UCHWAŁA NR XXII/133/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W wyniku przeprowadzonej przez Burmistrza Książa Wlkp. analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy stwierdza się że:
1) obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ
Wlkp. uchwalone uchwałą Nr XXII/197/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca
2001 r. ze zmianami., nie spełnia wymogów dokumentu niezbędnego w realizacji polityki
przestrzennej na terenie gminy w obecnych uwarunkowaniach prawnych;
2) konieczne jest sporządzenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla gminy Książ Wlkp. w ujęciu kompleksowym;
3) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
zachowują aktualność.
§ 2. „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.” stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp..
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Przedmiot i cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi ocenę aktualności zapisów obowiązującej wersji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
(Studium) oraz ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(plany miejscowe), którą burmistrz (wójt, prezydent) gminy jest zobowiązany przeprowadzić
co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy (art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stało się
obowiązkowym aktem planistycznym na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r.). Celem Studium było
i jest określenie polityki przestrzennej gminy.
Rada Miejska w Książu Wlkp. w dniu 8 czerwca 1998 r. podjęła uchwałę
nr XXVII/238/98 o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp. zgodnie z art. 6 ust. 1 w.w.
ustawy. Opracowanie wykonano w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego
w Poznaniu. Studium zostało przyjęte przez Radę Miejską w Książu Wlkp. uchwałą
Nr XXII/197/2001 w dniu 29.06.2001 r.
Studium stanowi jedno z podstawowych narzędzi planistycznych na poziomie
lokalnym, za pomocą, którego gmina może realizować zadania przesądzające o kondycji
ekonomicznej
i społecznej gminy oraz tworzy ramy funkcjonowania lokalnej społeczności. Jest to dokument
określający politykę przestrzenną sporządzaną dla całego obszaru gminy, w jej granicach
administracyjnych.
Ocena aktualności zapisów Studium oraz planów miejscowych w odniesieniu
do zmieniającej się rzeczywistości prawnej oraz dynamicznie zachodzących zjawisk
w przestrzeni jest jednym z obowiązkowych elementów działalności lokalnych jednostek
samorządu terytorialnego, do których należy m.in. tworzenie przepisów prawa miejscowego.
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2. Podstawa prawna i zakres opracowania oceny
Potrzeba dokonania oceny aktualności Studium uwarunkowań i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ocena aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 32 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami),
zwanej dalej ustawą.
Obecnie obowiązujące Studium zostało poddane ocenie aktualności w 2009 roku.
Opracowanie pt. „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Książ Wlkp.” zostało zaakceptowane i przyjęte przez Radę Miejską
w Książu Wlkp. Wniosek końcowy Oceny aktualności z roku 2009 brzmiał:
„Pomimo wykazanych w ocenie aktualności Studium braków merytorycznych,
wynikających z:
- wpływu czasu od sporządzenia obecnie obowiązującego Studium,
- zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmiany
przepisów odnoszących się do planowania przestrzennego,
- dostosowania prawa do przepisów Unii Europejskiej,
- oraz wniosków złożonych do zmiany Studium,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
uchwalone w 2001 roku, w świetle obowiązujących przepisów jest nadal dokumentem
obowiązującym. Brak zapisów w tekście i rysunku Studium nie jest dotkliwą przeszkodą
w bieżących działaniach lokalizacyjnych. Problemy bieżące wymagające pilnej korekty
ustaleń Studium gwarantujących spełnienie wymagań dotyczących zgodności ze Studium
przy sporządzaniu planów miejscowych, mogą być rozwiązane poprzez częściową zmianę
Studium”.
W stosunku do wymaganego art. 32 ustawy zakresu oceny, niniejsze opracowanie
poszerzono o ocenę aktualności zapisów zastosowanych w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. w stosunku do obecnie
obowiązujących aktów prawnych. Zakres ten dostosowano także pod kątem przydatności
elaboratu

Studium

przy

sporządzaniu

dokumentów

strategicznych

i planistycznych szczególnie poziomu lokalnego. Poszerzenie problematyki oceny, wynika

2
Id: D15F350D-2A6A-459B-8D4B-7F749CC6A180. Uchwalony

Strona 6

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.

z faktu wprowadzenia, w okresie od uchwalenia Studium do chwili obecnej, istotnych zmian
do obowiązujących aktów prawnych związanych z gospodarką przestrzenną.
Niniejsze opracowanie zawiera również analizę i ocenę aktualności obowiązujących na
obszarze gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych
decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (decyzja).
Ocena

aktualności

przestrzennego

Studium

gminy Książ

uwarunkowań

Wlkp.

oraz

i

kierunków

miejscowych

zagospodarowania

planów zagospodarowania

przestrzennego składa się z części opisowej oraz załączonych do tekstu rysunków w formacie
A3.
3. Czynniki wpływające na aktualność zapisów Studium i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, w tym wpływ zmian w obowiązujących przepisach
prawa
Spośród czynników (uwarunkowań) wpływających na aktualność zapisów Studium
i planów miejscowych można wyróżnić grupę czynników zewnętrznych wynikających
z aktualnej sytuacji prawnej i społeczno-gospodarczej oraz czynniki wewnętrzne.
Uwarunkowania zewnętrzne to te, które wynikają z prowadzonej przez państwo polskie
polityki rozwoju oraz polityki zagospodarowania przestrzennego. Polityka ta sukcesywnie
dostosowywana jest również do prawa unijnego, co ma bezpośrednie znaczenie dla
aktualności zapisów obowiązujących dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym.
Czynniki te nie ograniczają się tylko do potwierdzenia aktualności dokumentu z punktu
widzenia formalno – prawnego. Oprócz formalnego potwierdzenia aktualności Studium
i planów miejscowych niezbędna jest ocena, w jakim stopniu dokumenty nie spełniają
wymogów obecnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jakie konsekwencje dla gospodarowania
przestrzenią mogą wynikać z tego faktu.
Studium należy poddać analizie pod kątem uwzględnienia zapisów wynikających
z dokumentów wyższego rzędu: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego i

Planu zagospodarowania

przestrzennego

województwa oraz czy zostały w nim uwzględnione zadania służące realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
3
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Następnym uwarunkowaniem zewnętrznym, mającym wpływ na aktualność zapisów
Studium jest stopień jego przydatności dla strategicznych opracowań społeczno –
gospodarczych, wykonywanych dla gminy w zasięgu jej granic administracyjnych. Ocena
samego Studium, jako instrumentu realizacji polityki przestrzennej będzie wynikała z analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz z analizy wniosków instytucji i osób
prywatnych

dotyczących

zmiany

Studium

lub

opracowania

planów

miejscowych

wymagających zmiany Studium. Niezbędne jest przy tym rozpoznanie kontekstu
z powstałymi w ostatnich latach dokumentami określającymi politykę gminy w zakresie
ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, komunikacji, lokalnymi programami dotyczącymi
realizacji sieci infrastruktury technicznej, gospodarki odpadami.
Analizy powinny określić, w jakim stopniu obecne Studium może stanowić barierę
w realizacji bieżących potrzeb inwestycyjnych na terenie gminy oraz czy wnioskowane
zmiany będą możliwe do ujęcia w Studium, z uwzględnieniem ewentualnych niespójności
z priorytetami wynikającymi ze Strategii rozwoju gminy oraz z priorytetami wynikającymi
z dokumentów wyższego szczebla oraz z lokalnego dorobku planistycznego.
Obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003r. od 2009 roku do dnia dzisiejszego uległa kilku zmianom, które wynikały
zarówno ze zmiany samej ustawy oraz ze zmian innych ustaw, związanych z gospodarką
przestrzenną. W wyniku tych zmian nastąpiło uszczegółowienie i usystematyzowanie
wymogów dotyczących zakresu opracowania uwarunkowań oraz wymaganej problematyki
Studium oraz miejscowych planów. Nowe elementy problematyki to grupa zagadnień
związanych przede wszystkim ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz
z określeniem zasad i trybu przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zmiany
dotyczyły również postępowania formalno-prawnego, w zakresie którego doprecyzowano
szereg

czynności

poprzedzających

uchwalenie

dokumentów,

takich

jak:

terminy

poszczególnych czynności procedury formalno - prawnej, listę instytucji, których opinie lub
uzgodnienia są obligatoryjne czy konieczność przygotowania projektu planu miejscowego
wraz z uzasadnieniem już na początku procedury planistycznej.
„Wzmocnienie” rangi Studium nastąpiło również na skutek wprowadzenia przepisu
o konieczności zagwarantowania „zgodności planu miejscowego z ustaleniami Studium”.
W toku szeregu kolejnych zmian ustawy wprowadzono wymóg „nie naruszalności ustaleń
4
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studium” przez plan miejscowy. W związku z tym w dalszym ciągu ustalenia Studium
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, mino, że studium
nadal nie jest aktem prawa miejscowego.
Procedura umożliwiająca zmianę zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
miejscowego

poprzez

ustalenia

warunków

zabudowy

w

drodze

decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w drodze decyzji o warunkach
zabudowy jest ważnym narzędziem mającym zasadniczy wpływ na jakość przestrzeni gminy.
Niestety nadal nie wprowadzono w ustawie zapisów wymagających zagwarantowania
zgodności ustaleń decyzji o warunkach zabudowy z zapisami Studium, co nie pozostaje bez
wpływu na jakość przestrzeni i krajobrazu. Brak w aktach prawnych odpowiednio silnych
zapisów dotyczących odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy działa często na
niekorzyść lub wbrew kierunkom rozwoju przestrzennego gminy, określonym w gminnych
dokumentach strategicznych.
Ocena aktualności Studium i planów miejscowych dokonywana z punktu widzenia
zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi powinna uwzględniać także otoczenie
prawne

planowania

przestrzennego

tj.

akty

prawne

regulujące

funkcjonowanie

poszczególnych sektorów gospodarki oraz chroniące podstawowe dobra narodowe. Znaczna
część tych regulacji zawiera aspekt planowania przestrzennego.
Najważniejsze przepisy, które w czasie od uchwalenia Studium do chwili obecnej
zyskały nową treść i weszły w życie:
1) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów ornych i leśnych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zmianami),
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1434 ze zmianami),
3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami),
5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
( tj. Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zmianami),
6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
627 ze zmianami),
5
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7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112),
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 nr
213 poz. 1397 ze zmianami),
9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 nr 25 poz. 133 ze zmianami),
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 21
ze zmianami),
11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2011
nr 163 poz. 981 ze zmianami),
12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923),
13) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015
poz. 478),
14) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 poz. 774),
15) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 poz. 1777).
Uwarunkowania wewnętrzne to m.in.: przedsięwzięcia mające wpływ na przestrzeń
wynikające z decyzji władz gminy, które leżą bezpośrednio w jej kompetencji i należą do jej
zadań własnych. Uwarunkowania to też zmiany w zagospodarowaniu wynikające
z działalności mieszkańców oraz zmiany w przestrzeni wynikające z przyczyn niezależnych od
człowieka jak działanie sił przyrody czy wystąpienie awarii.
4. Ustalenia dotyczące miasta i gminy Książ Wlkp. wynikające z dokumentów wyższego
rzędu
4.1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przyjęta przez
Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r. określa uwarunkowania i kierunki rozwoju
przestrzennego całego państwa. Założenia Koncepcji uwzględniają zasadę zrównoważonego
rozwoju w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne.
6
Id: D15F350D-2A6A-459B-8D4B-7F749CC6A180. Uchwalony

Strona 10

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.

Dokument ten wskazuje istniejące i planowane elementy zagospodarowania
przestrzennego mające znaczenie dla całego kraju oraz ustala systematykę obszarów
funkcjonalnych i określa ich podstawowe cechy. Delimitacja obszarów funkcjonalnych, której
dokonuje się w zapisach planów zagospodarowania przestrzennego województw, służy
wskazaniu obszarów o wspólnych uwarunkowaniach i celach rozwoju oraz uszczegółowieniu
i terytorializacji planów i strategii rozwoju.
Na obszarze gminy Książ Wlkp. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 jako elementy zagospodarowania istotne w skali kraju wskazuje:
 rzekę Wartę jako korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym i obszar
koncentracji walorów przyrodniczych, a także jako śródlądową drogę wodną I klasy;
 dwutorową linię elektroenergetyczną 400 kV.
KPZK 2030 uwzględnia także programowaną trasę Kolei Dużych Prędkości, której
odcinek z Poznania do węzła w Nowych Skalmierzycach programowany jest około 2km od
granicy gminy Książ Wlkp. przez gminy Krzykosy i Nowe Miasto nad Wartą.
4.2. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego przyjęta uchwałą
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 17 grudnia 2012 r. jest jednym z dokumentów, na
podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju województwa i stanowi punkt
odniesienia dla wszelkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski. Strategia określa
cele i kierunki, które mają zostać osiągnięte w określonym horyzoncie czasowym.
Generalnym celem Strategii jest „Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych
na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa służące poprawie jakości życia
mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Do realizacji założeń Strategii
sformułowano dziewięć celów strategicznych:
1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu;
2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami;
3. Lepsze zarządzanie energią;
4. Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu
w województwie;
5. Zwiększenie spójności województwa;
7
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6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu;
7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia;
8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa;
9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem.
Strategia identyfikuje także obszary problemowe i definiuje obszary wsparcia
przypisując im klasyfikację obszarów przyjętą w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030.
4.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przyjęty
uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 26 kwietnia 2010 r. jest dokumentem
planistycznym obrazującym politykę przestrzenną samorządu województwa i określającym
kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz działania służące
realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Województwa
i stanowi podstawę dla terytorializacji jej celów.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskie na terenie
gminy Książ Wlkp. wyznaczono:
W zakresie ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO:
 Obszar NATURA 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska”,
 Obszar NATURA 2000 - obszar mający znaczenie dla wspólnoty „Rogalińska Dolina
Warty”,
 gleby o najwyższej wartości dla produkcji rolniczej wskazane do zwiększenie
powierzchni zadrzewień i zakrzewień,
 obszary ochrony zasobów leśnych,
 obszary polityki zwiększania lesistości,
 projektowane obiekty małej retencji,
 stawy rybne,
 obszary odtworzenia ciągłości ekologicznej kanału kościańskiego (budowa i
modernizacja przepławek),
 strefę ochronną obszarów mokradłowych,
8
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 ponadregionalny korytarz ekologiczny doliny rzeki Warty,
 regionalny korytarz ekologiczny kanału kościańskiego,
 korytarz migracyjny ptaków ,
 krajową drogę migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej organizmów
żywych,
 obszary racjonalnego wykorzystania złóż kopalin o dużym znaczeniu dla gospodarki
województwa (gaz ziemny, piaski i żwiry, surowce ilaste),
 obszar wymagający rozpoznania zasobów wód podziemnych,
 obszar poprawy zdolności retencyjnych zlewni szczególnie na obszarach deficytowych
wód powierzchniowych,
 obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzeki Warty,
 jednolite części wód podziemnych zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu,
 główny zbiornik wód podziemnych o nadmiernym stężeniu badanych zanieczyszczeń,
W zakresie KOMUNIKACJI:
 drogę wojewódzką nr 436 Pysząca - Książ Wlkp. - Nowe Miasto nad Wartą,
 obejście drogowe miasta Książ Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436,
 odcinek istniejącej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miasto Książ Wlkp.
wymagający zmiany klasyfikacji,
 eksploatowaną linie kolejową nr 369 Mieszków – Śrem,
 regionalną drogę wodną rzekę Wartę,
 element sieci połączeń komunikacyjnych I stopnia - rzeka Warta,
 element sieci połączeń komunikacyjnych II stopnia - droga wojewódzka nr 436,
 Nadwarciański Szlak Rowerowy,
W zakresie INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
 linię elektroenergetyczną 400 kV,
 linię elektroenergetyczna 110 kV,
 gazociągi wysokiego ciśnienia,
 pas łączności radiowo – telewizyjnej,
W zakresie KULTURY I REKREACJI:
 strefę rekreacji,
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 szlak cysterski,
W zakresie POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
 strefę wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych,
 system obszarów chronionych i powiązań przyrodniczych,
 obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 planowana regionalna droga wodna rzeka Warta - modernizacja szlaku i wyposażenia,
 strefę minimalizacji zagrożeń zrównoważonego rozwoju,
Wielkopolski Urząd Marszałkowski jest w trakcie opracowywania nowej edycji planu
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
5. Analiza

zmian

w

zagospodarowaniu

przestrzennym

gminy

wynikających

z opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ocena ich
zgodności z art. 15 i art. 16 ust. 1 obowiązującej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Spośród

wszystkich

24

obowiązujących

w

gminie

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, 8 to plany, które zostały sporządzone na podstawie
nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 139 ze zmianami). Pozostałe 16 planów zagospodarowania
przestrzennego opracowano na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na terenie miasta i terenach wiejskich gminy Książ Wielkopolski na koniec 2015 roku
obowiązywały 24 prawomocne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Obejmują one ponad 568 ha, czyli niespełna 4% ogólnej powierzchni gminy. Obowiązujące
plany miejscowe świadczą o racjonalnym podejściu do planowania przestrzennego oraz
dostosowaniu decyzji planistycznych do potrzeb i ruchu inwestycyjnego występującego
w gminie.
W czasie dokonywania niniejszego dokumentu, w trakcie opracowania są dwa
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod nazwą:
 Miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego

obszaru

położonego

w południowo-wschodniej części miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym
Radoszkowo;
10
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 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w centrum
miasta Książ Wlkp. oraz w obrębie geodezyjnym Radoszkowo;
Tab. 1. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Książ
Wlkp. Stan na dzień 31.12.2015r.
Nr uchwały Rady Data publikacji w Dzienniku
L.p.
Nazwa planu
Powierzchnia
Miejskiej
Urzędowym
1.
Zmiana miejscowego planu
szczegółowego
XI/80/95
zagospodarowania
Dziennik Urzędowy woj.
28.12.1995 r.
przestrzennego terenów
Poznańskiego Nr 2 poz. 23 z
0,005 ha
budownictwa mieszkaniowego
dnia 15 lutego 1996 r.
jednorodzinnego w Książu Wlkp.
rejon ul. Piaskowej
2.
Zmiana miejscowego planu
Dziennik Urzędowy woj.
ogólnego zagospodarowania
XXVII/239/98
Poznańskiego Nr 16 poz.
27,83 ha
przestrzennego miasta i gminy
08.06.1998 r.
195 z dnia 30 lipca 1998 r.
Książ Wlkp.
3.
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
Dziennik Urzędowy woj.
V/38/99
przestrzennego miasta i gminy
Wielkopolskiego Nr 12 poz.
1,56 ha
05.03.1999 r.
Książ Wlkp. działka nr ewid.
216 z dnia 26 marca 1999 r.
125/8 we wsi Włościejewki
4.
Zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
Dziennik Urzędowy woj.
przestrzennego miasta i gminy
XV/138/2000
Wielkopolskiego Nr 51 poz.
1,53 ha
Książ Wlkp. dla działek nr490/1,
28.06.2000 r.
621 z dnia 26 lipca 2000 r.
490/2 oraz części działki nr 489/2
położonej na terenie miasta Książ
5.
Zmiana miejscowego planu
Dziennik Urzędowy woj.
ogólnego zagospodarowania
Wielkopolskiego Nr 84 poz.
XXII/202/201
przestrzennego na gruntach wsi
1583 z dnia 2 lipca 2001 r.
29.06.2001 r.
Zakrzewice dla części działki nr
2,13 ha
ewid. 103 oraz w Radoszkowie
Dziennik Urzędowy woj.
XXVII/249/02
dla części działek nr ewid. 196 i
Wielkopolskiego Nr 52 poz.
22.03.2002 r.
197/1
1529 z dnia 18 kwietnia
2002 r.
6.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów
Dziennik Urzędowy woj.
eksploatacji kruszywa
VII/58/2003
Wielkopolskiego Nr 158
3,08 ha
naturalnego na obszarze wsi
30.06.2003 r.
poz. 2967 z dnia 7
Włościejewice dla działek nr
października 2003 r.
ewid. 203/3 i 203/4 oraz 210/3 i
211/4
7.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów
Dziennik Urzędowy woj.
działalności gospodarczej z
VII/59/2003
Wielkopolskiego Nr 158
1,5 ha
prawem zabudowy
30.06.2003 r.
poz. 2968 z dnia 7
mieszkaniowej na obszarze wsi
października 2003 r.
Włościejewice- Ługi dla części
działek nr ewid.149 - częściowa
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zmiana miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
Książ Wlkp.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów
eksploatacji kruszywa
naturalnego na obszarze wsi
Jarosławski dla części działki nr
33/5
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu usług i
sportu we Chwałkowie
Kościelnym dla części działki nr
ewid. 66/3
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu usług i
sportu we Włościejewkach, dla
części działki nr ewid. 64/10
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy
letniskowej w Konarzycach
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej w Konarzycach
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego na terenie wsi
Kiełczynek i w Książu Wlkp.
Miejscowy planu
zagospodarowania
przestrzennego dla części działki
nr ewid. 1 położonej na terenie
wsi Konarzyce
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego na terenie wsi
Zawory, działka 484
Miejscowy planu
zagospodarowania
przestrzennego obejścia
drogowego miasta Książ Wlkp. w
ciągu drogi wojewódzkiej wraz z
terenami przyległymi oraz terenu
położonego we wsi Radoszkowo
Drugie.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr

VII/60/2003
30.06.2003 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego Nr 158
poz. 2969 z dnia 7
października 2003 r.

3,66 ha

XXX/222/05
05.12.2005 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego Nr 25 poz.
630 z dnia 15 lutego 2006 r.

2,84 ha

XXXV/223/05
05.12.2005 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego Nr 25 poz.
631 z dnia 15 lutego 2006 r.

0,77 ha

VI/32/07
05.02.2007 r.

VI/33/07
05.02.2007 r.

XXIV/152/2008
29.09.2008 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego Nr
44/2007 poz. 1085 z dnia 30
marca 2007 r.
Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego Nr
44/2007 poz. 1086 z dnia 30
marca 2007 r.
Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego Nr 253
poz. 4592 z dnia 23 grudnia
2008 r.

0,84 ha

8,45 ha

8,94 ha

VI/29/2011
21.02.2011 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego Nr 184
poz. 2933 z 1 lipca 2011 r.

3,64 ha

XII/77/2011
03.10.2011 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego Nr
331 poz. 5594 z 7 grudnia
2012 r.

3,6 ha

XVII/118/2012
27.02.2012 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 2216 z 14 maja 2012 r.

122 ha

XVII/137/2012
18.06.2012 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 3490 z 6 sierpnia 2012

1,75 ha.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ewid. 221/1, 221/3
położonych na terenie wsi
Radoszkowo Drugie
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr
ewid. 31/1 położonej na
terenie wsi Chrząstowo.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego we wsi Radoszkowo
Drugie, obręb geodezyjny
Radoszkowo oraz terenu
położonego w obrębie
geodezyjnym Zakrzewice.
Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego w rejonie jeziora
Jarosławskiego w gminie Książ
Wlkp.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego w Książu Wlkp., w
rejonie ul. Wiosny Ludów, obręb
geodezyjny Książ Wlkp. oraz
terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Kiełczynek.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego w rejonie Jeziora
Jarosławskiego – część zachodnia
w gminie Książ Wlkp.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego w obrębie
geodezyjnym Kiełczynek, na
północ od drogi wojewódzkiej
436.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
położonego w
północnowschodniej części
miasta Książa Wlkp., obręb
geodezyjny Książ Wlkp., oraz we
wsi Radoszkowo Drugie, obręb
geodezyjny Radoszkowo.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru

r.

XVII/147/2012
15.10.2012 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 6323 z 19 grudnia 2012
r.

2,42 ha.

XXXVI/236/2012
28.10.2013 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 6591 z 26 listopada
2013 r.

108 ha

XLV/289/2014
29.09.2014 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 6394 z 28 listopada
2014 r.

7ha

VI/17/2015
23.02.2015 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 2070 z 2 kwietnia
2015 r.

39,4 ha

X/44/2015
29.06.2015 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 4432 z 10 lipca 2015 r.

84 ha

XI/53/2015
14.09.2015r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 5396 z 23 września
2015 r.

XI/65/2015
26.10.2015 r.

Dziennik Urzędowy woj.
Wielkopolskiego
poz. 6787 z 12 listopada
2015 r.

125 ha

56,3 ha

w trakcie opracowania

13
Id: D15F350D-2A6A-459B-8D4B-7F749CC6A180. Uchwalony

Strona 17

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.

położonego w południowowschodniej części miasta Książ
Wlkp. oraz w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo
26.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
położonego w centrum miasta
Książ Wlkp. oraz w obrębie
geodezyjnym Radoszkowo
Źródło: opracowanie własne

Syntetyczną

analizę

w trakcie opracowania

obowiązujących

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego powstałych po 2009 roku według miejscowości ze wskazaniem
przewidzianych funkcji przedstawia poniższe zestawienie.
Tab. 2 Synteza analizy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Lokalizacja miejscowego
planu

miasto Książ Wlkp. łącznie ze
strefą podmiejską

Ilość
planów

4

wieś Konarzyce

1

wieś Zawory
wieś Radoszkowo Drugie

1
1

wieś Chrząstowo

1

wieś Jarosławki

2

wieś Kiełczynek

1

Przeznaczenie terenu
powierzchniowa eksploatacja surowców naturalnych,
obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
zabudowa usługowa,
działalność gospodarcza z zabudową mieszkaniową,
rolnicze,
użytki zielone,
zieleń urządzona,
leśne,
pod drogi publiczne, w tym planowana obwodnica miasta Książ
Wlkp.,
projektowany zbiornik wodny z terenami użytków rolnych,
miejska oczyszczalni ścieków,
wody powierzchniowe,
obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
leśne
obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
zabudowa usługowa,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
zabudowa rekreacyjna indywidualna,
usługi sportu,
usług rekreacji,
obsługa rekreantów,
zabudowa
zagrodowa
w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych,
leśne,
zieleń naturalna,
plażowo-kąpieliskowe,
pod drogi publiczne,
wody powierzchniowe śródlądowe
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
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zabudowa zagrodowa,
rolnicze,
użytki zielone,
leśne,
wody powierzchniowe,
pod drogę publiczną

Merytorycznie

wszystkie

obowiązujące

miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp. ocenia się jako aktualne. Zagadnienia, które
należy obowiązkowo określić, wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zostały poruszone i nadal zachowują aktualność.
Wymogi zapisów odnoszących się do ochrony i kształtowania krajobrazu zostały
określone poprzez odpowiednie zapisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków czy poprzez zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz wskaźniki
zagospodarowania terenu. Plany miejscowe, które zostały sporządzone zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zachowują
również zgodność z wymogami art. 16 ust. 1. Jedynie plany, które są dokumentami
zmieniającymi miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Książ Wlkp. nie zachowują wymaganej w art. 16 ust. 1 skali opracowania, gdyż zmieniany
plan ogólny sporządzony był w skali 1: 10 000 i w takiej samej skali sporządzone zostały plany
zmieniające go. Również oznaczenia graficzne nie są zgodne z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. Plany te pod względem instrumentalnym zostały
zrealizowane a ich funkcja została spełniona, dlatego nie występuje konieczność ich
aktualizacji.
Wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Książ Wlkp. są zgodne z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
Niewielka

liczba

zmian

uchwalonych

miejscowych

planów świadczyć może

o prawidłowej polityce przestrzennej Gminy równoważącej interes publiczny z prywatnym,
przy jednoczesnym odpowiednim podejściu do potencjalnych inwestorów.
Różnice i braki w zastosowanych zapisach planów z obu okresów ich sporządzania nie
stanowią przeszkody dla ich instrumentalnego stosowania jak i prawa wykonywania
własności. Świadczą o tym określone przez Wojewodę zgodności ich trybów sporządzania
15
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z przepisami prawa i w konsekwencji także ich publikacje w Dziennikach Urzędowych
Województwa.
Gmina Książ Wlkp. w ostatnich kilku latach uchwala coraz więcej miejscowych planów
zarówno pod względem ilościowym, jak i powierzchniowym. Dokumenty planistyczne, jakie
są sporządzane w gminie są konsekwencją przemyślanej polityki przestrzennej, dotyczą
zarówno terenów inwestycyjnych (miejscowe plany w mieście Książ Wlkp. i okolicach),
terenów związanych z uporządkowaniem stanu istniejącego (miejscowe plany wokół jeziora
Jarosławskiego),

planowanych

inwestycji

publicznych

(miejscowe

plany

związane

z powiększeniem oczyszczalni ścieków lub obwodnicą Książa Wlkp.) jak i związane z ochroną
terenów rolnych.
Rys. nr 1 (str. 42) Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
sporządzonych w latach 2009-2015
6. Analiza

zmian

w

zagospodarowaniu

przestrzennym

gminy

wynikających

z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z decyzji
o warunkach zabudowy
Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzona została analiza rejestrów
decyzji, o których mowa w art. 57 ust 1-3 oraz art. 67 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanych w latach 2009 – 2015 na obszarze gminy Książ
Wlkp., którą przedstawiono w postaci tabelarycznej oraz na załącznikach graficznych.
Z analizy wydanych decyzji pod kątem lokalizacji wynika, że najwięcej decyzji wydano
na terenie miasta Książ Wlkp. – 92 decyzje w całym analizowanym przedziale czasowym,
co daje średnio 13 decyzji rocznie. Na terenach sołectw wydano łącznie 384 decyzji. Średnio
w każdym analizowanym roku wydano 55 decyzji. Natomiast dla każdego sołectwa wydano
średnio 21 decyzji w całym okresie, czyli 3 decyzje rocznie. Są to wyniki zbliżone
do osiąganych liczb decyzji w latach wcześniejszych. Jest to ujęcie statystyczne;
w rzeczywistości liczba wydanych decyzji w poszczególnych sołectwach znacznie się różni
miedzy sobą.
Analiza lokalizacji wydanych decyzji dostarcza również informacji o zróżnicowaniu
poszczególnych sołectw pod względem aktywności inwestycyjnej:
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 do grupy wsi o największej aktywności inwestycyjnej zaliczyć należy sołectwa:
Zakrzewice (51 decyzji), Chrząstowo (50 decyzji) oraz Radoszkowo z Radoszkowem
Drugim (39 decyzji);
 grupę wsi o średniej aktywności stanowią sołectwa: Konarzyce z Zaworami (35
decyzji), Mchy z Sebastianowem (32 decyzje), Kiełczynek z Kiełczynem (31 decyzji),
Chwałkowo (30 decyzji), Zaborowo (21 decyzji);
 grupę wsi o niskiej aktywności stanowią sołectwa: Włościejewice z Ługami (20
decyzji), Sroczewo (18 decyzji), Włościejewki (12 decyzji), Gogolewo (10 decyzji),
Jarosławki z Feliksowem (10 decyzji), Brzóstownia (7 decyzji), Świączyń (7 decyzji),
Kołacin (4 decyzje), Konarskie (4 decyzje), Łężek (3 decyzje).
Największa ilość wydanych decyzji wskazuje na sołectwa, dla których zasadne wydaje
się

rozważenie

zasadności

sporządzenia

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego. Dotyczy to przede wszystkim: Zakrzewic i Chrząstowa. Zauważyć należy
również fakt dużej liczby decyzji pomimo sporządzonych planów miejscowych w
Radoszkowie i Radoszkowie Drugim.
Analiza decyzji pod kątem rodzaju inwestycji wykazuje, że najwięcej decyzji dotyczyło
budownictwa mieszkaniowego, łącznie z garażami – 258 decyzji w całej gminie, czyli
przeciętnie 37 decyzji rocznie (najwięcej w mieście Książu Wlkp. – 58 decyzji).
Z pozostałych rodzajów inwestycji najwięcej decyzji wydano w zakresie: budownictwa
dla potrzeb produkcji rolniczej (100 decyzji, najwięcej w Zakrzewicach-12), zabudowy
usługowej i usługowo-mieszkaniowej (45 decyzji, najwięcej w Książu Wlkp.-26) oraz
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (42 decyzje, najwięcej w Konarzycach
i Zakrzewicach-po 6).
Decyzje dotyczące inwestycji z zakresu budownictwa produkcyjnego, składów
magazynów (26 decyzji) były wydawane bardzo rzadko, a dotyczące zabudowy letniskowej
(5 decyzji) sporadycznie.
We wszystkich miejscowościach nowa zabudowa lokalizowana jest, jako uzupełnienie
istniejącej zabudowy wsi, jak również w bliskim sąsiedztwie zabudowy. Niewiele nowych
budynków lokalizowanych jest w większym oddaleniu od terenów zurbanizowanych.
Dominująca ilość decyzji ze względu na ich rodzaj w powiązaniu z wynikami analizy
lokalizacyjnej wykazuje najbardziej dominujące funkcje, dla których zasadne może być
17
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sporządzenie planów miejscowych. Jest to miasto Książ Wlkp. wraz ze strefą podmiejską oraz
miejscowości Zakrzewice i Chrząstowo.
Analiza wydanych decyzji pod względem funkcji oraz lokalizacji przedmiotu decyzji
o warunkach zabudowy w stosunku do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, potwierdza w przeważającej większości ich zgodność pod
względem przestrzennym i funkcjonalnym z przyjętą polityką rozwoju gminy.
W Gminie występują również obszary (otwarte – przestrzeń rolnicza), które mimo
braku wskazania w Studium, jako tereny do zainwestowania narażone są na presję
inwestycyjną.
Na tych obszarach wydane decyzje o warunkach zabudowy nie posiadają zgodności z
układem przestrzennym i funkcjonalnym, zapisanym w Studium. Nie mniej jednak wydane na
tych obszarach decyzje muszą spełniać warunki wynikające z art. 61 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak więc pośrednio nawiązują do ustaleń
Studium.
Decyzje o warunkach zabudowy niezgodne z ustaleniami Studium dotyczą
w większości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. Najwięcej takich decyzji wydano
w następujących miejscowościach: Zakrzewice, Chrząstowo,

Zaborowo, Sroczewo,

Włościejewki i mieście Książ Wlkp.,
Większość wydanych decyzji w analizowanym okresie związana jest z potrzebą
zaspokojenia indywidualnych potrzeb mieszkańców w zakresie zabudowy mieszkaniowej
i siedliskowej, a także prowadzonej działalności rolniczej, drobnej działalności gospodarczej
w tym usługowej.
Przeprowadzona analiza wykazała również, że inwestycje celu publicznego dokonane
w oparciu o decyzje administracyjne nie mają znaczącego wpływu na ocenę aktualności
Studium.
Należy dążyć do zmniejszania ilości wydawanych decyzji, niwelując te tendencje
poprzez wykonywanie na terenach o dużej presji inwestycyjnej miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Również wskazane jest by, poprzez opracowywanie
planów miejscowych dla terenów rolnych, gmina mogła prowadzić zaplanowaną politykę,
która umożliwi ich ochronę.
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Tab. 3 (str. 40) Zestawienie tabelaryczne decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanych w latach 2009-2015 wg rodzaju
inwestycji i podziału administracyjnego
Tab. 4 (str. 41) Zbiorcze zestawienie wydanych w okresie 2009-2015 decyzji o warunkach
zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wg rodzaju inwestycji i
obrębów ewidencyjnych
Rys. nr 2 (str. 43) Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego według rodzaju inwestycji wydane w latach 2009-2015
Rys. nr 3 (str. 44) Liczba decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydanych w latach 2009-2015
7. Analiza wniosków w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
Od poprzednio sporządzanej Oceny aktualności Studium do gminy wpłynęło szereg
wniosków o zmianę kierunku zagospodarowania terenu w Studium oraz o sporządzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioski te dotyczyły miejscowości:
Radoszkowo Drugie, Zawory, Konarzyce, Chrząstowo i Książ Wlkp. Przedmiotowe wnioski
były na bieżąco rozpatrywane przez Burmistrza. W latach 2011, 2012 i 2014 przeprowadzono
procedury zmiany Studium dla w.w. miejscowości oraz sporządzono dla nich i dla innych
obszarów niewymagających zmiany Studium plany miejscowe (ich analiza i ocena aktualności
została przedstawiona w pkt 5).
Obecnie wykaz wniosków indywidualnych o zmianę kierunku zagospodarowania
terenu zapisanego w Studium lub o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nadesłanych do gminy, zawiera 2 pozycje.
Pierwszy z nich to wniosek o przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z dnia 25 sierpnia 2015 r. Wnioskowany teren obejmuje:
działkę o nr ewid. 20 (pow. 0,108 ha) oraz część działki o nr ewid. 21/1 w obrębie
geodezyjnym Świączyń. Obowiązujące Studium na terenie planowanej inwestycji wyznacza
kierunkową funkcję zagospodarowania - wypoczynkową (zabudowa letniskowa – ML).
Wnioskowane przeznaczenie ma umożliwić realizację elektrowni fotowoltaicznej oraz
niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Planowana inwestycja zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. nr XXVII- 178-08 w sprawie założeń do planu zaopatrzeniu w
energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe wpisuję się w zamierzenia gminy polegające na
modernizacji sieci elektroenergetycznej i rozwoju energetyki odnawialnej. Planowana
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inwestycja powinna zapewnić efektywne wykorzystanie leżących odłogiem gruntów ornych,
co wpłynie na podniesienie prestiżu i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.
Drugi wniosek z dnia 11 września 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewid. 219/4 położonej
w Radoszkowie Drugim z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wnioskowana funkcja jest zgodna z zapisami Studium.
8. Ocena aktualności problematyki Studium zgodnie z Art. 10 ust. 1 i 2 obowiązującej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niezbędne uzupełnienia
dla zapewnienia zgodności z wymogami obowiązujących aktów prawa
8.1. Ocena aktualności zapisów dotyczących kierunków zmian w strukturze przestrzennej
gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego
Dla określenia zasad rozwoju gminy wprowadzony został w Studium umowny podział
przestrzeni gminy na strefy funkcjonalno – przestrzenne. Podział ten obejmuje pięć kategorii
obszarów, dla których zostały wskazane formy ochrony, niezbędne działania związane
z utrzymaniem dobrego stanu tych obszarów oraz kierunki rozwoju przestrzennego.
Podstawowymi kryteriami wydzielenia stref funkcjonalno – przestrzennych były:


obecny stan zagospodarowania gminy,



zróżnicowanie środowiska przyrodniczego,



jakość środowiska kulturowego i krajobrazu,



stopień urbanizacji,



tendencje rozwojowe i możliwości.

Wydzielone zostały następujące strefy:
A – strefa intensywnego osadnictwa
B – strefa rolnicza
C – strefa rolniczo – leśna
D – strefa rekreacyjno – rolnicza
E – strefa polno – łąkowa
Ogólna struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy jest nadal aktualna, występuje
jednak konieczność wprowadzenia zmian dotyczących wyznaczenia nowych terenów pod
funkcje, które wynikają z wniosków o zmianę Studium (obszary ewentualnej lokalizacji
20
Id: D15F350D-2A6A-459B-8D4B-7F749CC6A180. Uchwalony

Strona 24

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.

fotowoltaiki na obszarze wsi Świączyń – obecnie tereny zabudowy letniskowej - ML). Należy
także

zrewidować

ustalenia

dotyczące

terenów,

które

dotychczas

nie

zostały

zagospodarowane min.:
 ML i UT (tereny usług turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji) w Sroczewie,
 ML we Włościejewkach,
 ML i U (tereny usług z zielenią towarzyszącą) w Gogolewie,
 DG/M2 (tereny działalności gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej)
w Chrząstowie,
 DG w Zakrzewicach, Brzostowni, Chwałkowie Kościelnym,
Również weryfikacji należy poddać obszary wyznaczone pod postulowane składowiska
odpadów w Radoszkowie Drugim i Chwałkowie Kościelnym. Rozważyć należy także korektę
kierunku

zagospodarowania

terenu

we

Włościejewkach.

Obszar

ten

obecnie

wykorzystywany jest, jako teren szkoleniowo-treningowy dla amatorów jazdy samochodami
terenowymi oraz służb interwencyjnych i specjalnych.
Aktualne są zapisane w Studium rozwojowe funkcje gminy, które zostały określone
w oparciu

o potencjał

środowiska

przyrodniczego, zasoby społeczne i tereny

zagospodarowane, są nimi obszary:
- intensywnej produkcji rolnej i rolnictwa ekologicznego,
- zróżnicowanej działalności gospodarczej,
- wypoczynku i turystyki,
- mieszkalnictwa i usług.
8.2. Ocena aktualności wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania
terenów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy
Standaryzacja opracowań urbanistycznych wynika z ustawy oraz rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. nr 118 poz. 1233).
Wiąże się to w istotny sposób z treścią zapisu studium. Dotyczy to w szczególności określania
kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów.
Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników powinny określać minimalne i maksymalne
parametry i wskaźniki urbanistyczne uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym
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zrównoważonego rozwoju oraz wskazywać tereny wyłączone spod zabudowy, a także
zawierać wytyczne do planów miejscowych.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia
2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
wprowadziły szereg nowych wymogów dotyczących zawartości merytorycznej studium.
Oceniane Studium dostatecznie szczegółowo określa wskaźniki, jakie należy
uwzględniać przy planowaniu i projektowaniu nowej zabudowy. Jednakże należałoby je
przeanalizować (zweryfikować) z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych wymagań,
określonych w art. 10 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dotyczących konieczności przeprowadzania na potrzeby studium analiz,
prognoz i bilansów z zakresu m.in.: ekonomii, demografii, możliwości finansowania przez
gminę inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz bilansów
terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wskaźniki te należałoby również doprecyzować dla
konkretnych miejscowości, gdyż charakter i rozwój poszczególnych jednostek osadniczych
nie jest identyczny. Dotyczy to przede wszystkim wskaźników odnoszących się do zabudowy
mieszkaniowej.
W studium zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa należy uwzględnić
także rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym, które mogą również
zawierać wytyczne do określania wskaźników dotyczących kształtowania zabudowy. Obecnie
dla województwa wielkopolskiego nie został jeszcze sporządzony audyt krajobrazowy,
obowiązek jego sporządzenia wynika z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu ( Dz. U. z 2015
poz. 774 ), w której określono również termin jago opracowania.
Zapisy obecnego Studium dotyczące wskaźników i parametrów zagospodarowania oraz
użytkowania terenów nie odpowiadają dzisiejszym wymogom. Nowy zakres zagadnień,
wprowadzony przepisami prawa, powinien być obowiązkowo ujęty w Studium.
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8.3. Ocena zakresu uwzględnienia obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego
zasobów,

ochrony

przyrody,

krajobrazu

w

tym

krajobrazu

kulturowego

i uzdrowisk
W okresie, jaki minął od ostatniej oceny aktualności Studium, obowiązują nie tylko
nowe akty prawne, lecz także powstało lub zostało zaktualizowanych szereg dokumentacji,
planów, programów i raportów, które powinny być uwzględnione w Studium. Są to między
innymi obecnie obowiązujące dokumenty:


Aktualizacja Krajowego planu gospodarki odpadami 2014



Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 -2017



Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Książ Wlkp. z 2013 r.



Plan

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

wielkopolskiego

–

Uwarunkowania i Kierunki. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego
w Poznaniu 2010 r.


Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015



Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019 – z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu
śremskiego stanowiącym część Programu Ochrony Środowiska,



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Książ Wielkopolski na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016



Polityka ekologiczna państwa, na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016



Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014 (także Raporty z ubiegłych
lat).
Po uwzględnieniu wymogów wynikających z nowych aktów prawnych oraz ww.

opracowań można stwierdzić, że oceniane Studium wymaga uzupełnienia, weryfikacji
i wprowadzenia nowych informacji w zakresie następujących zagadnień:


korekty granic udokumentowanych złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb
eksploatacji tych złóż,



wód i warunków hydrogeologicznych:
 aktualizacji danych dotyczących zasobów i jakości wód powierzchniowych
i podziemnych. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych województwa
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wielkopolskiego badana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu, stąd konieczna jest ich aktualizacja zgodnie z najnowszym „Raportem
o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014r.”. Zasady ochrony wód
powierzchniowych i podziemnych zostały sprecyzowane w ustawie z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), także w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca
2006 r.). Zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23.10.2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej, Polska jest zobowiązana do wprowadzenia nowej

-

pięciostopniowej klasyfikacji czystości wód powierzchniowych i podziemnych.,
 wprowadzenia zapisu dotyczącego nowych budowli i urządzeń hydrotechnicznych
(na

podstawie

„Programu

budowy

urządzeń

małej

retencji

wód

powierzchniowych do 2015 roku z uwzględnieniem potrzeb obszarowych małej
retencji, warunków efektywności ekonomicznej” lub nowego Programu Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w 2014 r.
rozpoczął prace nad stworzeniem „Programu Małej Retencji Wodnej na lata
2016-2030 dla województwa wielkopolskiego”). Wybudowano zastawkę piętrzącą
na cieku w obrębie oddziału 309 w leśnictwie Boguszyn. Projektowane są również
mniejsze inwestycje na obszarach leśnych. Inwestycje te należą do zadań
właściwych nadleśnictw,
 wprowadzenia granic bezpośredniego zagrożenia powodzią dla kanału Obry oraz
korekty granic bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzeki Warty, pomimo
tego, że ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239
z dnia 7 grudnia 2005 r. poz. 2019) nie narzuca obowiązku wprowadzania tych
granic do studium, nie mnie jednak istnieje obowiązek wprowadzania zasad
zagospodarowania

dla

terenów

zagrożenia

powodziowego

w

planach

miejscowych. Materiałem źródłowym są „Mapy ze studium określającego granice
bezpośredniego

zagrożenia

powodzią

dla

rzeki

Warty

województwa
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wielkopolskiego”, sporządzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu,
 wprowadzenia stref ochronnych ujęć wód - w 2015 r. ustanowiono strefę
ochronną ujęcia wody podziemnej w Konarzycach, na którą składa się obszar
o powierzchni 0,3554 ha,


form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 (Ostoja Rogalińska i Rogalińska
Dolina Warty), pomników przyrody (powstały 3 nowe pomniki przyrody w 2012 roku
– 3 pojedyncze drzewa z gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Sroczewo, w 2015
r. zniesiono formę ochrony przyrody z pomnika przyrody ze względu na utratę jego
wartości przyrodniczych – miejscowość Mchy). Istotne jest również rozważnie
potrzeby podtrzymania zapisu dotyczącego poszerzenia zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Łęgi Mechlińskie” na obszar gminy Książ Wlkp.



ochrony środowiska zgodnie z zapisami Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Książ Wielkopolski na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016,



obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji złóż kopalin oraz terenów rekultywacji –
zakres rekultywacji i docelowe przeznaczenie terenu,



stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,



gospodarki odpadami zgodnie z zapisami zawartymi w programach gospodarki
odpadami, tj.: krajowym, wojewódzkim i powiatowym oraz gminnym regulaminie
utrzymania czystości i porządku.
Inne obszary i obiekty, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania

występujące w gminie powinny obejmować:
 obiekty radiokomunikacyjne o istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska
oddziaływaniu – stacje telefonii komórkowej,
 oddziaływanie obiektów infrastruktury technicznej,
 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, w tym
obszarów przeznaczonych pod zalesienia,
 uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej, w tym lokalizacji biogazowni,
elektrowni fotowoltaicznej, elektrowni wiatrowych.

Rysunek Studium należy zweryfikować, skorygować lub uzupełnić w zakresie:
25
Id: D15F350D-2A6A-459B-8D4B-7F749CC6A180. Uchwalony

Strona 29

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.

 granic terenów udokumentowanych złóż surowców mineralnych,
 granic, lokalizacji form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, pomników
przyrody,
 granic zagrożenia powodzią dla Warty oraz Kanału Obry,
 małej retencji,
 stref ochronnych ujęć wód,
 stref oddziaływania linii elektroenergetycznych, gazociągów i innych obiektów
infrastruktury technicznej oraz wprowadzenia przebiegów planowanych obiektów,
 lokalizacji i stref oddziaływania obiektów radiokomunikacyjnych (telefonii
komórkowej w Radoszkowie),
 terenów oczyszczalni ścieków, przemysłowych ferm hodowlanych, terenów
składowisk – urządzeń gospodarki odpadami itp.
8.4. Ocena zakresu uwzględnienia obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Podstawową ustawą regulującą zagadnienia ochrony jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014r. poz. 1446). Ustawa określa
przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia
krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację
organów ochrony zabytków (art.1).
Ustawa określa formy ochrony zabytków, jakimi są: wpis do rejestru zabytków, uznanie
za

pomnik

historii,

utworzenie

parku

kulturowego

oraz

ustalenia

ochrony

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązująca ustawa wyznacza poszczególne szczeble administracji samorządowych
oraz administracji rządowej, które odpowiadają za poszczególne formy ochrony zabytków:


Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi rejestr zabytków (zabytek może
wpisać do rejestru na podstawie decyzji własnej, właściciela lub użytkownika
wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek), skreślenie z rejestru
następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego,
26
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Prezydent
do

spraw

Rzeczpospolitej
kultury

i

Polskiej

ochrony

na

wniosek

dziedzictwa

ministra

narodowego

właściwego
może

uznać

za pomnik historii zabytek wpisany do rejestru lub park kulturowy,


Rada gminy na podstawie uchwały, w której określona będzie nazwa, granice oraz
sposób ochrony, może utworzyć park kulturowy, dla którego ustawodawca ustalił
obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa reguluje także zagadnienie związane z krajową, wojewódzką i gminną
ewidencją zabytków, które są podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami.
W 2007 roku opracowany został przez WOKISS Archeologiczną Pracownię Badawczą
„THOR” Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Książ Wlkp. na lata 2008 – 2011.
Przedstawiono w nim aktualne zasoby oraz stan zachowania obiektów zabytkowych
znajdujących się na terenie gminy. Raport oprócz informacji obrazującej sytuację gminy
związaną z ochroną zabytków, wskazuje cele, jakim służy opracowanie takiego programu .
Od momentu przyjęcia w.w. programu gmina otrzymała od Wojewódzkiego
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków Mapy rozmieszczenia stanowisk archeologicznych,
na której zaznaczono:


stanowiska zarejestrowane pojedynczo,



stanowiska zarejestrowane w zespołach ,



stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków.

W związku z powyższym tekst oraz rysunek Studium należy uzupełnić o informacje dotyczące
stanowisk archeologicznych oraz ich rozmieszczenia, przede wszystkim w celu ich
skuteczniejszej ochrony, gdyż mają one kluczowe znaczenie, jako uwarunkowanie
w procesie realizacji przyszłych inwestycji.

8.5. Ocena aktualności zapisu dotyczącego kierunków rozwoju komunikacji
Drogi gminne
Drogi gminne w istniejącym układzie nie stanowią spójnego układu komunikacyjnego.
Niektóre drogi o charakterze wewnętrznym przejmują funkcję dróg gminnych, co wymaga
stosownej rewizji ich klasyfikacji.
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Drogi wewnętrzne wg ustawy o drogach publicznych, to drogi niezliczone do dróg
publicznych i stanowią je szczególnie drogi (ulice) w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe
drogi do terenów rolnych i leśnych, drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych przez
przedsiębiorstwa i zakłady, place przed dworcami i pętle autobusowe.
Drogi powiatowe
Sieć dróg powiatowych na obszarze gminy Książ Wlkp. wyznaczona obowiązującym
rozporządzeniem, jest nadmiernie zagęszczona. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830) drogi kategorii powiatowej stanowią
połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin, a także siedzib gmin
między sobą.
Pod tym względem sieć tych dróg na obszarze gminy wymaga weryfikacji
nie tylko pod kątem funkcjonalnym, ale również i technicznym.
Drogi wojewódzkie
Droga wojewódzka nr 436 Pysząca (k. Śremu) – Książ Wlkp. – Nowe Miasto łączy
ważne ciągi drogowe województwa, tj. drogę krajową nr 11 Kołobrzeg – Poznań – Bytom
i drogę wojewódzką nr 434 Kostrzyn – Śrem – Gostyń – Rawicz. Wyniki Generalnego Pomiaru
Ruchu 2010 wykazał, że średni dobowy ruchu na drodze wojewódzkiej nr 436 systematycznie
wzrasta w stosunku do roku 2000 i 2005, gdy wykonano poprzednie pomiary. Pomiędzy
rokiem 2005, a 2010 przyrost ruchu na odcinku Śrem – Książ Wlkp. wyniósł około 12%,
natomiast na odcinku Książ Wlkp. - Nowe Miasto nad Wartą około 14%.
Tab. 5. Średni dobowy ruch na wybranych odcinkach drogi wojewódzkiej nr 436.

odcinek pomiarowy

GPR 2000

GPR 2005

GPR 2010

Śrem - Książ Wlkp.

2981

3100

3 464

Książ Wlkp. - Nowe Miasto nad Wartą

2816

3437

3 934

Źródło: Generalny Pomiar Ruchu 2000, 2005, 2010.

Średnie natężenie ruchu w Województwie Wielkopolskim na drogach wojewódzkich
wynosił 3398 poj/dobę w 2010 r., przy średniej krajowej wynoszącej 9888poj/dobę.
Droga wojewódzka przebiega przez zurbanizowane tereny miasta. Dlatego konieczna
jest rewizja przebiegu docelowego tej drogi z uwzględnieniem wzrostu natężenia i struktury
kierunkowej ruchu.
28
Id: D15F350D-2A6A-459B-8D4B-7F749CC6A180. Uchwalony

Strona 32

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.

Drogi rowerowe
W zakresie dróg rowerowych stwierdza się brak powiązań istniejących dróg
rowerowych gminy z drogami rowerowymi w gminach sąsiednich. Układ dróg rowerowych
w gminie nie tworzy spójnego układu. Dla wykorzystania walorów turystycznych gminy
wskazane

jest

uwzględnienie

konieczności

rozbudowy

układu

dróg

rowerowych

gwarantujących funkcjonalne powiązanie ponadlokalne, szczególnie ze Śremem i dalej
z Poznańskim Obszarem Metropolitalnym.

Wnioski cząstkowe
1) W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
należy dokonać aktualizacji oznakowań dróg powiatowych, zgodnie z Uchwałą
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 maja 2005r;
2) Drogi powiatowe wymagają weryfikacji pod względem kategorii i funkcji;
3) Drogi gminne wymagają aktualizacji pod względem klasyfikacji i numeracji;
4) W części Studium dotyczącej Uwarunkowań rozwoju komunikacji należy
zaktualizować dane dotyczące liczby dróg powiatowych i gminnych oraz ich
długości, a także nazwy ulic w mieście Książ Wlkp., którymi przebiegają drogi
powiatowe i gminne;
5) W części Studium dotyczącej Kierunków rozwoju komunikacji należy uzupełnić
zapisy o minimalnych odległościach sytuowania obiektów budowlanych od
zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie z Art. 43 Ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830).
6) W części Studium dotyczącej Standardów polityki przestrzennej w zakresie
komunikacji należy zaktualizować zapisy o wymaganych klasach technicznych
dróg zgodnie z § 4. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami).
8.6. Ocena aktualności zapisu dotyczącego kierunków rozwoju infrastruktury technicznej
Wodociągi i gospodarka ściekami
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W zakresie wodociągów, działania gminy w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w wodę
są zgodne z ustaleniami Studium, gdyż stopniowo realizowane są jego zapisy. Zmiana tych
ustaleń jest konieczna w stopniu dotyczącym aktualnych kierunków rozwoju sieci, gdyż wiele
zamierzeń zostało już zrealizowanych (Chrząstowo, Zakrzewice, Książ Wlkp., Kiełczynek).
Aktualny stan uzbrojenia wodociągowego gminy ocenia się na 100%. Obecnie realizuje
się budowę sieci wodociągowej na terenach przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe na nowych osiedlach oraz planuje się budowę wodociągu na terenach
inwestycyjnych i pod budownictwo mieszkaniowe – nowe osiedla

(Książ Wlkp. i wieś

Radoszkowo) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nastąpiła likwidacja stacji wodociągów zakładowych, a sieci rozprowadzające
przyłączono do wodociągów komunalnych. Już w poprzedniej ocenie aktualności Studium
z 2009 roku stwierdzono, że fakt ten stanowi o, potrzebie stosownej rewizji treści Studium,
które zakładało wykorzystanie tych lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę.
W zakresie odprowadzania ścieków i gospodarki ściekami działania na terenie miasta
są zgodne z ustaleniami Studium, miasto i tereny bezpośredni graniczące z nim stopniowo
wyposażane są w sieć kanalizacyjną. Zmodernizowano także oczyszczalnię ścieków poprzez
wyposażenie oczyszczalni w instalacje do usuwania piasku i skratek, oraz w stację zlewczą.
Planuje się także realizacje kolejnych inwestycji związanych z budową sieci kanalizacyjnej
m.in. w Radoszkowie Drugim i Kiełczynie. Co roku Gmina udziela dofinansowania do budowy
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie występuje zabudowa
rozproszona oraz w miejscowościach gdzie nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Koncepcja realizacji wiejskich oczyszczalni ścieków, dla poszczególnych wsi przyjęta
w ocenianym Studium jest nieaktualna a ustalenia Studium w tym zakresie wymagają
nowelizacji, gdyż gmina rezygnuje z ich budowy.

Gospodarka energetyczna
W zakresie zaopatrzenia w gaz nastąpiła

dezaktualizacja

w związku z faktem, że w latach 2005/2006 częściowo

ustaleń Studium

wyposażono

gminę

w strefie centralnej (Książ Wlkp., Chwałkowo Kościelne, Mchy, Brzóstownia, Kiełczynek),
pozostałe części gminy wymagają gazyfikacji.
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W kwietniu 2008 r. opracowano „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Książ
Wlkp. w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe", co stanowi wypełnienie zapisów
Studium. Ustalenia tego projektu założeń wymagają uwzględnienia w programowaniu
rozwoju

społeczno-gospodarczego

gminy

a

ustalenia

projektu

stanowić

będą

uwarunkowania wejściowe do aktualizacji Studium.
Podobnie w zakresie elektroenergetyki – „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy
Książ Wlkp. w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" opracowany został po
uchwaleniu Studium, więc nie ma właściwego odzwierciedlania w jego treści, musi być
zatem uwzględniony w aktualizacji Studium. Zalecenia aktualnego dokumentu dotyczące
modernizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV i zapewnienia drugostronnego zasilania,
dla zagwarantowania właściwego poziomu napięcia w sieci, wymagają stosownej korekty
ustaleń. Zrealizowano, zapisaną w Studium, jako projektowaną, linię wysokiego napięcia 400
kV.
W 2014 zrealizowano również przebudowę linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV
relacji Śrem - Środa Wlkp. Studium należy uzupełnić o nowe planowane inwestycje z zakresu
energetyki – GPZ Książ oraz dwutorową linię wysokiego napięcia 110 kV relacji Środa-Książ
i Śrem HCP –Książ oraz jednotorową linię wysokiego napięcia 110 kV relacji Książ – Borek
Wlkp.
W Studium zawarto zapisy odnoszące się do potrzeb pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych m.in. energii słonecznej, geotermalnej i wiatrowej. Nie wskazano jednak
obszarów lokalizacji urządzeń niezbędnych dla jej pozyskiwania. Obecnie obowiązujące
przepisy prawa wymagają, aby w Studium gminy, na terenie której przewiduje się realizację
tego typu przedsięwzięć, ustalić rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
Mając na uwadze złożony wniosek (o którym mowa w pkt 7) dotyczący realizacji elektrowni
fotowoltaicznej

o

mocy

przekraczającej

100KW

oraz

niezbędnych

urządzeń

elektroenergetycznych, należy zweryfikować zapisy Studium w tym zakresie.
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8.7. Ocena aktualności zapisów dotyczących uwzględnienia obszarów, na których będą
rozmieszczone

inwestycje

celu

publicznego

o

znaczeniu

lokalnym

i ponadlokalnym
W obowiązującym Studium sformułowano zadania służące realizacji ponadlokalnych
celów publicznych (zgodnie z obowiązującym wówczas Planem zagospodarowania
przestrzennego województwa wielkopolskiego z 2001 roku). Były to cele publiczne z zakresu
ochrony przyrody, publicznych usług ponadlokalnych, komunikacji oraz infrastruktury
technicznej, które stanowią potencjalne zadania rządowe i samorządowe. Zapisy te
wymagają

częściowej

aktualizacji

z

uwzględnieniem

inwestycji

zrealizowanych

i planowanych, ujętych w dokumentach krajowych, regionalnych (m.in. obecnie
obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego z
2010r.) i gminnych przyjętych po sporządzeniu Studium.
W ocenianym Studium wyodrębniono cele publiczne o znaczeniu lokalnym przy
formułowaniu zasad zagospodarowania kierunków rozwoju poszczególnych terenów
o różnej funkcji. Jednakże nie sprecyzowano ich jednoznacznie, jako lokalne cele publiczne.
Obecne przepisy stanowią, że „inwestycje celu publicznego” należy rozumieć działania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 1-10 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
W związku z wymogiem uwzględnienia inwestycji celu publicznego wynikającym
z obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
z

uwagi

na

obecne

jednoznaczne

rozumienie

celu

publicznego,

należałoby

w przypadku zmiany Studium, wyodrębnić cele publiczne z wyraźnym podziałem na cele
publiczne o znaczeniu lokalnym i na cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym.
Od czasu przeprowadzenia ostatniej Analizy aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania gminy Książ Wlkp. z 2009 r. wydano szereg decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego, które omówione zostały w pkt 6 niniejszego opracowania.
W związku z powyższym zapisy oraz rysunek Studium należy uzupełnić o zrealizowane
już inwestycje celu publicznego, również te, które zostały wykonane na podstawie decyzji
wydanych przed 2008 rokiem m.in.: przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, dla
którego obowiązują strefy kontrolowane o szerokości i sposobie zagospodarowania zgodnie
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z

przepisami

odrębnymi.

Przebieg

gazociągu

został

zatwierdzony

Decyzją

Nr 7331/25/25/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla gazociągu relacji
Kaleje-Mchy na odcinku OG Zaniemyśl – Mchy.
Ocenia się jednak, że przyjęte w obowiązującym Studium kierunki zagospodarowania
przestrzennego zapewniają możliwość realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym i ponadlokalnym.
8.8. Ocena aktualności zapisów dotyczących uwzględnienia obszarów, dla których
obowiązkowe

jest

sporządzenie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości oraz obszarów przestrzeni
publicznej oraz ocena aktualności zapisów dotyczących obszarów, dla których gmina
zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym
obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
i nieleśne oraz zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym. W ciągu minionych lat na terenie
gminy opracowano szereg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
uwzględniających politykę prowadzoną przez władze gminy. Wykaz sporządzonych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawiono w pkt 5.
Obecnie obowiązujące Studium w niezbędnym zakresie wyprzedzająco określało
obszary, dla których należy sporządzić plan miejscowy. Sukcesywnie, określone w Studium
zamierzenia planistyczne, gmina realizuje. Z uwagi na częściowe ich wykonanie, należałoby
zweryfikować ustalenia Studium, aby określić nowe priorytety w tym zakresie. Program prac
planistycznych powinien być okresowo aktualizowany i dostosowywany do bieżących
potrzeb wynikających z realizacji polityki gospodarowania przestrzenią.
W Studium nie wyodrębniono obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości oraz obszarów przestrzeni publicznej.
W Studium przewiduje się utrzymanie dominacji przestrzeni rolniczej w strukturze
zagospodarowania terenów w gminie. W tym celu należy dążyć do ochrony gruntów rolnych,
przede wszystkim o wysokich walorach produkcyjnych. Jednocześnie przewiduje się
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zmniejszenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej z powodu rozwoju innych funkcji:
budownictwa mieszkaniowego, usług, aktywizacji gospodarczej oraz rekreacji.
Gospodarka zalesieniowa w Studium określona została przy wykorzystaniu opracowania
„Granica rolno – leśna dla gminy Książ Wlkp.” oraz w oparciu o zmianę miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp. dotycząca m.in.
zmiany przeznaczenia gruntów ornych na cele zalesień. W części kierunkowej
obowiązującego Studium się proponuje zwiększenie ilości zadrzewień na terenie gminy.
Problematyka ta powinna być poszerzona w aktualizacji dokumentu.
8.9. Ocena aktualności zapisów dotyczących obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, osuwania się mas ziemnych oraz dla których wyznacza się w złożu
kopaliny filar ochronny
Ze względu na zmiany w prawie, które zaszły od sporządzenia Studium w 2001 roku,
zagadnienia dotyczące zagrożeń powodzią, osuwania się mas ziemnych oraz złóż kopalin, dla
których wyznacza się filar ochronny wymagają dostosowania do aktualnie obowiązujących
przepisów.
Przy opracowaniu zmiany lub nowego Studium zasadne jest uwzględnienie map
zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporządzane przez Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji
i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 104). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są
wiążące dla opracowań planistycznych, w tym dla Studium gminy. Studium należy uzupełnić
o zmiany wynikające z w.w. dokumentów, szczególnie dotyczące terenów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi dla Kanału Obry w południowej części gminy.
Na podstawie analizy rysunku i tekstu Studium z danymi zamieszczonymi na portalu
MIDAS (http://geoportal.pgi.gov.pl/) stwierdzono, że aktualizacji wymagają zapisy w tekście
oraz korekty granic poszczególnych złóż kopalin.
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Na terenie gminy nie występują złoża, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny.
W Studium nie znalazły się również zapisy dotyczące terenów potencjalnie
zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi, i ten aspekt jest nadal aktualny, gdyż
powiatowe służby geologiczne nie wyznaczyły takich obszarów dla gminy Książ Wlkp.
8.10. Ocena aktualności zapisów dotyczących obszarów wymagających przekształceń,
rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji oraz obszarów zdegradowanych
W Studium wskazano obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji
m.in. obszar składowiska odpadów w Włościejewkach, tereny eksploatacji kruszywa
naturalnego w rejonie wsi Włościejewice, Kiełczynek, Konarzyce, istniejące na terenie gminy
punkty okresowej eksploatacji piasku i żwiru. Składowisko odpadów we Włościejewkach jest
nieczynne od roku 2010, w obecnej chwili jest rekultywowane. Gmina składuje odpady
w Jarocinie - Zakład Gospodarki Odpadami. W Studium nie określono obszarów remediacji.
W Studium występują również zapisy odnoszące się do działań mających na celu
poprawę jakości gruntów zdegradowanych i rolniczo nieprzydatnych w strefie rolniczej.
Określono kierunkowe, pożądane działania t.j. ochrona i odtwarzanie zadrzewień
przydrożnych, śródpolnych i przywodnych oraz zabiegi przeciwerozyjne i zalesianie.
Studium ocenia się za aktualne w powyższym zakresie.
8.11. Ocena aktualności zapisów dotyczących granic terenów zamkniętych i ich stref
ochronnych
Na terenie gminy nie występują tereny zamknięte kolejowe ani wojskowe, w związku
z tym w ocenie aktualności Studium nie odniesiono się do tego zagadnienia.
8.12. Ocena aktualności zapisów dotyczących obszarów funkcjonalnych o znaczeniu
lokalnym
Nowelizacja aktów prawa wprowadziła pojęcie obszarów funkcjonalnych, a także
w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie
konieczność określenia ich granic w Studium. W analizowanym dokumencie nie wyznaczono
obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, w związku z tym zasadne będzie
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przeanalizowanie tego zagadnienia w kolejnej edycji Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
9. Podsumowanie - wnioski
W wyniku przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
w tym oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz oceny ich aktualności,
uznano, że wszystkie obecnie obowiązujące plany są aktualne.
Natomiast

na

podstawie

analizy dotyczącej

aktualności

Studium

określono

nieaktualność niektórych jego zapisów lub ich braki, które wynikają z obowiązującego stanu
prawnego. Zdefiniowany zakres niezbędnych zmian jest konieczny do wprowadzenia przy
sporządzaniu nowej edycji dokumentu.
9.1. Problematyka wymagająca uzupełnienia w tekście Studium w związku ze zmianą
przepisów prawa dotyczącego zarządzania przestrzenią
Głównym elementem wpływającym na ocenę aktualności zapisów obowiązującego
Studium jest to, że dokument ten sporządzony został na podstawie nieobowiązującej już
ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r. Obecnie obowiązująca ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. wprowadza wiele
zmian merytorycznych w odniesieniu do zakresu uwarunkowań i kierunków rozwoju
przestrzennego gminy oraz zmian formalnych. Również nowe, a także zaktualizowane akty
prawne wprowadziły szereg nowych wymogów z zakresu różnych dziedzin. Za najważniejszą
problematykę, którą należy uzupełnić w Studium uznaje się:
a) uszczegółowienie i uzupełnienie problematyki ochrony środowiska, w tym m.in.
ochrony

gruntów

rolnych,

ochrony

złóż

kopalin,

obszarów

narażonych

na niebezpieczeństwo powodzi,
b) zagadnienia dotyczące ochrony krajobrazu,
c) aktualizacja wskaźników i parametrów zagospodarowania terenów wynikających
z nowych przepisów, wg. których należy je oprzeć o wyniki analiz z zakresu
demografii,

zainwestowania

przestrzeni

czy

uwarunkowań

społeczno-

gospodarczych.
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Istotnym zagadnieniem jest również kwestia wskazania w Studium obszarów, na
których mogłaby rozwijać się działalność związana z pozyskiwaniem energii ze źródeł
odnawialnych.
W nowym Studium uwzględnić należy również zagadnienia polityki przestrzennej
dotyczące gminy Książ Wlkp. zawarte w obecnie obowiązującym Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa wielkopolskiego z 2010 roku. Na uwadze należy mieć również
fakt, że obecnie trwają prace nad nową edycją Planu województwa, która uwzględniać
będzie nowe wymogi wynikające z KPZK (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju) oraz zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego.
9.2. Problemy przestrzenne sygnalizowane we wnioskach o zmianę Studium lub
wynikające z występowania trudności w zapewnieniu zgodności ze Studium
sporządzanych dokumentów planistycznych i wydawanych decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
Złożony wniosek o zmianę Studium dotyczy zmiany funkcji terenów zabudowy
letniskowej, na funkcję przemysłową - obszary lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej.
Lokalizacja tego typu inwestycji wymaga przeprowadzenia procedury zmiany Studium,
a następnie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jak wykazała analiza wydanych w gminie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, część z nich jest niezgodna ze Studium, co również powinno być
zweryfikowane i uwzględnione w zapisach dokumentu. Ponadto zrealizowanych zostało
wiele inwestycji celu publicznego, które powinny zostać ujęte w aktualizacji Studium.
9.3. Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru gminy wymagające
uwzględnienia w nowym Studium
Ogólnie przyjęta w Studium struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy nie wymaga
korekt, nie mniej jednak weryfikacji należy dokonać w szczegółowych zapisach dokumentu,
m.in.:
a) W zakresie sieci osadniczej:
 dostosowanie wskaźników i parametrów zagospodarowania terenu do nowych
wymogów prawnych,
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zweryfikowanie dotychczas określonych w Studium funkcji rozwojowych dla
poszczególnych wiejskich jednostek osadniczych w aspekcie dostosowania ich
do nowych możliwości rozwojowych;

b) W zakresie funkcji wypoczynkowo-turystycznej:
 uporządkowanie przestrzenne w odniesieniu do zakresu i stopnia pełnionej
funkcji oraz obsługi wypoczywających znacznej części terenu wypoczynku
pobytowego i rekreacji weekendowej wokół Jeziora Jarosławskiego;
c) W zakresie układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej:
 weryfikacja i uporządkowanie lokalnego układu komunikacyjnego gminy,
 uszczegółowienie układu komunikacyjnego miasta w kontekście zachodzących
przemian rozwojowych i planowanego obejścia drogowego miasta Książ Wlkp.,
 uzupełnienie dokumentu o nowe inwestycje związane z przebiegiem
gazociągów, rozbudową oczyszczalni ścieków, liniami elektroenergetycznymi
najwyższych napięć, GPZ, rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii,
 weryfikacja problematyki gospodarki ściekowej na terenach wiejskich oraz
gospodarki odpadami.
9.4. Rysunek studium
Obecny rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Książ Wlkp., opracowany został w skali 1: 10 000 w tradycyjnej technice (technologii),
która znacznie ogranicza sprawne wykorzystanie instrumentalne w postępowaniu
administracyjnym. Nowy rysunek dokumentu powinien zostać sporządzony w nowoczesnej
technice z wykorzystaniem narzędzi GIS, co umożliwi także jego udostępnienie w gminnym
systemie informacji przestrzennej. Wersja cyfrowa załącznika graficznego studium poprawi
dostęp do zawartych w nim informacji zarówno pracownikom urzędu gminy, potencjalnym
inwestorom jak i zainteresowanym mieszańcom.
9.5. Wniosek końcowy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ
Wlkp. uchwalone w 2001 roku, w świetle obowiązujących przepisów jest dokumentem
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obowiązującym. Istnieje jednak kilka przesłanek ogólnych, które decydują o jego
nieaktualności, jest to przede wszystkim upływający czas - 15 lat od jego uchwalenia. W tym
czasie zmieniła się przede wszystkim ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nastąpiło szereg zmian aktów prawa odnoszących się do planowania
przestrzennego oraz powstały nowe przepisy, co łącznie wpływa na stopień aktualności
Studium.
Nastąpiło również szereg zmian w zagospodarowaniu przestrzeni gminy wynikających
przede wszystkim z realizacji planów miejscowych oraz inwestycji dokonywanych na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Obecne Studium (część tekstowa i graficzna) zawiera także, dokonane na przestrzeni
tych 15 lat, kolejne cząstkowe zmiany dokumentu, co wpłynęło na jego jakość.
Kontynuowanie dotychczasowej praktyki cząstkowych zmian Studium będzie nadal
komplikować strukturę dokumentu i wpływać na trudność jego stosowania. Istotą obecnych
wymogów prawnych jest także to, że każda następna częściowa zmiana Studium będzie
wiązała się z weryfikacją zapisów dotyczących całej gminy, a nie tylko zmienianej części m.in.
poprzez wykonanie wieloaspektowych analiz.
Obecnie konieczne są również do spełnienia wymogi sporządzania załącznika
graficznego dokumentu w wersji cyfrowej opartej o standardy GIS.
W związku z powyższym, dla dostosowania dokumentu do szeregu nowych
wymogów, należy sporządzić nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Książ Wlkp.
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Tab. 3 Zestawienie tabelaryczne decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w latach 2009-2015 wg
rodzaju inwestycji i podziału administracyjnego

zabudowa usługowa,
usługowo-mieszkaniowa

budownictwo produkcyjne,
magazynowe, składy
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13 6
Gmina Książ
55 38
Wlkp.

1
1
3
-

1
6
1
-

1
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Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.

Tab. 4 Zbiorcze zestawienie wydanych w okresie 2009-2015 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wg rodzaju inwestycji i
obrębów ewidencyjnych
zabudowa
budownictwo
zabudowa
infrastruktura
zabudowa
usługowa,
produkcyjne,
budownictwo
2009-2015
mieszkaniowa,
techniczna i
razem
letniskowa
usługowomagazynowe,
rolnicze
garaże
komunikacyjna
mieszkaniowa
składy
7
7
Brzóstownia
29
3
5
10
3
50
Chrząstowo
17
1
10
2
30
Chwałkowo
3
5
2
10
Gogolewo
3
3
3
1
10
Jarosławki z Feliksowem
18
1
9
3
31
Kiełczynek z Kiełczynem
4
4
Kołacin
1
3
4
Konarskie
3
3
Łężek
11
2
1
2
12
7
35
Konarzyce z Zaworami
10
2
4
15
1
32
Mchy z Sebastianowem
Radoszkowo
18
3
7
7
4
39
z Radoszkowem II
10
7
1
18
Sroczewo
4
1
2
7
Świączyń
5
3
1
1
2
12
Włościejewki
15
1
2
2
20
Włościejewice z Ługami
16
5
21
Zaborowo
29
2
2
12
6
51
Zakrzewice
58
26
4
1
3
92
Miasto Książ Wlkp.
258
5
45
26
100
42
476
Gmina Książ Wlkp.
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Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
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Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
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Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r.
W oparciu o art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), Burmistrz Książa Wlkp. dokonał analizy zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym gminy poprzez sporządzenie Oceny aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książ Wlkp.
Analizie poddano Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Książ Wlkp. uchwalone uchwałą Nr XXII/197/2001 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
29 czerwca 2001 r. ze zmianami, 24 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
obowiązujące na terenie gminy Książ Wlkp., a także wydane w latach 2009 - 2015 decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wnioski w sprawie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy.
Stosownie do zapisów art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przeprowadzona ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Książ Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Książ Wlkp. przedstawiona została Gminnej Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej, która na posiedzeniu w dniu 19.05.2016 r. pozytywnie zaopiniowała
przedłożony elaborat z uwagami, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.
Zgodnie z przedłożoną oceną, stwierdza się, że obowiązujące Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp., nie spełnia wymogów
dokumentu niezbędnego w realizacji polityki przestrzennej na terenie gminy w obecnych
uwarunkowaniach prawnych. W związku z tym dla dostosowania Studium do szeregu nowych
wymogów, należy sporządzić nowy dokument dla całej gminy w jej granicach administracyjnych.
W odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w wyniku
przeprowadzonych analiz, w tym oceny postępów w opracowaniu planów miejscowych oraz ich
aktualności, stwierdzono, że wszystkie obowiązujące na terenie gminy plany miejscowe zachowują
aktualność.
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