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1 Zakres geograficzny 

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 181. W analizowanym 
obszarze znalazło się 9 stacji/przystanków osobowych położonych na obszarze 5 gmin. W tabeli 
zamieszczono wykaz wszystkich analizowanych przystanków/stacji wraz z gminami i powiatami, na 
terenie, których są one zlokalizowane. 

1.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

Tabela 1. Przystanki wchodzące w zakres Opracowania. 

Powiat Gmina Przystanek/stacja Linia kolejowa 

wieruszowski Wieruszów 
Wieruszów 

181 

Wieruszów Miasto 
Pieczyska 

wieluński 

Czastary Czastary 
Biała Biała 

Wieluń Wieluń Dąbrowa 
Wieluń 

Pątnów Pątnów Wieluński 
Dzietrzniki 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 1. Zakres geograficzny opracowania – Obszar Analizy. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy.
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2 Infrastruktura transportowa 

Tabela 2. Oferta przewozowa (kwiecień 2015 r.). 

Środek transportu 

Kursy 

Odległość 
Czas 

przejazdu 

Koszt 
przejazdu 

jednorazowego 

Najtańsza 
oferta biletów 
jednorazowych 

lub kosztu 
przejazdu 

Łączny koszt 
transportu w 
dni robocze w 

przeliczeniu 
na średni 
miesiąc 

W dni 
powszednie 

W dni 
świąteczne 

Wieruszów - Wieluń Dąbrowa LK 181 

Pociąg (REG) 1 1 28,0 00:24:00 5,74 3,65 152,28 

Autobus/ bus* 38 28 37,0 00:52:00 9,54 6,29 262,00 
Samochód - - 36,6 00:32:00 21,85 21,85 910,43 

Wieruszów - Pątnów Wieluński LK 181 
Pociąg (REG) 1 1 39,0 00:37:00 7,42 4,25 177,22 
Samochód - - 54,7 00:50:00 30,09 32,66 1360,66 

Wieluń Dąbrowa - Pątnów 
Wieluński LK 181 

Pociąg (REG) 5 2 11 00:11:00 3,71 2,65 110,35 

Autobus 20 8 12 00:18:00 3,8 3,60 150,00 

Samochód - - 18,4 00:17:00 10,98 10,98 457,70 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy 

2.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Pierwszym omawianym odcinkiem jest Wieruszów–Wieluń Dąbrowa, pomiędzy którymi kursuje 
1 para pociągów dziennie (zarówno w dni powszednie jak i świąteczne). Odległość pomiędzy tymi 
przystankami/stacjami wynosi 28 km a czas potrzebny na jego pokonanie to 24 min. Koszt 
jednorazowego przejazdu wynosi 5,74 zł, zaś łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu na 
średni miesiąc to 152,28 zł. Należy zauważyć, że w pociągach, które obsługują tą linię kolejową, 
przewoźnik stosuje ulgi dla posiadaczy kart Regio, dlatego też najtańsza oferta biletów okresowych 
lub kosztu przejazdu jednorazowego wynosi 3,65 zł.  

Kolejnym analizowanym odcinkiem był Wieruszów–Pątnów Wieluński, pomiędzy którymi kursuje 
również 1 para pociągów dziennie (w dni powszednie i świąteczne). Odległość pomiędzy nimi wynosi 
39 km zaś czas podróży pociągiem to 37 minut. Koszt przejazdu jednorazowego to 7,42 zł, a przy 
zastosowaniu karty Regio najtańsza oferta biletów okresowych lub kosztu przejazdu to 4,25 zł za 
jeden przejazd, a łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu na średni miesiąc to 177,22 zł.  

Ostatnim analizowanym odcinkiem był Wieluń Dąbrowa–Pątnów Wieluński, pomiędzy którymi 
kursuje 5 par pociągów dziennie w dni powszednie oraz 2 pary pociągów dziennie w dni świąteczne. 
Odległość pomiędzy tymi posterunkami ruchu wynosi 11 km a czas podróży pociągiem to 11 minut. 
Koszt jednorazowego przejazdu wynosi 3,71 zł, zaś przy zastosowaniu biletu okresowego z kartą 
Regio koszt jednorazowego przejazdu wynosi 2,65 zł. Łączny koszt transportu w dni robocze 
w przeliczeniu na średni miesiąc to 110,35 zł.  
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2.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Pomiędzy Wieruszowem a Wieluniem, oprócz transportu kolejowego, kursują również autobusy 
regionalne. Średnio w dni powszednie kursuje 38 autobusów w jedną stroną, zaś w dni świąteczne 
realizowanych jest 28 kursów. Odległość, jaką autobusy muszą pokonać wynosi 37 km a czas 
potrzebny na przejazd wynosi 52 minuty. Koszt jednorazowego przejazdu autobusem wynosi 9,54 zł. 
Przy zastosowaniu biletu okresowego koszt wynosi 6,29 zł, zaś łączny koszt transportu w dni robocze 
w przeliczeniu na średni miesiąc to 262 zł. Koszt ten jest znacznie wyższy niż transportem kolejowym, 
natomiast niewątpliwym atutem w porównaniu do transportu kolejowego jest ilość kursów 
realizowanych w ciągu dnia.  

Poza transportem zbiorowym pozostaje zawsze transport indywidualny, którego koszt 
jednorazowego przejazdu wynosi 21,85 zł, zaś łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu 
na średni miesiąc to 910,43 zł. Z Wieruszowa do Wielunia najbardziej optymalna droga to trasa 
4507E, której odległość wynosi 36 km a czas przejazdu jest równy 32 minuty.  

Następny analizowany odcinek to Wieruszów – Pątnów, pomiędzy którymi nie kursują żadne 
bezpośrednie autobusy komunikacji zbiorowej. W tej relacji, poza transportem kolejowym, który 
posiada słabą ofertę pozostaje transport indywidualny. Jadąc samochodem z Wieruszowa do 
Wielunia można podróżować drogą krajową nr 74 oraz drogą krajową nr 43. Średnia odległość wynosi 
54,7 km, czas przejazdu to 50 minut a cena jednorazowego przejazdu to 30 zł. Podsumowując cały 
miesiąc, łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu na średni miesiąc to 1360,22 zł. Jest to 
bardzo wysoka cena w porównaniu do niewielkiej odległości łączącej te dwie miejscowości, ale 
niestety poza 1 parą pociągów dziennie nie istnieje inny dogodny transport zbiorowy.  

Ostatnim analizowanym odcinkiem jest Wieluń – Pątnów, pomiędzy którymi liczba kursów dziennie 
w dni powszednie realizowana przez przewoźników autobusowych wynosi 20 a w dni świąteczne 8. 
Odległość pomiędzy nimi to 12 km a czas przejazdu to 18 minut. Jednorazowy koszt jaki trzeba 
ponieść na przejazd to 3,8 zł. Posiadając bilet okresowy koszt przejazdu jednorazowego wynosi 3,6 zł 
zaś łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu na średni miesiąc to 150 zł. Porównując 
transport autobusowy z transportem kolejowym na tym odcinku to pod względem cenowym oraz 
czasowym kolej posiada bardziej korzystne oferty, ale liczba kursów dziennie jest mniejsza.  

Oprócz transportu zbiorowego pozostaje transport indywidualny. Odległość pomiędzy 
miejscowościami wynosi 18,4 km jadąc drogą krajową nr 43, czas przejazdu to 17 minut a koszt 
jednorazowej podróży to 10,98 zł. Łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu na średni 
miesiąc wynosi 457,7 zł.  

Porównując wszystkie proponowane przez przewoźników oferty najbardziej korzystane pod 
względem cenowym oraz czasowym oferuje przewoźnik kolejowy. Należy jednak pamiętać, że liczba 
kursów dziennie jest tu bardzo niewielka i w porównaniu do kursów autobusowych jest bardzo duża 
różnica. Analizując dokładniej popyt na te kursy można byłoby zastanowić się nad możliwością 
przeniesienia pasażerów z transportu autobusowego na transport kolejowy.  
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2.3 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

Na podstawie analizy oferty przewozowej można zidentyfikować obszary, w których możliwe jest 
przejęcie transportu zbiorowego autobusowego na transport kolejowy, przynajmniej w pewnej jego 
części.  

Analiza oferty przewozowej pokazała, że w weryfikowanym korytarzu linii kolejowej nr 181 występuje 
niewielka liczba pociągów. Jedna para, czy na krótszym odcinku 5 par pociągów dziennie, 
w porównaniu do około 20 czy nawet 30 kursów autobusowych jest niewielka. Wszystkie 
miejscowości w tym korytarzu kwalifikują się do możliwości obsługi transportem kolejowym 
pasażerskim. Należy jednak zaznaczyć, że potrzebne jest dostosowanie infrastruktury peronowej oraz 
dostępności do peronów dla większej liczby podróżnych. Na podstawie inwentaryzacji stacji 
stwierdza się, że obecny stan infrastruktury peronowej oraz jej dostępność nie jest w stanie 
zaspokoić obsługi większej liczby podróżnych.  

2.4 Obszary o niewystarczającej dostępności transportu zbiorowego 
(„białe plamy”) 

Na linii kolejowej nr 181 przystanki osobowe i stacje znajdują się w ostępach nieprzekraczających 
5 km. Ponadto występuje również transport autobusowy również zapewniający dogodne połączenia 
komunikacyjne. W tym obszarze nie zidentyfikowano miejsc nierealizujących potrzeb transportowych 
mieszkańców. 

 

Ilustracja 2. Identyfikacja tzw. "białych plam". 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Dodatkowo w ramach tego rozdziału przeanalizowana została dostępność dla osób o ograniczonych 
możliwościach poruszania się.  

Na objętej opracowaniem linii kolejowej wszystkie weryfikowane przystanki/stacje nie spełniają 
całkowicie wymagań opisanych w dokumencie głównym, dotyczących osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. W dużej mierze przystanki te są nawet nieutwardzone, porośnięte trawą. 
W przypadku peronów utwardzonych stan techniczny nawierzchni nie jest dostosowany dla „osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się”.  

3 Integracja transportu kolejowego, pasażerskiego, drogowego 
i innego szynowego 

3.1 Identyfikacja kierunków rozwoju 

Linię 181 charakteryzuje peryferyjny przebieg przez południowo – zachodnie krańce województwa. 
Linia ta nie łączy się na terenie województwa z żadną inną linią. Obsługuje połączenia w kierunku 
Tarnowskich Gór oraz Kępna (1 para pociągów w ciągu doby). Na terenie województwa obsługuje 
2 miasta powiatowe – Wieluń i Wieruszów oraz wybrane wsie znajdujące się na trasie. Obecnie linia 
posiada marginalne znaczenie. 

Szansa rozwojowa dla linii 181 wiąże się z planami budowy nowej linii pomiędzy linią 181 w okolicy 
Wielunia a linią 131 na południe od Ruśca i linią 24 pod Bełchatowem. Realizacja nowej linii 
pozwoliłaby na uruchomienie połączeń Kępno – Wieruszów – Wieluń – Łódź, a więc zapewnienie 
regularnych, szybkich i konkurencyjnych dla transportu drogowego połączeń południowo – 
zachodniego krańca województwa łódzkiego z Łodzią. Pozwoliłoby to na wykształcenie dojazdów 
z Wieruszowa i Wielunia do Łodzi, a także intensyfikacji przewozów pomiędzy Wieruszowem 
i Wieluniem oraz lokalnych z poszczególnych stacji do tych miast. 

3.2 Identyfikacja obszarów komplementarnych do transportu kolejowego 

Podstawowy obszar komplementarny wobec transportu kolejowego, jak i w przypadku innych 
korytarzy, zawierał będzie się w zasięgu dojść pieszych do stacji. Ze względu na to dla poszerzenia 
bazy potencjalnych pasażerów, postuluje się budowę nowego przystanku Ruda k. Wielunia, na 
terenie wsi Ruda, która niemal w całości mieści się w zasięgu 1 km. Do obszaru komplementarnego 
zaliczą się też w całości miasta Wieruszów i Wieluń. Jego dalsze rozszerzenie możliwe będzie dzięki 
transportowi rowerowemu, który jest w stanie zapewnić dojazdy z promienia 1-3 km. 
Z wykorzystaniem transportu zmotoryzowanego możliwe będzie także włączenie w zasięg obsługi 
miejscowości Bolesławiec, miejscowości położonych wzdłuż dawnej drogi krajowej nr 8 (Sokolniki, 
Walichnowy) oraz miejscowości położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej, 486 (które docelowo zostaną 
obsłużone bezpośrednio nową linią). 
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3.3 Propozycja zakresu obsługi przez alternatywne środki transportu 

Jako alternatywne środki transportu do transportu kolejowego przyjmuje się dojścia piesze, dojazd 
rowerem i transportem autobusowym. Dojazdy z wykorzystaniem samochodu zostały omówione w 
rozdziale 3.4 łącznie z opisem systemu parkingów Park&Ride. 

Dojścia piesze ze stacji dla obszarów w promieniu kilometra od stacji pozostawać będą, jak 
w przypadku pozostałych korytarzy, powszechne. Na ich skalę, poza ofertą przewozową, rzutować 
będzie położenie stacji na tle struktur osadniczych. O ile stacje w Wieruszowie i Wieluniu położone są 
poprawnie, to stacje zlokalizowane na terenach wiejskich często mają styczność jedynie z wsiami 
o charakterze ulicówek, a w niektórych przypadkach do stacji przylega jedynie niewielka ilość 
domostw rozmieszczona po jednej stronie torów. 

Dla linii 181 ważnym elementem rozszerzającym zasięg dojazdów będzie transport rowerowy, który 
ma możliwość odegrania dużej roli zwłaszcza przy ułatwianiu dojazdów do dworca z miast Wieruszów 
i Wieluń. Przy zasięgu dojazdów rowerem wynoszącym ok. 3 km pokryty zostanie niemal cały obszar 
obu miast. 

Komunikacja autobusowa pozwala na obsługę dojazdów w obrębie Wielunia (istniejąca komunikacja 
miejska). Należy także zadbać o możliwość przesiadki z istniejących autobusów kursujących przy stacji 
Dzietrzniki (autobusy relacji Załęcze – Wieluń), Czastary, Wieruszów, Wieluń Dąbrowa. W przypadku 
realizacji linii Bełchatów – Wieluń wskazana będzie też organizacja zintegrowanych przewozów 
autobusowych na trasach włączających w zakres obsługi Bolesławiec, Sokolniki, Walichnowy i 
Czastary. Szczegóły przedstawia rozdział 3.3.1. 

Docelowo, po budowie nowej linii zapewniającej połączenie do Łodzi transport samochodowy 
odgrywał będzie istotną rolę w dojazdach do stacji umożliwiając dojazd z rozproszonej zabudowy wsi 
bezpośrednio do stacji kolejowej. 

3.3.1 Wskazanie propozycji tras przejazdów komunikacji dowozowej  

Dla korytarza 5 proponuje się docelowe utworzenie następujących linii autobusowych dowozowych: 
51 - Czastary PKP – Katy Walichnowskie – Walichnowy – Sokolniki – Tyble – Bagatelka – Józefów – 
Czastary PKP 

52 - Bolesławiec – Wiewiórka – Żdżary – Radostów Pierwszy – Czastary – Józefów – Czastary PKP 

Linie miałyby być uruchomione dopiero po budowie linii Wieluń – Bełchatów i uruchomieniu 
bezpośrednich pociągów łączących Wieruszów z Łodzią. Do tego czasu nie postuluje się uruchamiania 
specjalnych linii dowozowych w korytarzu 5. 
Linia 51 obsługiwać miałaby dojazdy do stacji Czastary z dwóch dużych wsi – Sokolniki i Walichnowy. 
Miałaby charakter linii okrężnej, co pozwoliłoby na ograniczenie pustych przebiegów. Zakłada się 
wykonanie 12 kursów dziennie z wykorzystaniem pojazdu klasy „bus”, który wydaje się wystarczający 
dla obsługi niewielkich miejscowości. Linia korzystałaby z istniejącej, gęstej sieci przystanków 
i obsługiwała miejscowości leżące na trasie 
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Linia 52 obsługiwana byłaby również taborem klasy „bus”. Jej zadaniem byłoby włączenie w system 
przewozów województwa łódzkiego wsi gminnej Bolesławiec. Zapewniałaby także możliwość dojazdu 
do stacji z szeregu miejscowości leżących na trasie. Zakłada się wykonanie 8 par kursów w ciągu 
doby, komunikowanych z pociągami do/z Łodzi. 
 
Tabela 3. Proponowane do uruchomienia linie autobusowe dowozowe w korytarzu 5. 

Linia Rodzaj Taboru Ilość kursów w 
ciągu doby 

Przeliczeniowa ilość 
pojazdów* Uwagi 

51 Czastary PKP – 
Walichnowy – 

Sokolniki – 
Czastary PKP 

bus (ok. 20 miejsc) 12 
 

1,1 
  

52 Bolesławiec – 
Czastary PKP bus (ok. 20 miejsc) 8 par 1,1  

* ilość nie jest liczbą całkowitą, ponieważ uwzględnia 10% rezerwy taborowej, która rozkłada się na wszystkie 
linie dowozowe proponowane do uruchomienia w województwie. 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Uruchomienie przewozów nie będzie wymagało inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. 
Połączenia korzystać będą z istniejącej sieci przystanków autobusowych. 
 
Tabela 4. Inwestycje związane z obsługą linii autobusowych dowozowych w korytarzu 5. 

Inwestycja Koszt jednostkowy 
[PLN] Ilość* Ogółem wartość 

Zakup taboru „bus” (ok. 
20 miejsc siedzących) 450 000,00 2,2 990 000,00 

* ilość nie jest liczbą całkowitą, ponieważ uwzględnia 10% rezerwy taborowej, która rozkłada się na wszystkie 
linie dowozowe proponowane do uruchomienia w województwie. 
Źródło: Opracowanie własne 
 



 

 16  
 

 
Ilustracja 3. Trasy autobusów dowozowych do węzła Czastary 

Źródło: Opracowanie Własne. 

3.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Dla korytarza V przyjęto zasadę, iż każda stacja powinna mieć możliwość dojazdu samochodem 
prywatnym. Wyznaczone parkingi przewidziane są przeważnie na klika-kilkanaście miejsc 
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postojowych i adresowane do podróżnych z obszarów sąsiadujących ze stacją. Największy parking – 
na 25 miejsc przewidziano przy przystanku Wieluń. 

Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) również przewidziano przy każdej stacji. Zapotrzebowanie na 
dojazdy rowerem w obrębie korytarza V będzie najprawdopodobniej umiarkowane. Na większości 
stacji przewiduje się budowę 10-15 miejsc postojowych dla rowerów i jednocześnie monitorowanie 
ilości pozostawianych rowerów, celem ewentualnego uzupełniania liczby dostępnych miejsc. 

3.5 Analiza dostępności sieci przystankowej linii komunikacyjnych 
względem przystanków/stacji linii kolejowych 

Na większości (5 z 9) z analizowanych w tym korytarzu stacji/przystanków kolejowych znajdują się 
przystanki autobusowe. Integracja transportu kolejowego i autobusowego w wielu przypadkach 
wymaga poprawy. Wynika to między innymi ze zbyt dużych odległości jakie dzielą przystanki/stacje 
kolejowe i przystanki autobusowe. Bardzo często na przystankach autobusowych brakuje rozkładów 
jazdy, przystanki są w niektórych przypadkach zaniedbane i nieestetyczne. Oferta przewozowa 
(autobusowa) nie jest atrakcyjna – niska częstotliwość kursowania autobusów i niekonkurencyjne 
czasy przejazdów. Należy dążyć do integracji transportu zarówno pod względem geograficznym, 
rozkładowym jak i ofertowym. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przystanków/stacji 
kolejowych w korytarzu, przy których (lub w niedalekiej odległości od nich) znajdują się przystanki 
autobusowe oraz zestawienie dla stacji/przystanków kolejowych niezintegrowanych z transportem 
autobusowym (brak przystanków w ich pobliżu). 

Tabela 5. Zestawienie dostępności przystanków autobusowych względem stacji/przystanków kolejowych. 
Przystanki /stacje kolejowe 

w których pobliżu znajdują się przystanki 
autobusowe w których pobliżu brak przystanków autobusowych 

Pątnów Wieluński Dzietrzniki 
Wieluń Biała 

Wieluń Dąbrowa Pieczyska 
Czastary Wieruszów 

Wieruszów Miasto  
Źródło: Opracowanie własne. 

3.6 Przegląd lokalnych inwestycji drogowych 

Na podstawie konsultacji telefonicznych z jednostkami samorządu terytorialnego ustalono, iż 
w analizowanym korytarzu na szczeblu powiatowym nie planuje się żadnych inwestycji drogowych 
usprawniających korzystanie ze stacji i przystanków kolejowych 

Na poziomie gminnym urząd w Wieluniu zamierza wybudować ulicę Torową znajdującą się w pobliżu 
stacji Wieluń Dąbrowa. Planuje się także poprawę stanu infrastruktury w rejonie ciążenia przystanku 
osobowego Wieluń w postaci budowy ciągu pieszo-rowerowego ułatwiającego dostęp do wejścia na 
przystanek. Istotne znaczenie ma także budowa trasy średnicowej łączącą północną i południową 
część miasta. 
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Pozostałe samorządy nie planują żadnych inwestycji, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia 
skali integracji drogowego układu komunikacyjnego z transportem kolejowym. 

4 Wyniki oszacowania oraz prognoza liczby ludności w zasięgu 
poszczególnych stacji 

Wyniki oszacowania liczby ludności w zasięgu poszczególnych stacji, zgodnie z metodyką 
przedstawioną w dokumencie głównym, zaprezentowano w formie tabelarycznej poniżej. 

Tabela 6. Oszacowana liczba ludności w buforach stacji i przystanków kolejowych. 

Przystanek/Stacja 

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 1 000 metrów od 
stacji/przystanku  

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 5 000 metrów od 
stacji/przystanku  

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 10 000 metrów od 
stacji/przystanku  

Biała 292  5 922  22 636  

Czastary 329  6 890  18 768  

Dzietrzniki 747  5 078  20 807  

Pątnów Wieluński 249  7 294  42 768  

Pieczyska 194  9 668  32 312  

Wieluń 4 527  28 498  47 233  

Wieluń-Dąbrowa 2 391  26 868  46 559  

Wieruszów 1 809  15 923  37 881  

Wieruszów Miasto 2 599  14 722  33 171  
Źródło: Opracowanie Własne. 

Bufor 1 000m: 

Największy demograficzny zasięg posiadają stacje: Wieluń (4 527), Wieruszów Miasto (2 599) oraz 
Wieluń Dąbrowa (2 391). Z kolei najmniejszy: Pieczyska (194) oraz Pątnów Wieluński (249). 
Zdecydowaną różnicę w liczbie znajdujących się w zasięgu stacji osób widać pomiędzy stacjami 
znajdującymi się w terenach miejskich, a tymi w terenach pozamiejskich. 

Bufor 5 000m: 

W zasięgu 5 km sytuacja będzie wyglądać podobnie jak dla poprzedniego zasięgu – najwięcej osób 
w buforze stacji: Wieluń (28 498) oraz Wieluń Dąbrowa (28 868). Jednak najmniejszy zasięg 
demograficzny występuje dla przystanków: Dzietrzniki (5 078) oraz Biała (5 922)  

Bufor 10 000m: 

Największy zasięg w buforze 10 km mają stacje/przystanki położone w Wieluniu bądź blisko niego, 
a więc: Wieluń (47 233), Wieluń Dąbrowa (46 559) oraz Pątnów Wieluński (42 768). Należy mieć na 
uwadze odległości pomiędzy stacjami/przystankami, które są dużo mniejsze niż wielkość buforu. 

Wyniki w formie graficznej przedstawione są w postaci mapek, dla każdego z trzech wielkości 
buforów: 1 000 m, 5 000 m oraz 10 000 m. Symbolom kołowym przypisanym lokalizacyjnie do 
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przystanków/stacji kolejowych nadano kolorystyczne oznaczenie odwzorowujące oszacowaną liczbę 
ludności (zgodnie z poszczególnymi legendami na mapach). 
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Ilustracja 4. Oszacowana liczba ludności w buforze 1 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 5. Oszacowana liczba ludności w buforze 5 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 6. Oszacowana liczba ludności w buforze 10 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne 
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Warto zwrócić uwagę na gęstość stacji/przystanków kolejowych na linii kolejowej nr 181. Bufory 
o wielkości 5 000 m oraz 10 000 m będą w znacznej części nachodzić na siebie (szczególnie dotyczy to 
największego buforu – 10 km). Mieszkańcy poszczególnych miejscowości, którzy korzystają lub będą 
korzystać z infrastruktury kolejowej, będą wybierać stacje/przystanki zlokalizowane najdogodniej, 
a więc najbliżej lub z najkorzystniejszym dojazdem/dojściem. Należy, więc do przedstawionych 
wyników podchodzić ostrożnie biorąc pod uwagę średnie odległości pomiędzy przystankami/stacjami 
kolejowymi. 

Metodyka obliczenia prognozy liczby ludności w poszczególnych buforach dla stacji i przystanków 
kolejowych została opisana w dokumencie głównym. Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń w formie 
tabelarycznej dla poszczególnych zasięgów z podziałem na rok: 2015, 2020 oraz 2030. 

Tabela 7. Prognozowana liczba ludności w określonym zasięgu stacji dla lat: 2015, 2020 oraz 2030. 

Przystanek/Stacja 

Prognozy 

Liczba ludności w buforze 
 1 000 metrów od 
stacji/przystanku  

Liczba ludności w buforze 
 5 000 metrów od 
stacji/przystanku  

Liczba ludności w buforze 
 10 000 metrów od 
stacji/przystanku  

2015 2020 2030 2015 2020 2030 2015 2020 2030 

Biała 288 286 276 5 850 5 802 5 604 22 363 22 181 21 422 

Czastary 323 317 299 6 775 6 642 6 262 18 456 18 092 17 057 

Dzietrzniki 738 730 703 5 015 4 967 4 782 20 550 20 352 19 595 

Pątnów Wieluński 246 244 235 7 204 7 134 6 869 42 239 41 831 40 277 

Pieczyska 192 192 187 9 542 9 524 9 309 31 891 31 831 31 115 

Wieluń 4 463 4 382 4 147 28 097 27 587 26 108 46 568 45 723 43 272 

Wieluń-Dąbrowa 2 357 2 315 2 190 26 490 26 009 24 615 45 904 45 071 42 655 

Wieruszów 1 785 1 782 1 742 15 715 15 686 15 333 37 387 37 317 36 477 

Wieruszów Miasto 2 565 2 561 2 503 14 530 14 503 14 177 32 738 32 677 31 942 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Prognoza dla roku 2015, 2020 oraz 2030 wykazuje spadek liczby ludności dla omawianych stacji 
i przystanków kolejowych. W roku 2015 wyniesie on od 1,2% do 1,7%, w roku 2020 od 1,5% do 3,2%. 
Natomiast dla roku 2030, od 3,7% do aż 9,2% dla przystanku Czastary. Dla stacji położnych 
w Wieluniu, które posiadają największy zasięg demograficzny, spadek liczby ludności w roku 2030 
sięgnie 8,4%. 

Na mapie poniżej przedstawiono prognozowane zmiany liczby ludności w buforze 1 km od 
stacji/przystanków kolejowych (zasięg dojścia pieszego). Pierwszy (niebieski) słupek wykresu obrazuje 
sytuację, aktualną, a więc oszacowaną liczbę ludności na podstawie danych ludności z 2014 roku. 
Kolejne słupki przedstawiają wyniki prognoz na lata: 2015 (fioletowy), 2020 (brązowy) oraz 2030 
(czerwony). Dwie kolejne mapy przedstawiają liczbę ludności odpowiednio dla buforu 5 km (zasięg 
dojazdu rowerem) i 10 km (zasięg dojazdu samochodem). 
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Ilustracja 7. Zmiany liczby ludności w buforze 1 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 8. Zmiany liczby ludności w buforze 5 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 9. Zmiany liczby ludności w buforze 10 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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5 Analiza potencjału demograficznego 

Opis metodyki analizy demograficznej przedstawiony został w dokumencie podstawowym. Poniżej 
zaprezentowano jednostki administracyjne, których dotyczyła analiza (w formie tabelarycznej oraz 
graficznej). 

Tabela 8. Jednostki administracyjne. 

Gmina Powiat 

Ostrówek gm. wiejska 

powiat wieluński 

Skomlin gm. wiejska 
Wieluń gm. miejsko-wiejska 

Wierzchlas gm. wiejska 
Pątnów gm. wiejska 

Biała gm. wiejska 
Czarnożyły gm. wiejska 
Osjaków gm. wiejska 
Mokrsko gm. wiejska 
Czastary gm. wiejska 

powiat wieruszowski 

Bolesławiec gm. wiejska 
Sokolniki gm. wiejska 
Lututów gm. wiejska 
Galewice gm. wiejska 
Łubnice gm. wiejska 

Wieruszów gm. miejsko-wiejska 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 10. Gminy w buforze 10 km. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

5.1 Liczba ludności i dynamika zmian ludnościowych w latach 2003 – 2013 

W korytarzu V, uwzględniając bufor 10 km od linii kolejowej nr 181, znalazło się 16 gmin. Znajdują się 
one na terenie powiatu wieluńskiego (9 gmin) lub powiatu wieruszowskiego (7 gmin).  

Liczba ludności w analizowanych 10 latach najbardziej wzrosła w gminie Osjaków (powiat wieluński) – 
2%. Największy spadek, równy – 5,1%, miał miejsce w gminie Lututów (powiat wieruszowski). 
W powiecie wieruszowskim w prawie wszystkich gminach należących do buforu wystąpił spadek 
liczby ludności względem roku 2003. Jedynie w gminach Wieruszów i Galewice odnotowano 
minimalny wzrost, odpowiednio na poziomie 1,2% i 0,2%. W powiecie wieluńskim większość gmin 
również odnotowała spadek liczby ludności w 2013 roku w stosunku do 2003. Wzrost miał miejsce 
jedynie w gminie Pątnów (+0,2%), Biała (+0,5%) i Osjaków (+2,0%). 

Na poniższych ilustracjach przedstawiono względne zmiany liczby ludności na przestrzeni 
10 analizowanych lat w gminach znajdujących się w korytarzu V. 
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Tabela 9. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gminy w korytarzu V.  

Gmina Powiat 
Liczba ludności w latach 2003-2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ostrówek gm. wiejska 

powiat wieluński 

4 631 4 640 4 651 4 679 4 665 4 642 4 652 4 609 4 604 4 596 4 563 
Skomlin gm. wiejska 3 495 3 463 3 435 3 423 3 405 3 396 3 367 3 420 3 400 3 384 3 428 

Wieluń gm. miejsko-wiejska 32 946 32 969 32 932 32 858 32 709 32 615 32 493 32 858 32 729 32 698 32 443 
Wierzchlas gm. wiejska 6 629 6 640 6 605 6 686 6 669 6 649 6 634 6 600 6 587 6 538 6 543 

Pątnów gm. wiejska 6 521 6 502 6 475 6 465 6 462 6 480 6 502 6 562 6 547 6 547 6 533 
Biała gm. wiejska 5 509 5 498 5 491 5 531 5 513 5 519 5 526 5 584 5 601 5 583 5 536 

Czarnożyły gm. wiejska 4 603 4 590 4 602 4 546 4 559 4 574 4 582 4 571 4 574 4 562 4 559 
Osjaków gm. wiejska 4 716 4 743 4 771 4 759 4 798 4 807 4 826 4 783 4 808 4 812 4 810 
Mokrsko gm. wiejska 5 471 5 452 5 445 5 435 5 426 5 414 5 424 5 405 5 388 5 376 5 422 
Czastary gm. wiejska 

powiat wieruszowski 

4 083 4 054 4 036 4 012 4 002 3 973 3 971 3 971 3 983 3 934 3 985 
Bolesławiec gm. wiejska 4 182 4 147 4 125 4 135 4 134 4 150 4 105 4 115 4 096 4 082 4 079 

Sokolniki gm. wiejska 4 916 4 891 4 877 4 899 4 907 4 883 4 908 4 894 4 883 4 896 4 890 
Lututów gm. wiejska 4 864 4 827 4 767 4 724 4 686 4 672 4 651 4 692 4 673 4 616 4 615 
Galewice gm. wiejska 6 183 6 166 6 188 6 194 6 146 6 191 6 197 6 229 6 254 6 263 6 198 
Łubnice gm. wiejska 4 209 4 160 4 180 4 196 4 184 4 154 4 149 4 162 4 134 4 143 4 155 

Wieruszów gm. miejsko-wiejska 14 169 14 236 14 213 14 109 14 090 14 189 14 187 14 402 14 349 14 347 14 338 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 11. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu V – powiat wieluński.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 12. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu V – powiat wieruszowski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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5.2 Gęstość zaludnienia  

Tabela 10. Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 – gminy w korytarzu V. 

Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Ostrówek gm. wiejska 

powiat wieluński 

45 45 45 
Skomlin gm. wiejska 62 61 62 

Wieluń gm. miejsko-wiejska 251 250 248 
Wierzchlas gm. wiejska 55 55 55 

Pątnów gm. wiejska 57 57 57 
Biała gm. wiejska 76 75 75 

Czarnożyły gm. wiejska 66 65 65 
Osjaków gm. wiejska 48 48 48 
Mokrsko gm. wiejska 69 69 70 
Czastary gm. wiejska 

powiat wieruszowski 

63 63 64 
Bolesławiec gm. wiejska 64 63 63 

Sokolniki gm. wiejska 61 61 61 
Lututów gm. wiejska 61 61 61 
Galewice gm. wiejska 46 46 46 
Łubnice gm. wiejska 68 68 68 

Wieruszów gm. miejsko-wiejska 148 148 148 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

Spośród wszystkich gmin leżących w buforze 10 km od linii kolejowej 181 (korytarz V) największa 
gęstość zaludnienia w roku 2011 miała miejsce w gminie Wieluń (251 os./km2). Wówczas najmniejszą 
gęstość zaludnienia odnotowano w gminie Ostrówek (45 os./km2). W roku 2013 sytuacja wyglądała 
podobnie – w gminie Wieluń 248os./km2 oraz 45 os./km2 w gminie Ostrówek. 
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Ilustracja 13. Gęstość zaludnienia w 2013 roku w gminach. 
Źródło: Opracowanie Własne. 

5.3 Prognozy demograficzne w perspektywie 2015, 2020, 2030 

Wyniki prognoz demograficznych w perspektywie 2015, 2020 oraz 2030 dla gmin leżących 
w korytarzu V przedstawione są liczbowo w postaci tabeli poniżej (Tabela 11) oraz graficznie w 
postaci zmian procentowych na wykresach poniżej.  

Tabela 11 Prognozowana liczba ludności w latach 2015, 2020, 2030 – gminy w korytarzu V. 

Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 

powiat wieluński 

Ostrówek gm. wiejska 4 497 4 417 4 182 
Skomlin gm. wiejska 3 375 3 308 3 118 

Wieluń gm. miejsko-wiejska 31 970 31 390 29 707 
Wierzchlas gm. wiejska 6 451 6 341 6 015 
Sokolniki gm. wiejska 4 819 4 769 4 582 
Lututów gm. wiejska 4 505 4 354 3 991 
Galewice gm. wiejska 6 118 6 077 5 885 
Łubnice gm. wiejska 4 089 4 031 3 843 

Wieruszów gm. wiejska 14 179 14 152 13 833 

powiat wieruszowski 
Pątnów gm. wiejska 6 460 6 398 6 160 

Biała gm. wiejska 5 478 5 433 5 247 
Czarnożyły gm. wiejska 4 498 4 429 4 216 
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Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 
Osjaków gm. wiejska 4 773 4 770 4 675 
Mokrsko gm. wiejska 5 350 5 270 5 019 
Czastary gm. wiejska 3 912 3 835 3 615 

Bolesławiec gm. miejsko-wiejska 4 004 3 924 3 697 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W żadnej gminie leżącej w korytarzu V prognozowana liczba ludności nie będzie wzrastać. W roku 
2030 względem roku 2013 przewiduje się największy spadek liczby mieszkańców gminy wiejskiej 
Lututów w powiecie wieruszowskim. Duży spadek będzie miał także miejsce w gminach wiejskich 
Czastary (9,3% w roku 2030 względem roku bazowego 2013) oraz Bolesławiec (spadek na poziomie 
9,4%). Najmniejszy spadek jest prognozowany w gminie wiejskiej Osjaków w powiecie wieluńskim 
(2,8% w roku 2030). W tym powiecie największy spadek wystąpi najprawdopodobniej w gminie 
wiejskiej Skomlin (na poziomie 9%). 

Ilustracja 14 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie wieluńskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 15 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie wieruszowskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

6 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

6.1 Strategia Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014 – 2020, 
Wieruszów, 2014 

Kontekst  

Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014 – 2020 została przyjęta, jako 
załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/177/14 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 stycznia 2014 r.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego 

Transport kolejowy w powiecie pełni minimalną rolę, z perspektywy komunikacji wewnętrznej, 
zewnętrznej i powiązań funkcjonalnych. W powiecie znajduje się linia kolejowa nr 181 Kępno – 
Herby Nowe, charakteryzuje się ona jednak niskimi parametrami technicznymi i ograniczonym 
zasięgiem oddziaływania. W związku z tak małym znaczeniem kolei w powiecie, w Strategii 
w zakresie transportu, skupiono się na transporcie drogowym. Zakłada się, że realizowane obecnie 
inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu krajowym i regionalnym wraz z realizacją zintegrowanych 
projektów i programów lokalnego rozwoju doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności obszaru 
powiatu, przy jednoczesnym położeniu nacisku na jego głębszą i silniejszą integrację wewnętrzną. 
W związku z tym, można stwierdzić, że Projekt przyczyni się w sposób pośredni w zamierzone 
w Strategii cele.  
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6.1.1 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wieruszów 2007 

Kontekst  

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wieruszów 2007 jest załącznikiem do Uchwały Nr XXV/179/2008 
Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 13 listopada 2008 r. Plan przedstawia diagnozę, problemy 
i uwarunkowania rozwoju dla bieżącej sytuacji. Określa zadania, których realizację przewidziano na 
lata 2007-2013 oraz kierunkowo dalszą perspektywę czasową. 

Ocena spójności Projektu z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Wieruszów 2007 

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wieruszów wspomniano o przebiegającej przez teren gminy linii 
kolejowej nr 181 relacji Kępno-Herby Nowe. Linia kolejowa jest w dobrym stanie technicznym, 
przebiega przez obszar pięciu województw (śląskiego, opolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego). 
Ponadto linia kolejowa stanowi jedyne połączenie regionalne uwzględnione w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego, które zwiększa dostępność komunikacyjną naszego regionu. Linia ta jest 
jednak zagrożona likwidacją w zakresie ruchu pasażerskiego. 

6.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wieruszów 

Zasadniczym dokumentem planistycznym Gminy Wieruszów jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszów, przyjęte uchwałą nr XXIV/160/2012 Rady 
Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 września 2012 r.  

Na terenie gminy znajdują się dwa przystanki osobowe: Pieczyska i Wieruszów Miasto oraz jedna 
stacja kolejowa: Wieruszów. 

6.1.2.1 Dodatkowo gmina posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
stanowią one jednak tylko kilka procent powierzchni całej gminy. Stacja 
kolejowa Wieruszów 

Stacja kolejowa znajduje się w lewobrzeżnej części Wieruszowa o historycznej nazwie Podzamcze, 
przy ulicy Kolejowej. Tereny graniczące z obszarem kolejowym po obu stronach stacji przeznaczone 
są do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Ponadto wzdłuż linii w kierunki Oleśnicy 
znajdują się tereny trwałych użytków zielonych i zadrzewień dolin rzecznych – lokalne korytarze 
ekologiczne. Dla terenów tych również w Studium przewidziane jest stworzenie planów miejscowych.  

Dla terenów bezpośrednio graniczących ze stacją kolejową nie ma obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 16 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Wieruszów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Wieruszów. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Wieruszów. 

6.1.2.2 Przystanek osobowy Wieruszów Miasto 

Przystanek osobowy Wieruszów zlokalizowany jest na przecięciu linii kolejowej z ulicą Fabryczną. Dla 
terenów przyległych od południa, w Studium przewidziana jest funkcja zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz niewielkie tereny leśne. Od północy teren stacji graniczy 
w terenami o funkcji usługowo-produkcyjnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej z usługami. Dodatkowo dla terenów tych, Studium 
przewiduje również sporządzenie MPZP. Plany te określają szczegółowe właściwości dotyczące 
wielkości działek budowlanych, minimalnej szerokości frontu czy ogólny sposób i parametry 
zagospodarowania terenu.  

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w mieście 
Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica cz. I 
przyjęta uchwałą nr XXVI/176/2012 dnia 15 listopada 2012 r. jako podstawową funkcję dla tego 
terenu wskazuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami. Takie samo przeznaczenie terenu jest zapisane w Studium. 

MPZP dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz 
strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. II przyjęta uchwałą nr XXVI/174/2012 z 15 listopada 2012 r. 
wskazuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, również zgodnej z zapisami 
Studium.  

MPZP dla obszaru położonego w mieście Wieruszów, w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz 
strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. III z dnia 20 lutego 2014 r., w którym wskazano podstawowe 
przeznaczenie produkcyjne, również zgodne ze Studium.  
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Ilustracja 17 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Wieruszów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Wieruszów 
Miasto. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Wieruszów. 

6.1.2.3 Pieczyska 

Przystanek osobowy Pieczyska zlokalizowany jest w przygraniczu z terenami zabudowy zagrodowej 
oraz terenami gruntów ornych, zarówno od północy, jaki i od południa. Dodatkowo od południowej 
strony znajdują się tereny łąk i pastwisk. Wzdłuż torów, w kierunku Herby Nowe, znajdują się tereny 
leśne.  



 

 38  
 

 

Ilustracja 18 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Wieruszów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Pieczyska 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Wieruszów. 

6.2 Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014 – 2020, 
Wieluń, 2013 

Kontekst  

Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 2014 – 2020 została przyjęta, jako załącznik 
do Uchwały Nr XL/269/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2013 r. Strategia stanowi jeden 
z najważniejszych dokumentów samorządu powiatowego. Strategia identyfikuje stan i problemy 
rozwoju, określa misję i wizję oraz cele i zadania strategiczne do 2020 roku. 

Ocena spójności Projektu ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Powiatu Wieluńskiego na lata 2014 – 
2020. 

W Strategii stwierdzono, że powiat charakteryzuje się stosunkowo dobrą dostępnością 
komunikacyjną za pomocą transportu kołowego, przy jednocześnie słabo rozwiniętej 
infrastrukturze transportu kolejowego. Strategia wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego 
i inne podmioty gospodarczo-społeczne z obszarów położonych na trasie przebiegu kolei łączącej 
Wieluń z Łodzią. Wskazane działania to m. in. lobbing i integracja wysiłków lokalnych na rzecz 
realizacji inwestycji kolejowej. Poprawa dostępności komunikacyjnej przyczyni się bezpośrednio do 
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenu. W związku z tym realizacja Projektu wpisuje się 
bezpośrednio w Strategią Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.  
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6.2.1 Strategia Rozwoju Gminy Czastary na lata 2007-2020 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gminy Czastary na lata 2007-2020 została przyjęta przez Urząd Gminy Czastary. 
Podstawą rozwoju gminy Czastary jest strategia, która określa misję, cele i kierunki działania. 
Nadrzędnym celem dla Gminy Czastary jest zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, prowadzącego do polepszenia warunków bytowych i poziomu życia 
mieszkańców poprzez efektywne wykorzystanie zasobów lokalnych, z jednoczesnym zachowaniem 
równowagi przyrodniczej i ograniczeniem szkodliwego wpływu działalności człowieka na środowisko. 
 
Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Czastary na lata 2007-2020 

Wg. Strategii poziom rozwoju infrastruktury technicznej uznawany jest powszechnie za jedyny 
z najistotniejszych czynników wpływających na podejmowanie decyzji lokalizacyjnych przez 
inwestorów. Jednocześnie stopień rozwoju infrastruktury technicznej wpływa w sposób istotny na 
kształtowanie warunków bytowych ludności. Na terenie gminy istnieje linia kolejowa relacji Herby 
Nowe – Wieluń – Wieruszów – Kępno. Działania gminy winny zmierzać w kierunku większego 
wykorzystania tej linii do przewozów pasażerskich i towarowych poprzez zlokalizowany na obszarze 
gminy przystanek Czastary. Gmina uznaje rozwój transportu, jako bardzo ważny wskaźnik i dąży do 
poprawy jego stanu. Projekt jest zgodny ze Strategią.  

6.2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czastary 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy zawierającym politykę przestrzenną i kierunki 
rozwoju jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czastary, 
przyjęte uchwałą nr XVI/87/2004 Rady Gminy w Czastarach z dnia 7 grudnia 2004 r.  

Gmina nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6.2.2.1 Stacja kolejowa Czastary 

Stacja zlokalizowana jest w północnej części gminy, w miejscowości Czastary. Po południowej stronie 
stacji znajdują się tereny przeznaczone w Studium, jako tereny lasów istniejących. Przy linii kolejowej 
są również tereny produkcyjno-usługowe ofertowe. Od północnej strony stacji w Studium oznaczono 
tereny, jako tereny produkcyjno-usługowe istniejące, tereny usług publicznych oraz obszar 
oznaczony, jako tereny o różnej skali przydatności rolniczej (klasy bonitacyjne IVb, V, VI). 
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Ilustracja 19 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Czastary z uwzględnieniem stacji kolejowej Czastary. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Czastary. 

6.2.3 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biała na lata 2007-2015 

Kontekst  

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biała na lata 2007-2015 został przyjęty, jako załącznik do Uchwały 
Nr XXXIII/202/09 Rady Gminy Biała z dnia 07 sierpnia 2009 roku. Lokalne plany rozwoju stanowią 
istotny element realizacji polityki rozwoju regionalnego będącej integralną częścią polityki rozwoju 
kraju jak i polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Celem polityki strukturalnej jest zwiększenie 
spójności gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich poprzez niwelowanie różnic 
w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Ocena spójności Projektu z Planem rozwoju lokalnego gminy Biała na lata 2007-2015 

Jednym z zadań polegających na poprawie sytuacji w gminie jest rozwój komunikacji 
i infrastruktury. Wśród planowanych działań występują zadania mające na celu przebudowę dróg 
gminnych. Gmina dąży do poprawy stanu dróg oraz połączeń komunikacyjnych. Projekty 
inwestycyjne gminy dotyczące transportu mają na celu oszczędność czasu w przewozach zarówno 
pasażerskich jak i towarowych. Układ linii autobusowych oraz indywidualna komunikacja stanowią 
podstawowe systemy transportowe przewozów pasażerskich w gminie. Działania na rzecz ochrony 
środowiska obejmują jednak minimalizację uciążliwości od transportu kołowego oraz ograniczenie 
emisji hałasu. 
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6.2.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Biała 

W gminie zasadniczym dokumentem planistycznym jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, przyjęte uchwalą nr XLV/264/10 Rady Gminy Biała 
z dnia 15 lipca 2010 r.  

Ponadto w gminie obowiązują MPZP obejmujące swoim zasięgiem wsi Gostomia, Rostkowice, Solec, 
Wilków, miasto Biała, tereny lokalizacji farmy wiatrowej oraz wsi Łącznik. 

6.2.4.1 Przystanek kolejowy Biała 

Przystanek osobowy Biała zlokalizowany jest na granicy wsi Biała i Łyskornia. Od południowej strony 
bezpośrednio z terenami, na których znajduje się przystanek osobowy są niewielkie tereny usługowe. 
Dodatkowo są tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oraz niewielkie tereny eksploatacji powierzchniowej. Od 
północnej strony są również niewielkie tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług. Tereny o przeznaczeniu innym niż grunty rolne stanowią niewielkie obszary zlokalizowane 
jedynie wzdłuż drogi.  

Dla terenów przyległych do przystanku nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

Ilustracja 20 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Biała z uwzględnieniem przystanku kolejowego Biała. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Biała. 
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6.2.5 Strategia Rozwoju Gminy Wieluń 2025 

Kontekst 

Strategia została uchwalona w 2014 roku w Wieluniu. Strategia Rozwoju Gminy Wieluń 2025 to 
dokument, który wskazuje, w jaki sposób samorząd zamierza sterować zachodzącymi dookoła 
procesami i zmianami w celu realizacji wizji miasta otwartego na innowacje i aktywność, łączącego 
tradycję z nowoczesnością. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Wieluń 

W Strategii wskazano, że Wieluń jest ważnym węzłem komunikacyjnym w powiecie oraz regionie. 
Układ komunikacyjny obszaru tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, gminne oraz linia kolejowa 
Wrocław – Herby. Główne szlaki komunikacyjne w powiecie wieluńskim rozchodzą się promieniście 
z Wielunia. Władze gminy upatrują swoje miasta, jako innowacyjny ośrodek gospodarczy, miasto 
atrakcyjne do zamieszkania, miejsce turystyki aktywnej (w tym geoturystyki) w oparciu o jurę. 
Uwzględniając przedstawione cele i na podstawie analizy całego dokumentu stwierdzono, że Projekt 
integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu kolejowego jest spójny 
ze Strategią. 

6.2.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wieluń 

Podstawowym dokumentem planistycznym zawierającym plany przestrzenne gminy jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń, przyjęte 
uchwałą nr XXXII/398/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 12 września 2013 roku.  

W mieście obowiązuje spora liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 
obejmują kilki-kilkadziesiąt procent powierzchni miasta.  

6.2.6.1 Wieluń Dąbrowa 

Stacja kolejowa Wieluń Dąbrowa zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Kolejową a Torową. Od 
południa tereny kolejowe graniczą z niewielkim fragmentem terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz terenami zabudowy jednorodzinnej. Znajduje się również teren o przeznaczeniu 
gospodarczym. Od północy bezpośrednio przy terenie kolejowym położone są obszary o funkcji 
zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz grunty rolne. Tereny te są objęte MPZP zatwierdzonym w 
2011 roku. W planach tych przypisano im konkretne znaczenie, które jest zgodne ze Studium. Od 
północy znajdują się obszary o przeznaczeniu gospodarczym oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
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Ilustracja 21 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa z uwzględnieniem stacji kolejowej Wieluń Dąbrowa. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Wieluń 

6.2.6.2 Przystanek osobowy Wieluń 

Przystanek osobowy Wieluń zlokalizowany jest w mieście Wieluń przy ulicy Warszawskiej. Od 
południa w bezpośredniej granicy z przystankiem znajdują się tereny o przeznaczeniu gospodarczym 
(w tym produkcyjno-usługowa, składy i magazyny). W dalszej odległości od przystanku wzdłuż linii 
znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z uprawami ogrodniczymi.  

 

Ilustracja 22 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa z uwzględnieniem przystanku osobowego Wieluń. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Wieluń. 
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6.2.7 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pątnów 

Kontekst 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pątnów został uchwalony z grudniu 2005 r.  

Ocena spójności Projektu z Planem Rozwoju Lokalnego 

Plan Rozwoju Lokalnego zawiera stwierdzenie, że sieć komunikacji na terenie gminy Pątnów jest 
bardzo dobrze rozwinięta. W zakresie komunikacji zbiorowej głównym przewoźnikiem pozostaje PKS 
obsługujący większość miejscowości gminnych. Dzięki linii kolejowej nr 181 mieszkańcy gminy 
posiadają dogodne połączenie z Wieluniem oraz Herbami, które stanowią węzeł kolejowy na trasie 
Opole – Częstochowa a za jego pośrednictwem także z całym Górnym Śląskiem. W Planie Rozwoju 
Lokalnego nie znaleziono bezpośredniego odniesienia do integracji transportu kolejowego 
pasażerskiego z innymi środkami transportu. Jednak z uwagi na tak ważne znaczenie linii kolejowej 
w gminie zakłada się, że Projekt jest spójny z Planem Rozwoju Lokalnego. 

6.2.8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pątnów 

Dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej w gminie Pątnów jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pątnów, przyjęte w 2001 roku.  

W gminie Pątnów znajduje się jeden przystanek osobowy Dzietrzniki i stacja kolejowa Pątnów 
Wieluński, położone na linii kolejowej nr 181. 

6.2.8.1 Stacja kolejowa Pątnów Wieluński 

Stacja kolejowa Pątnów Wieluński znajduje się w okolicach ulicy Strugi Pątnowskie. Stacja od 
wschodu znajduje się niedaleko granicy otuliny załęczańskiego Parku Krajobrazowego a od zachodu 
w podobnej odległości od granicy obszaru chronionego krajobrazu. Wzdłuż stacji po stronie 
wschodniej znajduje się niewielka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa a także 
niewielkie fragmenty terenów usługowych.  

Dla terenów bezpośrednio przyległych do stacji kolejowej nie ma obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 23 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Pątnów z uwzględnieniem stacji kolejowej Pątnów Wieluński. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Pątnów. 

6.2.8.2 Przystanek osobowy Dzietrzniki 

Przystanek znajduje się w Dzietrznikach. Przystanek zlokalizowany jest przy drodze gminnej, wśród 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto w okolicy są tereny uprawne. Przystanek 
zlokalizowany przy linii jednotorowej. Od południowej strony w niewielkiej odległości znajdują się 
tereny leśne.  

Dla terenów bezpośrednio przyległych do stacji kolejowej nie ma obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ilustracja 24 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Pątnów z uwzględnieniem przystanku osobowego Dzietrzniki. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Pątnów. 
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6.3 Podsumowanie 

W analizowanym korytarzu znajdują się dwie gminy miejsko-wiejska, które najprawdopodobniej będą 
generowały trochę większy ruch od pozostałych gmin w tym korytarzu. 

Tereny przy stacji kolejowej i przystanku osobowym w Wieruszowie należą do obszarów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Może to w istotny sposób wpływać na liczbę 
podróżujących koleją.  

Terenami o potencjalnej koncentracji miejsc pracy mogą być tereny przy stacji Czastary. W Studium 
tereny te oznaczone są, jako tereny produkcyjno-usługowe. Takie przeznaczenie terenów może mieć 
wpływ na ruch kolejowy.  

Kolejnymi terenami, które charakteryzują się potencjałem zabudowy mieszkaniowej i koncentracji 
miejsc pracy są obszary przy stacji Wieluń. Studium sklasyfikowało je, jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz o przeznaczeniu gospodarczym. Podobnie jak powyżej, takie 
przeznaczenie może generować ruch podróżnych na kolei. 

Pozostałe gminy charakteryzują się mniejszym potencjałem zabudowy mieszkaniowej oraz 
koncentracji miejsc pracy. 

 

 


