania wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie; 

IX.4.7. poprawy czystości wód Zalewu Sulejowskiego i Zbiornika Jeziorsko oraz terenów leśnych; 

IX.4.8. wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; 

IX.4.9. zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej; 

IX.4.10. rozwoju ponadregionalnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych o wymiarze 

ponadregionalnym. 

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wierzchlas: 

„W zakresie osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego dla gminy Wierzchlas ustala się następujące 

kierunki rozwoju: 

− uzupełnienia istniejącej zabudowy; 

− dopuszczenie przekształceń funkcji pierwotnych (zabudowy zagrodowej) do funkcji usług 

lokalnych lub zabudowy mieszkaniowej; 

− kształtowanie nowej zabudowy w ramach strefy dopuszczalnego zainwestowania – tworzenie 

zabudowy zwartej (wypełnianie luk, enklaw, realizacja zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów zainwestowanych wzdłuż istniejących dróg); 

− uzupełnienie niezbędnego zakresu usług podstawowych. 

Dla nowo lokalizowanej zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej ustala się: 

1) realizację nowej zabudowy o formie architektonicznej uzasadnionej historycznie, nawiązującej 

do istniejącej zabudowy miejscowości, z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla lokalnej 

zabudowy; 

2) realizację obiektów z pokryciem dachu ceramicznym lub z materiałów o fakturze i barwie 

odpowiadającej pokryciu ceramicznemu oraz z materiałów naturalnych, kształtowaniem połaci 

dachowych regularnym, symetrycznym; 

3) realizację zabudowy o zbliżonej kubaturze, wysokości, geometrii dachu oraz układzie 

względem głównych ciągów komunikacyjnych w obrębie jednostek planistycznych; 

4) ograniczanie możliwości realizacji indywidualnych wjazdów z terenów położonych przy 

drogach wojewódzkich – włączeń należy dokonywać poprzez drogi dojazdowe. 
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(…) 

Funkcja usługowa na terenie gminy Wierzchlas powinna się rozwijać w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców. W każdej miejscowości powinien być zapewniony dostęp do usług handlu. Oprócz 

wydzielonych terenów pod usługi dopuszcza się lokalizowanie usług wśród zabudowy mieszkaniowej. 

(..) 

Innym aspektem funkcji usługowej, godnym podkreślenia, jest funkcja turystyczna. Ekologiczny rozwój 

turystyki powinien być głównie nastawiony na budowę małych ośrodków dla turystów poszukujących 

spokoju i odosobnienie oraz kontaktu z naturą. Ten kierunek, zgodny z ideą ekorozwoju, zakłada 

unikanie degradacji walorów przyrodniczych. Teren gminy predysponowany jest do rozwoju 

aktywizacji ekoturystycznej w postaci agroturystyki i turystyki wiejskiej. 

Biorąc pod uwagę zasoby przyrodniczo – krajobrazowe regionu oczekuje się rozwoju następujących 

form ekoturystyki: krajoznawcza, kulturowa, religijna, rekreacyjna weekendowa oraz turystyka 

specjalistyczna. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele należy przede wszystkim: 

- zainwestować w budowę nowych funkcjonalnych obiektów sportowo – rekreacyjnych; 

- przygotować nową bazę noclegową i gastronomiczną, zwłaszcza w większych wsiach; 

- przygotować zabytki kultury i przyrody na przyjęcie turystów poprzez: urządzenie parkingów, 

ogrodzenia oraz inne działania zależne od specyfiki miejsca; 

- uzgodnić z właścicielami zbiorników wodnych zasady bezkolizyjnego użytkowania 

turystycznego; 

- zorganizować tereny do liniowej i obszarowej penetracji turystycznej na przyjęcie 

wypoczywających: pola biwakowe, wiaty, punkty widokowe, stanowiska do łowienia ryb, ambony; 

- oznakować dodatkową sieć szlaków dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz ścieżek 

przyrodniczo – dydaktycznych i powiązać ją z istniejącą siecią znakowanych tras w sąsiednich 

gminach. 

Walory przyrodnicze regionu powinny wpłynąć na rozbudowę infrastruktury turystycznej, szczególnie 

bazy noclegowo – gastronomicznej. Równie istotne jest stałe zwiększanie standardu istniejących 

obiektów. Aby wykorzystać istniejący potencjał obiektów należy doskonalić ich standard, dostosować 

infrastrukturę do wymogów architektonicznych, ekologicznych oraz ogólnych uwarunkowań ładu 

przestrzennego. 

(…) 

Ochrona powietrza 

W celu obniżenia negatywnego wpływu emisji zanieczyszczeń do powietrza należy: 

− preferować stosowanie do celów grzewczych urządzeń grzewczych wykorzystujących w 

szczególności: energię elektryczną, gaz i paliwa ekologiczne, z zastosowaniem technologii o 

wysokiej sprawności grzewczej i jak najniższej emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 

− wprowadzić alternatywne, ekologiczne systemy wytwarzania ciepła i energii (kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, kotłownie na biomasę: zrębki wierzby energetycznej itd.); 

− poprawić stan techniczny dróg, w celu zmniejszenia emisji spalin; 

− prowadzić akcję edukacyjną i informacyjną dla mieszkańców gminy o aktualnych, korzystnych 

dla środowiska systemach spalania paliw; 
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− egzekwować utrzymywanie czystości dróg przez rolników i firmy nawożące na ich 

nawierzchnię błoto oraz inne zanieczyszczenia powodujące po wysuszeniu intensywne 

pylenie; 

− tworzyć naturalne bariery izolacyjne (bufory zanieczyszczeń) wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

promować i zwiększać atrakcyjność zbiorowych i proekologicznych środków transportu. 

Ochrona wód powierzchniowych 

Wody powierzchniowe należy chronić przed zanieczyszczeniem w sposób kompleksowy zgodnie z 

najnowszymi technologiami i obowiązującymi przepisami z wykorzystaniem istniejących obiektów 

infrastruktury technicznej. Aby to osiągnąć należy:  

− uregulować gospodarkę ściekową tego obszaru poprzez modernizację i rozwój systemów 

kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; 

− koryta rzek i ich brzegi zachować bez zmian, zaś w przypadku koniecznej regulacji brzegów 

stosować materiały i formy obudowy zharmonizowane z otoczeniem; 

− zachować w pełni ciągi zieleni łęgowej wzdłuż brzegów rzek; 

− modernizować obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę; 

− prowadzić edukację ekologiczną w zakresie oszczędzania wody; 

− stosować kodeks dobrych praktyk rolniczych i planów nawozowych; 

− ograniczyć rolnicze użytkowanie gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków 

wodnych; 

− kontrolować postępowania z nawozami naturalnymi (gnojowica, obornik); 

− likwidować nielegalne zrzuty ścieków komunalnych do wód lub ziemi; 

− promowanie wykorzystania dostępnych zasobów czystych wód powierzchniowych do 

wykorzystania w procesach niewymagających wód podziemnych (np. hydrotransport, prace 

porządkowe, podlewanie zieleni). 

Ponadto należy prowadzić właściwą eksploatację, modernizację, konserwację a także odbudowę 

systemu urządzeń melioracji wodnych na obszarze gminy. 

(…) 

Określa się następujące kierunki rozwoju układu komunikacyjnego gminy Wierzchlas: 

− rozbudowa DW nr 486; 

− modernizacje i przebudowy dróg powiatowych i gminnych; 

− dostosowanie parametrów jezdni i nośności nawierzchni dróg powiatowych i gminnych do 

ruchu ciężkiego i pojazdów rolniczych; 

− sukcesywne zastępowanie nawierzchni gruntowej na bitumiczną na drogach gminnych; 

− budowa dróg wewnętrznych do obsługi poszczególnych posesji oraz dojazdów do użytków 

rolnych; 

− budowa chodników dla ruchu pieszego i rowerowego; 

− budowa zatok autobusowych; 

− monitoring natężenia hałasu emitowanego przez pojazdy. 

(…) 
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Dopuszcza się lokalizowanie ścieżek i tras rowerowych na terenie gminy, które docelowo powinny 

stanowić ważny element uzupełniający drogowy układ komunikacyjny i system tras turystycznych. 

Obecnie przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym: Szlak 

Bursztynowy, szlak wodny Warty, Nadwarciański Szlak Rowerowy, a także szereg znakowanych tras 

turystycznych (piesze, rowerowe, wodne). Wybrane, ważniejsze szlaki zostały zobrazowane na 

rysunku studium. 

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi ruchu samochodowego należy zapewnić rozwój systemu 

parkingów i miejsc obsługi. Niniejsze studium dopuszcza lokalizację parkingów w terenach zabudowy, 

zarówno w postaci wydzielonych terenów, jak i towarzyszących miejsc parkingowych. W tym celu 

ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych dla poszczególnych funkcji terenu: 

- 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej, 

- 1 miejsce parkingowe na każde 50m2 powierzchni użytkowej w zabudowie usługowej i 

produkcyjnej lub 1 miejsce parkingowe na 5 użytkowników jednocześnie. 

(…) 

Ustala się ogólne zasady zaopatrzenia w wodę: 

− zaopatrzenie w wodę dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z 

ujęć wody z zachowaniem istniejących systemów wodociągowych z dalszą ich rozbudową i 

utrzymaniem; 

− zaopatrzenie w wodę rozdzielczą siecią wodociągową prowadzoną w liniach 

rozgraniczających dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych, pod 

warunkiem uzgodnienia prowadzenia sieci z odpowiednim zarządzającym drogą na 

warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

− w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się korzystanie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia 

w wodę; 

− dopuszcza się prowadzenie sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg w uzgodnieniu z 

właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci w 

sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji; 

− rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych 

uzgodnionych z administratorem; 

− obowiązek zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych ujęć wody na całym 

obszarze gminy. 

(…) 

Ustala się ogólne zasady odprowadzania i oczyszczenia ścieków bytowych i komunalnych: 

− zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz 

wód podziemnych; 

− docelową realizację sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków na 

terenach przewidywanych do zbiorowego rozwiązania gospodarki ściekowej; 

− na terenach dla których rezygnuje się z wyposażenia w sieć kanalizacyjną ze względów 

technicznych lub ekonomicznych, w tym terenach zlokalizowanych poza zwartymi układami 
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miejscowości, ustala się lokalne lub indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej, w tym 

lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków dla poszczególnych budynków lub zespołów 

budynków; 

− dla nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę 

szczelnych bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych; 

− dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic lub dróg 

w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad 

dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji; 

− rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejącej i planowanej 

zabudowy z zachowaniem odległości od innych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację 

zbiorczych kolektorów kanalizacyjnych z zachowaniem odległości od budynków zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

− dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do cieków wód powierzchniowych, lokalną 

siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych przez zarządcę cieku. 

(…) 

Ustala się ogólne zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

− zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej lub odnawialnych źródeł energii w 

zakresie instalacji solarnych na budynkach oraz z elektrowni wodnych; 

− rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według 

technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci; 

− w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami 

elektroenergetycznymi dopuszcza się ich przebudowę; 

− dopuszcza się budowę stacji transformatorowych; 

− dopuszcza się ustalanie strefy technicznej ograniczonego użytkowania umożliwiającą 

eksploatację sieci z uwzględnieniem dojazdu, wzdłuż przebiegu napowietrznej linii 

elektroenergetycznej wysokiego i średniego napięcia. 

(…) 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się docelowo zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne 

i grupowe instalacje z preferencją dla urządzeń grzewczych wykorzystujących w szczególności: 

energię elektryczną, gaz i paliwa ekologiczne, z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności 

grzewczej i jak najniższej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz dla niekonwencjonalnych źródeł 

energii (…). 

 

Synteza ustaleń studium 

Z zakresu rozwoju funkcjonalnego: 

1) Dla funkcji rolniczej: uprawy polowe z uwzględnieniem funkcji alternatywnych, takich jak usługi 

agroturystyki. 

2) Dla funkcji przemysłowej: rozwój terenów produkcyjnych w oparciu o tereny produkcyjno-

usługowe oraz tereny eksploatacji surowców. 
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3) Dla gospodarki leśnej: zaleca się zalesienie nieużytków i uporządkowanie areałów leśnych, 

zalesianie gruntów rolnych słabych klas bonitacyjnych. 

4) Dla funkcji usługowej: proponuje się zachowanie rezerw pod budownictwo usługowe, rozwój 

lokalnych ośrodków usługowych z nastawieniem na obsługę mieszkańców, a także rozwój bazy 

usługowo-turystycznej. 

5) Dla funkcji mieszkaniowej: zaleca się zachowanie rezerw terenowych pod rozwój tej funkcji we 

wszystkich podjednostkach osadniczych, podwyższenie jakości mieszkań komunalnych, uzupełnienie 

istniejącej zabudowy, przy zachowaniu wysokiej jakości architektury, spójnej z charakterem 

historycznej zabudowy. 

6) Dla funkcji turystycznej: rozwój funkcji w oparciu o istniejące walory kulturowe i przyrodnicze, 

wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów cennych kulturowo, wykorzystanie dolin rzek i 

terenów leśnych. 

 

Z zakresu ochrony środowiska i jego zasobów: 

1) Ochroną obejmuje się ustanowione na terenie gminy formy ochrony przyrody, a także 

pozostałe elementy środowiska przyrodniczego. 

2) Proponuje się stosowanie zabiegów minimalizujących negatywny wpływ na powietrze 

atmosferyczne, wody powierzchniowe, gleby oraz oddziaływanie hałasu, promieniowania 

elektromagnetycznego. 

3) Prowadzenie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów surowców 

mineralnych i wód podziemnych. 

 

Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) Ochroną objęte są: obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, stanowiska 

archeologiczne wpisane do rejestru i wykazu zabytków, obiekty objęte gminną ewidencją zabytków. 

2) Podtrzymuje się ustaloną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ochronę 

w strefach konserwatorskich. 

 

Z zakresu zagospodarowania i użytkowania terenu: 

1) Infrastruktura komunikacyjna: 

- poprawa stanu technicznego dróg poprzez modernizację; 

- szczegółowe rozwiązania komunikacyjne oraz modernizacje drogi wojewódzkiej, dróg 

powiatowych i gminnych; 

2) Infrastruktura techniczna: 

- uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej; 

- prowadzenie gospodarki odpadami w oparciu o założenia planu gospodarki odpadami; 

- inwestycje związane z budową i modernizacją stacji i linii energetycznych na terenie gminy; 

- rozwój systemów telekomunikacyjnych. 

- preferowanie ekologicznych źródeł energii cieplnej. 
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Z zakresu kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

1) Ukierunkowanie na rolnictwo polowe, z alternatywnym rozwojem agroturystyki. 

2) Racjonalna gospodarka leśna. 

3) Dopuszczenie zwiększenia lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów najniższych klas 

bonitacyjnych oraz nieużytków.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 
 

140 
 
 

5. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i 

prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

 

Przeanalizowano zagospodarowanie przestrzenne niektórych, bardziej zróżnicowanych 

miejscowości gminy Wierzchlas. Wnioski przedstawiono poniżej. 

 

Toporów 

Toporów to miejscowość położona we wschodniej części gminy. Co ciekawe, dawniej posiadała prawa 

miejskie. Leży nad Wartą w obrębie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, oddzielona jest od 

Kamionu mostem na rzece. Toporów (Zdrganie, Zdrgań) uzyskał lokację miejską w 1490 roku, 

zdegradowany został przed 1673 rokiem. 

Na rozdrożu, w pobliżu mostu stoi współczesny kościół parafialny Przemienienia Pańskiego 

(poświęcenie w 1990 r.), w którym znajduje się godny zauważenia obraz art. malarza Jerzego Dudy-

Gracza o powierzchni 25 m², na 6 zestawionych ze sobą płótnach. Obraz nosi tytuł "Przemienienie 

Pańskie", został namalowany w 1995 r. i podarowany parafii. Na plebanii artysta zostawił także obraz 

przedstawiający Częstochowską Madonnę. Z tyłu obrazu jest napis: „Z prośbą o modlitwę - Jerzy 

Duda-Gracz”. Artysta przez wiele lat był uczestnikiem plenerów malarskich, urządzanych corocznie w 

sąsiednim Kamionie przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu. 

Fotografia 7. Centrum miejscowości Toporów 

 
Źródło: Fotografia własna 

Toporów jest miejscowością zorientowaną ku centrum. Centrum stanowi Kościół Parafialny wraz z 

placem. Centrum jest zagospodarowane i odpowiada charakterowi zabudowy. Dziś to jedna z 

najładniejszych miejscowości gminy Wierzchlas. Położona jest wzdłuż rzeki Warty, posiada złożoną 
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strukturę funkcjonalną, ulice. Znajdują się tu sklepy, szkoła. Jednak podstawowa funkcja, to funkcja 

mieszkaniowa. Niezwykłe walory krajobrazowe przyczyniają się do osiedlania się tu wielu osób z 

Wielunia, wiele domów ma charakter wypoczynkowy i zamieszkiwanych jest okresowo.  

W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa, która posiada pełną bazę sportowo – rekreacyjną.  

Fotografia 8. Szkoła Podstawowa w Toporowie 

 
Źródło: Fotografia własna 

Wskazuje się więc na rozwój funkcji mieszkaniowych i turystycznych. Konieczny jest rozwój funkcji 

turystycznych w całej wschodniej części gminy. Toporów stać się może centrum usług dla turystyki. 

Konieczne jest wydłużenie sezonu turystycznego poprzez budowę całorocznych produktów 

turystycznych nie tylko w Toporowie, ale wzdłuż rzeki Warty.  

 

Kamion 

Miejscowość Kamion połączona jest funkcjonalnie z Toporowem. Obie miejscowości dzieli most na 

rzece Warcie. Kamion, podobnie jak Toporów, posiadał prawa miejskie w latach 1462 – 1583. W 

Kamionie znajduje się mały rynek i układ ulicowy. Wieś stanowi centrum lokalnego ruchu 

turystycznego gminy Wierzchlas. Na wysokim brzegu Warty znajduje się szereg ośrodków 

wypoczynkowych. Za czasów istnienia drugiego województwa sieradzkiego odbywały i nadal 

odbywają się tu coroczne plenery plastyczne dla artystów z całej Polski pod nazwą "Gdzieś w środku 

Polski". 

Podobnie jak Toporów, Kamion posiada charakter mieszkaniowy z ograniczoną czasowo funkcją 

turystyczną. Przepiękne położenie przyciąga tu mieszkańców innych gmin i miast regionu, którzy 

znajdują tu spokój i wspaniałe warunki do rozwoju. Sąsiedztwo Toporowa umożliwia łatwy dostęp do 

szkoły, sklepów. Ruch pojazdów przez miejscowość jest niewielki.  



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 
 

142 
 
 

Fotografia 9. Most dzielący miejscowości Toporów i Kamion 

 
Źródło: Fotografia własna 

Fotografia 10. Miejscowość Kamion - położenie wzdłuż rzeki Warty 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

Mierzyce 

Jest to duża miejscowość, znana od 1377 r., w której funkcjonuje około 230 gospodarstw domowych. 

Niegdyś były tu czynne fabryka papieru i smolarnia. Do 1954 roku istniała gmina Mierzyce. W latach 

1975 - 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. W pobliżu 

cmentarza istniało tu założenie dworskie, a właściciele słynęli z wysokiego poziomu gospodarki rolnej. 
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Po dworze pozostała ruina, a park o pow. 3 ha zachował się tylko częściowo. Ocalało kilka białych 

topoli, lipy, wiązy, kasztanowce, akacje. We wsi kultywuje się jeszcze hafciarstwo, tkactwo, ozdabia 

się pisanki. W miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzycach, które zawiązało się w 

2010roku. Stowarzyszenie uczestniczy głównie w imprezach o charakterze obrzędowo-kulturalnym 

integrującym mieszkańców i organizacje społeczne. Posiada swoje tradycje kulinarne, które są 

kultywowane. 

Miejscowość to typowa ulicówka, nie posiada funkcji turystycznych. Centrum jest słabo wykształcone. 

obiekty handlowe (również dyskont), usługowe, kościół znajdują się przy głównej drodze. W 

miejscowości znajduje się szkoła podstawowa z pełną infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Planuje 

się utrzymanie funkcji mieszkaniowej, gospodarczej, rolnej. W dalszym ciągu część mieszkańców 

miejscowości zajmuje się rolnictwem i przetwórstwem. Kultywowane są tradycje kulinarne oparte na 

produktach rolnych.  

Fotografia 11. Miejscowość Mierzyce 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

Kraszkowice 

Miejscowość leży przy drodze wojewódzkiej nr 486 z Wielunia do Działoszyna, dlatego też ruch 

pojazdów wszelkiego typu jest tu duży. Przez centrum miejscowości przejeżdża wiele pojazdów 

ciężarowych, co stanowi duże utrudnienie dla mieszkańców. Z tego powodu wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nie powstaje wiele nowych domów.  
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Fotografia 12. Droga wojewódzka nr 486 w miejscowości Kraszkowice 

 
Źródło: Fotografia własna 

Kraszkowice to duża, wielodrożnicowa wieś (ponad 250 gospodarstw domowych) znana od 1414 r. W 

XVIII w. istniała tu szkoła parafialna podległa Komisji Edukacji Narodowej. Pośrodku drogi, w centrum 

wsi, stoi murowana kaplica z XIX w. pw. św. Anny. Jest to budowla na planie kwadratu z wystającą 

absydą, z dobudowaną później dzwonnicą. We wsi i okolicy znajduje się zespół kapliczek i krzyży 

ufundowanych przez rodzinę Stępniów na początku XX w. Drewniany pałacyk myśliwski, zbudowany 

w 1933 r., użytkowany był przez szkołę podstawową. Otacza go park o pow. 2 ha. W parku znajduje 

się aleja z 50 ponad 100-letnich lip o obwodzie 2-3 m. Ponadto okazałe świerki, żywotniki, modrzewie, 

sosny, dęby, klony, kasztanowce, robinie akacjowe i orzechy włoskie. Od 2004 roku pałacyk myśliwski 

wraz z parkiem należy do osoby prywatnej. 
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Fotografia 13. Miejscowość Kraszkowice - kaplica przedziela pasy drogi wojewódzkiej 

 
Źródło: Fotografia własna 

Miejscowość jest duża i posiada pełen dostęp do punktów handlowych, usługowych, piekarni, apteki. 

Znajduje się tu również szkoła podstawowa. W miejscowości prowadzona jest działalność 

gospodarcza. Funkcja rolnicza powoli traci na znaczeniu, jednak powstają coraz nowocześniejsze 

gospodarstwa rolne. W strategii planuje się zachowanie dotychczasowych funkcji miejscowości ze 

szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej.  

Fotografia 14. Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach 

 
Źródło: Fotografia własna 
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Wierzchlas 

To typowa wieś wielodrożnicowa, bez wykształconego centrum. Miejscowość leży przy drodze 

wojewódzkiej nr 486 z Wielunia do Działoszyna. Miejscowość jest siedzibą gminy Wierzchlas. Wieś 

jest znana od 1323 r. Należała w XI-XII w. do kasztelanii rudzkiej. Z tego okresu znaleziono tu cenny 

zabytek sztuki romańskiej - misę z bogatą ornamentacją używaną w czasie uroczystości kościelnych 

(w Muzeum w Wieluniu). 

W miejscowości znajduje się Urząd Gminy, parafia, szkoła podstawowa. Funkcjonują tu liczne punkty 

usługowe, handlowe. Również tutaj znacznym problemem jest duży ruch pojazdów wszelkiego typu 

drogą wojewódzką nr 486. Nie przewiduje się zmiany funkcji miejscowości. Pozostanie to funkcja 

administracyjna i mieszkaniowa.  

Fotografia 15. Miejscowość Wierzchlas 

 
Źródło: Fotografia własna 

 

Krzeczów 

Jest to miejscowość letniskowa położona po obu stronach Warty w północnej części Załęczańskiego 

Parku Krajobrazowego, przy drodze wojewódzkiej nr 486 z Wielunia do Działoszyna. Biegnie tędy 

granica dużych regionów geograficznych: Niziny Południowowielkoposkiej i Wyżyny Krakowsko-

Wieluńskiej. Jest jedną z najciekawszych pod względem turystycznych miejscowości w gminie 

Wierzchlas. Teren niegdyś był atrakcyjny ze względu na tereny leśne i nadrzeczne, nadające się na 

obozowiska i biwaki. Ok. 500 m na pn. zaczyna się wysoka skarpa nadrzeczna, porośnięta sosnowym 

lasem. Niestety znajdujące się tu ośrodki turystyczne zostały w większości zamknięte, a dostęp do pó l 

biwakowych mocno ograniczony. Rozwój funkcji turystycznych został więc zahamowany.  



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 
 

147 
 
 

W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa, sklepy. Dominuje tu funkcja mieszkaniowa. W 

strategii przewiduje się przywrócenie w tym miejscu funkcji turystycznych. Zakątek ten należy do 

najpiękniejszych w dolinie Warty. Tu nagrywano początkowe sceny filmu "Nad Niemnem". 

Fotografia 16. Miejscowość Krzeczów 

 
Źródło: Fotografia własna 

Fotografia 17. Krzeczów - droga wojewódzka w stronę Wielunia 

 
Źródło: Fotografia własna 
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Rekomendacje do obszaru objętego strategią to:  

− na terenach do wykorzystania na potrzeby turystki krajobrazowej oraz wykorzystania terenów 

leśnych należy rozwijać funkcję turystyczną. Niezwykle ważnym elementem będzie rozwój 

turystyki weekendowej i jednodniowej dla mieszkańców: Wielunia, Sieradza, Częstochowy. 

− w związku z faktem, że na terenie całej gminy rozwija się funkcja mieszkalna, kompleksowych 

rozwiązań wymaga całość gospodarki wodno – ściekowej i zapewnienie wszystkim 

mieszkańcom dostępu do podstawowych usług publicznych,  

− wykorzystanie terenu gminy dla rozwoju usług turystycznych jest uzależnione od współpracy z 

innymi gminami: Wieluń, Pątnów, Osjaków, Konopnica. 

− kształtowanie zieleni m.in. poprzez powiązanie z usługami sportu i rekreacji, 

− budowa podstawowej infrastruktury dla turystyki rowerowej,  

− zwiększenie udziału zieleni w centrach miejscowości, 

− podnoszenie jakości życia i zamieszkania, 

− dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej (przedszkola, szkoły, place zabaw, 

skwery) i możliwie pełnej dostępności infrastruktury technicznej,  

− uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie 

ruchu samochodowego, dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu 

pieszego, 

− dobra organizacja miejsc parkingowych przy kluczowych obiektach, 

− kształtowanie struktury przestrzennej uwypuklające i wzmacniające znaczenie istniejących 

obiektów o ważnych funkcjach lokalnych i ponadlokalnych, 

− rozwój stref inwestycyjnych, 

− rozwój wydzielonych dróg i pasów dla rowerów w całej gminie, 

− opracowanie systemu komunikacyjnego wspierającego transport niskoemisyjny (również 

elektromobilność), 

− połączenie wszystkich części gminy z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Miasta Wielunia,  

− ochrona i pielęgnacja centrum miejscowości (zachowanie kultury regionu), 

− tworzenie stref rozwoju energetyki odnawialnej (elektrownie solarne, wiatrowej), 

− wyznaczenie miejscowości celem stworzenia tzw. wiosek energetycznych.  

 

 

 

Wszystkie projekty inwestycyjne zostały zamieszczone i opisane w rozdziale 7. 
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6. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym 

 

Przeprowadzona diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Wierzchlas wraz z 

przeprowadzonym badaniem ankietowym oraz danymi zebranymi na spotkaniach, pozwoliły wskazać 

obszary działalności gminy, które powinny zostać wsparte w celu jej dalszego rozwoju. Poniżej 

wyznaczono zatem cele strategiczne i operacyjne oraz przyporządkowano im konkretne działania, 

które mają pomóc w osiągnięciu założeń. Cele stanowią narzędzie kreacji sytuacji społeczno-

gospodarczo-przestrzennej gminy Wierzchlas do roku 2030. 

CELE STRATEGICZNE CELE OPERACYJNE 

Cel 1 

Kompleksowa infrastruktura 
techniczna dla rozwoju 
przedsiębiorczości oraz poprawa 
funkcjonalności gminy Wierzchlas 

1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez 
zwiększenie dostępności i funkcjonalności infrastruktury - 
poprawa jakości infrastruktury technicznej. 

1.2 Wsparcie inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku 
oraz atrakcyjności gminy 

Cel 2 

Ochrona środowiska naturalnego 
gminy Wierzchlas, adaptacja do 
zmian klimatu oraz kształtowanie 
ładu przestrzennego gminy 

2.1.Poprawa jakości powietrza 

2.2.Uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz 
ochrona wód, gleb i ekosystemów przed zanieczyszczeniem  

2.3 Racjonalne zarządzanie gospodarką odpadami 

2.4 Rozwój turystyki z zachowaniem dbałości o środowisko 
przyrodnicze 

2.5 Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych 

Cel 3  

Kreatywna, otwarta i innowacyjna 
społeczność lokalna oraz 
skuteczna administracja publiczna 

3.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 

3.2. Rozwój kultury, sportu i rekreacji oraz zwiększenie ich 
dostępności dla wszystkich grup społecznych 

3.3 Gospodarne i efektywne zarządzanie gminą 

3.4 Zadbanie o stan techniczny obiektów użytku publicznego 
służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społecznych 
mieszkańców 

3.5 Dostosowanie obiektów użytku publicznego dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

3.6 Rozwój oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz 
odpowiedniej infrastruktury 

3.7 Wspieranie rozwoju form spędzania wolnego czasu na 
terenie gminy, mające na celu budowanie i wzmacnianie więzi 
społecznych 

 

CEL STRATEGICZNY 1: 

Kompleksowa infrastruktura techniczna dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa 

funkcjonalności gminy Wierzchlas 

Największe potrzeby gminy Wierzchlas skoncentrowane są wokół infrastruktury technicznej, która 

niezbędna jest dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie. Niezbędne są zatem inwestycje w zakresie 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, a także okołodrogowej. Szczególną uwagę należy 
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również zwrócić w kierunku działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, ale jednocześnie 

podnoszących atrakcyjność gminy w oczach inwestorów, takich jak odnawialne źródła energii. 

Dążenie do rozwoju gminy wymaga również działań, które podniosą jej funkcjonalność. Z pewnością 

do przedsięwzięć tych zaliczyć można inwestycje w budynki użyteczności publicznej, obszary użytku 

publicznego, a także otwarcie się na nowe trendy, do których z pewnością należy elektromobilność. 

Wszystkie działania muszą być podejmowane w zgodzie z ładem przestrzennym, aby zapobiec 

niezrównoważonemu rozwojowi urbanistycznemu. Działania z zakresu infrastruktury i planowania 

przestrzennego mają za zadanie polepszenie jakości życia mieszkańców, ale także stworzenie jak 

najlepszych warunków dla przedsiębiorców - obecnych i potencjalnych. Określono zatem następujące 

przykłady działań dla celu strategicznego 1 i przyporządkowanym mu celom operacyjnym: 

CEL STRATEGICZNY 1: 

Kompleksowa infrastruktura techniczna dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa funkcjonalności 
gminy Wierzchlas 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

1.1 Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
gospodarczego 
poprzez zwiększenie 
dostępności i 
funkcjonalności 
infrastruktury - 
poprawa jakości 
infrastruktury 
technicznej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wierzchlas oraz budowa podłączeń 
kanalizacyjnych 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie 

Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w gminie 
Wierzchlas 

Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz innych dróg na obszarze gminy 
Wierzchlas 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Wierzchlas 

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych 

Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Gminy 

1.2 Wsparcie 
inicjatyw mających na 
celu poprawę 
wizerunku oraz 
atrakcyjności gminy 

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Wierzchlas, rozbudowa sieci technicznej i 
oświetlenia 

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – likwidacja barier 
architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Wierzchlas wraz z integracją 
istniejących ścieżek i szlaków turystycznych 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Wierzchlas 

Poprawa estetyki elewacji budynków użyteczności publicznej oraz remonty i 
modernizacje pomieszczeń i budynków oświatowych w gminie Wierzchlas 

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie 
Wierzchlas 

Rewitalizacja, zagospodarowanie i poprawa estetyki parków i skwerów oraz poprawa 
jakości, funkcjonalności i dostępności istniejących przestrzeni publicznych 

Wspieranie organizacji pozarządowych 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach oraz wsparcie 
edukacji przedszkolnej w gminie Wierzchlas 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 
 

151 
 
 

CEL STRATEGICZNY 1: 

Kompleksowa infrastruktura techniczna dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa funkcjonalności 
gminy Wierzchlas 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

Budowa żłobka w gminie Wierzchlas 

Wsparcie jednostek OSP poprzez modernizacje strażnic, zakup sprzętów i 
wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w tym pojazdów ratowniczo-gaśniczych 

Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych 

Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Gminy 

 

CEL STRATEGICZNY 2: 

Ochrona środowiska naturalnego gminy Wierzchlas, adaptacja do zmian klimatu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego gminy 

Wskazany cel strategiczny stanowi podstawy dla funkcjonowania gminy Wierzchlas zarówno w 

okresie obowiązywania przedmiotowej strategii (lata 2021 – 2030), jak i w kolejnych latach, 

dziesięcioleciach. Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany klimatu i obserwując coraz gwałtowniejsze i 

coraz bardziej szkodliwe w skutkach zjawiska atmosferyczne, takie jak: burze, ulewy, bardzo silne 

wiatry, trąby powietrzne, a także susze, niezbędne stają się działania, które będą ograniczać 

ingerencję człowieka w środowisko naturalne. 

Ochrona środowiska staje się celem wielu inwestycji, inwestycji które mają naprawiać to, co uległo 

zniszczeniu, ale również takim, które mają chronić i nie dopuszczać do dewastowania czy 

nadmiernego wykorzystywania zasobów. Poprawa jakości powietrza, wód i systemu gospodarki 

odpadami to najważniejsze wyzwania, które wpływają nie tylko na rozwój i atrakcyjność gminy, ale 

także na jakość życia mieszkańców.  

CEL STRATEGICZNY 2: 

Ochrona środowiska naturalnego gminy Wierzchlas, adaptacja do zmian klimatu oraz kształtowanie 
ładu przestrzennego gminy 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

2.1.Poprawa jakości 
powietrza 

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Wierzchlas, rozbudowa sieci 
technicznej i oświetlenia 

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz innych dróg na obszarze gminy 
Wierzchlas 

Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Wierzchlas wraz z integracją 
istniejących ścieżek i szlaków turystycznych 

Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych 

Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Gminy 

2.2.Uporządkowanie 
infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej oraz 
ochrona wód, gleb i 
ekosystemów przed 
zanieczyszczeniem,  

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wierzchlas oraz budowa podłączeń 
kanalizacyjnych 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie 

Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w gminie 
Wierzchlas 

Budowa zbiornika retencyjnego w Wierzchlesie 
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CEL STRATEGICZNY 2: 

Ochrona środowiska naturalnego gminy Wierzchlas, adaptacja do zmian klimatu oraz kształtowanie 
ładu przestrzennego gminy 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

Wsparcie jednostek OSP poprzez modernizacje strażnic, zakup sprzętów i 
wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w tym pojazdów ratowniczo-gaśniczych 

2.3 Racjonalne 
zarządzanie 
gospodarką odpadami 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeczowie oraz 
wsparcie gospodarki odpadami w gminie Wierzchlas 

2.4 Rozwój turystyki z 
zachowaniem dbałości 
o środowisko 
przyrodnicze 

Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Wierzchlas wraz z integracją 
istniejących ścieżek i szlaków turystycznych 

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie 
Wierzchlas 

Budowa zbiornika retencyjnego w Wierzchlesie 

Rewitalizacja, zagospodarowanie i poprawa estetyki parków i skwerów oraz 
poprawa jakości, funkcjonalności i dostępności istniejących przestrzeni publicznych 

Budowa przystani kajakowej na obszarze gminy Wierzchlas 

2.5 Przeciwdziałanie 
skutkom zmian 
klimatycznych 

Wsparcie jednostek OSP poprzez modernizacje strażnic, zakup sprzętów i 
wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w tym pojazdów ratowniczo-gaśniczych 

 

 

CEL STRATEGICZNY 3: 

Kreatywna, otwarta i innowacyjna społeczność lokalna oraz skuteczna administracja publiczna 

W ramach celu strategicznego 3, gmina Wierzchlas stawia przed sobą wyzwanie stwarzania dobrego 

klimatu dla podnoszenia jakości życia oraz rozwoju lokalnego społeczeństwa. W ramach celu gmina 

będzie dążyć do pobudzenia aktywności mieszkańców, w oparciu o wzajemne zaufanie, poczucie 

odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie, nauki/pracy owocującej zadowoleniem i inspirującej 

ku dalszym działaniom, współpracy czy to w szkole, pracy czy w życiu codziennym i czerpaniu z tego 

radości, co przekłada się na chęć do dalszego działania. 

To mieszkańcy tworzą gminę, dla nich realizowane są wszystkie inwestycje, z myślą o nich powstała 

niniejsza strategia. Kontynuować należy zatem istniejące oraz wprowadzać nowe działania w zakresie 

zwiększenia efektywności samorządu. W zakresie zarządzania gminą należy także zwrócić uwagę na 

dostosowanie budynków oraz miejsc publicznych do potrzeb całości społeczeństwa, w tym seniorów 

oraz osób z niepełnosprawnościami.  

CEL STRATEGICZNY 3: 

Kreatywna, otwarta i innowacyjna społeczność lokalna oraz skuteczna administracja publiczna 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

3.1 Unowocześnienie i 
uatrakcyjnienie usług 
edukacyjnych 

Poprawa estetyki elewacji budynków użyteczności publicznej oraz remonty i 
modernizacje pomieszczeń i budynków oświatowych w gminie Wierzchlas 

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie 

Promocja kultury, rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej oraz organizacja imprez i 
uroczystości w gminie Wierzchlas 

Podniesienie jakości edukacji w gminie Wierzchlas 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach oraz wsparcie 
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CEL STRATEGICZNY 3: 

Kreatywna, otwarta i innowacyjna społeczność lokalna oraz skuteczna administracja publiczna 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

edukacji przedszkolnej w gminie Wierzchlas 

Budowa żłobka w gminie Wierzchlas 

3.2. Rozwój kultury, 
sportu i rekreacji oraz 
zwiększenie ich 
dostępności dla 
wszystkich grup 
społecznych 

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – likwidacja barier 
architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 

Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Wierzchlas wraz z integracją 
istniejących ścieżek i szlaków turystycznych 

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie 
Wierzchlas 

Rewitalizacja, zagospodarowanie i poprawa estetyki parków i skwerów oraz 
poprawa jakości, funkcjonalności i dostępności istniejących przestrzeni publicznych 

Budowa przystani kajakowej na obszarze gminy Wierzchlas 

Promocja kultury, rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej oraz organizacja imprez i 
uroczystości w gminie Wierzchlas 

3.3 Gospodarne i 
efektywne zarządzanie 
gminą 

Zapewnienie możliwości realizacji programów profilaktyki zdrowotnej. Współpraca z 
podmiotami opieki zdrowotnej w zakresie zapewniania programów profilaktycznych. 

Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, w zakresie 
organizacji życia kulturalnego, sportu, rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia 

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Wierzchlas, rozbudowa sieci 
technicznej i oświetlenia 

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – likwidacja barier 
architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wierzchlas oraz budowa podłączeń 
kanalizacyjnych 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w gminie 
Wierzchlas 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeczowie oraz 
wsparcie gospodarki odpadami w gminie Wierzchlas 

Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz innych dróg na obszarze gminy 
Wierzchlas 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Wierzchlas 

Poprawa estetyki elewacji budynków użyteczności publicznej oraz remonty i 
modernizacje pomieszczeń i budynków oświatowych w gminie Wierzchlas 

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie 

Budowa zbiornika retencyjnego w Wierzchlesie 

Rewitalizacja, zagospodarowanie i poprawa estetyki parków i skwerów oraz 
poprawa jakości, funkcjonalności i dostępności istniejących przestrzeni publicznych 

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

Wspieranie organizacji pozarządowych 

Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych 

Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Gminy 

3.4 Zadbanie o stan Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy o zapewnianiu 
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CEL STRATEGICZNY 3: 

Kreatywna, otwarta i innowacyjna społeczność lokalna oraz skuteczna administracja publiczna 

Cel operacyjny Działania/ zadanie/ projekt 

techniczny obiektów 
użytku publicznego 
służących zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb 
społecznych 
mieszkańców 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – likwidacja barier 
architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności 
publicznej 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie 

Poprawa estetyki elewacji budynków użyteczności publicznej oraz remonty i 
modernizacje pomieszczeń i budynków oświatowych w gminie Wierzchlas 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach oraz wsparcie 
edukacji przedszkolnej w gminie Wierzchlas 

Budowa żłobka w gminie Wierzchlas 

3.5 Dostosowanie 
obiektów użytku 
publicznego dla osób 
niepełnosprawnych. 

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – likwidacja barier 
architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 

3.6 Rozwój oferty 
kulturalnej, sportowej i 
rekreacyjnej oraz 
odpowiedniej 
infrastruktury 

Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Wierzchlas wraz z integracją 
istniejących ścieżek i szlaków turystycznych 

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie 
Wierzchlas 

Rewitalizacja, zagospodarowanie i poprawa estetyki parków i skwerów oraz 
poprawa jakości, funkcjonalności i dostępności istniejących przestrzeni publicznych 

Budowa przystani kajakowej na obszarze gminy Wierzchlas 

Promocja kultury, rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej oraz organizacja imprez i 
uroczystości w gminie Wierzchlas 

3.7 Wspieranie rozwoju 
form spędzania 
wolnego czasu na 
terenie gminy, mające 
na celu budowanie i 
wzmacnianie więzi 
społecznych 

Wspieranie seniorów w ich miejscu zamieszkania 

Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej skierowanej do starszych mieszkańców 

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie 
Wierzchlas 

Rewitalizacja, zagospodarowanie i poprawa estetyki parków i skwerów oraz 
poprawa jakości, funkcjonalności i dostępności istniejących przestrzeni publicznych 

Promocja kultury, rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej oraz organizacja imprez i 
uroczystości w gminie Wierzchlas 
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7. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 

strategicznych 

 

Gmina w okresie programowania planuje zrealizować następujące strategiczne zadania inwestycyjne:  

 

Tytuł projektu 

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Wierzchlas, rozbudowa sieci technicznej i 

oświetlenia 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

8 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 6 900 000,00 PLN 

Środki własne: 1 100 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

 

Tytuł projektu 

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami – likwidacja barier architektonicznych w obiektach 

użyteczności publicznej 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

1 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 850 000,00 PLN 

Środki własne: 150 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 
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Tytuł projektu 

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

15 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 12 750 000,00 PLN 

Środki własne: 2 250 000,00PLN 

Miejsce realizacji 

Wymiana kotłów dotyczy obszaru całej gminy; przewiduje się termomodernizację następujących 

budynków użyteczności publicznej: 

− Remiza w Łaszewie, 

− Ośrodek Zdrowia w Mierzycach, 

− Szkoła Podstawowa w Toporowie, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mierzycach, 

− Dom Ludowy w Jajczakach, 

− Dom Ludowy w Kochlewie. 

 

 

Tytuł projektu 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wierzchlas oraz budowa podłączeń 

kanalizacyjnych 

Lata realizacji 

2021 -2022 

Szacunkowy koszt 

48 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 40 800 000,00 PLN 

Środki własne: 8 000 000,00PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

 

Tytuł projektu 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Lata realizacji 

2021 - 2022 

Szacunkowy koszt 

2 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 700 000,00 PLN 

Środki własne: 300 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 
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Tytuł projektu 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

13 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 11 050 000,00 PLN 

Środki własne: 1 950 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Krzeczów 

 

 

Tytuł projektu 

Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w gminie 

Wierzchlas 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

6 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 5 100 000,00 PLN 

Środki własne: 900 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

Tytuł projektu 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

600 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 510 000,00 PLN 

Środki własne: 90 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

Tytuł projektu 

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeczowie oraz 

wsparcie gospodarki odpadami w gminie Wierzchlas 

Lata realizacji 

2024 - 2025 

Szacunkowy koszt 

1 200 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 020 000,00 PLN 

Środki własne: 180 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 
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Tytuł projektu 

Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz innych dróg na obszarze gminy Wierzchlas 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

10 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 8 500 000,00 PLN 

Środki własne: 1 500 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

Tytuł projektu 

Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Wierzchlas wraz z integracją istniejących 

ścieżek i szlaków turystycznych 

Lata realizacji 

2021 – 2030  

Szacunkowy koszt 

2 000,000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 700 000,00 PLN 

Środki własne: 300 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Ścieżki na terenie gminy Wierzchlas w tym w szczególności na trasach m.in.: 

− Przycłapy – Toporów 

− Toporów – Przywóz 

− Wierzchlas - Krzeczów 

 

Tytuł projektu 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Wierzchlas 

Lata realizacji 

2021 - 2030 

Szacunkowy koszt 

1 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 850 000,00 PLN 

Środki własne: 150 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

Tytuł projektu 

Poprawa estetyki elewacji budynków użyteczności publicznej oraz remonty i modernizacje 

pomieszczeń i budynków oświatowych w gminie Wierzchlas 

Lata realizacji 

2023 - 2025 

Szacunkowy koszt 

2 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 700 000,00 PLN 

Środki własne: 300 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 
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Tytuł projektu 

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie 

Lata realizacji 

2025 - 2026 

Szacunkowy koszt 

2 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 700 000,00 PLN 

Środki własne: 300 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Wierzchlas 

 
 

Tytuł projektu 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie 

Wierzchlas 

Lata realizacji 

2027 - 2029 

Szacunkowy koszt 

7 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 6 375 000,00 PLN 

Środki własne: 1 125 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 
 

Tytuł projektu 

Budowa zbiornika retencyjnego w Wierzchlesie 

Lata realizacji 

2025 - 2027 

Szacunkowy koszt 

10 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 8 500 000,00 PLN 

Środki własne: 1 500 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Wierzchlas 

 
 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja, zagospodarowanie i poprawa estetyki parków i skwerów oraz poprawa 

jakości, funkcjonalności i dostępności istniejących przestrzeni publicznych 

Lata realizacji 

2023 - 2027 

Szacunkowy koszt 

4 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 3 400 000,00 PLN 

Środki własne: 600 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 
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Tytuł projektu 

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

Lata realizacji 

2023 - 2027 

Szacunkowy koszt 

500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 425 000,00 PLN 

Środki własne: 75 000,00 PLN 

 

 

Tytuł projektu 

Budowa przystani kajakowej na obszarze gminy Wierzchlas 

Lata realizacji 

2022 - 2027 

Szacunkowy koszt 

1 500 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 275 000,00 PLN 

Środki własne: 225 000,00PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

 

Tytuł projektu 

Promocja kultury, rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej oraz organizacja imprez i 

uroczystości w gminie Wierzchlas 

Lata realizacji 

2022 - 2027 

Szacunkowy koszt 

2 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 700 000,00 PLN 

Środki własne: 300 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

 

Tytuł projektu 

Wspieranie organizacji pozarządowych 

Lata realizacji 

2022 - 2027 

Szacunkowy koszt 

1 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 850 000,00 PLN 

Środki własne: 150 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 
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Tytuł projektu 

Podniesienie jakości edukacji w gminie Wierzchlas 

Lata realizacji 

2024 - 2026 

Szacunkowy koszt 

2 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 1 700 000,00 PLN 

Środki własne: 300 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

 

Tytuł projektu 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach oraz wsparcie edukacji 

przedszkolnej w gminie Wierzchlas 

Lata realizacji 

2024 - 2026 

Szacunkowy koszt 

5 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 4 250 000,00 PLN 

Środki własne: 750 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

Tytuł projektu 

Budowa żłobka w gminie Wierzchlas 

Lata realizacji 

2025 - 2027 

Szacunkowy koszt 

5 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 4 250 000,00 PLN 

Środki własne: 750 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 

 

Tytuł projektu 

Wsparcie jednostek OSP poprzez modernizacje strażnic, zakup sprzętów i wyposażenia 

ratowniczo-gaśniczego w tym pojazdów ratowniczo-gaśniczych 

Lata realizacji 

2022 - 2024 

Szacunkowy koszt 

3 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 2 550 000,00 PLN 

Środki własne: 450 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 
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Tytuł projektu 

Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych 

Lata realizacji 

2022 - 2028 

Szacunkowy koszt 

100 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 85 000,00 PLN 

Środki własne: 15 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

szkoły podstawowe, Urząd Gminy 

 

 

Tytuł projektu 

Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Gminy 

Lata realizacji 

2025 - 2034 

Szacunkowy koszt 

1 000 000,00 PLN 

W tym przewidywane finansowanie: 

Środki UE: 850 000,00 PLN 

Środki własne: 150 000,00 PLN 

Miejsce realizacji 

Gmina Wierzchlas 
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8. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

 

Poniżej odniesiono się do dokumentów gminnych, wskazując w jaki sposób zachodzi zgodność ze 

strategią. 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY WIERZCHLAS 

Jak zapisano w studium: 

„Synteza ustaleń studium 

Z zakresu rozwoju funkcjonalnego: 

1) Dla funkcji rolniczej: uprawy polowe z uwzględnieniem funkcji alternatywnych, takich jak usługi 

agroturystyki. 

2) Dla funkcji przemysłowej: rozwój terenów produkcyjnych w oparciu o tereny produkcyjno-

usługowe oraz tereny eksploatacji surowców. 

3) Dla gospodarki leśnej: zaleca się zalesienie nieużytków i uporządkowanie areałów leśnych, 

zalesianie gruntów rolnych słabych klas bonitacyjnych. 

4) Dla funkcji usługowej: proponuje się zachowanie rezerw pod budownictwo usługowe, rozwój 

lokalnych ośrodków usługowych z nastawieniem na obsługę mieszkańców, a także rozwój bazy 

usługowo-turystycznej. 

5) Dla funkcji mieszkaniowej: zaleca się zachowanie rezerw terenowych pod rozwój tej funkcji we 

wszystkich podjednostkach osadniczych, podwyższenie jakości mieszkań komunalnych, uzupełnienie 

istniejącej zabudowy, przy zachowaniu wysokiej jakości architektury, spójnej z charakterem 

historycznej zabudowy. 

6) Dla funkcji turystycznej: rozwój funkcji w oparciu o istniejące walory kulturowe i przyrodnicze, 

wprowadzanie funkcji turystycznych do obiektów cennych kulturowo, wykorzystanie dolin rzek i 

terenów leśnych. 

Z zakresu ochrony środowiska i jego zasobów: 

1) Ochroną obejmuje się ustanowione na terenie gminy formy ochrony przyrody, a także 

pozostałe elementy środowiska przyrodniczego. 

2) Proponuje się stosowanie zabiegów minimalizujących negatywny wpływ na powietrze 

atmosferyczne, wody powierzchniowe, gleby oraz oddziaływanie hałasu, promieniowania 

elektromagnetycznego. 

3) Prowadzenie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ochrony zasobów surowców 

mineralnych i wód podziemnych. 

Z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) Ochroną objęte są: obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, stanowiska 

archeologiczne wpisane do rejestru i wykazu zabytków, obiekty objęte gminną ewidencją zabytków. 

2) Podtrzymuje się ustaloną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ochronę 

w strefach konserwatorskich. 
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Z zakresu zagospodarowania i użytkowania terenu: 

1) Infrastruktura komunikacyjna: 

- poprawa stanu technicznego dróg poprzez modernizację; 

- szczegółowe rozwiązania komunikacyjne oraz modernizacje drogi wojewódzkiej, dróg 

powiatowych i gminnych; 

2) Infrastruktura techniczna: 

- uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej; 

- prowadzenie gospodarki odpadami w oparciu o założenia planu gospodarki odpadami; 

- inwestycje związane z budową i modernizacją stacji i linii energetycznych na terenie gminy; 

- rozwój systemów telekomunikacyjnych. 

- preferowanie ekologicznych źródeł energii cieplnej. 

Z zakresu kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

1) Ukierunkowanie na rolnictwo polowe, z alternatywnym rozwojem agroturystyki. 

2) Racjonalna gospodarka leśna. 

3) Dopuszczenie zwiększenia lesistości gminy poprzez zalesienie gruntów najniższych klas 

bonitacyjnych oraz nieużytków. 

 

WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIA KIERUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY WIERZCHLAS I UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ 

Ustalenie kierunków rozwoju gminy Wierzchlas jest w głównej mierze zdeterminowane przez 

korzystne położenie gminy w regionie. Oprócz walorów naturalnych duże znaczenie dla rozwoju mają 

przebiegające przez gminę szlaki komunikacyjne.  

Funkcja mieszkaniowa jest dominującym przeznaczeniem terenów zainwestowanych w gminie, 

wynika z położenia w promieniu przyciągania miasta Wielunia i generuje rozwój gminy. 

Niemniej ważnymi aspektami warunkującymi rozwój gminy są walory przyrodnicze oraz kulturowe. 

Znaczna lesistość, położenie w dolinie rzeki Warty a także wysokie walory przyrodnicze znacznej 

części gminy, sprzyjają rozwojowi turystyki. Warunkiem rozwoju tej dziedziny gospodarki jest 

prowadzenie działań mających na celu rozwoju bazy turystycznej, utrzymywanie estetyki terenów 

zielonych oraz dbałość o stan środowiska naturalnego. 

Do poprawy stanu środowiska, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Wierzchlas, a przede 

wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców przyczynić się może modernizacja i rozwój 

infrastruktury technicznej. Niezbędne jest prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami, a także 

dalsze regulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Ważnym zadaniem jest poprawa stanu 

technicznego dróg, także w świetle obciążeń układu komunikacyjnego ze względu na prowadzenie 

eksploatacji surowców. 

Dążeniem nadrzędnym przy wyznaczaniu zasad rozwoju gospodarczego gminy Wierzchlas jest ciągła 

poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez poprawę dostępu do usług. Ze względu na stan 

techniczny zabudowy mieszkaniowej i istniejące zapotrzebowanie na lokale mieszkaniowe wskazuje 

się na konieczność remontów i rewitalizacji istniejącej zabudowy. Wyznacza się także rezerwy 

terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową.” 



Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 - 2030 
 

165 
 
 

Dokumenty są zatem ze sobą spójne. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas wyznacza główny cel strategiczny: 

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE WIERZCHLAS. 

Cel strategiczny założony w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest zbieżny z celami dokumentów 

wyższego szczebla i obejmuje: 

− poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Wierzchlas, 

− stałe podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawę dostępu 

do informacji o środowisku i jego ochronie, 

− zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju gospodarczego Gminy, w tym 

właściwą lokalizację przestrzenną inwestycji, 

− skuteczne wdrażanie mechanizmów prawnych, finansowych i ekonomicznych zapewniających 

efektywną i terminową realizację założonych celów ekologicznych. 

W PGN zawarto następujące zapisy, kluczowe dla jego realizacji, a jednocześnie wpisujące się w 

niniejszą strategię rozwoju gminy: 

„Najprostszą i najefektywniejszą metodą gospodarki niskoemisyjnej w Gminie będzie ograniczenie 

zużycia paliwa lub jego zmiany na tzw. paliwo ekologiczne. Można to osiągnąć stosując następujące 

działania:  

− zmniejszenie zużycia energii poprzez stosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie 

wszędzie tam, gdzie to możliwe,  

− zmniejszenie zużycia energii poprzez zmniejszenie energochłonności budynków, czyli ich 

termomodernizację i modernizację systemów energetycznych, 

− modernizacja oświetlenia ulicznego i wykorzystywanie energooszczędnych źródeł światła, 

− wprowadzanie zasad zrównoważonego transportu w gminie, 

− wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, 

− zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 

(…) 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE 

Zadanie nr 6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzchlas 

6.1 Termomodernizacja Domu Ludowego w Jajczakach 

6.2 Termomodernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łaszew 

6.3 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mierzycach 

6.4 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Toporowie 

6.5 Termomodernizacja Urzędu Gminy w Wierzchlesie 

Zadanie nr 7 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i montaż instalacji PV w 

budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzchlas 

7.1 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i montaż instalacji PV w Domu 

Ludowym w Jajczakach 
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7.2 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i montaż instalacji PV w Remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej Łaszew 

7.3 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i montaż instalacji PV w Szkole 

Podstawowej w Mierzycach (montaż instalacji PV już zrealizowano) 

7.4 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i montaż instalacji PV w Szkole 

Podstawowej w Toporowie (montaż instalacji PV już zrealizowano) 

 

7.5 Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne i montaż instalacji PV w Urzędzie 

Gminy w Wierzchlesie 

Zadanie nr 10 Montaż OZE w budynkach mieszkalnych 

Zadanie nr 11 Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 

Wierzchlesie 

Zadanie nr 12 Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wierzchlas 

 

Dokumenty są zatem ze sobą spójne. 

 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIERZCHLAS  

na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 

Dokumenty są ze sobą zgodne. POŚ opracowany został do roku 2021, jednak podstawowe cele oraz 

zadania w nim zawarte są zbieżne z tymi określonymi w niniejszej strategii rozwoju gminy Wierzchlas: 

CEL: WYSOKA JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH 

W związku z powyższym na terenie gminy Wierzchlas realizowane będą następujące zadania:  

1. Analiza obecnego i docelowego bilansu wodnego.  

2. Dokończenie budowy i modernizacja sieci wodociągowej.  

3. Budowa sieci kanalizacyjnej.  

4. Systemy małej retencji.  

5. Modernizacja i budowa urządzeń melioracyjnych.  

6. Inwentaryzacja cieków wodnych. 

 

CEL: WYSOKA JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

W związku z powyższym na terenie gminy Wierzchlas realizowane będą następujące zadania:  

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów produkcyjno – usługowych.  

2. Sporządzenie Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe.  

3. Sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych.  

4. Gazyfikacja gminy.  

5. Wspieranie termoizolacji budynków.  

6. Promocja odnawialnych („czystych”) źródeł energii. 
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CEL: WYSOKA JAKOŚĆ KLIMATU AKUSTYCZNEGO I OCHRONA PRZED NADMIERNYM 

PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM  

1. Ograniczenie źródeł hałasu pochodzących z przedsiębiorstw.  

2. Identyfikacja terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.  

3. Identyfikacja terenów zagrożonych nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym.  

4. Wprowadzanie pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych.  

5. Modernizacja nawierzchni dróg.  

6. Budowa dróg rowerowych. 

 

CEL: OCHRONA LASÓW I POWIERZCHNI ZIEMI 

W związku z powyższym na terenie gminy Wierzchlas realizowane będą następujące zadania:  

1. Uporządkowanie gospodarki odpadami.  

2. Sporządzenie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

3. Odkwaszanie gruntów rolnych.  

4. Przeciwdziałanie i rekultywacja gleb zagrożonych erozją.  

5. Rekultywacja gleb skażonych przez działalność przemysłową i rolniczą.  

6. Ochrona użytków rolnych najwyższych klas bonitacyjnych przed zainwestowaniem.  

7. Zalesianie gleb o niskiej klasie bonitacyjnej i odnowa wylesionych powierzchni.  

8. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i specjalistycznych. 

 

CEL: UTRZYMANIE NATURALNEJ BIORÓŻNORODNOŚCI GMINY 

W związku z powyższym na terenie gminy Wierzchlas realizowane będą następujące zadania:  

1. Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy.  

2. Rewitalizacja i zagospodarowanie gminnych parków oraz zieleni urządzonej.  

3. Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż cieków wodnych.  

4. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.  

5. Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki. 

 

Dokumenty są zatem ze sobą spójne. 
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9. Oczekiwane rezultaty planowanych działań 

 

W celu sprawnego monitorowania postępów we wdrażaniu strategii, poniżej zaproponowano 

wskaźniki dzięki którym można śledzić postępy w wykonaniu poszczególnych zadań i celów 

strategicznych. 

− Długość wybudowanych dróg [km] 

− Długość zmodernizowanych dróg [km] 

− Długość wybudowanych chodników [km] 

− Długość zmodernizowanych chodników [km] 

− Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 

− Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych [km] 

− Liczba opracowanych dokumentów koncepcyjnych z zakresu komunikacji publicznej [szt.] 

− Liczba powstałych miejsc parkingowych [szt.] 

− Powierzchnia dostępnych gminnych terenów inwestycyjnych [ha] 

− Liczba inwestycji z zakresu zagospodarowania turystycznego miejsc np. przy ciekach i 

zbiornikach wodnych [szt.] 

− Liczba wydarzeń promujących sprzedaż bezpośrednią na rynku lokalnym [szt.] 

− Liczba zamontowanych lamp w przestrzeni publicznej [szt.] 

− Liczba zainstalowanych kamer monitoringowych [szt.]  

− Kwota przeznaczona na dofinansowania [zł] 

− Liczba budynków gminnych z zainstalowaną infrastrukturą do pozyskiwania energii 

odnawialnej lub budynków prywatnych, które otrzymały dofinansowanie [szt.]  

− Liczba budynków gminnych objętych termomodernizacją [szt.] 

− Kwota przeznaczona na dofinansowania do wymiany pieców [zł] 

− Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie do wymiany pieców [szt.] 

− Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] 

− Liczba nowych gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej[szt.] 

− Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej [km] 

− Liczba nowych gospodarstw domowych przyłączonych do sieci kanalizacyjnej[szt.] 

− Liczba wprowadzonych rozwiązań z zakresu małej retencji [szt.]  

− Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych [szt.]  

− Liczba zmodernizowanych obiektów szkolnych i przedszkolnych [szt.]  

− Liczba budowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych [szt.] 

− Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych [szt.] 

− Liczba zmodernizowanych obiektów kulturalnych [szt.] 

 

Poniżej przedstawiono wskaźniki efektów realizacji strategii: 

Wskaźniki do osiągnięcia na koniec realizacji strategii: 
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Wzrost liczby przedsiębiorstw na obszarze Gminy  

Dane można zweryfikować na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo można 

uzyskać informację, w jakich branżach nastąpił wzrost, a w jakich zmniejszenie się liczby 

przedsiębiorstw. Dane należy skorelować z poziomem bezrobocia, wykształcenia oraz średnimi 

dochodami gospodarstw domowych.  

Wzrost liczby przedsiębiorstw + 4,0% 

 

 

Zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych 

Dane można uzyskać na stronach GUS, również Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu. Dane z PUP 

pozwolą na bardziej szczegółową analizę zarejestrowanych osób bezrobotnych. Wskaźnik należy 

porównać z poziomem wykształcenia mieszkańców, liczbą przedsiębiorstw oraz średnimi dochodami 

gospodarstw domowych. 

Zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych - 4% 

 

 

Wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych 

Jest to wskaźnik o szczególnym znaczeniu dla rozwoju obszaru gminy. Dochody determinują jakość 

życia, ich wzrost w większości przypadków świadczy zatem o podniesieniu pewnych standardów. 

Należy zauważyć, że możliwość nabywania dóbr i usług napędza gospodarkę, a zatem większe 

zarobki znajdują odzwierciedlenie we wzroście gospodarczym. Dane można uzyskać w GUS. 

Wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych + 2,4% 

 

 

Wzrost ceny działek na obszarze gminy 

Wzrost wskaźnika świadczyć będzie o zwiększeniu się atrakcyjności i potencjału regionu, co ma 

ogromny wpływ na jego rozwój społeczno- gospodarczy. 

Wzrost ceny działek na obszarze gminy +4,5% 

 

 

Wzrost liczby nowych mieszkańców gminy 

Wskaźnik ten pokaże, czy podjęte działania stworzyły bezpieczny i atrakcyjny dla życia obraz gminy 

Wierzchlas. Dane dostępne są w GUS. Można je skorelować ze średnimi dochodami gospodarstw 

domowych, poziomem wykształcenia oraz bezrobocia mieszkańców.  

Wzrost liczby nowych mieszkańców gminy + 0,3% 
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10. Źródła finansowania 

 

W związku z możliwościami finansowania poszczególnych projektów, planuje się pozyskanie 

dofinansowania na ich realizację m.in. ze środków: RPO WŁ, Europejskiego Funduszu Odbudowy, 

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w ramach Funduszu Elektromobilności. Dodatkowo przewiduje się, że wkład 

własny wniosą mieszkańcy gminy biorący udział w projekcie, polegającym na budowie instalacji OZE 

oraz kanalizacji (podłączeń kanalizacyjnych) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczywiście będą 

brane pod uwagę wszystkie dostępne i akceptowalne dla Gminy źródła finansowania, poniższy 

katalog źródeł finansowania, a także zakres inwestycji może być rozszerzany i korygowany w miarę 

udostępnianych środków pomocowych oraz potrzeb gminy. Koszty poszczególnych inwestycji 

oszacowano w rozdziale 7. 

Tabela 48 Przewidywane źródła finansowania inwestycji 

Tytuł projektu 

Przewidywane źródła finansowania 

środki własne 
gminy 

Wierzchlas 

środki 
UE 

mieszkańcy 

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Wierzchlas, 
rozbudowa sieci technicznej i oświetlenia 

x x x 

Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do ustawy 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami – likwidacja barier architektonicznych w 
obiektach użyteczności publicznej 

x x  

Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej 
obiektów użyteczności publicznej 

x x  

Budowa kanalizacji na terenie gminy Wierzchlas oraz 
budowa podłączeń kanalizacyjnych 

x x x 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków x x x 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie x x  

Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci 
wodociągowych w gminie Wierzchlas 

x x  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest x x  

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Krzeczowie oraz wsparcie gospodarki 
odpadami w gminie Wierzchlas 

x x  

Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz innych dróg na 
obszarze gminy Wierzchlas 

x x  

Budowa ścieżek rowerowych na obszarze gminy Wierzchlas 
wraz z integracją istniejących ścieżek i szlaków 
turystycznych 

x x  

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Wierzchlas x x  

Poprawa estetyki elewacji budynków użyteczności publicznej 
oraz remonty i modernizacje pomieszczeń i budynków 
oświatowych w gminie Wierzchlas 

x x  

Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie x x  
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Tytuł projektu 

Przewidywane źródła finansowania 

środki własne 
gminy 

Wierzchlas 

środki 
UE 

mieszkańcy 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w gminie Wierzchlas 

x x  

Budowa zbiornika retencyjnego w Wierzchlesie x x  

Rewitalizacja, zagospodarowanie i poprawa estetyki parków i 
skwerów oraz poprawa jakości, funkcjonalności i dostępności 
istniejących przestrzeni publicznych 

x x  

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wierzchlas 

x x  

Budowa przystani kajakowej na obszarze gminy Wierzchlas x x  

Promocja kultury, rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej 
oraz organizacja imprez i uroczystości w gminie Wierzchlas 

x x  

Wspieranie organizacji pozarządowych  x x  

Podniesienie jakości edukacji w gminie Wierzchlas x x  

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Kraszkowicach oraz wsparcie edukacji przedszkolnej w 
gminie Wierzchlas 

x x  

Budowa żłobka w gminie Wierzchlas x x  

Wsparcie jednostek OSP poprzez modernizacje strażnic, 
zakup sprzętów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w tym 
pojazdów ratowniczo-gaśniczych 

x x  

Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych x x  

Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Gminy x x  
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11. System wdrażania Strategii 

 

 Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka 

lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jej jakości. Proces jej wdrażania jest złożonym 

przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z 

otoczeniem. Wdrożeniu strategii towarzyszyć będzie jej ewaluacja, która będzie się opierać na 

pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jej przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze. Strategia gminy 

jest warunkiem koniecznym rozwoju danej jednostki terytorialnej. Sam dokument nie jest jednak 

receptą na sukces. Aby mógł przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jego 

wdrażanie, czuwanie nad jego realizacją i kontrolowanie przebiegu.  

Właściwy proces wdrażania strategii wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji 

i osób. Przedkładana strategia jest "własnością" społeczności lokalnej - dla niej przede wszystkim była 

budowana. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem wspierającym procesy 

implementacyjne. Niezwykle istotne jest partnerstwo ponadgminne. Wdrażanie wytyczonych planów 

zakłada potrzebę animacji od podstaw, która wiąże się z głębszymi kwestiami, takimi jak: zmiana 

mentalności, stosunki społeczne oraz kultura lokalna, których ewolucja jest procesem rozłożonym na 

wiele lat.  

Realizacja strategii uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych 

jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań w 

poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, 

możliwości finansowe gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów jednostka zabezpieczy 15 – 

50% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.  

Za wdrażanie strategii odpowiedzialny będzie Urząd Gminy w Wierzchlesie. 

1. Zarządzanie  

Funkcję Instytucji zarządzającej i koordynującej realizację strategii będzie pełnił specjalnie powołany 

zespół pracowników. Zakres zadań Instytucji zarządzającej obejmuje m.in.:  

− zapewnienia zgodności realizacji strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad 

konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania 

kontraktów publicznych; 

− zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach strategii; 

− zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 

strategii; 

− przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania strategii; 

− zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach; 

− dokonanie oceny po zakończeniu realizacji strategii.  
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2. Instytucja wdrażająca strategię gminy. 

Urząd Gminy w Wierzchlesie jako instytucja wdrażająca strategię, odpowiedzialny będzie za:  

− opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne; 

− bezpośrednią realizację działań przewidzianych w strategii w zakresie przygotowania 

przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem 

terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania; 

− zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.  

 

W przypadku strategii, kluczową postacią w procesie jej realizacji i monitoringu jest Wójt. Kierując 

bieżącą działalnością, ma największy wpływ zarówno na sam proces opracowywania strategii, jej 

wdrażania, jak również oceny jej realizacji. Do najważniejszych zadań Wójta w zakresie zarządzania i 

monitoringu należałby bezpośredni nadzór nad wdrażaniem strategii oraz wyznaczenie koordynatora 

jej realizacji.  

Ważną rolę w procesach wdrożeniowych strategii odgrywać powinien koordynator strategii jako osoba 

zaangażowana bezpośrednio w realizację zadań wyznaczonych w Dokumencie i dobrze zorientowana 

w istniejących realiach, mająca jednocześnie bezpośredni wpływ na procesy gospodarcze i społeczne 

zachodzące w gminie.  

Główne zadania koordynatora polegałyby na:  

− bieżącej analizie stanu realizacji strategii; 

− obserwacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć 

na realizację strategii; 

− prowadzeniu bazy informacji; 

− wypracowaniu kryteriów oceny stanu realizacji strategii; 

− aktywnym poszukiwaniu źródeł finansowania.  

Wdrażanie na każdym etapie podlega weryfikacji i aktualizacji. Opierać powinno się ono  

na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy. 

Pozwala to na koncentrowanie się na konkretnym przedsięwzięciu, a tym samym zwiększa jego 

efektywność.  
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12. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji 

społecznej Strategii 

 

 

12.1. System monitorowania 

 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania projektu czy 

strategii i jej zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, 

co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby 

osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik 

zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały 

efektywność prowadzonych działań.  

Monitorowania wdrażania strategii oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet 

Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania strategii i jej realizacji, w skład Komitetu 

Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie strategii. 

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na dwa lata. Istnieje możliwość 

częstszych spotkań po uprzednim zawiadomieniu członków Komitetu przez Sekretariat Komitetu. 

Funkcję Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić będzie sekretariat Urzędu. Obowiązkiem 

Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu o terminach posiedzeń oraz przygotowywanie 

na w/w posiedzenia szczegółowych informacji na temat postępów w realizacji strategii w formie 

standardowego raportu monitorującego. Obowiązkiem Sekretariatu będzie także przygotowywanie 

protokołów z posiedzeń Komitetu Monitorującego, zawierających ustalenia w/w posiedzeń i 

przesyłanie ich do członków Komitetu. Komitet Monitorujący analizować będzie ilościowe i jakościowe 

informacje na temat wdrażanych projektów i całej strategii w aspekcie finansowym i rzeczowym. 

Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i strategii z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych ujawnione zostaną problemy 

związane z wdrażaniem strategii, Komitet Monitorujący powinien podjąć działania mające na celu 

wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych.  

Na koniec każdego podokresu planowania Komitet Monitorujący sporządzi raport końcowy, 

obrazujący faktycznie zrealizowane zadania w kontekście założeń strategii. Wszelkie rozbieżności 

pomiędzy ustaleniami strategii, a jej rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo 

wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny do wglądu w Sekretariacie Urzędu. 
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12.2. Sposób oceny 

 

W procesie monitorowania strategii przewidziano następujące fazy:  

 

Ocena wstępna 

Rozpoczęcie każdego projektu poprzedzone zostanie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i 

jakościowych (wskaźniki określające wyniki realizowanych zadań). Zostaną również wyraźnie 

określone etapy cząstkowe realizacji poszczególnych zadań (termin rozpoczęcia i zakończenia). 

Przyjęte raz parametry powinny być stosowane przez cały czas realizacji projektów.  

 

Monitoring sterujący  

Dotyczy całego okresu wdrażania strategii. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie 

wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji strategii.  

 

Kontrola końcowa– ewaluacja efektów.  

Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć, że planowanie 

ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. Jest to bardzo 

ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki strategii/projektu. Logika 

strategii/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: potrzebami, strategią, celami, 

nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, badając wewnętrzną spójność 

strategii/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady przekształcane są w produkty, jak produkty 

prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc i zaspokojenia potrzeb grup docelowych.  

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia 

rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską. Głównym zadaniem 

jest, zatem dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej, 

rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio ze 

strategią, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez 

władze publiczne.  

 

Główne zastosowania ewaluacji:  

− identyfikacja słabych i mocnych stron, 

− oszacowanie możliwości i ograniczeń, 

− usprawnienie zarządzania, 

− wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego, 

− poprawianie błędów dla celów odpowiedzialności, 

− wsparcie alokacji zasobów finansowych, 

− ulepszenie procesu decyzyjnego. 
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W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen 

stanu wdrożenia programów w zakresie:  

− działania strategii; 

− wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów; 

− wpływu na problemy, do których odnoszą się projekty; 

− wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia strategii i wyznaczania nowych projektów; 

− identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.  

Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków publicznych 

poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsięwzięć 

finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny. Uczy bowiem 

rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk.  

Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w strategii cele zostały osiągnięte oraz ustalić 

przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia, czy 

planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie również 

dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane w 

trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości.  
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13. Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 

 

Poniższy rozdział przygotowano w oparciu o Strategię rozwoju województwa łódzkiego 2030 - 

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/414/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 maja 2021 r.. 

Podkreślono aspekty szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszej Strategii Rozwoju Gminy 

Wierzchlas na lata 2021 – 2030. 

Cytując dokument: „Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem 

samorządu województwa określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, 

społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Strategia Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030 jest odpowiedzią władz województwa na zmieniające się 

uwarunkowania i wyzwania, przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w 

perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której efektem 

będzie podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. (…) 

Strategia 2030 jest odpowiedzią na wyzwania wewnętrzne i globalne, jakie stoją przed województwem 

łódzkim. Podejmowane w ramach strategii działania będą służyły ograniczaniu negatywnych skutków 

procesów demograficznych związanych z depopulacją i starzeniem się społeczeństwa, podnoszeniu 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. 

Niezbędnym warunkiem tych przemian będzie rozwój cyfryzacji i całego sektora e-usług. Dla 

zapewnienia spójności społecznej podejmowane będą działania zmierzające do zwiększenia 

dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie ochrony zdrowia, polityki społecznej, edukacji, 

kultury, sportu i turystyki. Kompleksowa poprawa dostępności województwa sprzyjać będzie 

budowaniu spójności terytorialnej. Niezmiernie istotne będą również działania związane z adaptacją 

do zmian klimatu oraz poprawą jakości powietrza. Województwo łódzkie dostrzega potencjał sektora 

energetycznego, jak również potrzebę jego transformacji. Sprawiedliwa i włączająca transformacja ma 

kreować nowy model rozwoju dla obszaru górniczego przy jednoczesnym zapobieganiu regresowi 

gospodarczemu i społecznemu. 

Rok 2020 przyniósł całkowicie nowe wyzwanie związane z ograniczaniem skutków kryzysu 

wywołanego przez pandemię COVID-19. Zarząd Województwa podjął zdecydowane działania mające 

na celu odbudowę gospodarki oraz przeciwdziałanie zwiększaniu się bezrobocia. W celu zapobiegania 

i ograniczania wpływu kolejnych zagrożeń, które mogą się pojawić w przyszłości, niezwykle istotna 

jest kontynuacja podjętych działań, również w obszarze ochrony zdrowia i rozwoju cyfryzacji, w tym 

rozwijania kompetencji cyfrowych wszystkich grup społecznych.  

Zaproponowane w Strategii 2030 działania koncentrują się na przeciwdziałaniu negatywnym 

zjawiskom, jak również na wzmacnianiu wewnętrznych potencjałów. Wymiar terytorialny interwencji 

będzie kontynuowany, dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych poszczególnych terytoriów, 

w tym Obszarów Strategicznej Interwencji wskazanych z poziomu krajowego i regionalnego. 

Koncentracja interwencji na tych obszarach będzie służyła wyrównywaniu szans rozwojowych 

poszczególnych obszarów województwa i budowaniu jego spójności terytorialnej. 
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Osią działań będzie jak najlepsze wykorzystanie wszelkich dostępnych zasobów. W kręgu 

szczególnego zainteresowania samorządu województwa będzie rodzina i stworzenie godnych 

warunków życia dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego.”48 

 

 Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Wierzchlas na lata 2021 – 2030 wpisuje się w wizję oraz w 

cele określone w SRWŁ 2030. WIZJA ROZWOJU zawarta w SRWŁ 2030 brzmi: 

„Wizja regionu odzwierciedla pożądany stan województwa w pespektywie 2030 roku, w trzech 

strategicznych wymiarach rozwoju tj. gospodarczym, społecznym i przestrzennym, który jest 

odpowiedzią na sformułowane wyzwania rozwojowe. Uwzględnia zachodzące w świecie zmiany i 

globalne megatrendy, które będą w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. 

HARMONIJNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ WOJEWÓDZTWO W CENTRUM POLSKI, PRZYJAZNE 

RODZINOM, MIESZKAŃCOM MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH. REGION, W KTÓRYM 

NOWOCZESNA GOSPODARKA IDZIE W PARZE Z OCHRONĄ WALORÓW KULTUROWYCH I 

PRZYRODNICZYCH. 

(…) W Strategii wskazano trzy cele strategiczne w ramach trzech sfer gospodarczej, społecznej i 

przestrzennej: 

1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka 

2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans 

3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. 

(…) Dodatkowo wskazano jeden cel horyzontalny: Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region.  

Skuteczne działania podejmowane w sferze zarządczej pozytywnie oddziałują na realizację 

wskazanych powyżej celów strategicznych oraz pozwolą na skuteczną realizację Strategii i 

optymalizację procesów rozwojowych. W ramach tego celu działania będą skoncentrowane na 

poprawie funkcjonowania administracji publicznej oraz rozwoju współpracy na różnych poziomach 

zarządzania, szczególnie współpracy samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych.  

Istotą tego celu będzie prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju, zgodnie z ideą zrównoważonego 

rozwoju poprzez wzmacnianie potencjału endogenicznego miast i obszarów wiejskich, podniesienie 

ich atrakcyjności osadniczej, niwelowanie barier rozwojowych, zapobieganie peryferyzacji. Kluczowe 

znaczenie będzie przy tym miało poszanowanie zasad ochrony środowiska, w tym 

najwartościowszych elementów środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. 

Polityka zrównoważonego rozwoju pozwoli na zaspokojenie potrzeb obecnych mieszkańców regionu 

łódzkiego i zachowanie najcenniejszych elementów środowiska dla przyszłych pokoleń. Osiąganie 

efektu synergii w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego będzie odbywało się z 

poszanowaniem walorów przestrzeni.” 

 

 

 

 

 
48 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 
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TERYTORIALNY WYMIAR STRATEGII 

Obszary Strategicznej Interwencji 

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju obszar strategicznej interwencji to 

określony w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach 

funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, 

decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania potencjałów 

rozwojowych, do którego kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności 

gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, lub rozwiązania 

regulacyjne. W Strategii wskazano OSI dwojakiego rodzaju: krajowe oraz regionalne.” 

 

W ramach OSI regionalnych gmina Wierzchlas została zakwalifikowana do: 

− Obszaru walorów turystyczno-środowiskowo-rolnych, który w wyniku strategicznej interwencji 

przekształci się w Obszar Zielonej Gospodarki; 

− Obszar transformacji górniczo-energetycznej, który w wyniku strategicznej interwencji 

przekształci się w Obszar Nowej Energii. 

Poniżej przedstawiono opisy zaczerpnięte z SRWŁ 2030: 

 

„OBSZAR ZIELONEJ GOSPODARKI 

Rysunek 8 Obszar Zielonej Gospodarki 

 
Źródło: SRWŁ 2030 [za:] dane BPPWŁ 
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„W gminach, w których potencjał rolnictwa jest wysoki, grunty rolne powinny być chronione, a wiodąca 

funkcja rozwijana. Istotne będą działania związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, w 

tym m.in. właściwym doborem upraw dostosowanych do warunków środowiskowych, wykorzystaniem 

potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych dla produkcji zwierzęcej, racjonalnym 

stosowaniem nawożenia i środków ochrony roślin. W zakresie zwiększania opłacalności produkcji 

rolnej istotne będzie polepszanie struktury gospodarstw rolnych, wprowadzanie nowych technologii i 

innowacji, inwestycje we wzrost produktywności, rozwijanie współpracy rolników między sobą i branżą 

przetwórstwa, rozwój rynków lokalnych i targowisk. Ważnym kierunkiem działań będzie wspieranie 

przetwórstwa rolno-spożywczego. Na obszarze gmin położonych w sąsiedztwie obszarów chronionych 

i cennych przyrodniczo wskazaniem dla gospodarowania będzie system rolnictwa zrównoważonego, 

produkcja żywności wysokiej jakości, w tym rozwój produkcji ekologicznej. 

Istotne będzie również wspieranie działań umożliwiających dywersyfikację gospodarczą tych 

obszarów związanych m.in. z rozwojem turystyki aktywnej, wspieraniem bazy turystycznej (w tym 

ekoturystyki i agroturystyki), rozbudową szlaków turystycznych i infrastruktury rowerowej, kreowaniem 

marki i popytu na usługi balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne, budowaniem zintegrowanych 

produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych oraz 

kultywowaniu tradycji, wykreowaniem wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie, które będą 

sprzyjać budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa. 

Zarówno dla rozwoju funkcji rolniczej, jak i turystycznej ważne będą działania związane z ochroną i 

poprawą jakości środowiska oraz wzmocnieniem odporności OSI na zmiany klimatu i zagrożenia 

naturalne. Wymagać to będzie interwencji z zakresu m.in. zwiększania zdolności retencyjnych zlewni 

(m.in. wprowadzania zalesień, zakrzewień, zadrzewień, budowy i modernizacji zbiorników wodnych, 

rozwoju systemów melioracyjnych, odtwarzania oczek wodnych i mokradeł) oraz rozwiązań 

ukierunkowanych na ochronę środowiska (m.in. poprawę czystości wód, w tym tworzenie 

wysokoefektywnych stref ekotonowych, renaturalizację siedlisk i cieków wodnych, zwiększanie 

powierzchni obszarów objętych ochroną prawną), a także inwestycji w infrastrukturę 

przeciwzagrożeniową (m.in. przeciwpowodziową, przeciwpożarową). Ważną rolę w Obszarze Zielonej 

Gospodarki odgrywać będą miasta – ośrodki wsparcia dla funkcji rozwijanych na terenach wiejskich. 
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OBSZAR NOWEJ ENERGII 

Rysunek 9 Obszar Nowej Energii 

 
Źródło: SRWŁ 2030 [za:] dane BPPWŁ 

Zmiana polityki energetycznej w nowym okresie programowania 2021-2027 i do 2040 r., 

odpowiadająca jej nowa strategia rozwoju grupy PGE i prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych w 

sektorze górniczoenergetycznym i sektorach współpracujących oraz planowane przejęcie aktywów 

węglowych przez nowo powołaną Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego były podstawą 

identyfikacji obszaru, na którym negatywne skutki prowadzonej transformacji górniczo-energetycznej 

będą najbardziej odczuwalne. Dla zidentyfikowanego obszaru transformacji kluczowe jest 

konsekwentne budowanie akceptacji społecznej dla mających zachodzić przemian oraz wsparcie 

samorządów lokalnych w opracowaniu nowego modelu rozwoju gospodarczego, w tym 

przygotowywania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz modeli organizacyjnych i 

montażu finansowego dla ich realizacji. Działania w tym zakresie podjęto z poziomu regionalnego przy 

opracowywaniu decydującego o wsparciu narzędzia, jakim jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej 

Transformacji Województwa Łódzkiego, stanowiący rozwinięcie problematyki tego terytorium 

nakreślonej ogólnie w SRWŁ 2030. Warunkuje on skorzystanie ze wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji oraz zapewnia zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązania, spójne z krajowymi i 
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europejskimi planami energetycznymi i klimatycznymi. Dokument uwzględnia specyfikę tego 

terytorium, zawiera opis procesu transformacji, ocenę skutków gospodarczych, społecznych i 

terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz priorytetyzuje potrzeby i cele w 

zakresie rozwoju do 2030 r. służącego osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Ponadto przedsięwzięcia mające na celu łagodzenie skutków transformacji gospodarczej będą mogły 

być realizowane z wykorzystaniem środków finansowych dostępnych w ramach innych funduszy na 

poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Sprawiedliwa i włączająca transformacja ma w szczególności zapobiegać regresowi gospodarczemu i 

społecznemu, ale również kreować nowy zrównoważony model rozwoju gospodarczego, m.in. 

wykorzystując potencjał zwałowiska Kamieńsk i Szczerców oraz rekultywowanej odkrywki węgla 

brunatnego na cele turystyczne i sportowe. W sferze gospodarczej planowane działania będą miały na 

celu wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności obszaru m.in. poprzez: dywersyfikację struktury 

gospodarczej, rozwój sektora MŚP (szczególnie start-upów), wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości 

i sieci powiązań klastrowych, rozwój stref aktywności gospodarczej przyciągających nowych 

inwestorów, wsparcie cyfryzacji, automatyzacji i innowacji w przedsiębiorstwach, internacjonalizację 

przedsiębiorstw i promocję gospodarczą. Wspierane będą również innowacyjne rozwiązania związane 

z czystą energią i OZE, w tym z wytwarzaniem i magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych, 

poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz z 

wdrożeniem modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W celu zmniejszenia negatywnych skutków 

transformacji szczególnie ważne dla tego obszaru będą działania w sferze społecznej związane z 

podniesieniem jakości kształcenia i kwalifikacji pracowników, zwiększeniem aktywności zawodowej 

mieszkańców, rozwojem kapitału społecznego oraz rozwojem usług społecznych. Kluczowa będzie 

interwencja związana z kompleksowym wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa 

pracy i organizacji szkoleń zawodowych dla pracowników odchodzących z pracy w sektorze 

wydobywczo-energetycznym i osób poszukujących pracy.  

W sferze przestrzennej planowane działania skoncentrowane będą m.in. na: rekultywacji terenów 

zdegradowanych w kierunku przywrócenia im funkcji przyrodniczych lub nadania im nowych funkcji, 

poprawie adaptacyjności do zmian klimatu, w tym przeciwdziałanie niedoborom wody, zmniejszaniu 

emisji z systemu transportowego, jego integracji i ograniczaniu wykluczenia transportowego i 

cyfrowego oraz inwestycjach w gospodarkę wodno-ściekową.  

Efektem podjętych działań w sferze społecznej powinny być: poprawa jakości życia mieszkańców, 

poprawa dostępu do usług publicznych i atrakcyjnych miejsc pracy, w sferze gospodarczej utrzymanie 

wysokiego potencjału gospodarczego obszaru transformacji, unowocześnienie i dywersyfikacja 

gospodarki, zaś w sferze przestrzennej poprawa jakości przestrzeni i dostępności komunikacyjnej.” 

 

 

CELE SRWŁ 2030 W UKŁADZIE MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Gmina Wierzchlas jest obszarem wiejskim. Z tego powodu poniżej przedstawiono zapisy odnoszące 

się do tych terenów: 
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„Obszary wiejskie województwa łódzkiego prezentują bogate spektrum typów funkcjonalnych 

począwszy od rolniczych gmin wiejskich skończywszy na gminach o przemysłowym, usługowym bądź 

wielofunkcyjnym charakterze. Istnieje też znaczna liczba gmin, położonych głównie w sąsiedztwie 

średnich i dużych miast, mająca funkcje typowo mieszkaniowe. Pomimo tak dużej różnorodności 

posiadają one wspólny mianownik barier i problemów rozwojowych: są to różnego rodzaju problemy 

transportowe, począwszy od braków w infrastrukturze komunikacyjnej na wykluczeniu z transportu 

publicznego skończywszy. Słabą stroną większości gmin wiejskich jest niski potencjał gospodarczy, 

którego wzmocnienie będzie wymagało wsparcia i modernizacji rolnictwa, rozwoju funkcji 

pozarolniczych, inwestycji w kapitał ludzki i społeczny. Kolejnym problemem gmin wiejskich jest stan 

środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie niskiej jakości wód i powietrza oraz 

niewystarczającej ochrony obszarów cennych pod wzglądem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 

Negatywnym zjawiskiem, zwłaszcza w gminach położonych w otoczeniu średnich i dużych miast, jest 

presja urbanizacyjna, której efektem jest chaos przestrzenny, rosnące koszty społeczne i 

niewystarczający rozwój infrastruktury technicznej w stosunku do potrzeb rosnącej populacji. 

Wdrażanie modelu wielofunkcyjnego wsi będzie wiązało się z rozwijaniem branż komplementarnych 

dla rolnictwa bazujących na lokalnych zasobach. Ponadto zróżnicowanie działalności gospodarczej i 

wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych oferujących profesjonalne usługi naukowe i 

techniczne będą skorelowane ze wzrostem innowacyjności w rolnictwie oraz rozwojem nowych 

sektorów gospodarki specyficznych dla takich obszarów jak: biogospodarka, zielona gospodarka, 

OZE. W perspektywie najbliższych lat w związku z ekologizacją sektorów i branż w krajowej 

gospodarce oraz społeczną świadomością w zakresie ochrony środowiska wzrośnie zapotrzebowanie 

na produkty i usługi w sektorze zielonej gospodarki.  

Na obszarach wiejskich wzrośnie również zapotrzebowanie na świadczenie usług społecznych 

(opiekuńczych, terapeutycznych, integracyjnych) w efekcie starzejącego się społeczeństwa, co 

pozwoli na urzeczywistnienie w praktyce idei rolnictwa społecznego oraz zwiększenie i dywersyfikację 

dochodów gospodarstw. Włączenie obszarów wiejskich w procesy rozwojowe będzie następowało za 

sprawą wykorzystania środowiskowego i turystycznego potencjału obszarów wiejskich; dynamicznie 

będzie rozwijał się również sektor usług czasu wolnego (m.in. turystyka 3E)49. 

Niski poziom przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich wskazuje na 

konieczność wsparcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwienia zdobywania kwalifikacji 

rynkowych oraz szkoleń w kierunku reorientacji zawodowej i tworzenia warunków do rozwoju edukacji, 

a także wyrównywania szans w dostępie do usług edukacyjnych. Dużą rolę w realizacji tych celów 

odgrywać będzie zwiększenie dostępności transportowej obszarów wiejskich oraz likwidowanie 

deficytów w infrastrukturze telekomunikacyjnej i dostępie do Internetu. 

Ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy oraz konieczność poprawy jakości życia na 

wsi istotne będzie wdrażanie koncepcji Inteligentnych wsi (Smart Villages) – tj. nowej koncepcji w 

zakresie kształtowania polityki UE. Idea Smart Villages dotyczy różnych obszarów życia wsi i stwarza 

nowe możliwości, np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjnych rozwiązań w 

 
49 Turystyka 3E (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – edukacja), inaczej zwana 
turystyką kreatywną. 
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zakresie ochrony środowiska, korzystania z szans, jakie daje biogospodarka i gospodarka o obiegu 

zamkniętym (w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0), 

zapewnienia wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu. 

Zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich sprzyjać będzie działalność Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz Lokalnych Grup Działania.  

Dla poprawy jakości życia mieszkańców Łódzkiego kluczowe będzie zapewnienie jak najlepszej 

jakości środowiska przyrodniczego. Jednym z głównych jego elementów są tereny zielone, stanowiące 

miejsca rodzinnego wypoczynku, rekreacji i indywidualnej aktywności fizycznej. Dla zapewnienia 

ochrony terenów o największych walorach przyrodniczo-krajobrazowych i zachowania różnorodności 

biologicznej konieczne będzie prowadzenie racjonalnej polityki zarówno na szczeblu regionalnym, jak i 

lokalnym. Wyrazem tej polityki mogą być preferencje dla gmin. Na obszarach objętych ochroną 

prawną (w myśl art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) lub na terenach gmin z 

największym udziałem obszarów chronionych mogą być dodatkowo premiowane działania i kierunki 

działań określone w strategii związane z ochroną środowiska, wykorzystaniem potencjału cennych 

walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, poprawy jakości i zagospodarowania wód 

powierzchniowych, sportem, turystyką, polityką społeczną, zdrowiem, edukacją, rozwojem 

gospodarstw ekologicznych, produkcją żywności ekologicznej i tradycyjnej.” 


