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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI, W KTÓREJ B ĘDZIE REALIZOWANA 
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a) połoŜenie miejscowości, przynaleŜność administracyjna, wielkość, liczba ludności 

Miejscowość Popowo Kościelne jest jedną z 31 miejscowości wyodrębnionych w 

podziale administracyjnym Gminy Somianka, połoŜonej w środkowej części 

województwa mazowieckiego przy ujściu rzeki Bug. NaleŜy do powiatu 

wyszkowskiego, gdzie zajmuje jego południowo - zachodnią część. Popowo Kościelne 

od strony południowej otoczone jest rzeką, natomiast od strony północnej, duŜymi 

połaciami lasu. To miejscowość wymarzona do wypoczynku z duŜą ilością działek 

letniskowych i ośrodków wczasowych. 

Gmina Somianka zajmuje powierzchnię 116 km2, co stanowi 13,2% powierzchni 

powiatu wyszkowskiego. Powierzchnia sołectwa Popowo Kościelne wynosi 3,6 km².  

Gminę Somianka zamieszkuje 5482 osoby, natomiast samą miejscowość Popowo 

Kościelne zamieszkuje 159 osób. 

Gmina graniczy z następującymi gminami: Rząśnik, Wyszków Zatory, Serock i 

Dąbrówka. 
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a) historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ 

na powstanie układu przestrzennego 

Popowo Kościelne naleŜy do bardzo starych osad. Pierwsze wzmianki o tej 

miejscowości pochodzą juŜ z 1378 roku. Z zachowanych dokumentów wymienia się 

Popowo jako wieś, która przekazuje dziesięcinę na rzecz kościoła w Wyszkowie. 

Sama nazwa miejscowości Popowo najprawdopodobniej pochodzi od nazwiska 

pierwszych właścicieli tych okolic jakim był na początku XVI wieku ród Popowskich. 

Przypuszcza się, Ŝe sama nazwa pochodzić moŜe równieŜ od staropolskiego słowa 

,,pop”, co znaczy - ksiądz. Za tą etymologią nazwy przemawia związek miejscowości z 

kościołem praktycznie od samego początku jej istnienia. 

W ciągu pięciu wieków swojego istnienia Popowo dzięki pracy swoich 

mieszkańców rozwijało się gospodarczo, kulturowo oraz duchowo. W 1665 roku 

zbudowana juŜ została we wsi pierwsza kaplica, której głównym organizatorem był 

ksiądz Marcin Limowicz. W tym czasie Popowo stało się równieŜ miejscem kultu Matki 

Boskiej. Według miejscowych podań wieś w XVII wieku stała się miejscem cudu. Jak 

mówi legenda, ścieŜką prowadząca z Jank do Popowa szła uboga śydówka. W koronie 

przydroŜnej gruszy ukazała się jej Matka Boska. Od tamtego momentu Popowo stało się 

miejscem pielgrzymek ogromnej rzeszy pątników. 

Na początku XX wieku, kiedy rozbierano stary kościół i budowano nowy, odkryto, 

Ŝe mensa ołtarza głównego oparta była o pień starej gruszy, który tkwił jeszcze w ziemi. 

Odkrycie to potwierdziło prawdziwość legendy. 

W 1781 roku w Popowie mieszkało 407 osób dorosłych, w tym 112 dzieci. Wśród 

stałych mieszkańców notowano tu 131 śydów. Tak duŜą liczbę śydów przyciągnął tu 

najprawdopodobniej szlak handlowy, tzw. „szlak bursztynowy” oraz spław drewna 

rzeką. A w okresie zimowym liczba ludności w miejscowości zawsze się zwiększała, 

poniewaŜ przybywali tu i zostawali na zimę ludzie zwani „horelami”. Byli to flisacy, 

zajmujący się spławem róŜnych towarów po rzece. Popowo stało się czymś w rodzaju 

osiedla handlowego, które jednak na początku XIX wieku podupadło, a śydzi 

wyprowadzili się do Pułtuska. Do upadku osady przyczyniła się wojna. 

Na początku XIX wieku dobra Popowa naleŜały do rodziny SkarŜyńskich. W 1827 

w Popowie notowano 20 domów i 145 mieszkańców. 

WaŜnym momentem w historii Popowa, jak i historii całego kraju, było odzyskanie 

niepodległości po okresie rozbiorów. Mieszkańcy wyzwoleni spod jarzma zaborcy 

mogli wreszcie zacząć odbudowywać Ŝycie kulturowe wsi. W 1921 roku młodzieŜ 

popowska załoŜyła Koło MłodzieŜy imienia świętego Stanisława Kostki. To właśnie z 
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inicjatywy tego koła w 1926 roku załoŜono Ochotniczą StraŜ PoŜarną oraz wybudowano 

remizę straŜacką. 

W Popowie od zawsze Ŝyli obok siebie katolicy i śydzi. Wszystkie dzieci chodziły 

do jednej szkoły ucząc się swoich obyczajów, kultury, języka. Od niepamiętnych czasów 

we wsi, raz w miesiącu, odbywały się ogromne jarmarki, które do dnia dzisiejszego 

kultywowane są przez mieszkańców w ramach Dni Popowa. 

Historia Popowa  sięga czasów średniowiecza, a wydarzenia, które miały miejsce w 

tej miejscowości znacząco wpłynęły na obecny jej układ przestrzenny. W dalszym ciągu 

wieś stanowi część szlaku bursztynowego, w dalszym ciągu, choć nie w celach 

handlowych, ale rekreacyjno-sportowych, odbywają się tu spławy rzeką. Dzięki swej 

„handlowej” historii wieś Popowo Kościelne posiada zwartą zabudowę, tzw. ulicówkę. 

 

b) przestrzenna struktura miejscowości: dominanta przestrzenna, otwarta przestrzeń 

wspólna, elementy charakterystyczne miejscowości 

Popowo Kościelne dzięki swym historycznym uwarunkowaniom, posiada wszystkie 

elementy mające wpływ na strukturę przestrzenną tej miejscowości.  

Najbardziej wyróŜniającym tą miejscowość elementem jest neogotycki kościół pod 

wezwaniem Najświętszej Marii Panny z 1900 roku z duŜą wieŜą z boku fasady. 

W miejscowości znajduje się teŜ rynek przykościelny, otwarty dla wszystkich 

mieszkańców. To w tym miejscu mieszkańcy wsi najbardziej lubią przebywać, poniewaŜ 

jest on usytuowany tuŜ nad rozlewiskiem rzeki Bug, zwłaszcza po niedzielnych mszach, 

kiedy to stanowi miejsce spotkań towarzyskich. 

Oprócz tych dwóch znaczących i wyróŜniających Popowo Kościelne dominat 

przestrzennych, wieś posiada jeszcze inne charakterystyczne dla niej elementy. We wsi 

znajduje się szereg innych zabytkowych elementów architektonicznych, np. kaplica 

grobowa rodziny SkarŜyńskich z 1848 roku lub drewniany „Dom Młynarza”, który 

naleŜał do Aleksandra Wieczorkowskiego, wybudowany ok. 1920 roku. 

 

2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości: 

a) zasoby przyrodnicze 

Warunki klimatyczne - zaliczane są do gorszych w kraju. Mało korzystne warunki 

nasłonecznienia, jak równieŜ stosunkowo częste mgły poranne. DuŜa wilgotność terenu. 

W rejonie Popowa negatywne aspekty klimatyczne łagodzi rzeka. Średnia temperatura 

waha się od -40C w zimie do + 17,30C latem. Okres wegetacji wynosi 210 dni, od 

pierwszych dni kwietnia do końca października. Opady atmosferyczne to około 440 - 
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650 mm na rok. Wiatry mają przewaŜnie kierunek zachodni, latem wzrasta udział 

wiatrów północno- wschodnich, zimą - południowo - zachodnich. 

Rzeźba terenu - Międzyrzecze ŁomŜyńskie tworzy plejstoceńska wysoczyzna 

morenowa wyniesiona 90 – 115 m n.p.m. Obszar reprezentuje typ rzeźby polodowcowej 

z okresu zlodowaceń. Na obecny wygląd wpłynęły procesy erozyjne, w szczególności 

wody wypływające spod lodowca, które ścięły i zdeformowały starsze formy 

akumulacji lodowcowej. Popowo leŜy w południowym pasie młodopleistoceńskiej 

terasy nadzalewowej doliny Bugu. Terasy nad zalewowe Narwi i Bugu budują rzeczne 

piaski i Ŝwiry: drobne, średnie i grube, na przemian o duŜych miąŜszościach. Stanowi to 

zatem korzystne grunty pod budownictwo. 

Surowce naturalne - teren miejscowości jest ubogi w surowce naturalne, a te które 

występują, zaspakajają jedynie potrzeby lokalnej społeczności. Są to niewielkie złoŜa 

kruszywa naturalnego w postaci piasku, Ŝwiru i pospółki. 

Zasoby wód - zasoby wód powierzchniowych stanowi rzeka Bug, która jest 

jednocześnie największym ciekiem wodnym. Rzeka płynie asymetrycznie doliną, w 

kierunku południowo- zachodnim. Popowo Kościelne połoŜone jest w starorzeczu 

Bugu. Wiosną i latem często zdarzają się tu powodzie. 

Istotnym elementem zasobów wodnych w okolicach Popowa są naturalne zbiorniki i 

oczka wodne, mające równieŜ charakter starorzeczy. Oczka wodne występują równieŜ w 

obrębie lasów, stanowiąc waŜny rezerwuar zasobów wodnych, jak równieŜ cenny 

element krajobrazu wsi. 

Tereny seminaturalne - Tereny Popowa Kościelnego objęte są róŜnymi formami 

ochrony (uŜytek ekologiczny lub obszar specjalnej ochrony siedliskowej w systemie 

obszarów chronionych NATURA 2000). Popowo Kościelne zaliczane jest do systemu 

obszarów chronionych NATURA 2000 - w ramach specjalnej ochrony ptaków - Doliny 

Dolnego Bugu (PLB 140005 Ostoja NadbuŜańska). 

 Dolina Dolnego Bugu odznacza się duŜą róŜnorodnością przyrodniczą, jest tu jedna z 

najcenniejszych ptasich ostoi w Polsce. Na nadbuŜańskich rozlewiskach gniazdują i 

Ŝerują czaple siwe, mewy, róŜne odmiany bekasów, czajki, rybitwy białoczelne i czarne, 

sieweczki rzeczne. Ponadto występuje tu wiele unikatowych gatunków związanych z 

terenami podmokłymi: kszyk, samotnik, krwawodziub, zielonka, wodnik, błotniak 

stawowy. Na nabrzeŜnych skarpach wykształciły się warunki odpowiednie do 

zakładania gniazd przez zimorodki i kolonijne jaskółki brzegówki. W okresie wiosny i 

jesieni moŜna tu spotkać dzikie kaczki, łabędzie, gęsi, Ŝurawie, kormorany. 
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b) dziedzictwo kulturowe 

Na terenie miejscowości Popowo Kościelne znajdują się liczne obiekty zabytkowe, 

które znacząco wpływają na dziedzictwo kulturowe tej miejscowości.  

-  kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny z 1900 roku 

wybudowany według projektu Piusa Dziekońskiego oraz krypty w jego 

podziemiach. Kościół w stylu neogotyckim, murowany, z wieŜą z boku 

fasady. W neogotyckim ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej. Obraz pochodzi z dawnej kaplicy. Są tu równieŜ 

obrazy boczne barokowe z około 1740 roku; 

 -  plebania wybudowana w 1838 roku, murowana z cegły, parterowa 

zbudowana  na planie prostokąta; 

 -  kaplica grobowa rodziny SkarŜyńskich z 1848 roku; 

 -  dwa budynki gospodarcze, murowane z 1905 roku; 

 -  pałac murowany XVIII wieku, przebudowany w drugiej połowie XIX wieku, 

zniszczony w latach 1939-1945, odremontowany w 1950 r. i 1984 r.; 

-  Dom Młynarza, który naleŜał do Aleksandra Wieczorkowskiego, drewniany, 

wybudowany ok. 1920 r.; 

 -  drewniany dom z 1914 r.; 

 -  drewniany dom  wybudowany w 1913r.; 

 -  murowany dom wybudowany  w 1904r. 

Ale oprócz duŜej ilości obiektów zabytkowych, które znajdują się na terenie tak 

małej miejscowości, mieszkańcy wsi Popowo Kościelne kultywują swoje tradycje takŜe 

w inny sposób, zachowując dzięki temu dziedzictwo kulturowe wsi, co opisane jest w 

punkcie poniŜej. 

 

c) obiekty i tereny 

Najbardziej charakterystycznym terenem znajdującym się we wsi Popowo 

Kościelne, jest rynek przykościelny, otwarty dla wszystkich mieszkańców. Jest to 

miejsce spotkań towarzyskich mieszkańców wsi. To właśnie na tym rynku, corocznie 1 

maja, przy współudziale straŜaków z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, organizowane są 

obchody Dni Popowa, a co cztery lata, organizowane są gminne doŜynki. Mieszkańcy 

przygotowują i wystawiają na scenie ,,obrzęd Ŝniwny”, organizują korowód doŜynkowy 

z pieśniami obrzędowymi, stoiska degustacji potraw ze zdrowej, naturalnej Ŝywności 

oraz konkursy pn.: ,,Wieniec doŜynkowy”, ,,Piękna zagroda wiejska”. Na początku maja 

obchodzony jest równieŜ dzień Świętego Floriana, patrona straŜaków. Kultywowana jest 
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takŜe tradycja odpustów, które w Popowie odbywają się w maju i we wrześniu. 

 

d) infrastruktura społeczna 

Najistotniejszym elementem infrastruktury społecznej wsi Popowo Kościelne, jest 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz świetlica środowiskowa. Świetlica jest 

miejscem spotkań młodzieŜy i dzieci, zebrań mieszkańców, Rady Sołeckiej, spotkań 

chóru przykościelnego, a takŜe miejscem imprez towarzysko – kulturalnych dla dzieci i 

młodzieŜy oraz dorosłych mieszkańców miejscowości. Świetlica środowiskowa mieści 

się w budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.  

 

e) infrastruktura techniczna 

Oświata - na terenie miejscowości Popowo Kościelne funkcjonuje Szkoła Podstawowa 

im. Kazimiery Augustynowicz, licząca 6 oddziałów, w której uczy się 33 uczniów: 

Klasa I – 8 uczniów, Klasa II – 3 uczniów, Klasa III – 9 uczniów, Klasa IV – 6 uczniów, 

Klasa V – 3 uczniów, klasa VI – 4 uczniów. Szkoła zatrudnia 11 pracowników 

pedagogicznych. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci mogą uczęszczać do 

gimnazjum w Somiance, Serocku lub Wyszkowie. 

Ochrona zdrowia - w miejscowości Popowo Kościelne brak jest zakładu opieki 

zdrowotnej. Mieszkańcy, w zakresie podstawowych usług medycznych, korzystają z 

usług dwóch lekarzy rodzinnych w Ośrodku Zdrowia w oddalonej o 9  kilometrów 

Somiance. We wsi brak jest równieŜ apteki. NajbliŜsza znajduje się równieŜ w  

Somiance. W przypadku specjalistycznych usług medycznych mieszkańcy wsi Popowo 

Kościelne korzystają z usług Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Wyszkowie. 

Infrastruktura publiczna - nadrzędny układ komunikacji na terenie gminy sprawują 

dwie drogi: krajowa nr 62 Serock – Wyszków oraz droga wojewódzka nr 618 Pułtusk – 

Wyszków. Droga krajowa biegnąca przez północną część wsi Popowo Kościelne daje 

duŜe szanse rozwoju dla tej miejscowości, ale stwarza równieŜ zagroŜenia związane z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego, zwiększyła się liczba wypadków oraz potrąceń 

pieszych.  

Przez Popowo przebiega droga powiatowa nr 28548 Popowo A - Popowo Parcele – 

Jackowo Dolne – Somianka – Michalin - Kręgi – Tulewo, droga powiatowa nr 28547 

Popowo Kościelne – Wielęcin – Zatory – Pułtusk. Ich jakość techniczna budzi wiele 

zastrzeŜeń, drogi nie są dostosowane do zwiększającego się ruchu samochodowego, 

zwłaszcza dla samochodów wysokotonaŜowych, które coraz częściej przejeŜdŜają przez 
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miejscowość. 

Komunikacja publiczna jest wystarczająco rozwinięta. Przewozy pasaŜerskie w 

Popowie prowadzone są przez komunikację autobusową na trasie Popowo – Warszawa, 

Popowo – Wyszków, Popowo – Pułtusk. 

DuŜą niedogodnością dla mieszkańców wsi jest brak chodnika w południowo- 

zachodniej części wsi, a takŜe brak nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia na bocznych 

drogach. Na terenie miejscowości brak jest takŜe transportu kolejowego. NajbliŜsze 

stacje kolejowe zlokalizowane są w Wyszkowie. 

W miejscowości funkcjonuje oddział nadawczy Poczty Polskiej, co jest duŜym 

udogodnieniem dla mieszkańców wsi. 

Zaopatrzenie w gaz i energię - na terenie Popowa budynki mieszkaniowe ogrzewane 

są indywidualnie, brak jest ogrzewania olejowego, domy ogrzewane są piecami 

węglowymi i drzewnymi. Powoduje to uciąŜliwości dla środowiska naturalnego i 

skłania do rozwaŜań jak w przyszłości rozwiązać sprawę energii cieplnej dla 

mieszkańców. 

Przez teren gminy nie przebiega sieć gazociągową. Dla celów gospodarczych 

wykorzystywany jest gaz propan - butan. 

Łączność telekomunikacyjna - 18,23% osób na terenie wsi posiada telefoniczną sieć 

kablową. Łącznie do sieci telefonicznej podłączone jest 29 gospodarstw domowych. 

Usługę dostępu do internetu szerokopasmowego świadczy Telekomunikacja Polska 

S.A.( Neostrada), do internetu bezprzewodowego Polkomtel (Plus GSM) oraz Orange. 

Dostęp do internetu posiada w sumie 14 gospodarstw domowych. Barierą w korzystaniu 

z zasobów internetu są wysokie koszty połączenia. 

Gospodarka wodno-ściekowa - w Popowie Kościelnym do sieci wodociągowej 

przyłączone jest 54 gospodarstwa. śaden budynek nie jest przyłączony do kanalizacji 

przewodowej i gminnej oczyszczali ścieków bytowych. Gmina, poza miejscowością 

gminną, gdzie zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków i wykonany odcinek 

kanalizacji sanitarnej o długości 4,2 km, do której przyłączonych jest 118 gospodarstw 

nie posiada kanalizacji. Ścieki są odprowadzane do przydomowych szamb. Na lata 2009 

– 2013 planowana jest budowa we wszystkich miejscowościach gminnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Gospodarka odpadami - na terenie wsi Popowo Kościelne, tak jak i w całej gminie 

Somianka, nie ma Ŝadnego wysypiska śmieci, przestało funkcjonować w 2005 roku,  

odbiór stałych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy odbywa się w oparciu o 

kontenery ustawione przy posesjach. Nie prowadzi się teŜ selektywnej zbiórki odpadów. 
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Koszt odbioru co najmniej jednego pojemnika wynosi 21,00 zł. brutto miesięcznie. Z 

terenu działek rekreacyjnych odbiór odpadów obywa się za pomocą kontenerów 

ustawionych w pobliŜu działek.  

Inne usługi - na terenie wsi Popowo Kościelne znajdują się dwa sklepy spoŜywczo – 

przemysłowe. Nie istnieją natomiast Ŝadne inne punkty usług dla ludności typu salon 

fryzjersko – kosmetyczny czy teŜ zakład krawiecki. 

 

f) gospodarka i rolnictwo 

Rolnictwo - na terenie Popowa Kościelnego przewaŜają gleby hydromorficzne. Są to 

głównie czarne ziemie zdegradowane, gleby murszowo – mineralne, murszowate, mady 

lekkie oraz gleby torfowe. PrzewaŜają gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Głównym 

kierunkiem produkcji roślinnej są zboŜa (Ŝyto, owies, pszenŜyto). W mniejszym stopniu 

uprawniane są ziemniaki. 

 

Tabela 1. Struktura uŜytkowania gruntów we wsi Popowo Kościelne 

Struktura u Ŝytków rolnych Nazwa 
miejscowości 

Powierzchnia 
areału (ha) 

UŜytki rolne 

ogółem 

% 
powierzchni 
ogólnej 

Grunty orne, 
sady (%) 

Łąki i 
pozostałe 
grunty (%) 

Popowo 
Kościelne 

360,58 338,63 93,7% 84,13 15,87 

Źródło: UG Somianka, Wspólnota wiejska Popowo Kościelne 

 

Według danych Urzędu Gminy w Somiance, liczba gospodarstw rolnych w Popowie 

Kościelnym wynosi 37, przeciętny rolnik gospodaruje na 6 ha. Dominującym 

kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej i bydła. Pogłowie bydła 

przekracza 120 szt., trzody chlewnej 300 szt., Dominuje ściółkowy tryb utrzymania 

budynków inwentarskich oraz mechaniczny dój. Sumarycznie pod względem budynków 

gospodarskich zasoby Popowa Kościelnego przedstawiają się następująco: obory i 

chlewnie - 22, budynki wielofunkcyjne – 38, stodoły – 23, osłonięte zbiorniki do 

przechowywania nawozów pochodzenia zwierzęcego – 7. Gospodarstwa rolne w 

Popowie Kościelnym są dość dobrze wyposaŜone w niezbędny sprzęt do produkcji 

rolnej. 

Gospodarka - w miejscowości Popowo Kościelne pozarolniczą działalność 

gospodarczą prowadzi 5 osób, a na terenie całej gminy Somianka - 296 podmiotów. 

Natomiast z pracy najemnej we wsi Popowo Kościelne utrzymuje się aŜ 36 osób. 
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Na terenie miejscowości Popowo Kościelne znajdują się dwa sklepy spoŜywczo – 

przemysłowe, dwie firmy budowlane oraz jedna zajmująca się naprawą konserwacją 

oraz sprzedaŜą części samochodowych i samochodów. Są to firmy jednoosobowe, nie 

zatrudniające większej liczby osób. 

Bezrobocie – w miejscowości Popowo Kościelne wg danych z  Urzędu Gminy, w 2008 

r. bezrobocie wyniosło 10 osób. Z rent i emerytur utrzymują się 24 osoby, z zasiłków 

pomocy społecznej - 4 osoby, ze świadczeń rodzinnych korzysta 12 osób. 

 

g) kapitał społeczny i ludzki 

Na terenie wsi Popowo Kościelne funkcjonuje jedno stowarzyszenie, którego 

statutowym celem jest prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Popowie 

Kościelnym, Ochotnicza StraŜ PoŜarna oraz chór przykościelny. 

 

Analiza zasobów miejscowości Popowo Kościelne - ZESTAWIENIE 

 

Rodzaj zasobów Brak Jest - małe Jest - średnie Jest - duŜe 

Środowisko przyrodnicze 

walory krajobrazu    ▲ 

walory klimatyczne(mikroklimat, wiatr, 
nasłonecznienie) 

  ▲  

walory szaty roślinnej    ▲ 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty    ▲ 

świat zwierząt (ostoje, siedliska)    ▲ 

osobliwości przyrodnicze   ▲  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 
stawy) 

   ▲ 

podłoŜe, warunki hydrogeologiczne   ▲  

gleby, kopaliny  ▲   

Środowisko kulturowe 

walory architektury wiejskiej i 
osobliwości kulturowe 

  ▲  

zabytki    ▲ 

zespoły artystyczne ▲    

dziedzictwo religijne i historyczne   ▲  

miejsca, osoby i przedmioty kultu   ▲  

święta, odpusty, pielgrzymki    ▲ 

tradycje, obrzędy, gwara   ▲  

legendy, podania i fakty historyczne   ▲  

waŜne postacie historyczne  ▲   

specyficzne nazwy  ▲   



Plan Odnowy Miejscowości Popowo Kościelne 2009 -2016 

 

12 

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową   ▲  

działki pod domy letniskowe   ▲  

działki pod zakłady usługowe i 
przemysł 

▲    

pustostany mieszkaniowe  ▲   

pustostany magazynowe i 
poprzemysłowe 

▲    

tradycyjne obiekty gospodarskie wsi 
(kuźnie, młyny)  

 ▲   

place i miejsca publicznych spotkań  ▲   

miejsca sportu i rekreacji ▲    

gospodarka, rolnictwo    ▲ 

specyficzne produkty (hodowle, 
uprawy polowe) 

▲    

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe 

▲    

moŜliwe do wykorzystania odpady 
poprodukcyjne 

▲    

Sąsiedzi i przyjezdni 

korzystne sąsiedztwo    ▲ 

ruch tranzytowy    ▲ 

przyjezdni stali i sezonowi    ▲ 

Instytucje   ▲  

placówki opieki społecznej ▲    

szkoły  ▲   

dom kultury ▲    

ludzie, organizacje społeczne   ▲  

OSP    ▲ 

KGW ▲    

Stowarzyszenia   ▲  

 

W poniŜszej tabeli przeprowadzono diagnozę aktualnej sytuacji Popowa Kościelnego. 

 

Co ją wyróŜnia? Malownicze połoŜenie nad rzeką Bug, piękne krajobrazy.  

Jaką pełni funkcję? Wieś rolnicza - w obrębie miejscowości znajduje się 37 gospodarstw 
rolnych. Dzięki lokalizacji szkoły podstawowej pełni funkcję oświatową i 
kulturalną. 

Kim są mieszkańcy? Popowo liczy 159 osób. Są to właściciele indywidualnych gospodarstw 
rolnych, osoby spoza tereny gminy posiadające działki letniskowe, 
pracownicy zakładów pracy, emeryci renciści, bezrobotni, osoby 
zajmujące się 
 handlem i usługami. 

Co jest podstawą 
utrzymania? 

 Praca we własnym indywidualnym gospodarstwie rolnym, zatrudnienie w 
sektorze prywatnym, świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki 
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dla bezrobotnych, własna działalność gospodarcza. 

W jaki sposób są 
zorganizowani 
mieszkańcy? 

Rada Sołecka, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, chór przykościelny, 
Stowarzyszenie NadbuŜańskie Towarzystwo Oświatowe „Moja Wieś”  

W jaki sposób rozwiązują 
problemy? 

Dyskusje, zebrania wiejskie, współpraca z Urzędem Gminy. 

Jak wygląda nasza wieś? Główna cześć wsi połoŜona jest wzdłuŜ drogi powiatowej, zabudowa 
zwarta, tzw. ulicówka, niezagospodarowane tereny nad Bugiem, brak pola 
namiotowego, brak boiska wielofunkcyjnego, brak nawierzchni asfaltowej 
w bocznych drogach Popowa. 

Jakie obyczaje i tradycje 
są u nas pielęgnowane i 
rozwijane? 

Kultywowanie tradycji religijnych: odpusty, Zielone Światki, BoŜe Ciało, 
Święta Wielkanocne. 
Kultywowanie tradycji lokalnych: doŜynki, Dni Popowa, Dni Św. Floriana 

Jaki jest stan otoczenia i 
środowiska? 

Środowisko naturalne nieskaŜone, brak większych skoncentrowanych 
źródeł zanieczyszczeń powodujących degradację środowiska. 

Jakie jest rolnictwo? Rozdrobnione, niewyspecjalizowane, wielokierunkowe 

Jakie są powiązania 
komunikacyjne? 

Przez Popowo przebiega droga krajowa, która stanowi jedną z 
waŜniejszych tras krajowych o kierunku wschód – zachód, dobre 
połączenie z aglomeracją warszawską, gorsza komunikacja z miastem 
powiatowym Wyszkowem. 

Co proponujemy 
dzieciom i młodzieŜy? 

Popowo jest siedzibą szkoły podstawowej, w związku z tym młodzieŜ w 
wieku szkolnym moŜe w czasie trwania zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi, 
korzystać z zasobów szkoły, moŜliwość korzystania z zasobów Filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej, świetlicy środowiskowej.  

 

 

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja 

Silne strony Popowa Kościelnego Słabe strony Popowa Kościelnego 

• jedna z większych miejscowości w gminie 
zarówno po względem liczby mieszkańców, jak 
i zajmowanego obszaru, 

• dogodne połoŜenie wsi - droga krajowa Serock 
– Wyszków oraz droga powiatowa Wyszków – 
Serock – Warszawa, 

• bliskość aglomeracji warszawskiej, 

• walory przyrodnicze i krajobrazowe: bliskość 
rzeki (Bug), malownicze połoŜenie, bogate 
zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe, 

• dobra współpraca między sołtysem a władzami 
gminy, 

• aktywne stowarzyszenie prowadzące szkołę, 

• aktywna działalność wspólnoty mieszkańców 
(duŜy obszar będący własnością mieszkańców), 

• kultywowanie wspólnych wartości i tradycji, 
zaufanie mieszkańców wobec siebie, gotowości 
do wspólnych działań na rzecz rozwoju 

• brak infrastruktury około drogowej 
(chodniki, ścieŜki rowerowe, 
parkingi, brak nawierzchni 
asfaltowej w duŜej części 
Popowa), 

• niedostateczne oświetlenie 
drogowe, 

• brak sieci kanalizacji sanitarnej, 

• zanieczyszczenie rzeki Bug, 

• „dzikie” wysypiska śmieci, 

• słabo wyposaŜony plac zabaw, 

• brak klubu dla młodzieŜy, 

• słaby dostęp do kultury, 

• brak zaplecza i infrastruktury 
rekreacyjnej słuŜącej turystom jak 
i samym  mieszkańcom 
(brak pola namiotowego, brak 
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miejscowości, 

• aktywne działanie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, 

• duŜa świadomość mieszkańców w zakresie 
poszerzania wiedzy i umiejętności, 

• sieć wodociągowa, 

• świetlica wiejska. 

 

boiska sportowego, brak dobrego 
dojścia do rzeki, brak tras 
spacerowych), 

• brak skutecznej promocji walorów 
przyrodniczych oraz dziedzictwa 
kulturowego wsi na zewnątrz, 

• słabo rozwinięta działalność 
pozarolnicza, np.: agroturystyka, 
usługi turystyczne, produkcja 
zdrowej Ŝywności, itp., 

• brak bazy turystycznej, 

• brak sali gimnastycznej przy 
szkole podstawowej. 

Szanse dla Popowa Kościelnego ZagroŜenia dla Popowa Kościelnego 

• sprzyjająca polityka regionalna, w tym 
adresowana do obszarów wiejskich, ze strony 
rządu i władz wojewódzkich, 

• zwiększenie dostępności do środków 
pomocowych, w tym pochodzących z Unii 
Europejskiej, 

• przebudowa i modernizacja drogi krajowej, 
która stanie się drogą szybkiego ruchu; droga ta 
zmieni swoje przeznaczenie, będzie stanowiła 
jedną z waŜniejszych tras krajowych o kierunku 
wschód – zachód; potencjalne korzyści to: 
zwiększenie atrakcyjności gruntów połoŜonych 
w jej pobliŜu lub w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie, rozwój działalności gospodarczych  

• nawiązanie współpracy z innymi 
miejscowościami i gminami w kraju i za 
granicą, 

• rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym wzrost 
produkcji ekologicznej Ŝywności, 

• rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, 

• budowa infrastruktury okołodrogowej 
(chodniki, ścieŜki rowerowe, parkingi) dzięki 
wykorzystaniu funduszy unijnych, 

• budowa i przebudowa dróg lokalnych przy 
wykorzystaniu funduszy unijnych oraz 
krajowych, 

• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

• rozwój budownictwa letniskowego ze względu 
na walory krajobrazowe i przyrodnicze, 

• wypromowanie miejscowości na zewnątrz. 

• pogorszenie dochodów rolników i 
mieszkańców miejscowości 
poprzez spadająca opłacalność 
produkcji rolnej i wzrost cen, 

• emigracja wykształconej 
młodzieŜy, 

• spadek liczby narodzin, 

• odpływ turystów ze względu na 
niedostosowaną bazę turystyczno-
rekreacyjną, 

• wzrost cen w budownictwie i 
obniŜenie tempa rozwoju 
miejscowości, 

• trudność w uzyskaniu kredytów 
dla ludności o niskich dochodach, 

• nieumiejętne prowadzenie polityki 
rozwoju gminy, 
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4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy 

miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju 

miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

 

Realizacja określonej wizji miejscowości Popowo Kościelne wymaga sprecyzowania 

priorytetów, które dadzą gwarancję realizacji zadań zmierzających do spełnienia 

określonej dla wsi wizji rozwoju. A wizją rozwoju wsi Popowo Kościelne jest : 

„ POPOWO JAKO MIEJSCE PRACY, WYPOCZYNKU, MIEJSCE W KTÓRYM 

KAśDY CZUJE SIĘ U SIEBIE I DO KTÓREGO CHĘTNIE WRACA”. 

Wizja rozwoju i priorytety są spójne z zapisami zawartymi w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somianka, Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Somianka na lata 2007-2013. Dla potrzeb gminy Somianka 

opracowano dokumenty strategiczne, określające priorytety rozwojowe kaŜdej 

miejscowości, a następnie zadania jakie powinny być zrealizowane w ciągu najbliŜszych 

lat.  

Wychodząc z załoŜeń Planu Odnowy Miejscowości Popowo Kościelne oraz rozmów z 

mieszkańcami wsi, określono następujące priorytety oraz zadania, które posłuŜą realizacji 

tych priorytetów: 

 

PRIORYTET I - PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI MIEJSCOWO ŚCI 

POPRZEZ WŁA ŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Kierunki działa ń: 

1. Przebudowa rynku wiejskiego z małą architekturą i infrastrukturą techniczną wraz 

ze szlakiem pieszym w Popowie Kościelnym 

2. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej. 

3. Wykończenie budowy garaŜu Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 

4. Przebudowa istniejącego placu zabaw. 

 

PRIORYTET II - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁODROGOWEJ 

Kierunki działa ń: 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Budowa parkingów. 
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PRIORYTET III - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I 

REKREACYJNEJ  

Kierunki działa ń: 

1. Budowa boiska. 

2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. 

 

PRIORYTET IV – AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą 

Kierunki działa ń: 

1. Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi. 

2. Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi. 

3. Promocja miejscowości. 

 

Szczegółowy opis ww. zadań 

PRIORYTET I 

Zadanie 1. Przebudowa rynku wiejskiego z małą architekturą i infrastrukturą techniczną 

wraz ze szlakiem pieszym w Popowie Kościelnym 

Celem realizacji tego zadania będzie poprawa wizerunku i estetyki miejscowości, co 

wpłynie na nowy kształt przestrzeni publicznej wsi. Realizacja projektu zakłada 

ukształtowanie przestrzeni publicznej wokół głównego placu wsi Popowo Kościelne. W 

ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. o w 

szerokości 6-10,5 m, miejsc postojowych z kostki betonowej, grubości 8 cm, obsianie 

trawą  pasów zieleni, wykonanie powierzchniowego odwodnienia  nawierzchni placu za 

pomocą przykanalików z kostki betonowej i częściowo kanałem deszczowym z 

odprowadzeniem do studni chłonnych, oraz  budowa chodnika z kostki betonowej wzdłuŜ 

drogi w centrum wsi Popowo.  Budowa chodnika wpłynie na zaspokojenie potrzeb 

społecznych, poprawę ruchu kołowego i pieszego, bezpieczeństwo pieszych, oraz ze 

względu na połoŜenie i cechy funkcjonalno – przestrzenne sprzyjać będzie nawiązywaniu 

kontaktów społecznych. Nowo wybudowany chodnik wpłynie ponadto na poprawę 

estetyki przestrzeni publicznej a w konsekwencji wzrost atrakcyjności miejscowości. 

 

Zadanie 2. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej 

Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie terenu przy szkole pod plac zabaw w 

bezpieczne i ekologiczne urządzenia dla dzieci (huśtawki, bujawki, równowaŜnie, 

piaskownice) dostosowane do wieku i moŜliwości najmłodszych uczniów szkoły. 

Realizacja tego zadania umoŜliwi nauczycielom prawidłową organizację zajęć 
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wychowania fizycznego na świeŜym powietrzu dla najmłodszych uczniów. 

 

Zadanie 3. Wykończenie budowy garaŜu OSP 

Celem realizacji ww. zadania jest umoŜliwienie straŜakom przetrzymywania wozów 

straŜackich w budynku o odpowiednich standardach, wymaganych dla trzymania tego 

typu sprzętu. 

 

Zadanie 4. Przebudowa istniejącego placu zabaw 

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa dzieci podczas gier i zabaw 

oraz poprawa infrastruktury wsi.  

Realizacja zadania przewiduje przebudowę terenu i rozbudowę istniejącego placu 

zabaw, w tym zagospodarowanie terenu zabaw bezpiecznymi i ekologicznymi 

urządzeniami (huśtawki, bujaki, równowaŜnie oraz nowe piaskownice), dostosowanymi 

do wieku i moŜliwości rozwojowych dziecka. 

 

PRIORYTET II 

Zadanie 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Celem zadania jest poprawa jakości Ŝycia mieszkańców wsi poprzez dostęp do 

ulepszonych usług oraz ochrona środowiska naturalnego. 

Realizacja projektu zakłada budowę ekologicznych zbiorników na odpady płynne. 

Funkcjonowanie tego typu oczyszczalni opiera się o działanie bakterii biologicznych 

rozkładających ścieki. Woda po oczyszczeniu ma drugą klasę czystości, odpowiada 

normom polskim i unijnym. Tak oczyszczona woda, poprzez system drenaŜu przesiąka do 

gruntu. 

 

Zadanie 2. Budowa parkingów 

Realizacja projektu ma na celu poprawę estetyki miejscowości oraz wzrost 

atrakcyjności turystycznej wsi. Projekt zakłada budowę parkingów z kostki brukowej przy 

kościele, który znajduje się w pobliŜu rzeki Bug i łączy się z rynkiem.  

 

PRIORYTET III 

Zadanie 1. Budowa  boiska  
Celem realizacji tego zadania jest poprawa jakości Ŝycia mieszkańców wsi poprzez 

dostęp do publicznej infrastruktury sportowej. 

Realizacja zadania przewiduje niwelację terenu oraz budowę od podstaw 
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pełnowymiarowego, trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę noŜną wraz z 

ogrodzeniem całego obszaru i zagospodarowaniem terenu wokół boiska.  

 

Zadanie 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

Celem projektu jest poprawa warunków edukacyjno-sportowych dzieci i młodzieŜy 

wsi Popowo Kościelne oraz moŜliwość korzystania z sali gimnastycznej przez 

mieszkańców wsi. 

Realizacja projektu przewiduje wybudowanie przy Szkole Podstawowej małej sali 

sportowej wraz z wyposaŜeniem, z której mogłyby korzystać dzieci w trakcie zajęć 

lekcyjnych, a po ich zakończeniu, sala gimnastyczna mogłaby być udostępniana 

pozostałym mieszkańcom miejscowości, którzy preferują aktywną formę wypoczynku. 

 

PRIORYTET IV 

Zadanie 1. Organizacja  spotkań informacyjnych z mieszkańcami wsi. 

Celem projektu jest organizacja przez urząd gminy w Somiance, spotkań 

informacyjnych z mieszkańcami wsi Popowo Kościelne. Realizacja tego zadania pozwoli 

na bieŜące informowanie mieszkańców o aktualnej sytuacji w gminie i przedsięwzięciach 

podejmowanych na rzecz rozwoju gminy oraz wsi Popowo Kościelne. Wpłynie to na 

dobrą współpracę Rady Sołeckiej wsi z władzami gminy i umoŜliwi mieszkańcom 

miejscowości bezpośredni wpływ na realizowaną politykę Gminy. 

 

Zadanie 2. Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi. 

Zadanie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców wsi Popowo Kościelne 

poprzez organizację szkoleń oraz wzrost aktywności mieszkańców. 

Planuje się raz na kwartał zorganizować szkolenie dla mieszkańców wsi z zakresu 

pozyskiwania środków unijnych zarówno dla wsi jak i obszaru całej gminy, z moŜliwością 

szkolenia z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy dla rolników. Przewiduje się 

równieŜ wykorzystanie ekspertów, w celu przeprowadzenia rzetelnych i fachowych 

szkoleń (w zaleŜności od tematyki szkoleń). Kluczowym kryterium wyboru stosownych 

tematów szkoleń będą propozycje mieszkańców, które zbierane będą podczas 

miesięcznych spotkań informacyjnych.  

 

Zadanie 3. Promocja miejscowości. 

Realizacja tego zadania ma na celu wypromowanie Popowa Kościelnego na terenie 

województwa, jak i poza nim. Zadanie będzie realizowane poprzez przygotowanie, druk i 
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dystrybucję materiałów promocyjnych, np. ulotki, broszury o Popowie itp. oraz 

rozpowszechnienie informacji o miejscowości na stronie internetowej gminy i powiatu, 

organizację doŜynek, Dni Popowa i innych imprez mogących wypromować wieś. 

 

Harmonogram realizacji zadań 

PoniŜej został przedstawiony wykaz zadań zaplanowanych do realizacji na lata 2009 – 

2016. W trakcie tak długiego okresu moŜe on ulec modyfikacjom i uzupełnieniom. 

Szczegółowy opis i kosztorys prac poszczególnych zadań będzie przygotowywany przed 

przystąpieniom do ich realizacji i zostanie dodany w formie załącznika do Planu Odnowy 

Miejscowości Popowo Kościelne. 

Zadania i okres ich realizacji 

Rodzaj zadania 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PRIORYTET I - PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI MIEJSCOWO ŚCI POPRZEZ 
WŁA ŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

Przebudowa rynku wiejskiego z 
małą architekturą i 
infrastrukturą techniczną wraz 
ze szlakiem pieszym w Popowie 
Kościelnym 

        

Urządzenie placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej 

        

Wykończenie  budowy garaŜu OSP         

Przebudowa istniejącego placu 
zabaw 

        

PRIORYTET II - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
ORAZ ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁODROGOWEJ  

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

        

Budowa parkingów          

PRIORYTET III - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ  

Budowa boiska         

Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej 

        

PRIORYTET IV - AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą  

Organizacja spotkań z 
mieszkańcami wsi 

         

Organizacja szkoleń dla 
mieszkańców wsi 

         

Promocja miejscowości 
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Źródła finansowania zadań 

Rodzaj zadania Źródła finansowania Koszty 
    ( brutto) 

PRIORYTET I - PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI MIEJSCOWO ŚCI POPRZEZ 
WŁA ŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

Przebudowa rynku wiejskiego z małą 
architekturą i infrastrukturą techniczną 
wraz ze szlakiem pieszym w Popowie 
Kościelnym 

EFRROW/budŜet gminy 634 000 

Urządzenie placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej 

BudŜet gminy 50 000 

40 000 Dokończenie budowy garaŜu OSP w 
Popowie  

Samorząd województwa/budŜet gminy 

 
Przebudowa istniejącego placu zabaw EFRROW/budŜet gminy 40 000 
PRIORYTET II - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA 
INFRASTRUKTURY OKOŁODROGOWEJ  
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

EFRROW/budŜet gminy/WFOŚiGW 900 000 

Budowa parkingów  EFRROW (Leader - LGD)/budŜet gminy 120 000 
PRIORYTET III - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ  
Budowa boiska BudŜet gminy/Minister Sportu 300 000 
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej 

BudŜet gminy/Minister Sportu/samorząd 
województwa 

300 000 

PRIORYTET IV - AKCJE AKTYWIZUJ ĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą  
Organizacja spotkań z mieszkańcami wsi BudŜet gminy/EFRROW (Leader - LGD)  13 500/ rok 

Organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi BudŜet gminy/EFRROW (Leader - LGD) 15 000/ rok 
Promocja miejscowości BudŜet gminy/EFRROW (Leader - 

LGD)/samorząd województwa/Minister Kultury  
13 000/ rok 

 

Szczegółowy opis zadania priorytetowego I – wskazanego przez mieszkańców wsi 

Popowo Kościelne do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi”. 

W ramach w/w projektu, przewidziane jest zagospodarowanie  rynku wiejskiego,  

połoŜonego  na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 510/1, 

514/1, 514/4, 510/3, 538, 535 537, 508, obręb Popowo Kościelne będące własnością 

Wspólnoty Gruntowej wsi Popowo Kościelne, Gminy Somianka oraz budowa chodnika 

wzdłuŜ drogi powiatowej nr 4414W.  

Koncepcja zagospodarowania rynku przewiduje zagospodarowanie placu na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe.  

Realizacja operacji odgrywać będzie ogromną rolę dla społeczności lokalnej, 

poniewaŜ wpłynie na poprawę wizerunku i estetyki miejscowości oraz zaspokoi potrzeby 
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społeczno – kulturalne wpłynie na poprawę ruchu kołowego i pieszego, bezpieczeństwo 

pieszych,  a w konsekwencji wzrost atrakcyjności miejscowości. 

 Rynek będzie stanowił wizytówkę wsi, stanie się miejscem spotkań towarzyskich 

mieszkańców, co znacząco wpłynie na rozwój toŜsamości społecznej, rozbuduje poczucie 

odpowiedzialności za posiadanie wspólnego mienia, zaktywizuje ich i zachęci do dalszego 

pozyskiwania środków finansowych.  

Zagospodarowany rynku, stanie się wizytówką miejscowości i w znacznej mierze 

przyczyni się do promocji wsi.  

Łączny koszt realizacji operacji wynosi ok. 634 000,00 brutto a jego realizacja 

przewidziana jest na lata 2009-2010. 

 

Przebudowa rynku wiejskiego z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w Popowie 

Kościelnym, który znajduje się w centrum miejscowości polegać będzie na realizacji 

następujących zadań cząstkowych: 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej operacji (w szczególności kosztorys, 

projekt budowlany, projekt elektryczny, specyfikacje techniczne wykonania 

robót, itp.). 

2. Roboty przygotowawcze 

3. Roboty rozbiórkowe  

4. Roboty ziemne  

5. Roboty elektryczne 

6. Roboty drogowe- elementy ulic 

7. Zieleń  

8. Organizacja ruchu- oznakowanie 

Budowa chodnika który przebiega przez centrum miejscowości polegać będzie na 

realizacji następujących zadań cząstkowych: 

1. Roboty przygotowawcze 

2. Roboty ziemne 

3. Roboty nawierzchniowe 

4. Roboty wykończeniowe 
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MontaŜ finansowy 

Działanie Nakłady ogółem 

(brutto) 

Netto Podatek VAT 

EFRROW 475 500,00 389 754,10 85 745,9 

Gmina Somianka 158 500,00 129 918,03 28 581,97 

Razem 634 000,00 519 672,13 114 327,87 

 

 

5. WDRAśANIE I MONITOROW ANIE PLANU  

WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Popowo Kościelne rozpocznie się poprzez 

wprowadzenie go w Ŝycie Uchwałą Rady Gminy Somianka. 

 WdroŜenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy, Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi wsi 

Popowo Kościelne. Monitorowanie kaŜdego zadania- czyli dbanie o prawidłowy jego 

przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i 

ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które 

opisują jego postęp i efekty. 

W monitorowaniu biorą udział komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Somiance 

zaangaŜowane we wdraŜanie Planu Odnowy Miejscowości Popowo Kościelne. 

Oceną Planu zajmie się Rada Sołecka Popowo Kościelne.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


