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Chrząstowo dodatkowo pogrubiono. Zapisy dotyczące uwarunkowań prawnych
obecnie nieaktualnych, przekreślono.

10

I.

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.

Wprowadzenie

Zmiana studium dla obszaru części miejscowości: Zawory, Radoszkowo
Drugie, Konarzyc oraz Chrząstowo, sporządzona została zgodnie z obecnie
obowiązującą Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w
oparciu o art. 10 ust. 1.
Art. 87. ust. 3 w.w. ustawy mówi, że „Obowiązujące w dniu wejścia w życie
ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed
dniem 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów,
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003r.” W związku z powyższym traci
moc niżej wymieniony plan.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity
Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) w szczególności zmiana
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 11, poz.
1279

z

1999

r.)

przedłuża

ważność

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego do końca 2001 roku.
W związku z tym nadal obowiązują wszystkie miejscowe plany sporządzone przed
1995 r., przede wszystkim:
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Książ Wlkp. – (uchwała nr VII/42/91 z dnia 25.04.1991 r. Gminnej Rady Narodowej
w Książu Wlkp. oraz uchwała nr XXII/136/94 z dnia 28.o2.1994 r. Rady Miasta i gminy
Książ Wlkp.
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Po 2001 roku jedynym dokumentem planistycznym obejmującym obszar całej gminy
będzie niniejsze Studium. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717
z

późniejszymi

zmianami)

niniejsze

studium

jest

jedynym

dokumentem

planistycznym obejmującym obszar całej gminy.
Studium jest dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie
gospodarki przestrzennej oraz określającym działania na rzecz rozwoju zagospodarowania.
Polityka przestrzenna określona w Studium stanowi wytyczne koordynacyjne dla
prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla obszarów nie posiadających opracowanego planu
miejscowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym nie obliguje nie
obligowała do sporządzania planów miejscowych dla całego miasta, czy obszaru całej
gminy. Okoliczności, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sporządza się obowiązkowo na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na
istniejące uwarunkowania – określa określał art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z 1994 r..
Gospodarka przestrzenna w mieście i gminie winna być jednak prowadzona w oparciu o
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; plany takie należy opracować (w
miarę możliwości) dla obszarów wyróżnionych z racji proponowanych w Studium funkcji.
W niniejszym Studium określono ogólnie tereny opracowań planistycznych – tj.
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W planach miejscowych należy
każdorazowo określić zasady podziału terenu, wydzielania nowych działek, minimalną
wielkość wydzielonych działek, procent zabudowy działki, procentowy udział powierzchni

12

zieleni w zagospodarowaniu działki oraz podstawowe parametry zabudowy i zasady
obsługi technicznej.
Proces realizacji polityki przestrzennej winien być bieżąco monitorowany,
informacja o zagospodarowaniu przestrzennym i zmianach w nim zachodzących ma
fundamentalne znaczenie dla prowadzenia optymalnej gospodarki przestrzennej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest
dokumentem o charakterze strategicznym (ogólnym), określającym uwarunkowania
(przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne), generalnie kierunki rozwoju miasta i
terenów

wiejskich

gminy

Książ

Wlkp.

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy nie jest przepisem gminnym. Zapisy
Studium są na tyle elastyczne, aby można było uniknąć szybkiej ich dezaktualizacji. W
przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych mających
wpływ na zagospodarowanie i politykę przestrzenną gminy, może zajść potrzeba
wprowadzenia zmian w Studium.

2. Podstawa prawna opracowania
W dniu 8 czerwca 1998 r. Rada Miejska w Książu 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 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz.
139). Podstawowym celem opracowania Studium jest określenie długookresowej polityki
przestrzennej na obszarze gminy.
Do zmiany studium przystąpiono na podstawie uchwał y:
Nr XXLII/294/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja
2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. dla części
terenu w miejscowości Chrząstowo

Niniejszy

ujednolicony

tekst

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. zawiera:
Zmianę studium dla części terenu we wsi Radoszkowo Drugie, do której
przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXVIII/179/2008 Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku oraz uchwały Nr
XXXI/214/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009
roku
Zmianę studium dla części terenu we wsi Zawory, do której przystąpiono
na podstawie uchwały Nr XXXI/215/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
Zmianę studium dla części terenu we wsi Konarzyce, do której
przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXXI/241/2009 Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. z dnia 14 września 2009 roku
Zmianę studium dla części terenu we wsi Chrząstowo, do której
przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXLII/294/2010 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku
zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), w oparciu o art. 10 ust. 1.
Przedmiotem Studium są:
1.

diagnoza stanu istniejącego i uwarunkowania rozwoju gminy, które,

zgodnie z art.6 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wynikają głównie z:
a) dotychczasowego przeznaczenia i terenów chronionych na podstawie przepisów
szczególnych,
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b) stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu
rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
c) prawa własności gruntów,
d) jakości życia mieszkańców,
e) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
2.

Kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, a więc –

zgodnie z art. 6 ust. 5 ww. ustawy – w szczególności:
a) obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego,
b) lokalne warunki środowiska przyrodniczego i zagrożenia środowiska,
c) obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy,
d) obszary zabudowane, ze wskazaniem terenów wymagających przekształceń i
rehabilitacji,
e) obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, ze wskazaniem terenów
przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
f) kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszary, na
których będą stworzone indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków,
g) obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego jest obowiązkowe,
3.

Ze względu na specyfikę gminy Studium określa:

a) funkcje gminy i sposoby ich aktywizacji,
b) porządkuje

strukturę

zagospodarowania

w

poszczególnych

strefach

funkcjonalnych,
c) wskazuje sposób ochrony krajobrazu rolniczego i prowadzenia gospodarki rolnej,
d) wskazuje sposób kształtowania zieleni.

4. Przedmiot zmiany studium określony został w pkt VII. ZMIANA STUDIUM
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UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĄŻ WLKP. DLA CZĘŚCI TERENU W
MIEJSCOWOŚCI

CHRZĄSTOWO

-

uwarunkowania

i

kierunki

zagospodarowania przestrzennego

Studium, pomimo że podlega uchwaleniu przez Radę Miejską w Książu Wlkp., nie
jest przepisem gminnym, a zatem nie stanowi podstawy prawnej do podejmowania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Procedura formalno-prawna
Zarząd Miejski w Książu Wlkp. zobligowany Uchwałą Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. Nr XXVII/238/98 z dnia 8 czerwca 1998 roku do wykonania jej postanowień,
podjął czynności formalno-prawne. Pismem z dnia 22.03.1999 r. zwrócił się do Wojewody
Wielkopolskiego

i

Marszałka

Województwa

Wielkopolskiego

o

wykaz

zadań

ponadlokalnych służących realizacji celów publicznych. Osobne pismo skierowane zostało
do: instytucji, organów administracji państwa, jednostek organizacyjnych i zakładów pracy
– o możliwości składania uwag, wniosków i postulatów do Studium. Społeczeństwo gminy
zostało powiadomione przez sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich o możliwości
składania wniosków i uwag do w/w projektu Studium.
Do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. wpłynęły odpowiedzi na wysłane pisma i
zawiadomienia o możliwości składania wniosków, uwag i postulatów do sporządzanego
Studium. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów zostały wyodrębnione w
ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Książ Wlkp., które są do uwzględnienia w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego. W imieniu Marszałka Województwa, odpowiedzi udzielił
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Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Łącznie, od organów administracji, instytucji oraz
jednostek organizacyjnych wpłynęło 15 postulatów, uwag i wniosków. Także mieszkańcy
gminy wykazali zainteresowanie wykonywanym opracowaniem i złożyli 36 wniosków.
Najwięcej wniosków, dotyczyło wsi Jarosławki.
Prace nad Studium prezentowane i omawiane były na spotkaniach w Urzędzie
Miejskim w Książu Wlkp. z Komisją Urbanistyczną, z Zarządem Miejskim, radnymi i
społeczeństwem oraz pracownikami Urzędu w następujących dniach: 25.08.1999;
29.09.1999; 21.04.2000; 19,20,21.06.2001 r.
Projekt Studium został przygotowany

do

opiniowania.

Opiniowane

trwało

od 23.05.2001 do 22.06.2001 r.. W okresie udostępnienia projektu Studium do
opiniowania, złożonych zostało 8 opinii. Projekt Studium uzyskał także opinię Wojewody
Wielkopolskiego i Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
W dniu 29.06.2001 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr XXII/197/2001
uchwalone zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Książ Wlkp.
Dokumentacja toku prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp. – 2011 i 2012 r. dla części
terenów

w

miejscowościach:

Radoszkowo

Drugie,

Zawory,

Konarzyce

i

Chrząstowo zawarta została w zeszytach „Dokumentacja prac planistycznych”.

4. Forma opracowania

Na elaborat opracowania Studium składają się następujące części:
1. Rysunek Studium pt.: Gmina Książ Wlkp. – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Plansza podstawowa skala 1 : 10 000.
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2. Elaborat opisowy pt.: Gmina Książ Wlkp. – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Tekst Studium.
3. Rysunek Studium pt.: Gmina Książ Wlkp. – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Uwarunkowania przyrodnicze,
skala 1 : 10 000.
4. Elaborat opisowy pt.: Gmina Książ Wlkp. – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Diagnoza stanu
5. Rysunki w skali 1 : 10 000 pt. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Inwentaryzacja syntetyczna
Kultura materialna
Uwarunkowania i problemy rozwoju
6. Rysunek pt.: Gmina Książ Wlkp. – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Ponadlokalne powiązania przyrodnicze
skala 1 : 50 000
7. Rysunek pt.: Gmina Książ Wlkp. – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Powiązania komunikacyjne i infrastrukturalne skala 1 :
50 000
8. Rysunek Studium pt.: Gmina Książ Wlkp. – Studium uwarunkowań i
kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

gminy.

Kierunki

polityki

przestrzennej. – plansza ujednolicona – 2012 r.
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II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

1. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju gminy.

1.1. Położenie i pozycja gminy w regionie

Gmina Książ Wlkp. położona jest w centralnej części woj. wielkopolskiego, w
powiecie śremskim.
Gmina Książ Wlkp. od północy poprzez rzekę Wartę graniczy z gminą Zaniemyśl i
Krzykosy, od wschodu z gminą Nowe Miasto, od południa z gminą Jaraczewo, od
wschodu z gminą Śrem i Dolsk.
Siedzibą władz gminy jest miasto Książ Wlkp., położone przy drodze wojewódzkiej
Śrem – Nowe Miasto n. Wartą. Miasto Książ Wlkp. oddalone jest od Poznania, ośrodka
wojewódzkiego o 57 km, a od ośrodka powiatowego m. Śrem o 17 km. Powierzchnia
gminy wynosi 147,9 km2, co stanowi 0,49% powierzchni województwa.
Gminę zamieszkuje 8300 mieszkańców, którzy stanowią 0,24% ludności woj.
wielkopolskiego.
W powiecie śremskim gmina, pod względem powierzchni i zaludnienia zajmuje
drugie miejsce, a pod względem aktywności gospodarczej – trzecie miejsce. Natomiast w
rankingu 226 gmin województwa wielkopolskiego gmina Książ Wlkp. zajmuje następujące
pozycje:
69 miejsce pod względem powierzchni
108 miejsce pod względem ludności
177 miejsce pod względem dochodów własnych gminy na 1 mieszkańca.
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Gmina Książ Wlkp. ma charakter rolniczy, jednakże istnieje również dobrze
rozwinięta drobna działalność gospodarcza. Użytki rolne zajmują ok. 68% powierzchni
gminy, a lasy niecałe 24%.

1.2. Powiązania zewnętrzne

Powiązania przyrodnicze
Gmina Książ Wlkp. położona jest na styku dwóch makroregionów fizyczno –
geograficznych Pradoliny Warciańsko – Obrzańskiej i Niziny Południowowielkopolskiej.
Poprzez rzekę Wartę i jej dolinę stanowiącą fragment Pradoliny Warszawsko –
Berlińskiej gmina powiązana jest z krajowym i regionalnym układem ekologicznym.
W krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL wyróżniono ten korytarz ekologiczny jako
wysokiej rangi o znaczeniu krajowym (Śremski Warty nr 27 k).

Powiązania funkcjonalne
Gmina Książ Wlkp. z racji swojego usytuowania, potencjału społecznego,
gospodarczego i zasobów środowiska przyrodniczego wykazuje powiązania z otoczeniem
w zakresie usług administracyjnych, gospodarczych oraz funkcji wypoczynkowoturystycznej. Jako podstawowa jednostka administracyjna powiązana jest funkcjami
administracyjnymi oraz usługowymi w zakresie usług szkolnictwa ponadpodstawowego,
usług zdrowia, kultury, sportu z ośrodkiem powiatowym m. Śrem i pośrednio z Poznaniem
– ośrodkiem wojewódzkim.
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Aspekt demograficzny
W okresie minionych lat 1975 – 1999 w procesach demograficznych utrzymuje się
zjawisko migracji. W ruchach migracyjnych występuje przewaga osób ubywających nad
osiedlającymi się.

Ujemne saldo migracji o zróżnicowanym natężeniu występowało

głównie na terenach wiejskich.
Konkurencją dla gminy w tym zakresie była i nadal prawdopodobnie pozostanie,
położona w sąsiedztwie gmina Śrem, a właściwie miasto Śrem, które jest atrakcyjniejsze i
„przyciąga” potencjalnych mieszkańców.
Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę gmina Książ Wlkp. nie może liczyć na
to, że w przyszłości zmienią się tendencje i wystąpi przyrost ludności z tytułu migracji.
Tendencje przewagi osób ubywających nad osiedlającymi się w gminie, a zwłaszcza w
wiejskich jednostkach osadniczych będą się w perspektywie utrzymywały.

Powiązania gospodarcze
Warunki rozwoju rolnictwa gminy w odniesieniu do czynników zewnętrznych, czyli
niezależnych

od

lokalnych

warunków

gminy,

aktualnie

można

określić

jako

nieprzewidywalne. Spowodowane to jest nieustabilizowaną sytuacja polskiego rolnictwa w
wyniku głębokich przemian polityczno gospodarczych kraju, województwa, w tym
również gminy.
Dokonujące się zmiany na różnych płaszczyznach w rolnictwie będą właściwe
i przyniosą pożądane rezultaty dopiero po skonkretyzowaniu warunków, na jakich polskie
rolnictwo będzie funkcjonować w Unii Europejskiej. Aktualnie prowadzone są negocjacje
akcesyjne w obszarze „Rolnictwo” o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.
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Potrzeby rolnictwa i obszarów wiejskich są priorytetem kilku wieloletnich strategii i
programów opracowanych przez rząd.
Za pierwszoplanowe dziedziny w dokumencie strategicznym „Spójna polityka
strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa” uznano między innymi:
rozwój rynku pracy na obszarach wiejskich, tj. zwiększenie zatrudnienia poza
rolnictwem,
podniesienie poziomu edukacji na wsi,
poprawę struktury agrarnej, w tym struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
rozwój więzi producentów rolnych z rynkiem zbytu produktów rolno –
spożywczych,
przyspieszenie modernizacji przemysłu rolno – przetwórczego,
poprawę infrastruktury technicznej i społecznej wsi,
ochronę krajobrazu, zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego obszarów
wiejskich wraz z ich dziedzictwem kulturowym,
zapewnienie rolnictwu należytego znaczenia i korzyści w procesie integracji Polski
z Unią Europejską.
Przedstawione problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich kraju są
charakterystyczne także dla gminy Książ Wlkp. Elementem realizacji polityki rozwoju wsi
i rolnictwa będzie wdrażany aktualnie Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz
Specjalny Program Akcesyjny dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD), oparte na
pomocy finansowej Unii Europejskiej i Banku Światowego.

22

Powiązania komunikacyjne
Przez gminę Książ Wlkp. przebiega jedna droga wojewódzka nr 436 relacji Śrem –
Nowe Miasto. Droga ta zapewnia połączenie Książa Wlkp. z miastem powiatowym
Śremem oraz droga krajową nr 11 (dotychczas nr 42) Poznań – Nowe Miasto – Jarocin –
Kępno.
Droga krajowa nr 11 i droga wojewódzka nr 434 (Poznań), Kórnik – Śrem – Dolsk –
Gostyń, za pośrednictwem drogi nr 436 zapewniają powiązanie gminy z Poznaniem
(miastem wojewódzkim) oraz z budującym się węzłem autostradowym „Krzesiny”, czyli
zapewniają powiązania zewnętrzne.
Na drodze wojewódzkiej nr 436, przebiegającej przez miasto Książ Wlkp.,
występuje ruch pojazdów ciężarowych (TIR), jadących z kierunku Nowego Miasta do bazy
w Śremie. Jest to duża uciążliwość dla mieszkańców miasta, gdyż droga wojewódzka
przebiega

ulicami

jednokierunkowymi

w

obszarze

Rynku.

Celowe

jest

więc

zabezpieczenie terenu dla planowanej po południowej części miasta obwodnicy drogowej,
której przebieg został wyznaczony w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Na jedynej linii kolejowej Czempiń – Śrem – Jarocin, przebiegającej przez obszar
gminy, zawieszono przewozy pasażerskie od 1996 roku. Linia ta, wg. Uchwały Zarządu
PKP nr 56 z 2 marca 1999 roku, została przeznaczona do likwidacji.
Linia kolejowa zelektryfikowana Poznań – Środa – Jarocin – Ostrów Wlkp.
przebiega poza obszarem gminy. Najbliższa stacja kolejowa Chocicza znajduje się w
odległości 8 km od miasta Książa Wlkp.
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Powiązania infrastrukturalne
Elektroenergetyka
Przez północną część gminy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna
wysokiego napięcia 110 KV relacji GPZ Środa Wlkp. – GPZ Śrem.
Na terenie gminy nie ma stacji energetycznych rozdzielczych 110/15 KV, a jedynie
stacje transformatorowe15/0,4 KV. Ze stacji rozdzielczych 110/15 KV znajdujących się
poza obszarem gminy (np. w Śremie, Środzie, Jarocinie) wyprowadzone są linie średniego
napięcia 15 KV, które poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 KV i linie niskiego napięcia
zaopatrują odbiorców w energię elektryczną.

Gazownictwo
Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 200 mm relacji Śrem – Nowe Miasto
przebiega przez południową część gminy. W rejonie wsi Mchy od w/w gazociągu
odgałęzia się w kierunku południowym gazociąg również wysokiego ciśnienia o średnicy
80 mm do miasta Borek.
Miasto i gmina Książ Wlkp. nie jest zaopatrywana w gaz przewodowy. W planie
zagospodarowania przestrzennego gminy zakładano lokalizację stacji redukcyjnopomiarowej gazu I stopnia w Książu Wlkp. i doprowadzenie do niej gazociągu wysokiego
ciśnienia z rejonu wsi Mchy.
Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa uzależnia gazyfikację gminy od
wyników analizy ekonomicznej.
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2. Uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania
2.1. Użytkowanie gruntów
Użytkowanie gruntów gminy przedstawia poniższe zestawienie.
Użytkowanie gruntów w gm. Książ Wlkp.– wg. stanu 01.01.1999 r.
Formy użytkowania

w ha

%

Użytki rolne ogółem

9996

67,60

grunty orne

8226

55,63

sady

58

0,39

łąki

1363

9,22

pastwiska

349

2,36

Lasy

3432

23,21

Grunty zadrzewione

47

0,31

Wody powierzchniowe

268

1,81

2

0,01

Tereny komunikacyjne

397

2,70

Tereny osiedlowe

294

2,00

Nieużytki

314

2,11

Tereny różne

37

0,25

Ogółem

14787

Użytki kopalne

100,0

Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Śremie – 2000 r.

W przestrzeni gminy dominuje użytkowanie rolnicze. Użytki rolne stanowią ok.
67,6% powierzchni gminy. Drugie miejsce pod względem wielkości użytkowania zajmują
lasy. Razem z gruntami zadrzewionymi zajmują ponad 23,5% powierzchni gminy.
Natomiast tereny zurbanizowane stanowią zaledwie 4,7% w ogólnej strukturze.
Jednakże dla dalszego perspektywicznego rozwoju przestrzennego gminy potrzebna jest
przestrzeń

rozwojowa.

Potencjalną

przestrzenią

rozwojową

dla

gminy

jest

niezurbanizowana przestrzeń rolnicza.
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W kontekście ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przedmiotem
zainteresowania są przede wszystkim grunty orne niższych klas bonitacyjnych. Grunty
orne i sady klasy V i VI zajmują powierzchnię ok. 49,0% ogółu powierzchni gruntów
ornych i sadów.
Uwzględniając fakt, że ich układ przestrzenny nie zawsze odpowiada potrzebom
kształtowania rozwoju gminy, zachodzi potrzeba zajęcia pod rozwój przestrzenny także
gruntów ornych wykazujących IV klasę bonitacyjną gleb.

2.2. Stan własności gruntów
Własność gruntów na terenie gminy Książ Wlkp. obrazuje poniższe zestawienie

Sektor własnościowy
Grunty Skarbu Państwa

Powierzchnia
ha

%

6634

44,9

Grunty komunalne

334

2,2

Grunty prywatne

7819

52,9

14787

100,

/AWRSP, PGL, pozostałe/

/osoby fizyczne, spółdzielnie, kościoły i
zw. wyznaniowe, osoby prawne, pozostałe/

Razem

0
Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Śremie

Z zestawienia wynika, że na terenie gminy dominuje własność prywatna. Uwagę
zwraca fakt, że własność komunalna, niestety, nie ma dużego udziału w strukturze
własnościowej. Grunty komunalne są bardzo cennym atutem gminy w prowadzeniu
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polityki przestrzennej. Umożliwiają pozyskiwanie terenów korzystniej zlokalizowanych do
realizacji lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych.
Działania Zarządu Gminy winny być ukierunkowane na tworzenie zasobu gruntów
komunalnych,, które są niezbędne dla prowadzenia elastycznej i rozwojowej polityki
przestrzennej. Obecnie na terenie gminy trwa proces przekształceń własnościowych,
któremu podlegał głównie Kombinat PGR Książ Wlkp.

3. Uwarunkowania przyrodniczo – kulturowe

3.1. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska przyrodniczego

Walorem gminy jest zróżnicowana struktura przyrodniczo-krajobrazowa o układzie
równoleżnikowych pasm, którą tworzą:
Pradolina Warszawsko-Berlińska,
Wysoczyzna Leszczyńska,
Pradolina Obry

Pradolina Warszawsko – Berlińska obejmuje północny obszar gminy. Stanowi ją
terasa zalewowa z łęgami nadwarciańskimi i licznymi starorzeczami oraz terasa środkowa
z krajobrazami polno – łąkowymi i leśno – łąkowymi, urozmaicona starorzeczami,
pagórkami wydmowymi.
Wartości przyrodniczo – krajobrazowe stwarzają korzystne warunki dla rozwoju
funkcji rekreacyjnej.
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W Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – PL wyróżniono korytarz ekologiczny o
znaczeniu krajowym 27 k – Poznański Warty.

Wysoczyzna

Leszczyńska

obejmuje

środkową

część

obszaru

gminy

o

zróżnicowanej wartości krajobrazowej, o dużej przydatności dla produkcji rolnej.
Fragment zachodniej części tego obszaru leży w granicach Pojezierza Krzywińskiego –
obszaru wysoce atrakcyjnego dla wypoczynku i turystyki, który obejmuje:
na zachodzie rynnę lodowcową z jez. Jarosławskim,
w środkowej części „bramę lodowcową” Włościejewki – Kiełczynek.
Wschodnia część Wysoczyzny z doliną erozyjną Kanału z Książa posiada korzystne
warunki dla rozwoju rolnictwa.
Pradolina Obry obejmuje południową część gminy, która reprezentuje krajobraz
łęgów olszowo – jeziorowych.
Wysoka wartość przyrodnicza i krajobrazowa fragmentu Pradoliny Warszawsko –
Berlińskiej w północno – zachodniej części gminy , reprezentowana przez urozmaicony
krajobraz polodowcowy, szatę roślinną i bogatą awifaunę , predysponuje obszar do
włączenia go do Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Łęgi Mechlińskie”, położonego
w gminie Śrem.

Warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa w gminie Książ Wlkp. w odniesieniu do
Wielkopolski można ocenić jako dobre. Warunki klimatyczne na całym obszarze
odzwierciedlają specyfikę regionu wielkopolskiego, przejawiającą się deficytowością
bilansu wodno-klimatycznego. Natomiast zmienność rzeźby terenu i warunków glebowych
stwarza istotne zróżnicowanie.
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Można wyróżnić dwa typy krajobrazu naturalnego, charakteryzujące się różną
jakością warunków dla rolnictwa. Pierwszy tworzą pradoliny z mozaikową strukturą
kompleksów glebowo-rolniczych od 2 do 8 z wyjątkiem 3 kompleksu, z dużym udziałem
zespołów najsłabszych gleb żytnio-ziemniaczanych w 6 kompleksie, żytnio-łubinowych w
7 kompleksie oraz użytków zielonych w dnach obniżeń terenu. Ze względu na
fragmentaryczność ich występowania, gleby w Pradolinie są średnio przydatne dla
produkcji rolnej.
Odmienne warunki glebowe tworzą wysoczyzny morenowe zbudowane z gliny
zwałowej, urozmaicone wzniesieniami moren czołowych (np. w okolicach Włościejewek i
Chwałkowa Kościelnego) rozcięte przez mniejsze doliny i rynny lodowcowe. Wysoczyzny
morenowe, ze względu na korzystniejsze warunki glebowe jakie stwarzają gliny zwałowe
jako skała macierzysta, w znacznym stopniu są użytkowane rolniczo, przeważnie jako
grunty orne klasy IIIb IVa i IVb, którym w obniżeniach terenu towarzyszą użytki zielone
klasy IV i V.
Grunty orne wysokich klas bonitacyjnych (kl. III i IV) zajmują 50,5% powierzchni
gruntów ornych gminy. Dobre gleby stwarzają korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa,
szczególnie w rejonie Brzóstowni, Mchów, Sebastianowa, Chwałkowa Kościelnego,
Jarosławek, Chrząstowa.

Szata roślinna gminy jest urozmaicona. Walorem gminy jest stosunkowo duża
lesistość, która wynosi 23,2% ogólnej powierzchni, przy średniej lesistości woj.
wielkopolskiego, wynoszącej 25,2%.
Zarówno w pradolinie, jak i na wysoczyźnie dominują siedliska borów mieszanych
świeżych i lasów mieszanych ze składem gatunkowym: dąb, buk, jadła, świerk z
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dodatkiem sosny. Lasy, jako najbardziej aktywne ekosystemy środowiska, stwarzają
bardzo dobre warunki dla wypoczynku pobytowego i wędrówek turystycznych.
Wydmy w pradolinie porośnięte są głównie sosną i świerkiem.
Ze względu na małą odporność siedliska borów świeżych na zdeptywanie i łatwość
uruchomienia piasków luźnych, penetracja turystyczna na wydmach – w rejonie wsi:
Zawory, Zakrzewo, Gogolewo – winna być ograniczona do wyznaczonych szlaków.
Siedliska lasów wilgotnych i borów mieszanych wilgotnych z drzewostanem: brzoza,
dąb, jesion, świerk, olcha występują głównie w dolinach: Obry, Kanału z Książa, rynnie
Jarosławskiej i wokół terenów źródłowych cieków koło Włościejewek. Są to lasy
niekorzystne dla wypoczynku z uwagi na warunki klimatyczne, wynikające z wysokiego
położenia poziomu wód gruntowych.
Położenie północnej części gminy w ważnym korytarzu ekologicznym – Pradolinie
Warszawsko – Berlińskiej powoduje konieczność szczególnej ochrony istniejących tam
lasów oraz wprowadzenia nowych zalesień.
Na uwagę zasługują zadrzewienia śródpolne, przydrożne, zieleń przywodna. Szatę
roślinną

wzbogacają

zespoły zieleni

parkowej

o

charakterze

zabytkowym

w

miejscowościach: Brzóstownia, Chrząstowo, Gogolewo, Jarosławki, Mchy, Włościejewki,
Zaborowo, Konarskie, Książ Wlkp., Zawory. Parki stanowią cenne enklawy zieleni
wysokiej w rolniczym krajobrazie gminy.

Gmina charakteryzuje się niską zasobnością wód powierzchniowych., mającą
niekorzystne znaczenie dla produkcji rolnej. Wynika to z położenia gminy w środkowej
części dorzecza Warty, która należy do obszarów zagrożonych deficytem wody. Deficyty
wody występują tu przede wszystkim w latach posusznych, są następstwem
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niekorzystnych warunków naturalnych oraz działalności człowieka. jest to strefa niskich
sum opadów rocznych, dobrego nasłonecznienia i wysokich średnich temperatur rocznych.
Ukształtowanie powierzchni i budowa litologiczna terenu sprawiają, że drobne cieki
na terenie gminy są niewielkie, mało zasobne w wodę. Przeprowadzone melioracje
doprowadziły do odpływów wód opadowych i wydłużenia czasu tworzenia niżówek na
ciekach.
Wskaźnik jeziorności jest bardzo niski – 0,005%. Jeziora położone są w rynnach
lodowcowych; do największych należy jezioro Jarosławskie o pow. ok. 25 ha. Pozostałe to
niewielkie jeziora: Kiełczynek, Konarskie i dwa w okolicach wsi Włościejewki.
Ekosystemy jeziorne ulegają procesowi eutrofizacji wskutek wzrostu żyzności wód. Jest
ona wynikiem niekontrolowanego dopływu związków biogennych z terenów sąsiednich, a
przede wszystkim działalności antropogenicznej. Najbardziej zdegradowanym jeziorem
jest jezioro Kiełczynek; przepływający przez jezioro Kanał z Książa wprowadza ścieki z
miasta.
Głównymi ciekami są: rzeka Warta płynąca północnym skrajem gminy oraz Kanał
Obry na skraju południowym. Przez obszar gminy przepływają lewobrzeżne dopływy
Warty: Kanał z Książa i Kanał Graniczny. Ponadnormatywne zanieczyszczenie dużych i
mniejszych rzek gminy determinuje ich powszechną przydatność do zastosowań
gospodarczych. Woda z zanieczyszczonych rzek jest niebezpieczna dla irygacji ze względu
na skażenia bakteriologiczne, szczególnie dla upraw warzyw.

Dolina rzeki Warty, ze względu na zagrożenie powodziowe, na obszarze gminy
chroniona jest obwałowaniami położonymi na terasie zalewowej
Zwierciadło wody miarodajnej 1º stuletniej występuje na rzędnych od 65,3 m npm w
298 km biegu rzeki (na zachodzie gminy) do 69,1 m npm przy linii kolejowej w
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miejscowości Solec w 318 km biegu rzeki (na zachodzie gminy), natomiast rzędne wałów
wynoszą od 66,4 m npm do 69,9m npm.
Wały o długości 20,91 km chronią obszar o pow. 4400 ha o większym znaczeniu
gospodarczym, zwłaszcza dla rolnictwa z szeregiem wsi i obiektów. W wałach znajduje się
15 przepustów oraz przepompownia Zaborowo, czerpiąca wodę z Kanału Hermaniec.
Prowadzone obecnie remonty wałów przeciwpowodziowych wpłyną na poprawę
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w północnej części gminy.
Obszar gminy jest zasobny w wody podziemne. Największe strategiczne znaczenie
dla zaopatrzenia w wodę w skali zarówno lokalnej, regionalnej, jak i krajowej odgrywa
główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 150 Pradolina Warszawsko-Berlińska. Z
zasobów czwartorzędowego zbiornika korzysta gmina, a jednocześnie są one
perspektywicznymi zasobami dla zaopatrzenia miast Środy i Wrześni.
Lokalne znaczenie w zaopatrzeniu w wodę stanowi pradolina Obry.
Gmina Książ Wlkp. posiada dwa udokumentowane złoża surowców ilastych ceramiki
budowlanej Książ Wlkp. i Mchy oraz sześć udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego:
Konarzyce, Kiełczynek, Włościejewice I, Włościejewice II, Włościejewice III, Włościejewice
IV.
Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej Książ Wlkp. dotychczas nie było
eksploatowane. Natomiast eksploatacja drugiego złoża Mchy została zaniechana na
początku 1992 r.
Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej Książ Wlkp. stanowi potencjalną bazę
dla rozwoju lokalnego przemysłu materiałów budowlanych.
Na obszarze gminy występują również złoża torfu, które położone są głównie na
obszarze Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej oraz w „bramie lodowcowej” Włościejewki
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– Kiełczynek. Prowadzona jest eksploatacja torfu złoża Zaborowo dla potrzeb rolniczoogrodniczych.
Ponadto na terenie gminy znajduje się małe złoże gazu ziemnego „SOLEC”.
Kopalinę użyteczną stanowi gaz ziemny, bezgowolinowo-azotowo-helowy o średniej
zawartości metanu 79,2266% (pole A) i 74,5056% (pole B) oraz średniej wartości
opałowej 29,027 MJ/Nm3.
Zasoby bilansowe gazu ziemnego wynoszą 140 mln m3 w kat C, natomiast zasoby
przewidywane do wydobycia wynoszą 76 mln m3 w kat C. Złoże „SOLEC” odkryte w
1995 r. jest niezagospodarowane i nieeksploatowane. Zagospodarowanie złoża
uwarunkowane jest wielkością zasobów złoża oraz odległością od rurociągu przesyłowego.
Ze względu na dużą odległość złoża „SOLEC” od najbliższego punktu zrzutu gazu, który
znajduje się w rejonie kopalni gazu Klęka, położonej ok. 25 km w kierunku południowowschodnim, na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą udostępnienie i zagospodarowanie
złoża jest bardzo kosztowne

Walory przyrodniczo – krajobrazowe stwarzają możliwości korzystnego rozwoju
funkcji rekreacyjnej. Warunkiem rozwoju funkcji rekreacyjnej jest określenie, w jaki
sposób walory terenu mogą być udostępnione, aby nie doprowadzić do degradacji
krajobrazu i środowiska naturalnego. Niezbędne jest inwestowanie w urządzenia ochrony
wód. Istniejąca strefa rekreacyjna nad jez. Jarosławskim, z kąpieliskiem i ośrodkami
wypoczynkowymi wymaga uporządkowania gospodarki ściekowej.
Do

rozwoju

zróżnicowanego

wypoczynku

pobytowego

proponuje

się

w

szczególności wsie Sroczewo, Gogolewo, Świączyn, położone w Pradolinie WarszawskoBerlińskiej oraz wieś Włościejewki położoną nad „bramą lodowcową” Włościejewki –
Kiełczynek. W miejscowościach tych mogą rozwijać się indywidualne formy wypoczynku
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rodzinnego, agroturystyka, atrakcyjne formy rekreacji, które przyczynią się do wzrostu
dochodu i zatrudnienia mieszkańców.

3.2. Zasoby środowiska kulturowego

Środowisko kulturowe gminy jest bogate, urozmaicone i posiada ciekawą historię.
Środowisko kulturowe zostało scharakteryzowane szczegółowo w opracowaniu pt.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
– Diagnoza stanu.
Poniżej
podlegających

przedstawiono
ochronie

wg

wykaz

wszystkich

Wojewódzkiego

obiektów
Konserwatora

kultury

materialnej

Zabytków,

które

usystematyzowano następująco:

I. Spis zabytków podlegających ochronie na terenie gminy Książ Wlkp.
II.

Spis obiektów wpisanych do rejestru zabytków w gminie Książ Wlkp.

III.

Wykaz zabytkowych parków w gminie Książ Wlkp.

IV.

Wykaz zabytkowych cmentarzy w gminie Książ Wlkp.
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SPIS ZABYTKÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE
NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WLKP.
KSIAŻ WIELKOPOLSKI
UKŁAD UBANISTYCZNY
1.

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW MIKOŁAJA:

a.

kościół, mur.. 1755, rozbud. 1948 – 1949,

b.

plebania, ul. K. Świerczewskiego. mur., k. XIX.

2.

KOSCIÓŁ EWANGELICKI, ob. rzym. - kat. p.w. św. Antoniego, mur .,

1914.

3.

ZESPÓL DWORCA PKP:

a.

dworzec, mur., pocz. XX,

b.

dom nr 26, mur., pocz. XX,

c.

dom nr 27, mur., 1 ćw. XX,

d.

budynek gospodarczy nr 28, mur., pocz. XX.

4.

POCZTA, ul. Kościuszki, wł. UMiG, mur., ok. 1930.

5.

WILLA. ob. Ośrodek Zdrowia, ul. Wiosny Ludów 20, mur., 1933.

6.

STRAŻNICA POŻAROWA, ul. Wolności l, mur., l. 20' XX.

7. ZESPÓŁ FOLWARCZNY, ul. Nowomiejska, wł. Agencja Wł. Rolnej Skarbu
Państwa:
a.

czworak nr l, mur., 1910 - 1920,

b.

sześciorak nr 2, mur., 1 ćw. XX,

c.

budynek gospodarczy, mur., 1910 - 1920,

d.

d. czworak nr 3, mur., 1 ćw. XX,

e.

obory, mur., 1 ćw~. XX,

f.

spichlerz, mur., poł. XIX,

g.

kuźnia, stolarnia i paszarnia, ob. magazyn, mur., k. XIX,

h.

gorzelnia, mur:, 1 ćw. XX. ul. Dąbrowskiego
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8. DOM NR 2, mur., 1 ćw. XX.
9. DOM NR 3, mur., 1 ćw. XX.
10. DOM NR 4, mur., l. 30 XX. I l.
11. DOM NR 5, mur., 1 ćw. XX.
12. DOM NR 6, mur., 2 ćw. XIX.
13. DOM NR 7, mur., 1910 - 1920.
14. DOM NR 8, mur., k. XIX.
15. DOM NR 10, mur., pocz. XX.
IG. DOM NR 11, mur., I. 20 XX.
17. DOM ul. Dąbrowskiego róg Kościuszki, mur., pocz. XX. ul. Gogolewska
18. DOM NR 6, mur., l. 20 XX.
19. DOM NR 14, mur., 1..30 XX.
20. DOM NR 18, mur., 1. 20 XX. Plac Kosynierów
21. DOM NR l, mur-:, 3 ćw. XlX.
22. DOM NR 2, mur., 4 ćw. XIX.
23. DOM NR 3, mur., 1 ćw. XX.
24. DOM NR 7, mur., ok. poł. XIX.
25. DOM NR 8, mur., 1. 20 XX.
2G. DOM NR 9, mur., 1. 30 XX.
27. DOM NR 10, mur., 3 ćw. XIX.
28: DOM NR 11, mur., 1. 20 XX.
29. DOM NR I2, mur., 4ćw. XIX.
30. DOM NR 13, mur., 1. 20 XX.
3l.DOM NRl4, mur.,l ć.XX.
32. DOM NR I5, mur., 1 ćw. XX.
33. DOM NR 16, mur., pocz. XX.
34. DOM NR 17, mur., 1 ćw. XX.
35. DOM NR 18, mur., pol. X11.
36. DOM NR 19, mur., 1 ćw. XX.
37. DOM NR 20, mur., 2 ćw. XIX.
38. DOM NR 21, mur., Z ćw. XIX.
39. DOIVI NR 22, mur., 1842.
40. DOM NR 23, mur., pocz. XX.
41. DOM NR 24, mur., l ćw. XX.
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42. DOM NR Z5, mur., 3'ćw. XIX.
43. DOM NR 26, mur., 4 ćw. XIX.
44. DOM NR 28, mur., 1. 20 XX. ul. Kościuszki
45. DOM NR 2, mur:, 1916.
46. DOM NR 5, mur., 1. 20 XX.
47. DOM NR 6, mur., pocz. XX.
48. DOM NR 8, mur., k. XIX.
49. DOM NR 13, mur., I. 20 XX.
50. DOM NR 17, mur:, 1 ćw. XX.
51. DOM NR 21, mur., 1. 20 XX.
52. DOM NR 23, mur., 1. 20 XX.
53. DOM NR 25 - plebania, mur., 1. 20 XX.
54. DOM NR 27, mur., 3 ćw. XIX. ul. Ogrodowa
55. DOM NR 2, mur., XIX/XX. ul. Polna
56. DONI NR 2, mur., pocz. XX.
57. DOM NR 3, mur., 1. 20 XX.
58. DOM NR 20, mur., 1. 20 XX. ul. Powstańców
59. DOM NR 1, mur., 1 ćw. XX.
60. DOM NR 3, mur., 1 ćw. XX.
61. DOM NR 4, mur., 1 ćw. XX.
62. DOM NR 5, mur., I. 20 XX.
63. DOM NR 7, mur., 4 ćw. XIX.
64. DOM NR 8, mur., 1. 20 XX. '
65. DOM NR 9, mur., 4 ćw. XIX.
66. DOM NR 10, mur., 4 ćw. XIX.
67. DOM NR 1l, mur., 4 ćw. XIX.
68. DOM NR I2, mur:, 1910 - 1920.
69: DOM NR 14, mur., XIX.
70. DOM NR 16, mur., 1.20 XX.
71. DOM NR 17, mur., I. 30 XX.
72. DONI NR 19, mur., I. 30 XX. s.
73. DOM NR 18, mur., 1. 30 XX. ul. Swierczewskiego
74. DOM NR 2, mur., l. 20 XX.
75. DOM NR 3, mur., 3 ćw. XIX.
37

76. DOM NR 4, mur., pocz. Xl.
77. DOM NR G, mur., 1907.
78. DOM NR 7, mur., 1. 20 XX.
79. DOM NR 8, mur., 3 ćw. XIX.
80. DOM NR 9, mur., pocz. Xl.
81. DOM NR 10, mur., l ćw. XX.
82. DOM NR 12, mur., pocz. XX.
83. DOM NR 13, mur., pocz. XX.
84. DOM NR 14, mur., pocz. XX.
85. DOM NR 15, mur., 1. 30 XX.
86. DOM NR 16, mur., 1910 - 1920.
87. DOM NR 17, mur., 1 ćw. XX.
88. DOM NR 18, mur., XIX/XX.
89. DOM NR 19, mur., 3 ćw. XIX.
90. DOM NR 20, mur., 1. 20 XX.
91. DOM NR 21, mur., pocz. XX.
92. DOM NR 22, mur., pocz. XX.
93. DOM NR 23, mur., pocz. XX.
94. DOM NR 24, mur., I. 20 XX.
95. DOM NR 25, mur., XIX/XX.
9G. DOM NR 26, mur., 1. 20 XX.
97. DOM NR 27, mur., 1 ćw. XX.
98. DOM NR 29 , mur., 3 ćw. XIX.
99. DOM NR 30, mur., I pol. XIX.
100. DOM NR 31, mur., 1 ćw. XX.
I01. DOM NR 33; mur., 1 ćw. XX.
102. DOM NR 35, mur., l. 20 XX.
103. DOM NR 37, mur., 1 ćw. XX. ul. Wiosny Ludów
104. DOM NR 3, mur., 1. 30 XX.
105. DOM NR 11, mur., 4 ćw. XIX. ul. Wolności
106. DOM NR 2, mur., 1 ćw. XX.
107. DOM NR 3, mur., 1 ćw. XX. ul. Wichury
108. DOM NR 1, mur., 4 ćw. XIX.
109. DOM NR 2, mur., 1. 30 XX.
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110. DOM NR 3, mur., 4 ćw. XIX.
111. DOM NR 4, mur., k. XIX.
112. DOM NR 5, mur., XIX/XX.
113. DOM NR 7, mur., 2 poi. XIX.
114. DOM NR 10, mur., 1. 20 XX.
115. DOM NR 12, mur., pocz. XX.
116. DOM NR 17, mur., pocz. XX.
117. DOM NR 18, mur., I. 20 XX.
118. DOM NR 19, mur., 1931.
119. DOM NR 23, mur., I. 30 XX.
120. DOM NR 25, mur., 1. 30 XX. ul. Znkrzewska
121. DOM NR 2, mur., l ćw. XX.
122. DOM NR 4, mur., 1900-1910.
123. DOM NR 6, mur., pocz. XX.
124. DOM NR 8, mur., 4 ćw. XIX.
125. DOM NR 12, mur., pocz. XX.
126. MŁYN, ul. Wiosny Ludów 16, mur., ok. 1920.
127. WIEŻA CIŚNIEŃ, ul. Kolejowa, mur., 1907.

BRZOSTOWNIA
128. ZESPÓŁ DWORSKI, wl. RKS Brzostownia:
a. dwór, ob. budynek administracyjny, mur., pocz. XX,
b. dworek, ob. budynek mieszkalny, mur., k. XIX,
c. czworak, ob. dom nr 10, mur., 1904,
d. stajnia, mur., 1892,
e. obora, ob. obora i stajnia, mur., 1912,
f. obora, ob. ubojnia, mur., l ćw. XX.
g. stodoła, mur., l ćw. XX,
h. spichlerz i stodoła, mur., 4 ćw. XIX i l ćw. XX,
i. ogrodzenie, mur., l ćw. XX,
j. park krajobrazowy, I poi. XIX.
129. DOM NR 22, wl. Owczarek, mur. - szach., 4 ćw. XIX.
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CHRZASTOWO

130. ZESPÓL DWORSKI, wł. Agencja Wl. Rolnej Skarbu Państwa;
a.
dwór, ob. szkoła, mur., l ćw. XX,
b.

sześciorak, ob. dom nr 37, mur., l ćw XX,

c.

stodoły, mur., 4 ćw. XIX,

d.

park krajobrazowy, l poi. XIX.

131. ZAGRODA NR 17, wl. Józef Kołtyś:
a. dom, mur., 1910,
b.

obora, mur., 1910,

c.

chlew i parownik, mur., 1910.

132. DOM N R 2 6 , wl. Józef Ryszewski, mur., 1910- 1920.

CHWAŁKOWO KOŚCIELNE

133. KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, mur. 1819, zakrystia i
wieża dobud. 1891, wieża ukończona - 1904.
134. ZESPÓL SZKOŁY, wl. UG:
a. szkoła 54, mur., l ćw. XX,
b. budynek nr 54a, mur., 1900 - 910.

135. PRZEDSZKOLE nr 36, mur., 1903.
136. ZESPÓL DWORSKI, wl. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Zakład
rolny w Chwalkowie Kościelnym:
a. dwór, wl. tadeusz Andrzejewski, mur., l poi. XIX, l ćw. XX - część wschodnia
rozebrana i zastąpiona piętrową przybudówką,
b. dwojak, mur., 1901,
c. trojak, mur., 1893, d.
d. dwojak, mur., 1876, e.
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e. 2 sześcioraki, mur., 1914,
f. 2 dwojaki, mur., 1907,
g. czworak, mur., 1920, h.
h. sześciorak, mur, 1903. i.
i.

stajnia, mur., 1876, j.

j.

stajnia, mur., L903, k.

k. obora, ob. tuczarnia, mur., 1890,
l.

obora, ob. chlewnia, mur., 1890, m.

m. obora, mur., 1879, n.
n. stodoła, mur., 1890, o.
o. spichlerz, mur., 1870, p.
p. ogrodzenie, mur., k. XIX.
137. DOM NR 16, wł. Zofia Nowak, mur., 1900 - 1910.
138. DOM NR 30, wł. Walerian Brylewski, mur., 1900 - 1910.
139. DOM NR 35, wł. Bogdan Wojtkowiak, mur., 1910 - 1920,

140. DOM NR 43, wł. Tadeusz Kaptur, mur., 1. 20 XX.
141. DOM NR 57, mur., l ćw. XX.
142. DOM NR 60, wł. Stanisław Kalisz, mur., 1910 - 1920.
143. DOM NR 65/66, mur., 1. 20 XX.
144. DOM NR 70, wł. Bożena Domachowska, mur., 1. 30 XX.
145. DOM NR 79, wł. Stanisława Muślewska, mur., 1900 - 1910.
146. DOM NR 84, mur., 1911.

147. WIATRAK KOŹLAK, wł. Tomasz Grześkowiak, drewn., pół. XVIII.

GOGOLEWO
148. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR, P.W. PODWYŻSZENIA KRZYZA SW:
a.

kościół,drewn., 1779,

b.

dzwonnica, drewn., k. XVIII.

41

149. SZKOŁA, imir.-rygi.-drewn., 1910 - 1920.
150. ZESPÓL DWORSKI, wl. RKS Książ, Zakład Rolny w Gogolewie:
a. dwór, mur., XVHI/XIX,
b. obora, mur., 1932,
c. stodoła, mur., pocz. XX,
d. park krajobrazowy, XVHI/XIX i k. XIX.
151. DOM NR 4, wł. Elżbieta Kopecka, mur., 1912.
152. DOM NR 14, mur., I. 20 XX.

JAROSŁAWKI

153. ZESPÓŁ DWORSKI, wl. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Zakład
Rolny Dobczyn:
a. dwór, mur., 4 ćw. XIX, przebud. l poi. XX,
b. rządcówka,ob. Obora, mur., 4 ćw. XIX,
c. spichlerz, mur., przed 1890,
d. kuźnia, mur., pocz. XX,
e. park krajobrazowy, 4 ćw. XIX.

KIEŁCZYN
54. ZAGRODA NR 16, wl. Józef Kluczy liski:
a.

dom, szach. - glin., 1854,

b.

budynek gospodarczy, szach. - glin., 1870.

155. ZAGRODA NR 21, wl. Mieczysław Kaźmierczak:
a.

dom, mur., 1904,

b.

obora, mur., XIX/XX.

156. OBORA w zagrodzie nr 19, wl. Wojciech Szymonkiewicz, mur., 1903.
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KIELCZYNEK

157. DOM NR 2, mur. - glin., 4 ćw. XIX.
158. DOM NR 9, mur., 1910 - 20.

159. DOM NR 23, wl. Kazimierz Kedzierski, mur., 1910 - 1920.
160. DOM NR 32, wl. Alfons Chwilkowski, mur., 1910 - 1920.

KOŁACIN

161. SZKOŁA, mur., pocz. XX.
162. ZESPÓŁ FOLWARCZNY, wl. Agencja Wl. Rolnej Skarbu Państwa:
a.

rządcówka, mur., 4 ćw. XIX,

b.

3 dwojaki, mur., 1870, c.

c.

czworaki, mur., 1880, d.

d.

obora, ob. stajnia, mur., 1879, e.

e.

obora, mur., 1890, f.

f.

chlew, ob. cieletnik, mur., 1890,

g.

stodoła, mur. - drewn., 1900,

h.

spichlerz, mur., 1870,

i.

kuźnia, mur., l ćw. XX,

j.

płatkarnia, ob. magazyn, mur., pocz. XX,

k.

ogrodzenie, mur., pocz. XX

l.

3 bramy, mur., pocz XX.

163. WIATRAK - KOŹLAK, wl. Kazimierz Grześkowiak, drewn., 1770.
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KONARSKIE
164. ZESPÓL DWORSKI, wi. Agencja Wl. Rolnej Skarbu Państwa:
a.

dwór, mur., Ićw. XX,

b.

szcściorak, mur., I ćw. XX,

c.

obory, mur., 1910,

d.

stodoły, mur. - drewn., k. XIX,

e.

wozownia, ob. garaże, mur., 1880,

f.

kuźnia, mur., l ćw. XX,

g.

spichlerz, mur., 1928,

h.

park, k. XIX.

KONARZYCE
165. SZKOŁA, mur., 1910 - 1920.
166. ZAGRODA NR 40, wl. Jan Wojtkiewicz:
a. dom, nmur., 1924,
b. budynek gospodarczy, mur., I ćw. XX.
167. DOM NR 12, wl. Franciszek Nawrót, mur., 1875,
168. OBORY z zagrody nr 26, wl. S. Ploszaj, mur., 1919.
169. STODOŁA w zagrodzie nr 28, wl. Zbigniew Stróżyk, drewn., l ćw. XX
170. DOM, wl. Aniela Buko, mur., 1910 – 1920.

ŁUGI
171. LEŚNICZÓWKA nr 23, wł. Nadleśnictwo Piaski, mur., 1910- 1920.
172. DOM NR 26, mur., 1910 - 1920.
MCHY
173. ZESPÓL KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MARCINA:
a. kościół, mur., 1575 - 1616, konsekrowany 1657, otynkowany ok.1900,
b. ogrodzenie, mur., l poi. XIX,
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c. brama, mur.,l poi. XIX,
d. plebania, mur., l poi. XIX.
174. BANK Ludowy, ob. dom nr 10, mur., 1900.
175. ZESPÓL PAŁACOWY, wl. Agencja WI. Rolnej Skarbu Państwa;
a.

paląc, ob. szkoła, mur., k. XVIII, (ok. 1799), od pn. zach. piętrowa

przybudówka – 2 pół. XIX, wnętrza częściowo zmienione 1947- 1948, 1959.
b. oficyna* mur., 3 ćw. XIX,
c. brama, mur., k. XIX,
d. park krajobrazowy, 2 poi. XVIII, uzupeln. XIX, XX.
176. ZESPÓL FOLWARCZNY, wł. Agencja Wl. Rolnej Skarbu Państwa:
a.

stajnia, mur., 4 ćw. XIX,

b.

stajnia fornalska, ob. obora, mur., 1913,

c.

obora, mur., 1910,

d.

świniarnia, mur., 4 ćw. XIX,

e.

stodoła, mur., 1934,

f.

spichlerz, mur., 1809, przebud. 1937,

g.

gorzelnia, mur., 1888,

h.

kuźnia, mur., 1913,

i.

stelmacharnia, mur. - drewn. 4 ćw. XIX,

j.

ogrodzenie, mur., pocz. XX,

k.

2 bramy, mur., pocz. XX.

177. KOLONIA MIESZKALNA, wl. Agencja Wl. Rolnej Skarbu Państwa:
a. czworak nr 39, mur., pocz. XX,
b. czworak nr 40, mur., 1910,
c. czworak nr 41, mur., 1910- 1920,
d. czworak nr 42, mur., l ćw. XX,
e. czworak nr 43, mur., I ćw. XX,
f. czworak nr 44, mur., I ćw. XX,
g. czworak nr 45, mur., l ćw. XX,
h. czworak nr 48, mur., l ćw. XX,
i. czworak nr 49, mur., l ćw. XX,
j. czworak nr 52, mur., l ćw. XX.
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178. DOM NR 2, wl. Grzegorz Zieliński, mur., 4 ćw. XIX.
179. DOM NR 4, wl. Pawe! Madaliński, mur.. XIX/XX.
180. DOM NR 10, wl. UMiG, mur., XIX/XX.
181. DOM NR 16, wi. Teresa Kaźmierczak, mur., 1887.
182. DOM NR 31, wl. Bogdan Bartkowiak, mur., L 30 XX.
183. DOM NR 34, wl. Antoni Debski, mur., 1910 - 1920.

MIĘDZYBÓRZ

184. ZESPÓL FOLWARCZNY, wl. Agencja WL Rolnej Skarbu Państwa:
a.

rzijdcówka, mur., 3 ćw. XIX, przebud. XX,

b.

obora, mur., 3 ćw. XIX,

c.

obora, mur., pocz. XX,

d.

magazyn, mur., 3 ćw. XIX.

185. DOM, wl. Zofia Bryk, mur., 1900 - 1910.
186. DOM, wl. Władysław Sobczyk, mur., 1930.
187. DOM, wl. UMiG, mur. - glin., XIX/XX.

SEBASTIANOWO
188. DOM NR I, wł. kaźimierz Smigczak. mur,, 1933.
189. DOM NR 5, wl. Bożena Goderska, mur., pocz. XX.
190. DOM NR 19, wl. Roman Baraniak, mur., 1910 - 1920.

SROCZEWO
191. SZKOLĄ PODSTAWOWA nr 6, mur., 1900 - 1910.
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192. DOM, wł. Benon Plócienniczak, mur., XIX/XX.

ŚWIACZYNEK

193. DOM NR 2, wl. Feliks Kasprzak, mur., 1910 - 1920.

SWIĄCZYN
194. ZESPÓŁ FOLWARCZNY, wł. Agencja Wł. Rolnej Skarbu Państwa:
a.

trojak nr 22, mur., 1910 - 1920,

b.

trojask nr 23, mur., 1910 - 1920,

c.

sześciorak nr 24, mur., l ćw. XX,

d.

d. 2 obory, mur., l ćw. XX,

e.

obora - chlewnia, mur., l ćw. XX,

f.

obora - spichlerz, mur., I ćw. XX, 1. 40 XX,

g.

spichlerz, mur., l ćw. XX,

h.

gorzelnia, mur., 1910 - 1920.

195. DOM NR 8, wl. Agencja Wl. Rolej Skarbu Państwa, mur., 1900-1910.

WŁOŚCIEJEWKI

196. ZESPÓL KOŚCIOŁA PAR. P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP:
a.

kościół, mur., pocz. XVI, poi. XVII, odnowiony 1951,

b.

plebania, mur., 1911 - 1912,

c.

chlew, mur., 1906,

d.

ogrodzenie z bramą, mur., l ćw. XX.

197. SZKOLĄ, mur., pocz. XX.
198. ZESPÓL DWORSKI, wl. Agencja Wł. Rolnej Skarbu Państwa:
a, dwór, mur., zbud. l pół. XIX, rozbud. od zach. - 2 pół. XIX,
portyk dobudowany w XX,
b. park krajobrazowy, 2 po!. XVIII, l poi. XIX.
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199. ZESPÓŁ FOLWARCZNY, wl. Agencja Wl. Rolnej Skarbu Państwa:
a. rządcówka, mur., 1902,
b, stajnia, mur., 1893, 1991 - przebud.
c. jałownik, mur., 1879, przebud. 1913,
d, obora, mur., 1905,
e. obora, mur., 1913,
f. stodoła, mur., 1865,
g. magazyn zbożowy, mur., 1872,
h. kuźnia z budynkiem gospodarczym, mur., 1901,
i. piec chlebowy, mur., l ćw. XX.
200. KOLONIA MIESZKALNA, wł. Agencja Wł. Rolnej Skarbu Państwa:
a.

ośmiorak nr 7, mur., 1896,

b.

ośmiorak nr 9, mur., 1904,

c.

czworak nr II, mur., 1870,

d.

obory pracownicze nr 12, mur., 1918, 1925.

WŁOŚCIEJOWICE
201. SZKOŁA, nr 49, mur., 1910- 1920.

ZABOROWO
202. SZKOLĄ nr 30, mur, 1909.
203. ZESPÓL DWORSKI, wl. Bogusława Pacela:
a. dwór, mur., pocz. XX,
b. brama, mur., pocz. XX,
c. park krajobrazowy, po!. XIX.
204. ZESPÓL FOLWARCZNY, wl. RKS w Brzostowni, Zakład Rolny Zaborowo:
a. dwojak nr 7, mur, pocz. XX,
b. czworak nr 8, mur, pocz. XX,
c. czworak nr 12, mur, pocz. XX,
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d. czworak nr 14, mur, l ćw. XX,
e. stajnia i spichlerz, ob. magazyn, mur., 4 ćw. XIX.
205. ZAGRODA NR 63:
a. dom, mur., 1900- 1910,
b. budynek gospodarczy, mur., 1900 - 1910.
206. DOM NR 18, wl. Tomasz Dziastek, mur., 1. 20 XX.
207. DOM NR 19, wl. Hipolit Pawelczyk, mur., 1910 - 1920.
208. DOM NR 20, wl. Marian Grzegorczyk, mur., 1910 - 1920.
209. DOM NR 24, wl. Maria Olek, mur, 1900 - 1910.

210. DOM NR 31, mur, 1910 - 1920.
211. DOM NR 35, mur - drewn., XIX/XX.
212. DOM NR 54, wl. Marian Weinert, mur. – drew XIX/XX.

ZAKRZEWICE
213. DOM bez nru, mur - szach.- drewn., 4 ćw. XIX.
214. SZKOLĄ nr 29, mur., 1924.
215. DOM NR 22, wl. Irena Kozlowska, mur., X1X/XX.
216. STODOŁA przy domu nr 24, wl. Kazimierz Dziwak, drewn., 3 ćw. XIX.
217. DOM NR 31, wl. Wiesław Szyba, mur., 4 ćw. XIX.
218. DOM NR32, wl. Jacek Pudysiak, mur., 1911.

ZAKRZEWO
219. ZESPÓL FOLWARCZNY, wl. RKS w Brzostowni, Zakład Rolny Zakrzewo:
a. rządcówka, mur., 1912,
b. sześciorak, mur., 1912,
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c. obora, mur., pocz. XX,
d. stodoła, mur., I ćw. XX.

ZAWORY
220. ZESPÓŁ DWORSKI, wl. RKS w Brzostowni, Zakład Rolny Zakrzewo:
a. dwór, mur., pocz. XX,
b.

dwojak nr 17, mur., pocz. XX,

c.

dwojak nr 18, mur., pocz. XX,

d.

dwojak nr 19, mur., pocz. XX,

e.

obora, mur., XX,

f.

stodoła, mur. - drewn., 1910,

g.

park krajobrazowy, pocz. XX.

II. Spis obiektów wpisanych do rejestru zabytków w gminie Książ Wlkp.
Miejscowość
6Chwałkowo
18

Kościelne
6Chwałkowo

19

20

21

22

23

24

25

Kościelne

Gmina

Obiekt

Książ Wlkp. Kościół
Książ Wlkp. Spichlerz

Opis, adres
św. Michała
Archanioła
GS Chwałkowo
Kościelne

Nr rej.

2241/A

835/A

6
Gogolewo

Książ Wlkp. Dwór

6
Gogolewo

Książ Wlkp. Kościół

6
Książ Wlkp.

Książ Wlkp. Kościół

św. Mikołaja

1159/A

6
Mchy

Książ Wlkp. Kościół

św. Marcina

2423/A

Książ Wlkp. Ogrodzenie
kościoła

św. Marcin

172/A

6
Mchy
6
Mchy

Książ Wlkp. Pałac

PGR Gogolewo
Podwyższenie św.
Krzyża

Szkoła
Podstawowa

1019/A

2419/A

2490/A

ok

R
Uwagi
1

992
1
970
1
970
1AKI932

11a163

1AKI933

11a167

1
968
1KL952

IV73225

50

26

27

28

29

30

31

32

33

Park,

Szkoła

spichlerz

Podstawowa

6
Mchy

Ksiaż Wlkp.

6
Mchy

Książ Wlkp. Plebania

Parafia

6
Włościejewki

Książ Wlkp. Dwór

RSP Włościejewki 881/A

6
Włościejewki

Książ Wlkp Grodzisko

6
Włościejewki

Książ Wlkp Kościół

Najśw. Marii
Panny
Wniebowziętej

6
Włościejewki

Książ Wlkp Park

UMG Książ Wlkp. 2174/A

6
Zaborowo

Książ Wlkp Dwór

6
Zaborowo

Książ Wlkp Park

171/A

850/A

grodzisko

2168/A

stożkowe

2429/A

2313/A
RKS Brzóstownia

2120/A

1
968
1
970
1
970
1archeologi
989

a

1AKI932

11a173

1
989
1
994
1
987
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III. Wykaz zabytkowych parków w gminie Książ Wlkp.
Miejscow
ość

Gmina

Rodzaj Pow.
ha

Wody Czas
ha

Brzostownia

Książ Wlkp.

krajobr.

1,8

0,1

Chrząstkowo

Książ Wlkp.

krajobr.

1,55

-

Gogolewo

Książ Wlkp.

krajobr.

0,88

-

Jarosławki

Książ Wlkp.

krajobr.

2,40

0,07 ha

Mchy

Książ Wlkp.

krajobr.

4,24

1,43

Włościejewki

Książ Wlkp.

krajobr.

4,25

-

Zaborowo

Książ Wlkp.

krajobr.

2,39

0,14

Zawory

Książ Wlkp.

krajobr.

3,15

0,10

Nr

powst. rej.
poł. XIX

Stan

Właściciel

RSP

-

zdewast.

-

zły

Urząd Gminy

-

zdewast.

AWRSP

-

zaniedb.

AWRSP

XVIIIw.

171/A

średni

AWRSP

XVIIIw

2174/A

zaniedb.

AWRSP

2120/A

zaniedb.

-

zaniedb.

w.
poł. XIX
w.
koniec
XIX w
II poł.
XIX w.

poł. XIX
w.
koniec
XVIIIw.

Brzostownia

Użytkow
nik
j.w.

ewid.

Szkoła

ewid.

Podstawowa
Sp. Mieszk.
Książ Wlkp.
M. Szuba
Książ-Rol –
Książ Wlkp.
Ksiaż-Rol.

ewid.

ewid.
ewid
ewid.

townia

townia

ewid.

Jarosławki

RKS BrzósRKS Brzós-

Dok.

Z-d Zawory
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ewid.

IV. Wykaz zabytkowych cmentarzy w gminie Książ Wlkp.
Wyzna
nie

Chwałkowo
Kościelne
Gogolewo

XIX w
rzym.
kat.
1777
rzym.
Dobry
kat.
ewangel I poł. XIX w. Zły
icki

Konarzyce
Książ

Czas
powstania

Stan
Użytkowanie Właściciel
zachowania
parafia
Dobry
czynny

Miejscowość

Mchy
Włościejewki
Zaborowo
Zakrzewice

rzym.
kat.
rzym.
kat.
ewangel
icki
ewangel
icki

zamknięty

Zły

zamknięty

Dobry

czynny

XIX w

Dobry

czynny

XVI w.

Dobry

czynny

I poł. XIX w

Zaniedb.

zamknięty

I poł. XIX w

zaniedb.

zamknięty

ewangel XIX w.
icki
XIX w.
rzym.
kat.

Książ

czynny

Dokumentacja

Uwagi

karta cmentarna

św. Marcina
parafia

karta cmentarna przykościelny
Urząd Gminy karta cmentarza wpisać
wybrane
nagrobki
Urząd Gminy karta cmentarza
+ 14 kart
parafia
karta cmentarza przykośśw. Marcina
+
23 cielny
karty
parafia
karta cmentarza
św. Marcina + 9 kart
parafia
karta cmentarza
Urząd Gminy karta cmentarza przykościelny
Urząd Gminy karta cmentarza
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4. Uwarunkowania demograficzno – społeczne
4.1. Ludność
W rozwoju ludnościowym gminy w ciągu ostatniego25-cio lecia obserwuje się:
-

wzrost zaludnienia miasta Książa Wlkp. o 900 mieszkańców, tj. o ok. 53%,
przy nierównomiernej dynamice przyrostu w dziesięcioleciach, wyrażającej
się tendencjami spadkowymi,

-

spadek liczby ludności wiejskiej o ok. 450 osób, tj. o ok. 7%. Jednak w
ostatnim dziesięcioleciu następuje powolna stabilizacja, a od 1995 r. nawet
niewielki wzrost liczebności populacji wiejskiej gminy.

Powyższe zmiany demograficzne gminy są efektem przede wszystkim drastycznego
spadku przyrostu naturalnego zarówno w mieście, jak i na wsi, z tym, że:
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-

w mieście ten radykalny spadek zaczął się w 1990 r. od 13,5‰ i doszedł do
0,4‰ w 1997 r. (W 1999 r. nastąpiła poprawa i wskaźnik przyrostu
naturalnego na 1000 mieszkańców wynosił już 3,8),

-

na wsi podobny proces rozpoczął się w 1980 r. od 16,4‰ i trwa do dziś
osiągając w 1999 r. ok. 5‰.

W ruchach migracyjnych ludności ,szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, zmiany
są minimalne. Nie zauważa się większych dodatnich sald migracji do miasta
spowodowanych, jak w poprzednich dziesięcioleciach, ucieczką ludności ze wsi.
Przyhamowanie procesów migracyjnych w gminie związane jest ze zmianami społecznogospodarczymi, wyrażającymi się brakiem miejsc pracy (bezrobocie) i trudnościami w
uzyskaniu mieszkań na dogodnych warunkach ratalnych w formie niskooprocentowanych
kredytów.
W strukturze wieku ludności jest dość duży udział (ok. 32%) grupy
przedprodukcyjnej, zarówno w mieście jak i na wsi, na co zasadniczy wpływ mają
liczniejsze jeszcze roczniki dzieci starszych i młodzieży. To one spowodują, że za kilka lat
nastąpi znaczny przyrost ludności w wieku produkcyjnym. Aktualnie udział tej grupy
wiekowej w gminie jest stosunkowo niski i kształtuje się na poziomie 56,4 %.Grupa
produkcyjna reprezentowana jest przez 12% wskaźnik w ogólnej liczbie mieszkańców
gminy, z tym, że na wsi jest on nieco wyższy niż w mieście i wynosi ponad 13%.
Przedstawiony dotychczasowy przebieg procesów demograficznych w gminie Książ
Wlkp. jest odbiciem przemian, jakie występują w woj. wielkopolskim, a te z kolei
odzwierciedlają tendencje, jakie w zakresie rozwoju ludnościowego kształtują się w kraju.
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4.2. Aktywność zawodowa

Aktualnie, na skutek restrukturyzacji głównie przemysłu i rolnictwa sektora
publicznego, zmalało zatrudnienie. W związku z tym aktywność zawodowa ludności
gminy jest dość niska i kształtuje się na poziomie 42%. Mimo, że dynamicznie rozwinęła
się działalność gospodarcza, to jednak w warunkach wolnorynkowych podaż siły roboczej
jest wyższa od popytu. Zarejestrowane podmioty gospodarcze są to zazwyczaj niewielkie
zakłady lub warsztaty, zatrudniające kilka lub kilkadziesiąt osób i jako takie nie są w stanie
zapewnić wszystkim potrzebującym miejsc pracy.
Ponadto zmalały do minimum wyjazdy do pracy poza gminę np. do Śremu, jak to
miało miejsce w poprzednich dziesięcioleciach. Występująca nadwyżka osób, dla których
nie ma zatrudnienia na rynku pracy tworzy bezrobocie gminy, które od 1998 r. zaczęło
znowu wzrastać. Liczba bezrobotnych w gminie na koniec 1999 r. wynosiła ok. 360 osób.
Podobnie większość gmin województwa boryka się z problemem bezrobocia, gdyż
gospodarka kraju, w efekcie przechodzącej transformacji, generuje ogromne bezrobocie.
W wiejskich jednostkach osadniczych gminy Książ Wlkp. istnieje duże zatrudnienia
w rolnictwie indywidualnym, ok. 2000 osób. W przeliczeniu na 100 ha wskaźnik
zatrudnienia kształtuje się na poziomie 20 osób, co wskazuje na znacząca rezerwę siły
roboczej (ukryte bezrobocie).
W przyszłości, w związku z zachodzącymi przekształceniami w rolnictwie, także w
gospodarce indywidualnej (m.in. zmniejszenia się liczby gospodarstw rolnych) przewiduje
się, że zatrudnienie w tym sektorze gospodarki narodowej ulegnie zmniejszeniu.
Uwzględniając powyższe uwarunkowania dotyczące rynku pracy i aktywności
zawodowej przewiduje się nowy kierunek w przyszłości – wielofunkcyjny rozwój
wiejskich jednostek osadniczych. Na terenach wiejskich wspierane będą wszelkie formy i
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rodzaje aktywności gospodarczej, w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Rozwój
inwestycji musi być zgodny z zasadami i warunkami ochrony środowiska.

4.3. Perspektywy rozwoju demograficznego

Uwzględniając

występujące

dotychczas

trendy

rozwoju

ludności

gminy

(wyrażające się w coraz niższym jej tempie przyrostu) nie stanowią optymistycznych
przesłanek w tym zakresie. Podobne tendencje potwierdza również sporządzona przez
GUS prognoza demograficzna dla woj. wielkopolskiego, w tym dla miast i wsi .
W efekcie przedstawionych uwarunkowań w rozwoju demograficznym gminy
zakłada się:
dalszy powolny wzrost liczby mieszkańców miasta z ok. 2600 osób w 1999 r.
do ok. 3200 mieszkańców w 2010 r. i do ok. 4000 osób w 2020 r.,
również wzrost liczby mieszkańców wsi z 5700 w 1999 r. do 6200 osób w
2010 r. i 6700 w 2020 r.
Ogółem dla gminy przewiduje się umiarkowany przyrost ludności, który będzie się
kształtował na poziomie 14 % do 2010 r. i ok. 13% w następnej dekadzie do 2020 r.
Rozwój ludności w okresie perspektywicznym w jednostkach osadniczych
przedstawia tabela nr
Natomiast, biorąc pod uwagę ofertowe tereny mieszkaniowe. które zostały
wyznaczone w Studium gminy na łączną powierzchnię 235ha określa się docelową ich
chłonność na ok.14,5 tys. osób.
Ludność perspektywiczna strefy zurbanizowanej miasta Książa Wlkp. będzie mogła
ulec podwojeniu i osiągnąć ok. 5200 osób.

55

Przyrost ludności wiejskiej, przy realizacji wyznaczonych w Studium terenów
mieszkaniowych w wiejskich jednostkach osadniczych może wynieść 3600 osób, co
łącznie z zamieszkałą obecnie ludnością zapewniłoby przekroczenie stanu 9 tys.
mieszkańców. Są to oczywiście optymalne możliwości rozwoju demograficznego gminy
przy założeniu, że wszystkie wyznaczone w Studium ofertowe tereny pod zabudowę
mieszkaniową byłyby uruchomione.
Zmiany w strukturze wieku ludności gminy w okresie perspektywicznym, zgodnie
z prognozą dla woj. wielkopolskiego pójdą w kierunku:
-

zmniejszenia się udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym,

-

znacznego przyrostu liczby ludności w wieku produkcyjnym, szczególnie
w najbliższej dekadzie,

-

postępującego procesu starzenia się jej mieszkańców.

Szczegółowo w strukturze wieku ludności gminy nastąpi:
-

w wieku przedprodukcyjnym spadek udziału tej grupy wiekowej z 31,5% w
1997 do ok. 25% w 2010 r. i ok. 23% w 2020 r. Podobne proporcje będą
występowały zarówno w mieście jak i na wsi.

-

Na taki stan wpływ będą miały nadal mniej liczne roczniki dzieci w wieku 0
– 2 i 3 – 6 lat, co bezpośrednio związane jest z mniejszą liczbą urodzeń.

-

w wieku produkcyjnym wzrost udziału tej grupy z 56,4% w 1997 r. do ok.
61%
w 2010 r. i do ok. 60% w 2020 r. Największy przyrost ludności w wieku
produkcyjnym (o ponad 1000 osób) nastąpi w najbliższym dziesięcioleciu
szczególnie w mieście, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na miejsca
pracy,
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-

w wieku poprodukcyjnym znaczny wzrost udziału tej grupy z 12% w 1997 r.
do 14,5% w 2010 r. i do ok. 18% w 2020 r., z tym że na wsi będzie on
wyższy o 2-3% niż w mieście i osiągnie ok. 16% w 2010 r. i ponad 18% w
2020 r. W liczbach bezwzględnych oznacza to przyrost o ok. 900 osób w
gminie do 2020 r., głównie na wsi. Trzeba mieć świadomość, że dość
znaczny przyrost liczby ludności grupy poprodukcyjnej spowoduje wzrost
zapotrzebowania na usługi medyczne (częstsze zachorowania osób starszych)
oraz na opiekę społeczną.

Rozwój ludności gm. Książ Wlkp. w latach 2010 i 2020 wg wsi
Tabela nr
Nazwa miejscowości

L.p.

1998 r.

2010 r.

2020 r.

m. Książ Wlkp.

2600

3200

4000

1.

Brzóstownia.

236

250

260

2.

Chwałkowo Kościelne

750

850

900

3.

Chrząstowo

413

450

470

4.

Gogolewo

155

160

180

5.

Jarosławki

105

120

130

6.

Kołacin

351

370

400

7.

Konarzyce – Zawory

349

380

400

8.

Konarskie

77

80

90

9.

Kiełczynek – Kiełczyn

450

480

500

10.

Łężek

126

130

140

11.

Ługi

253

260

280

12.

Mchy

685

750

800

13.

Radoszkowo I

224

240

260

14.

Radoszkowo II

170

200

210

15.

Sebastianowo

142

150

160

16.

Sroczewo

88

90

90

17.

Świączyń

146

160

180
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18.

Włościejewki

280

300

350

19.

Włościejewice

175

200

230

20.

Zaborowo

250

280

320

21.

Zakrzewice

288

300

350

Ogółem wsie

5713

6200

6700

Ogółem gmina

8313

9400

10700

4.4. Jakość życia mieszkańców

Sytuacja mieszkaniowa w gminie w 1997 r. (wg przeprowadzonych analiz – cz. I
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.
– Diagnoza stanu)sytuowała gminę poniżej przeciętnych standardów w byłym woj.
poznańskim.
Wg danych za rok 1999 standard mieszkaniowy w gminie nieznacznie odbiega od
przeciętnego standardu w woj. wielkopolskim.
Porównując sytuację mieszkaniową na terenie miasta i na terenach wiejskich
stwierdza się, że sytuacja w mieście Książ Wlkp. jest korzystniejsza. Zabudowa
mieszkaniowa skupiona jest wokół rynku i prowadzących wokół uliczek. Obecnie
dominująca zabudowa jednorodzinna oraz miejscowo zabudowa wielorodzinna otaczają
strefę staromiejską. Mieszkania w mieście są młodsze, większe, mniej zaludnione i
posiadają wyższy standard techniczny.
Natomiast na terenach wiejskich, gdzie dominuje zabudowa zagrodowa, występuje
także zabudowa wielorodzinna, która tworzy zespoły o monotonnej, nieciekawej
architekturze, obcej dla krajobrazu wsi.
Wobec

tego

wskazana

jest

poprawa

sytuacji

mieszkaniowej

poprzez

wielokierunkowe działania, a zwłaszcza udostępnienie terenów mieszkaniowych z
możliwie pełnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i podstawowe usługi.
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Biorąc pod uwagę inne dostępne mierniki warunków życia – to poziom życia
mieszkańców na tle gmin powiatu Śrem ogólnie można określić jako niewysoki m.in.
nieduże uczestnictwo dzieci w przedszkolach, niski wskaźnik abonentów telefonii
przewodowej na 1000 mieszkańców , brak całorocznej bazy noclegowej, niskie dochody
własne budżetu gminy na 1 mieszkańca, jedynie występuje wysoki wskaźnik dróg
gminnych o nawierzchni ulepszonej na 100 km2.
Natomiast w odniesieniu do warunków życia w poszczególnych jednostkach
osadniczych, to stwierdza się, w oparciu o ich wyposażenie w obiekty i placówki
usługowe, że obok miasta najlepiej wyposażone są wsie: Mchy i Chwałkowo Kościelne, a
następnie Chrząstowo i Konarzyce.
Na uwagę zasługuje nowozbudowany we wsi Mchy obiekt szkolny, w którym mieści
się szkoła podstawowa i gimnazjum. Nowoczesny obiekt, funkcjonujący w nowych
realiach, przyczyni się do poprawy sytuacji w szkolnictwie podstawowym i na poziomie
gimnazjalnym nie tylko we wsi Mchy, ale pośrednio, także na obszarze znacznej części
gminy.
Pozostałe wsie są skromniej wyposażone w usługi. Wzbogacenia w wyposażenie w
usługi wymagają wszystkie jednostki wiejskie, a poprawa konieczna jest w Świączynie,
Sebastianowie, Ługach, Konarskiem, to jest we wsiach, w których obecnie nie występuje
żadna placówka czy obiekt usługowy.
W kształtowaniu rozwoju usług powinno się dążyć, aby każda wieś wyposażona była
w podstawowy zestaw usług: usługę handlu, boisko sportowe, placówkę kultury.
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5. Uwarunkowania gospodarcze

5.1. Gospodarka rolna
Preferencje rozwoju rolnictwa gminy wynikają głównie z:
-

warunków środowiska przyrodniczego,

-

aktualnego stanu zagospodarowania oraz obecnych trendów, jakie występują
w rolnictwie.

Środowisko przyrodnicze gminy stwarza średnio korzystne warunki dla rozwoju
rolnictwa. Pod względem jakości gleb prawie połowę użytków rolnych gminy stanowią
gleby dobre klas III i IV, które podlegają ochronie. Pozostałą część gruntów gminy tworzą
gleby niskich klas bonitacyjnych (V i VI Rz, tzw. gleby marginalne).
O przeciętnych walorach produkcyjnych rolnictwa gminy świadczy określony przez
IUNG w Puławach wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który wynosi 57,9
punktu.
Jest on stosunkowo niski na tle ogólnego wskaźnika dla byłych województw
Wielkopolski, który waha się od 59,1 punktu w dawnym woj. konińskim, do 71,7 punktu
w byłym woj. leszczyńskim. Również na tle 225 gmin woj. wielkopolskiego, w których
powyższy wskaźnik wykazuje jeszcze większe zróżnicowanie od 41,6 pkt-u w gminie
Brzeziny w pow. kaliskim do 94,9 pkt w gminie Pogorzela w powiecie gostyńskim, gmina
Ksiaż Wlkp., w tym zakresie, kształtuje się na średnim poziomie.
Przeciętne uwarunkowania glebowe odpowiadają ukształtowanym kierunkom
produkcji:
w produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż,
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w produkcji zwierzęcej główne nastawienie na hodowlę trzody chlewnej.
Szczególnie wysoka jest obsada trzody chlewnej (ok. 370 sztuk na 100 ha
użytków rolnych) w gospodarstwach indywidualnych.
Ponadto prowadzona jest również hodowla bydła, zarówno w gospodarstwach
indywidualnych, jak i w gospodarstwach Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo –
Handlowego „Książ Rol” w Książu Wlkp.
Cechą charakterystyczną gminy, gdy chodzi o produkcję zwierzęcą, jest hodowla
drobiu (fermy gęsi i kur) prowadzona na skalę przemysłową przez Rolniczy Kombinat
Spółdzielczy „Agropompleks” w Brzóstowni oraz hodowla owiec przez Rolniczą
Spółdzielnie Produkcyjną w Kołacinie.
Gospodarka rolna gminy Książ Wlkp. podlega przeobrażeniom systemowym,
podobnie jak gospodarka kraju.
Trwający okres transformacji w rolnictwie charakteryzuje się:
-

procesem przekształceń i regulacji stosunków własnościowych, polegającym
głównie na prywatyzacji gruntów sektora publicznego w kierunku wzrostu
udziału sektora prywatnego, który w gminie jest dominujący,

-

powolnym, ale sukcesywnym procesem koncentracji ziemi i powiększaniu
przeciętnej wielkości indywidualnego gospodarstwa rolnego. Średnia
wielkość gospodarstwa w gminie wynosi ponad 10 ha i jest nieznacznie
wyższa od średniej wojewódzkiej, która wynosi 9,4 ha. W strukturze
obszarowej gospodarstw gminy korzystny jest wysoki udział (ok. 40%)
gospodarstw powyżej 10 ha.

W obliczu zbliżającego się wejścia Polski do Unii Europejskiej wystąpią trudniejsze
warunki konkurencyjne na rynku rolno –spożywczym. W związku z tym gospodarka rolna
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gminy, aby sprostać wyższym wymaganiom jakościowym odnośnie produktów rolnych,
będzie się musiała nadal przekształcać i realizować procesy modernizacji.

5.2. Pozarolnicza działalność gospodarcza

Obserwowana w latach 1991 – 1999 bardzo wysoka dynamika przyrostu
podmiotów gospodarczych, wyrażająca się 6-ciokrotnym ich wzrostem, głównie w
sektorze prywatnym, świadczy o wyjątkowym wzroście aktywności gospodarczej lokalnej
społeczności gminy Książ Wlkp. Cechą charakterystyczną jest to, że proces ten dotyczy
zarówno ludności miejskiej jak i wiejskiej.
Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców wzrósł z 8,2
w 1991 r. do ponad 50 w 1999 r. Wzmożona aktywność mieszkańców gminy szczególnie
widoczna jest w zarejestrowanych podmiotach sektora usługowego, którego udział jest
wysoki i wynosi ok. 75% w ogólnej ich liczbie, z tym że w mieście jest on jeszcze wyższy
i wynosi ponad 81%. Z usług, najczęściej występują placówki handlu i transportu. Działają
także typowe zakłady rzemieślnicze, jak: fryzjerski, krawiecki, ślusarski itp.
W zakresie działalności produkcyjnej dominują podmioty branży budowlanej. Na
bazie wydobywanego lokalnie kruszywa naturalnego (żwir, piasek) powstały zakłady
produkujące materiały budowlane. Wyróżniają się również zakłady występujące na terenie
miasta, które reprezentują następujące branże: drzewną, odzieżową, chemii gospodarczej
oraz zakład produkcji opakowań z folii, z papieru i kartonu.
Zaplecze rolnicze gminy stwarza korzystne uwarunkowania dla rozwoju
aktywności związanych z obsługą produkcji rolnej oraz przetwórstwem płodów rolnych i
żywca, szczególnie wieprzowego. Działalność przemysłowo-produkcyjną w branży
spożywczej reprezentują zakłady mięsno-wędliniarskie.
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5.3. Turystyka i wypoczynek

Gmina posiada przeciętne walory przyrodniczo krajobrazowe, które stanowią
podstawę zagospodarowania rekreacyjnego gminy.
Walorami gminy są:
zasoby leśne – 23,5% powierzchni gminy,
wody powierzchniowe – 1,8% powierzchni gminy,
mozaikowa, atrakcyjna struktura krajobrazu,
zasoby kultury materialnej.
Walory terenów wiejskich są podstawą dla rozwoju różnych form turystyki,
wypoczynku i rekreacji związanych:
-

z wodą – plaże, kąpieliska, kajakarstwo, plażowanie,

-

z lasem – spacery, turystyka piesza i rowerowa, zbieranie płodów rolnych,

-

z otwarta przestrzenią – wycieczki przyrodnicze, kolarstwo, jeździectwo.

Obecnie rejonami zainwestowania rekreacyjnego są:
-

rejon jeziora Jarosławskiego,

-

rejon środkowo – zachodni i centralny gminy: wieś Chrząstowo i m. Ksiaż
Wlkp.

-

fragment północnej części gminy, okolice Sroczewa.

Bazą dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku jest istniejące
wyposażenie
w infrastrukturę turystyczno – wypoczynkową, która stanowią:
-

istniejący nad jez. Jarosławskim Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
formie zespołu domków letniskowych (ok. 250 domków) z urządzonym
kąpieliskiem i plażą, sezonowymi usługami bytowymi i parkingiem,
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-

dwa zespoły ogrodów działkowych na terenie miasta i we wsi Chrząstowo,

-

realizowany po zachodniej stronie jez. Jarosławskiego w bezpiecznej
odległości od zbiornika nieduży zespół zabudowy letniskowej.

Inną formą wyposażenia turystycznego stanowią szlaki turystyczne.
Obecnie przez teren gminy prowadzą następujące szlaki turystyki pieszej:
-

szlak niebieski wiodący ze Śremu przez Łęg, Bystrzek, Sroczewo, Zaborowo,
Gogolewko do Gogolewa,

-

szlak zielony wiodący od Kościana, Lubinia, przez leśniczówki Miranowo,
Brzednia, i poprzez Lubiatówko – Dolsk, Ostrowieczko, Ostrowieczno –
Błażejewo – Włościejewice – Włościejewki – Książ Wlkp. – Gogolewo –
Nowe Miasto – Śmiełów do Jarocina.

Na terenie gminy znajdują się również fragmenty szlaków architektury drewnianej
i dworów ziemi śremskiej, które stanowią trasy wycieczek krajoznawczych.
Uwzględniając

walory

przyrodnicze

gminy,

wyposażenie

w

infrastrukturę

rekreacyjną, stwierdza się, że gmina ma możliwości dalszego, umiarkowanego rozwoju
funkcji wypoczynkowo – turystycznej.
Sprzyjające warunki na rzecz zaktywizowania rekreacji istnieją w północnej, tzw.
nadwarciańskiej części gminy pod warunkiem rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej.
Rejonem

atrakcyjnym

pozostają

także

okolice

Włościejewek,

które

wymagają

zagospodarowania uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju.
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6. Uwarunkowania rozwoju komunikacji

Powiązania wewnętrzne na terenie gminy zapewniają:
-

14 dróg powiatowych

-

28 dróg gminnych

-

a na terenie miasta:

-

ulice wojewódzkie (Nowomiejska, Kościuszki),

-

ulice powiatowe (Dąbrowskiego, Gogolewska, pl. Kosynierów, Kościuszki,
Strzelecka, Wichury, Wiosny Ludów, Zakrzewska),

-

ulice lokalne miejskie (Dąbniacka, Krasickiego, Kilińskiego, 22 Lipca,
Łąkowa, 1 Maja, Niepodległości, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Półwiejska,
Radoszkowska, Wolności, Krybusz, 23 Stycznia).

Drogi gminne mają w większości nawierzchnię gruntową. Na 184 km dróg
gminnych tylko 41 km posiada nawierzchnię twardą. W obszarze miasta jest 10 km ulic
lokalnych miejskich, w tym nawierzchnię twardą posiada 2 km ulic.
Ulice wojewódzkie i powiatowe maja nawierzchnię utwardzoną.

7. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej
7.1. Zaopatrzenie w wodę
Wodociągi komunalne na terenie gminy Książ Wlkp. pracują w oparciu o zasoby
czwartorzędowe.
Predystynowane do dalszej eksploatacji wodociągi: miejski oraz wiejskie Konarzyce
i Mchy posiadają zatwierdzone zasoby w wysokości 237,4 m3/h = 5697,6 m3/db. Istnieją
rezerwy wody na ujęciach i w przepustowości stacji wodociągowych.
Stan techniczny stacji w Chwałkowie kwalifikuje ją docelowo do likwidacji.
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Przy scalonym wskaźniku zapotrzebowanie na wodę w wysokości 200 – 250
dm3/mk/ db ujęcia przewidywane do dalszej eksploatacji zapewniają pokrycie potrzeb dla
ca 22 – 17,5 tys. osób.(obecnie gmina liczy ca 8300 mieszkańców) tj. przy jej wzroście
o ca 250%. Warunki hydrogeologiczne w gminie są korzystne. Istnieje możliwość
dostarczenia wody poza obecnie zatwierdzone zasoby.

7.2. Odprowadzenie ścieków

Na terenie gminy tylko miasto Książ Wlkp. wyposażone jest w sieć kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalnię ścieków przy jednoczesnym zaopatrzeniu prawie wszystkich wsi
w wodę z wodociągów.
Oczyszczalnia miejska o przepustowości 200 m3/db jest przeciążona i wymaga
rozbudowy. Opracowana jest dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni do przepustowości
600 m3/db.
W

pozostałych

miejscowościach

ścieki

utylizowane

są

w

urządzeniach

indywidualnych
w sposób niekontrolowany. Rozwiązanie w nich gospodarki ściekowej jest problemem
otwartym.
Dla miejscowości o zwartej zabudowie będzie to wspólna kanalizacja i
oczyszczalnia, natomiast rozproszona zabudowa bazować będzie na rozwiązaniach
indywidualnych, które miedzy innymi uzależnione będą od lokalnych warunków
gruntowo-wodnych.
Odbiornikami oczyszczonych ścieków będą rowy melioracyjne dopływające do
głównych cieków, a w końcowej fazie do rzeki Warty. Głównym ciekiem na terenie gminy
jest Rów Książ, w którego zlewni znajduje się znaczny obszar gminy. Część południowa
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gminy, rejon Mchów, Kołacina i Ługów leży w zlewni Kanału Obry, a zachodnia część
gminy Chrząstkowo i Włościejewice w zlewni Rowu Granicznego.
Niewielki północny fragment gminy, w tym wsie Sroczewo, Zaborowo, Gogolewo,
Świączyn leżą w bezpośredniej zlewni Warty.
Przy indywidualnych oczyszczalniach dla zabudowy rozproszonej oczyszczone
ścieki przy korzystnych warunkach gruntowo-wodnych będą mogły być rozsączkowane.
Różne opracowania wykazują, że najtańszym rozwiązaniem jest osadnik gnilny z
drenażem rozsączającym. Zbiorniki bezodpływowe, choć stosunkowo tanie w budowie, są
kłopotliwe i drogie w eksploatacji.
Barierę w rozbudowie i budowie urządzeń mogą stanowić warunki finansowe.

7.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na terenie gminy wymagana jest modernizacja stacji transformatorowych 15/0,4
KV w miejscowościach: Kołacin, Włościejewki, Jarosławki, Ługi, Sroczewo, Zakrzewice,
Zakrzewo, Chrząstkowo, Sebastianowo oraz reelektryfikacja terenów wsi, zapewnienie
dwustronnego zasilania i eliminowanie spadków napięcia w sieci o,4 KV.

7.4. Zaopatrzenie w gaz

Mimo, że przez obszar gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, gmina nie
jest zaopatrywana w gaz przewodowy.
Na terenie gminy brak jest stacji redukcyjno-pomiarowej I°, a ponadto gmina nie
posada programu gazyfikacji.
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Wlkp. Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu uzależnia gazyfikację gminy od
wyników analizy ekonomicznej. Dlatego należy podjąć działania w celu opracowania
programu gazyfikacji.

8. Uwarunkowania rozwoju jednostek osadniczych

Sieć osadniczą gminy stanowią miasto Książ Wlkp. oraz 37 zróżnicowanych
jednostek wiejskich osadniczych, zorganizowanych w 21 sołectw.
Siedzibą władz gminnych jest miast Książ Wlkp., położone przy drodze
wojewódzkiej, w miarę centralnie do areału gminy.
Z najważniejszymi jednostkami osadniczymi miasto połączone jest czytelną siecią
dróg.
Miasto, z racji swego statusu, jest jednostką osadniczą największą pod względem
liczby mieszkańców, potencjału gospodarczego, swej rangi i pełnionych funkcji.
Współczesny wizerunek sieci osadniczej świadczy o jej charakterze rolniczym,
podlegającym wyraźnej urbanizacji w paśmie centralnym gminy.
Obok miasta, wiodącymi jednostkami osadniczymi gminy są wsie Chwałkowo
Kościelne, Mchy, które z uwagi na potencjał demograficzny, społeczny i gospodarczy –
wspomagają m. Książ Wlkp. w organizacji życia społecznego i gospodarczego.
Jednostkami ważnymi, pełniącymi podstawową rolę w układzie osadniczym, są wsie
Chrząstowo, Konarzyce, Kołacin, Włościejewki, Zaborowo. Pełnią rolę podstawowych
ośrodków gospodarczo – obsługowych wobec swoich mieszkańców i mieszkańców
jednostek sąsiednich.
Pozostałe wsie są jednostkami elementarnymi, o podstawowych funkcjach produkcji
rolnej.
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Syntetyczna charakterystyka jednostek osadniczych pod względem potencjału
społecznego i gospodarczego

Cechy analizowane
Miasto i wsie sołeckie

Potencjał
demograficzny

Podmioty gospodarcze
Rolnicze

poza
rolnicze

Obiekty
usługowe

M. Książ Wlkp.
Brzóstownia
Chwałkowo
Kościelne
Chrząstowo
Gogolewo
Jarosławki
Kiełczynek
Kołacin
Konarzyce
Konarskie
Łężek
Ługi
Mchy
Radoszkowo I
Radoszkowo II
Sebastianowo
Sroczewo
Świączyn
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Włościejewice
Włościejewki
Zaborowo
Zakrzewo

Oznaczenia
najwyższa wartość cechy
duża wartość cechy
średnia wartość cechy
mała wartość cechy
brak cechy
Wszystkie

jednostki

osadnicze

gminy podlegają

i

podlegać

będą

nadal

demograficzno -społeczno - gospodarczym procesom rozwojowym, zróżnicowanym co do
skali i tempa rozwoju.
Poza uwarunkowaniami zewnętrznymi, wynikającymi z polityki społecznogospodarczej państwa, prowadzonej w skali kraju i województwa, wpływ na rozwojowe
procesy perspektywiczne poszczególnych jednostek osadniczych mają uwarunkowania
wewnętrzne, z których za najważniejsze uznaje się:
Procesy demograficzne – o zmiennej dynamice w ostatnich latach; charakteryzują się
spadkiem przyrostu naturalnego, osłabieniem migracji, koncentracją wzrostu ludności
gminy w głównej jednostce osadniczej – m. Książ Wlkp.
Istniejący potencjał społeczny i gospodarczy jednostek, który pośrednio określa rolę i
znaczenie poszczególnych jednostek. Predysponowane do dalszego dynamicznego
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rozwoju, oczywiście poza m. Książ Wlkp. są wyróżniające się jednostki o randze
ponad podstawowej i podstawowej. Są to wsie: Mchy, Chwałkowo Kościelne,
Chrząstowo, Konarzyce, Kołacin, Włościejewki, Zaborowo.
Siła ekonomiczna gminy, a zwłaszcza poziom dochodów gminy, uzależniają realizację
zadań własnych, a zwłaszcza zadań z zakresu wyposażenia gminy w infrastrukturę
techniczną.
Układ komunikacyjny gminy, położony w oddaleniu od głównych szlaków
wojewódzkich czy krajowych, wpływa pośrednio na rozwój jednostek; szczególne
predyspozycje do aktywnego rozwoju mają jednostki położone przy drodze
wojewódzkiej Śrem – Nowe Miasto, głównej strefie. Są to wsie Chrząstowo,
Konarzyce, Książ Wlkp., Radoszkowo.
Walory i zasoby środowiska przyrodniczego ukierunkowują rozwój jednostek
w oparciu o predyspozycje stref przyrodniczych
-

intensywny

rozwój

funkcji

rolniczych

w

jednostkach

osadniczych

położonych w wysokoefektywnej przestrzeni produkcji rolnej,
-

rozwój

aktywny

funkcji

wypoczynkowo-turystycznej

w

jednostkach

osadniczych, położonych w obszarach atrakcyjnych przyrodniczo – rejon jez.
Jarosławki, rejon wsi Włościejewki, strefa doliny Warty,
-

rozwój funkcji gospodarczych związanych z eksploatacją złóż surowców
w jednostkach położonych w sąsiedztwie obszarów zasobowych złóż,

-

rozwój zróżnicowanych funkcji rolniczych i działalności gospodarczej poza
rolniczej na obszarach bez jednoznacznych predyspozycji.
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.

Koncepcja rozwoju gminy

1.1.

Misja gminy i cele rozwoju

Podstawą sformułowania misji gminy t.j. zapisu obrazu gminy, jaki zamierza i
powinna uzyskać w wyniku zrównoważonego rozwoju, postrzegana jest następująco:

Gmina o pięknym krajobrazie i czystym środowisku, życzliwa i hojna dla
mieszkańców, otwarta i przyjazna dla osób przyjezdnych, atrakcyjna dla
inwestorów rozwijająca się z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego,
tradycj i środowiska przyrodniczego.

Celem strategicznym rozwoju gminy jest zapewnienie wyższego poziomu i jakości
życia, a w szczególności warunków socjalnych i zdrowotnych poprzez zapewnienie
wysokich parametrów zagospodarowania przestrzennego i zapewnienie wysokich
parametrów środowiskowych.

Za cele rozwoju przestrzennego i ekologicznego przyjmuje się:
-

ochrona unikatowych i charakterystycznych cech naturalnych środowiska
przyrodniczego

-

odtworzenie utraconych walorów środowiska przyrodniczego, ochrona i
umocnienie stanu środowiska przyrodniczego
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-

dostosowanie struktury gospodarczej gminy do jej warunków przyrodniczych
i warunków społeczno - ekonomicznych

-

wzmocnienie terenów rozwojowych i strategicznych dla wiodących funkcji
stymulujących rozwój gospodarczy gminy,

-

stworzenie warunków rozwoju aktywności gospodarczej, społecznej i
indywidualnej mieszkańców gminy na rzecz rozwoju rodziny, osiedla,
sołectwa, miasta i gminy.

1.2.

Struktura funkcjonalno – przestrzenna

Dla określenia zasad rozwoju gminy wprowadzono umowny podział przestrzeni
gminy na strefy funkcjonalno – przestrzenne, wydzielając pięć kategorii obszarów, dla
których wskazano stosowne formy ochrony, niezbędne działania związane z utrzymaniem
pożądanej kondycji tych obszarów oraz wskazano 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
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A – strefa intensywnego osadnictwa
Wydzielona została wzdłuż głównego szlaku komunikacyjnego gminy tj. drogi
wojewódzkiej .Śrem – Nowe Miasto przebiegającej przez cały obszar gminy, z zachodu na
wschód.
Strefa obejmuje tereny wysoce zainwestowane i predysponowane do intensywnego
rozwoju społeczno – gospodarczego.
W strefie tej położona jest główna jednostka osadnicza gminy – Książ Wlkp. wraz ze
strefą rozwojową oraz jednostki wiejskie rozmieszczone wzdłuż ciągu komunikacyjnego –
Chrząstowo, Zawory, Konarzyce, Radoszkowo.
Skoncentrowana jest tutaj większość pozarolniczego potencjału gospodarczego
gminy i potencjału demograficznego. Jest to strefa oddziaływująca swoją aktywnością na
cały obszar gminy. Strefa predysponowana do dalszego aktywnego i dynamicznego
rozwoju mieszkalnictwa, usług ponad podstawowych, obsługi podróżnych, zróżnicowanej
działalności gospodarczej pozarolniczej, około rolniczej oraz przemysłu rolno –
spożywczego.
Tutaj położone są strategiczne tereny rozwojowe, stanowiące ofertę dla inwestorów z
zewnątrz tj. tereny skoncentrowanej działalności dla dużego i średniego biznesu oraz
tereny mieszkaniowo usługowe.
W wiodącej jednostce osadniczej mieście Książ Wlkp. predysponowanym, z racji
hierarchii i pełnionych funkcji, do silnych procesów urbanizacyjnych przewiduje się, że
równolegle z rozwojem przestrzennym powinien postępować rozwój jakościowy
przestrzeni miejskiej. Polegać on powinien na wzroście wyposażenia w usługi, w
urządzenia infrastruktury technicznej, modernizacji względnie rozbiórki substandardowej
zabudowy, modernizacji ulic, wzbogacania ogólnogminnego centrum usługowego,
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wykształceniu centrum wspomagającego, wprowadzenia atrakcyjnych ciągów usługowo –
spacerowych wokół rynku.

B - strefa rolnicza
Obejmuje znaczny areał rolniczy w południowo – wschodniej części gminy, łącznie
z wsiami: Chwałkowo Kościelne, Kołacin, Mchy, Brzóstownia, Radoszkowo. Strefę
rolniczą stanowi także enklawa terenu położona w środkowo – zachodniej części gminy.
obie jednostki rozdziela przestrzennie strefa rekreacyjno – leśna.
Strefa, z uwagi na duży areał gruntów rolnych wysokich klas jest predysponowana
do kontynuacji i wzmocnienia intensywnej funkcji rolniczej. Przewiduje się tutaj
wysokoefektywną produkcje rolną. Temu celowi winna służyć ochrona istniejących
struktur produkcyjno – przestrzennych oraz wdrażanie nowych form gospodarki rolnej i
przetwórstwa.
Ochrona istniejących struktur produkcyjno – przestrzennych powinna zmierzać w
kierunku wyłączenia z zabudowy obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a
jednocześnie krajobraz rolniczy i przestrzeń produkcyjna winny być systematycznie
wzbogacane działaniami pośrednimi. Ochrona i odtwarzanie zadrzewień przydrożnych,
śródpolnych

i

przywodnych,

zabiegi

przeciw

erozyjne,

zalesianie

gruntów

zdegradowanych i rolniczo nieprzydatnych – to kierunek pożądanych działań.
Funkcje osadnicze w poszczególnych jednostkach winny zabezpieczyć bieżące
i przyszłe potrzeby lokalnej społeczności. Przewidywany jest rozwój przestrzenny do skali
umożliwiającej obsługę dynamicznie rozwijającej się funkcji rolniczej, a także podjęcie
funkcji odpowiadających nowym wyzwaniom – wielofunkcyjnemu rozwojowi wsi.
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C - strefa rolniczo – leśna
Położona jest w atrakcyjnej północnej części gminy pomiędzy naturalną północną
granicą gminy tj. rzeką Wartą, a od południa, wydzielającą się w przestrzeni strefą
intensywnego osadnictwa. Strefa stanowi fragment Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej
i charakteryzuje się atrakcyjnym krajobrazem. Obejmuje łęgi nadwarciańskie, starorzecza,
zespoły polno –łąkowe i leśno – łąkowe tworząc mozaikowy krajobraz rolniczo – leśny.
Strefa predysponowana do ochrony i wzbogacenia atrakcyjnego krajobrazu i
bogatego środowiska przyrodniczego.
Wskazana jest kontynuacja dotychczasowej produkcyjnej funkcji rolniczej, a
zwłaszcza jej rozwój w kierunku produkcji żywności ekologicznej. Sprzyjają temu
naturalne walory produkcyjne strefy – oddalenie od trasy komunikacyjnej, urozmaicona
przestrzeń produkcyjna, poprzecinana kompleksami leśnymi. Z uwagi na ochronny
charakter lasów, wskazane jest prowadzenie ekologicznego kierunku gospodarki leśnej –
traktowania dużych zespołów leśnych jako najważniejszego składnika równowagi
ekologicznej w biosferze oraz niezbędnego zaplecza środowiska przyrodniczego dla
rekreacji.
Jednocześnie przejawiać się powinien także w ochronie drzewostanów najstarszych
i najcenniejszych ekologicznie, wyeliminowaniu zrębów zupełnych, przebudowie
monokultur.
Strefa predysponowana do rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej. Posiada
możliwości przyjęcia zróżnicowanych form zagospodarowania wypoczynkowego, a
penetracja turystyczna w obszarze strefy winna być ukierunkowana.
Postulowana kontynuacja rozwoju wiejskich jednostek osadniczych Łężka,
Sroczewa, Zaborowa, Gogolewa i Świączyna powinna przebiegać na miarę skali jednostki,
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w powiązaniu z rozwojem funkcji rolniczej wraz z uzupełniającymi funkcjami
rekreacyjnymi i usługowymi oraz aktywizacji gospodarczej zwłaszcza okołorolniczej.

D - strefa rekreacyjno – rolnicza
Położona w południowo – zachodniej części gminy, o dużych walorach
przyrodniczo – krajobrazowych obejmuje teren położony w najbliższym otoczeniu jeziora
Jarosławskiego
i wyróżniający się znaczny kompleks lasów włościejewskich, oraz kompleks leśny
otaczający wsie Włościejewki – Ługi.
Atrakcyjna krajobrazowo strefa obejmuje obok dużych zespołów leśnych, rozłogi
rolne i połacie łąkowe, stanowiące zaplecze produkcyjne wsi Jarosławki, Konarskie,
Międzybórz, Włościejewki, Włościejewice, Ługi. Tereny rolne strefy predysponowane są
do kontynuacji, aktywizacji i rozwoju rolnictwa.
Natomiast rekreacyjne predyspozycje strefy, wyrażające się bogatym potencjałem
przyrodniczo – krajobrazowym i istniejącym zainwestowaniem wypoczynkowym,
przesądzają o perspektywicznym kierunki zagospodarowania. Strefa przewidywana jest do
kontynuowania funkcji rekreacyjnej i jej wzbogacania z zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju.
Szczególnej uwagi wymaga otoczenie jeziora Jarosławskiego, jedynego zbiornika
wodnego gminy o funkcji rekreacyjnej. Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach
rekreacyjnych otaczających jezioro oraz zachowanie nasycenia turystycznego rejonu
proporcjonalnie do chłonności turystycznej, to główne wyzwania rozwojowe dla strefy.
Istotnym zadaniem dla dalszego rozwoju tej strefy jest ochrona i odnawianie
krajobrazu poprzez właściwe kształtowanie systemu zieleni, ochrona, rekonstrukcja i
wzbogacenie stosunków wodnych.
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Jednostki osadnicze położone w strefie, obok pełnienia funkcji rolniczych,
przewidywane są do podjęcia funkcji agroturystycznych, a także funkcji pozarolniczych,
umożliwiających poprawę bytu mieszkańców.

E - strefa łąkowo – polna
Obejmuje południową, skrajną część gminy. Stanowi fragment pradoliny Obry,
z charakterystycznym krajobrazem łęgowym z enklawami łąk i pól.
Strefa jest predysponowana nadal do pełnienia swej ekologicznej funkcji.
Gospodarcze wykorzystanie łąk i pól ma znaczenie marginalne.

1.3.

Funkcja gminy

W oparciu o potencjał środowiska przyrodniczego, zasoby społeczne i tereny
rozwojowe określa się rozwojowe funkcje gminy:
- intensywną produkcję rolną i rolnictwo ekologiczne
- zróżnicowaną działalność gospodarczą
- wypoczynek i turystykę
- mieszkalnictwo.

Intensywna produkcja rolna oraz rolnictwo ekologiczne:
Na całym obszarze gminy, a zwłaszcza poza terenami przeznaczonymi pod rozwój
przestrzenny jednostek osadniczych i terenami wskazanymi pod rozwój funkcji
aktywizujących gminę, przewiduje się kontynuację, a następnie rozwój produkcji rolnej.
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Terenem predysponowanym do intensyfikacji funkcji produkcji rolnej jest
południowo – wschodni obszar gminy, obejmujący rolniczą przestrzeń produkcyjną
najwyższej jakości.

W północnej części gminy, w krajobrazie łąkowo-leśno – polnym wskazane jest
preferowanie

nowoczesnego

rolnictwa

z

dużym

udziałem

produkcji

żywności

ekologicznej.
Produkcja żywności ekologicznej to nowy i najbardziej odpowiedni kierunek
produkcji rolniczej w gminie, która posiada czyste środowisko i w związku z tym ma
predyspozycje dla rozwoju tej specjalizacji.

Oprócz kontynuacji wielokierunkowego profilu dotychczasowej produkcji rolnej,
należy preferować kierunki zapomniane: sadownictwo, plantacje krzewów jagodowych,
uprawę ziół, roślin dawnych kultur oraz rozwijać hodowlę pszczół towarzyszącą rolnictwu
ekologicznemu.
Należy także rozwinąć przetwórstwo rolnicze na bazie rolnictwa ekologicznego.

Koniecznym jest wzbogacenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w zadrzewienia
śródpolne, przydrożne i przywodne celem poprawy potencjału przestrzeni rolnej.

Zróżnicowana działalność gospodarcza.
Na obszarze miasta i terenach wiejskich przewiduje się rozwój działalności
gospodarczej o zróżnicowanym charakterze branżowo – produkcyjnym, wytwórczym,
usługowym, obsługowo – naprawczym.
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Oczywiście należy kontynuować wszelkie dotychczasowe branże gospodarcze, a
przede wszystkim wprowadzać nowe kierunki i dziedziny z wykorzystaniem miejscowych
surowców m.in. pieski, iły ceramiczne.
Szczególnie wskazany jest rozwój działalności o charakterze około rolniczym, t.j.
działalności

związanej

z

obsługą

rolnictwa,

przetwórstwem

płodów

rolnych,

magazynowaniem i zbytem.

Odpowiadając na zachodzące przemiany w życiu społecznym i gospodarczym na
wsi, oraz mając na uwadze kierunek nowych przemian, studium przedstawia nowe
możliwości rozwoju przestrzennego aktywizacji gospodarczej na terenie gminy.

Mając na względzie preferowany trend w kierunku rozwoju wielofunkcyjnej wsi –
stwarza

się

przestrzenne

możliwości

rozwojowe

dla

pozarolniczej

aktywności

gospodarczej jednostek osadniczych.
Umożliwia się rozwój aktywności gospodarczej o charakterze drobnej działalności
małego i średniego biznesu oraz aktywność dużego biznesu. Działalność gospodarcza
powinna się rozwijać z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla środowiska
przyrodniczego i bezkolizyjności dla środowiska społecznego.

Wypoczynek i turystyka
Funkcja wypoczynkowo – turystyczna ma duże znaczenie dla perspektywicznego
rozwoju gminy i wzrostu jej aktywności.
Walory środowiska przyrodniczego i atrakcyjny krajobraz gminy umożliwiają dalszy
rozwój funkcji wypoczynkowo – turystycznej. Szczególnie predysponowana do rozwoju
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jest północna, nadwarciańska część gminy, otoczenie jeziora Jarosławki oraz otoczenie wsi
Włościejewki.
Na

terenach

predysponowanych

przewiduje

się

wzrost

zagospodarowania

związanego z wypoczynkiem świątecznym i pobytowym w nawiązaniu do istniejącego
zagospodarowania i nowych, zidentyfikowanych możliwości.
Z innych form aktywnego wypoczynku przewiduje się rozwój turystyki pieszej,
rowerowej i konnej w powiązaniu z sąsiadującymi z gminą atrakcyjnymi terenami
nadwarciańskimi gminy Śrem i Nowe Miasto oraz atrakcyjnymi krajobrazowo terenami
gminy Dolsk.
Ponadto przewiduje się rozwój turystyki wodnej na rzece Warcie.

Mieszkalnictwo i usługi
Funkcja mieszkaniowa to również rozwojowa funkcja gminy, która także może być
podstawą budowania dobrobytu w gminie.
Rozwój mieszkalnictwa, a zwłaszcza zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
uznaje się za jeden z ważnych kierunków rozwoju gminy.
W Studium wyznaczono bogatą ofertę przestrzenną, która służyć będzie
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ludności gminy, a także stanowić będzie ofertę dla
zainteresowanych z zewnątrz.
Przewiduje się możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej o różnym charakterze
i formach organizacyjnych, architektonicznych i zróżnicowanym stopniu intensywności.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozwijać się będzie przede wszystkim na
nowo wyznaczonych terenach rozwojowych miasta i terenach wiejskich – w strefie
największej aktywności osiedleńczej, rozciągającej się wzdłuż drogi wojewódzkiej,
głównej osi komunikacyjnej gminy.
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Funkcja usługowa to perspektywiczna, rozwojowa funkcja, która przyczynić się
może do wzrostu aktywności i dynamizmu gminy w procesach rozwojowych.
Przewiduje się przede wszystkim umocnienie i wzbogacenie istniejących centrów
usługowych na terenie gminy. Konieczny jest dalszy rozwój historycznie ukształtowanego
ogólnogminnego centrum na terenie miasta Książ Wlkp., a konkretnie wokół Rynku i
uliczek przylegających oraz wzbogacenie drugiego centrum kształtującego się, o
charakterze administracyjno-usługowym.
Zakłada się, na terenie wiodących jednostek osadniczych we Mchach i Chwałkowie
Kościelnym, umacnianie istniejących centrów usługowych o charakterze ponadlokalnycm.
Ponadto wskazany jest rozwój usług związanych z obsługą podróżnych i obsługą
techniczną pojazdów w jednostkach położonych przy drodze wojewódzkiej – we wsiach
Chrząstowo, Konarzyce, Konarskie, Kiełczyn, Radoszkowo.
Natomiast w pozostałych jednostkach osadniczych konieczny jest rozwój usług na
skalę odpowiadającą potrzebom.

2. Kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

2.1. Ogólne zasady gospodarowania
W kształtowaniu struktury przyrodniczo-funkcjonalnej gminy przyjęto zasadę
ekorozwoju

gospodarczego

polegającą

na

zachowaniu

podstawowych

zasobów

środowiska:
zapewnienie

ładu

przestrzennego

poprzez

dostosowanie

zabudowy

mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej do wymogów krajobrazu,
nie dopuszczenie do lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, która
w istotny sposób mogłaby wpłynąć na degradację środowiska przyrodniczego,
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wprowadzenie działalności produkcyjnej przyjaznej środowisku opartej
o nowoczesne technologie proekologiczne także ekologicznego rolnictwa,
ochrona małych zbiorników wodnych i cieków przed zanieczyszczeniem,
szczególnie wyeliminowanie wymywania do wód powierzchniowych nawozów i środków
ochrony roślin poprzez wprowadzanie barier bio-geo-chemicznych z odpowiednio
zagospodarowanymi i dostosowanymi do siedliska pasami zadrzewień wzdłuż dolin
rzecznych, wyeliminowanie zrzutów ścieków bytowo-gospodarczych i uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej,
rekultywację i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych, wyrobisk po
eksploatacji piasku,
ochronę zwartych kompleksów rolniczych przed zmianą na cele nie rolnicze,
ochronę różnorodności biologicznej flory i fauny, powierzchni biologicznie
czynnej; lasów, wysp leśnych, zadrzewień, łąk rzek i drobnych cieków, oczek wodnych,
starorzeczy, obszarów zabagnionych i zatorfionych.

2.2. Kształtowanie systemu ekologicznego gminy
Ochrona przyrody jest częścią polityki przestrzennej i ekologicznej gminy.
W

kontekście

zagospodarowania

idei

ekorozwoju

przestrzennego

gminy

gospodarczego

oraz

szczególnie

ważne

założeń
jest

polityki

zachowanie

podstawowych walorów środowiska poprzez:
a) ochronę

i

decydującym

zachowanie
znaczeniu

obszarów
dla

przyrodniczo

utrzymania

najcenniejszych

równowagi

ekologicznej

o
-

szczególnie fragmentu Pradoliny Warciańsko - Odrzańskiej w zachodniej
części

gminy, predysponowanego do włączenia w obręb

Zespołu

Przyrodniczo - Krajobrazowego “Łęgi Mechlińskie” położonego w sąsiedniej
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gminie Śrem, “bramę lodowcową” Włościejewki - Kiełczynek oraz zalesiony
“dwudzielny stożek sandrowy”,
b) uznanie za nienaruszalne zwartych kompleksów leśnych szczególnie w
okolicach Włościejewek, Włościejewic, oraz lasów w dolinie Warty,
ekosystemów dolin rzecznych Kanału Obry, Kanału z Książa, Kanału
Granicznego, drobniejszych rzek, cieków oraz rowów melioracyjnych,
c) ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem,
d) ochronę wód podziemnych przed nadmierna eksploatacją i skażeniem,
e) zabezpieczenie obszarów dla produkcji zdrowej żywności, nienaruszenie
zwartych obszarów gruntów ornych o wysokiej produkcji roślinnej,
szczególnie w południowej części gminy.

2. 3. Ochrona i kształtowanie środowiska

W zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego gminy szczególnie
ważne jest zachowanie podstawowych zasobów środowiska poprzez:
-

racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi bez naruszenia równowagi
środowiska,

-

zachowanie i ochronę w krajobrazie tych elementów, które są

jego

największymi walorami,
-

wskazanie możliwości uniknięcia kolizji między zagospodarowaniem
przestrzennym a warunkami przyrodniczymi i ochroną środowiska,

-

zapewnienie ciągłości ekologicznego systemu obszarów chronionych.
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W celu zabezpieczenia równowagi ekologicznej oraz zachowania najcenniejszych
przyrodniczo i krajobrazowo terenów proponuje się następujące kierunki działań:

1) w zakresie obszarów chronionych - na podstawie przepisów szczególnych
a) zachowanie na obszarze gminy następujących form przyrody podlegających ochronie:
-

pomników przyrody; w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
znajdują się: pomniki przyrody ożywionej - 5 pojedynczych okazów drzew, 2
grupy drzew,1 aleja świerkowa oraz 1 pomnik przyrody nieożywionej (głaz
narzutowy) (ustawa z dnia 16 października 91 r. 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody Dz.U. nr 14, poz 492 Dz. U. nr 92, poz. 880); obowiązuje
zakaz wycinania, niszczenia lub uszkodzenia drzew, zrywania kwiatów,
owoców i liści, zanieczyszczania terenu, wzniecania ognia w pobliżu drzew,
umieszczania tablic i innych znaków,

-

parków dworskich objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
do rejestru

zabytkowych parków wpisano 2 z 10 istniejących obiektów

parkowych (ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach
Dz.U. nr 110 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami), 4 uznano za
parki wiejskie podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia
1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska; parki wymagają konserwacji,
pielęgnacji: zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych oraz niszczenia
elementów kompozycyjnych, konieczność uwzględnienia w zagospodarowaniu
stref ochrony ekologicznej – zakaz lokalizacji obiektów zagrażających
czystości wód, powietrza, stanu sanitarnego zieleni oraz powodujących
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pogorszenie walorów estetyczno – krajobrazowych i niszczących kompozycję
całego układu zabytkowego w odniesieniu do parków zabytkowych,
lasów ochronnych - (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz.U. Nr 101,

-

poz. 444 Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435, z późn. zm.); obejmują one
część lasów Nadleśnictwa Jarocin, obręb Klęka oraz Nadleśnictwa Piaski obręb
Książ, w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej występują w północno-zachodniej
części, ponadto w rejonie Łężek – Chrząstowa, Sroczewa, Zaborowa,
Zaworów, Gogolewa, Świączyna; otaczają rynnę jez. Jarosławskiego oraz
kompleksy leśne południowo-zachodniej części gminy; zagospodarowanie
lasów ochronnych powinno być prowadzone pod kątem ciągłego pełnienia
przez nie funkcji retencyjnej gleb leśnych, zadania wodochronne najlepiej
spełniają drzewostany mieszane jedno i dwupiętrowe, z dobrze rozwiniętą
warstwą krzewów i roślin zielonych oraz drzewostany wielopiętrowe.

b) objęcie ochroną prawną:
utworzenie obszarów chronionego krajobrazu :



Dolina Środkowej Warty - fragmentu pradoliny Warszawsko - Berlińskiej z
najcenniejszymi przyrodniczo i krajobrazowo

terenami wskazującymi na

wyjątkowość florystyczną obszarów nad Wartą – (korytarz ekologiczny o
znaczeniu krajowym - śremski Warty nr 27k ECONET - POLSKA); zakaz
lokalizacji obiektów uciążliwych i agresywnych dla środowiska i krajobrazu,
możliwość lokalizacji ekstensywnych form zainwestowania związanego z
wypoczynkiem, turystyką,
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rejon Włościejewek („brama lodowcowa”) obejmujący centralną część
gminy, teren o dużej wartości ekologicznej i krajobrazowej, połączonej z
wartościami turystycznymi,



rynna lodowcowa z jez. Jarosławskim położona w zachodniej części
gminy



zalesiony dwudzielny stożek sandrowy. ze zwartymi kompleksami
leśnymi występujący w południowo - zachodniej części gminy,

utworzenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego



włączenie zachodniej części gminy położonej w pradolinie Warciańsko Obrzańskiej w obręb Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego “Łęgi
Mechlińskie” (uznanego w gminie Śrem), którego największymi walorami są
obok siedlisk łęgów wierzbowo – topolowych również starorzecza Warty
oraz ostoja ptaków wodnych i błotnych o znaczeniu regionalnym,



fragmentu głównego zbiornika wód podziemnych Pradoliny Warszawsko –
Berlińskiej (GZWP nr 150) wymagającego ochrony w skali kraju – ONO –
obszar najwyższej ochrony.

2) w zakresie terenów zielonych
a)

zachowanie istniejących lasów, szczególnie wysp leśnych i leśnych pasów
śródpolnych położonych poza obszarami wskazanymi do objęcia ochroną prawną,
o znaczeniu biocenotycznym, klimatycznym, gospodarczym i estetycznym;
ochrona wysp leśnych powinna polegać na zakazie ich niszczenia,

b)

zachowanie ciągów ekologicznych (korytarzy ekologicznych) dolin rzecznych i
wododziałowych

jako

lokalnego

systemu

powiązań

przyrodniczych,
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zapewniających równowagę w środowisku, pozostawiając jednocześnie otwarte
doliny cieków, które spełniają rolę naturalnych dróg przewietrzania gminy
(doliny Kanału Obry, Kanału z Książa, Kanału Granicznego oraz mniejszych
cieków),
c)

sukcesywne wprowadzanie zalesień

słabych użytków rolnych i gruntów

zagrożonych erozją - dla uzyskania ciągłości przestrzennej obszarów leśnych,
poprawienie kształtu kompleksu leśnego, łączenie “wysp leśnych” położonych
blisko siebie. Proponuje się zalesienia głównie w pradolinie Warciańsko –
Odrzańskiej w rejonie wsi: Łęzek, Zawory, Zaborowo, Zakrzewice, Gogolewo,
Kiełczynek, ponadto w rejonie rynny Jarosławskiej – w Międzyborzu oraz na
gruntach wsi Włościejewki, Radoszkowo, Brzóstownia, Chwałkowo Kościelne.

Zagadnieniu zalesień poświęcone zostało odrębne pilotażowe opracowanie
koncepcyjne w skali byłego woj. poznańskiego, obejmujące cały obszar gminy Książ
Wlkp.
W opracowaniu pt. „Granica rolno – leśna” dla gminy Książ Wlkp. wykonanym
przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu w 1995 r. wraz z
aneksem z 1996 r. przedstawiono koncepcję zagospodarowania dotyczącą wprowadzenia
granicy rolno-leśnej. Do zalesień zaproponowano grunty orne najsłabsze VI klasy,
częściowo V klasy, nieużytki oraz łąki. W większości wyznaczenie granicy rolno – leśnej
dla poszczególnych wsi obejmowało zalesienia znacznych powierzchni gruntów
marginalnych dla rolnictwa, najczęściej VI klasy, natomiast w mniejszym stopniu odnosiło
się do wyrównania granicy rolno – leśnej. Przykładem są propozycje zalesień gruntów wsi:
Włościejewice, Ługi, Kiełczynek, Konarzyce, Radoszkowo, Gogolewo, Zakrzewice,
Łężek, Zaborowo.
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Zastrzeżenia budzi propozycja wprowadzenia zalesień łąk śródleśnych, łąk
położonych w obrębie starorzeczy, drobnych cieków oraz gruntów ornych na terenach wsi
Zakrzewice, Świączyń, Sroczewo, Chrząstowo, Gogolewo, Włościejewki, Kołacin,
Zaborowo.
Aneks „Granicy rolno – leśnej” prezentuje wykaz gruntów przewidzianych do
zalesienia w pierwszej kolejności, uzgodnionych z właścicielami. Według tej pracy do
zalesienia zaproponowano łącznie 30,52 ha gruntów ornych położonych w następujących
miejscowościach: Chrząstowo, Gogolewo, Konarzyce, Radoszkowo, Sroczewo, Świączyń,
Włościejewki, Zakrzewice, Książ Wlkp.
Uzgodnione z właścicielami gruntów rolnych enklawy przeznaczone do zalesienia
przedstawione zostały na mapie w skali 1 : 10 000 pt. Uwarunkowania przyrodnicze.
Jednocześnie w roku 1998 przedmiotowe grunty zostały objęte opracowaniem
planistycznym zmianą planu i Uchwałą Nr XXVII/239/98 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 8.06.1998 r. wprowadzone do obowiązującego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp.
Poprzez zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Książ Wlkp. ustalone zostało przeznaczenie planistyczne przedmiotowych gruntów na cele
zalesień.
Zaprezentowana w powyższych opracowaniach propozycja użytkowania gruntów
marginalnych poprzez wprowadzenie granicy rolno – leśnej może być jedną z rozwiązania
kwestii ochrony gruntów nieprzydatnych dla produkcji rolniczej. Jest to koncepcja dość
radykalnego powiększenia powierzchni leśnej gminy. Koncepcja „Granica rolno – leśna”
stanowić powinna materiał analityczny, który może być wykorzystywany w sposób
bardziej umiarkowany w zależności od bieżących potrzeb i polityki przestrzennej gminy.
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a)

ochronę i pielęgnację istniejących zadrzewień przydrożnych, przywodnych i
śródpolnych; szczególną troską należy objąć zieleń łęgową i łąkową dla zachowania
różnorodności biologicznej,

b)

uzupełnienie zadrzewień o charakterze ekologicznym i krajobrazowym oraz wodo-.
glebo- i wiatrochronnym poprzez wprowadzenie zadrzewień kępowych i punktowych
na granicy użytkowania pomiędzy polem i łąka, w pobliżu oczek wodnych itp. oraz
zadrzewień pasowych - śródpolnych i zadrzewień rzędowych - wzdłuż dróg.
Stworzenie gminnego systemu zadrzewień ma na celu przywrócenie równowagi
ekologicznej, poprawę warunków przyrodniczych dla produkcji rolnej i podniesienie
wartości wizualnej krajobrazu rolniczego;

3) w zakresie rolnictwa i ochrony gleb:
a)

zachowanie i ochrona obszarów gleb o wysokich klasach bonitacyjnych (II - III kl.),
zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DZ.
U. Nr 16, poz. 78 z 1995r. tekst jednolity Dz. U. nr 121, poz. 1266 2004 r. z
późn. zm.). Dobre gleby stwarzają korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa,
szczególnie w rejonie Książa, Brzóstowni, Mchów, Sebastianowa, Chwałkowa
Kościelnego, Jarosławek, Chrustowa,

b)

ochronę trwałych użytków zielonych w celu zachowania ich powierzchni oraz
wykorzystanie możliwości przekształcenia 9 kompleksu zbożowo-pastewnego
słabego, gleb murszowych i mad w pastwiska i użytki zielone szczególnie na obszarze
pradoliny w rejonie wsi :Łężek, Zawory, Konarzyce,

c)

ochronę bagien i torfowisk zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
oraz ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska
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4) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:
a) zwiększenie zasobów wodnych w gminie poprzez działania w zakresie małej
retencji oraz regulacji odpływu; program małej retencji w gminie obejmuje:
-

zachowanie i konserwację urządzeń piętrzących na Kanale z Książa, Kanale
Kościańskim Obry,

-

budowę, odbudowę i modernizację małych zbiorników wodnych między
innymi we

wsiach Chwałkowo Kościelne, Mchy, Sebastianowo, Kołacin i

Łężek, Włościejewice
-

budowę zbiorników wodnych dolinowych “Konarskie” w centrum gminy
wskutek przegrodzenia doliny wzdłuż nasypu toru kolejowego Śrem –
Jarocin po prawej stronie stacji kolejowej Konarskie i zbiornika “Książ” na
Kanale z Książa, na południowy wschód od granicy miasta.

b) ochronę i zachowanie oczek wodnych, torfowisk i starorzeczy (szczególnie w
pradolinie

Warszawsko

-

Berlińskiej)

jako

naturalnych

zbiorników

retencjonowania wody,
c) w zakresie ochrony wód w zlewniach istnieją silne tendencje do tworzenia
porozumień międzygminnych. Gmina znajduje się w związku 26 gmin
wchodzących w skład
6 powiatów, które objęte są programem w zakresie kanalizacji sanitarnej i
oczyszczania ścieków na terenie obejmującym część zlewni rzeki Warty
powyżej powierzchniowego ujęcia wody pitnej dla miasta Poznania
d) ochronę zbiornika pradoliny Warszawsko – Berlińskiej (Warciańsko –
Odrzańskiej). Fragment zbiornika pradoliny Warszawsko – Berlińskiej
stanowi obszar predysponowany dla zaopatrzenia w wodę miast położonych
na obszarach wysoczyznowych: Wrześni, Środy, Książa Wlkp.
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Pradolina Warszawsko – Berlińska uznana za główny zbiornik wód podziemnych
(GZWP nr 150) w skali kraju wymaga szczególnej ochrony jako zbiornik odkryty z
wypełniającymi go piaszczysto – żwirowymi utworami. Zbiornik ten należy do najbardziej
narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń antropogenicznych. Dla obszarów
ochronnych zbiornika przewiduje się ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym
dotyczące lokalizacji najbardziej uciążliwych obiektów, między innymi:
-

przeróbki odpadów radioaktywnych,

-

uciążliwego przemysłu,

-

elektrowni na paliwa stałe,

-

składowisk odpadów przemysłowych,

-

baz magazynów substancji niebezpiecznych

W stosunku do całego zbiornika działania obejmują:
-

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej okolicznych wsi, zwłaszcza
w strefie ONO obszaru najwyższej ochrony,

-

stosowania racjonalnego nawożenia gruntów ornych,

-

utrzymania areału powierzchni leśnych,

-

zakazu dzikiego składowania odpadów i nieczystości.

a) ochronę

zbiornika

mioceńskiego

(fragmentu

użytkowego

zbiornika

wodonośnego Wielkopolski) zawierającego zasoby o korzystnej i trwałej
jakości, który należy traktować jako perspektywiczne źródło wód do picia.
Zbiornik zabezpieczony jest przed wpływami atropogenicznymi znacznej
miąższości glinami zwałowymi czwartorzędu oraz iłami poznańskimi,
charakteryzuje się niewielką zasobnością. Ochrona tego zbiornika powinna
polegać na wprowadzeniu ograniczeń w wykorzystaniu tych wód przez
przemysł i rolnictwo.
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5. w zakresie przeobrażeń środowiska przyrodniczego gminy:
a) prowadzenie eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie wsi Włościejewice,
Kiełczynek i Konarzyce oraz ukierunkowanie docelowo rekultywacji na
zagospodarowanie wypoczynkowo-turystyczne,
b) rekultywację istniejących na terenie gminy punktów okresowej eksploatacji
piasku i żwiru,
c) ochronę powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń
pochodzących
z rozproszonych źródeł punktowych, takich jak: paleniska domowe, lokalne
kotłownie komunalne (wprowadzenie ogrzewania gazowego, olejowego lub
elektrycznego)
d) przeciwdziałanie

hałasowi

występującemu

wzdłuż

głównych

tras

komunikacyjnych poprzez:
-

izolowanie dróg od terenów mieszkaniowych pasami zieleni wielopiętrowej
(zimozielonej)

-

wprowadzanie ekranów akustycznych, instalowanie w budynkach okien
o zwiększonej izolacyjności,

-

osłanianie osiedli, wsi i pojedynczych zabudowań przed niekorzystnym
oddziaływaniem

zakładów

rzemieślniczych,

obiektów

gospodarki

hodowlanej,
e) poprawę jakości wód powierzchniowych poprzez:
-

budowę wiejskich oczyszczalni ścieków,

-

właściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin,
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-

ochronę zieleni wysokiej i niskiej

spełniającej role filtra biologicznego

wzdłuż rzek Kanału Obry, Kanału z Książa, Kanału Granicznego i
mniejszych dopływów,
f) prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.
Stałe odpady komunalne składowane są na terenie czynnego, urządzonego
wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Włościejewki.

3.Ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego

3.1. Wartości i zasoby środowiska kulturowego.

Zasoby dziedzictwa kulturowego są nieodzownym elementem krajobrazowym,
kompozycyjnym, architektonicznym i osadniczym gminy.
Obszar gminy a zwłaszcza miasta Książ Wlkp., odznacza się wysokimi walorami
historyczno – kulturowymi, które podnoszą jego rangę, nadając indywidualności gminie.
Na obszarze gminy Książ znajduje się niewiele rozproszonych w poszczególnych
miejscowościach obiektów budownictwa gospodarskiego i sakralnego z różnych okresów,
o różnych wartościach historycznych i archeologicznych.
-

Występują tu bardzo interesujące zespoły dworskie we wsiach: Brzóstownia,
Chrząstowo, Chwałkowo Kościelne, Jarosławki, Konarskie i Zawory.

-

Dwory we wsiach Gogolewo, Włościejewki, Zaborowo oraz pałac we wsi
Mchy wpisane są do rejestru zabytków – stanowią więc obszary prawnej
ochrony konserwatorskiej dziedzictwa kultury materialnej. W rejestrze
zabytków znajdują się również wszystkie występujące na obszarze gminy
kościoły parafialne – w Książu Wlkp., Chwałkowie Kościelnym, Gogolewie,
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Mchach i Włościejewkach oraz dwa spichlerze – w Chwałkowie Kościelnym
i Mchach, a także grodzisko stożkowe we Włościejewkach i parki
krajobrazowe w Mchach, Włościejewkach i Zaborowie.
-

Szczególnie wyróżnić należy zespół architektury miejskiej Książa. Zabytkowy
układ urbanistyczny swym zasięgiem obejmuje obszar, w którym występują
obiekty ujęte w rejestrze zabytków oraz te, które objęte są ochroną
konserwatorską.

-

Konserwatorski spis obiektów architektury i budownictwa obejmuje na
terenie miasta i gminy Książ Wlkp. ok. 220 obiektów. Część najliczniejszą
(ok. 160 obiektów) stanowią domy mieszkalne, mniejszą zabudowania
gospodarcze, budynki użyteczności publicznej i sakralne oraz zabudowania
dworskie.

Całkowity wykaz w.w. obiektów obejmuje: 127 pozycji położonych na obszarze
miasta Książ Wlkp. oraz na obszarze wsi Chwałkowo Kościelne – 15 pozycji, wsi
Zaborowo 12 pozycji, wsi Mchy 11 pozycji oraz 1-6 pozycji na obszarach pozostałych wsi.

Ochronie konserwatorskiej podlegają także stanowiska archeologiczne – wg
Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego znanych jest dotychczas ok. 390 stanowisk, z
czego 211 stanowisk rozpoznanych i opracowanych.
Wśród 211 opracowanych stanowisk:
-

17 uznano za stanowiska o dużej wartości poznawczej,

-

22 uznano za stanowiska o średniej wartości poznawczej,

-

172 stanowiska zakwalifikowano jako posiadające małą wartość poznawczą.
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Wykazy szczegółowe obiektów zabytkowych zamieszczone zostały w II części
niniejszego Studium w punkcie 3.2. pt. Zasoby środowiska kulturowego.
Obszary i obiekty objęte opieką i podlegające ochronie konserwatorskiej
przedstawione zostały na mapie w skali 1 : 10 000 pt.: Kultura materialna.
3.2. Ochrona i kształtowanie zasobów środowiska kulturowego.

Podstawową zasadą pozwalającą na zachowanie dóbr kultury dla przyszłych pokoleń
jest bezwzględne przestrzeganie prawa obowiązującego w tym zakresie, ujętego generalnie
w ustawie o ochronie dóbr kultury i muzeach z dnia 15.02.1962 r. (Dz. U. NR 10 poz 48 z
1962 r z późn. zm. i Dz. U. NR 56 poz 322 z 1990 r). w obecnie obowiązującej
Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zmianami).

Ochrona dziedzictwa kulturowego wymaga:
- dyscypliny przy zachowaniu prawnej ochrony zabytków,
- uwzględnienia wskazań konserwatorskich w indywidualnych decyzjach
określających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Założenia ochrony należy realizować stosując następujące zasady:
1. Wszelkie prace podejmowane przy obiektach zabytkowych, które mogą
wpłynąć na ich wygląd zewnętrzny muszą być uzgodnione z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. W odniesieniu do
obiektów wpisanych do rejestru zabytków w/wym wymóg należy rozszerzyć
o konieczność uzgadniania wszelkich prac remontowych dotyczących
samego obiektu jak i jego najbliższego otoczenia zgodnie z art. 3 Ustawy o
ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz 488, Dz. U. Nr 56, poz. 322 z
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1990r.) z obecnie obowiązującą Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z
późn. zmianami). Zmiany własnościowe dot. obiektów zabytkowych
wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytków.
2. Wszelkie prace i działania związane z obiektami znajdującymi się w spisie
zabytków, chronionymi planem zagospodarowania przestrzennego na terenie
miasta i gminy Książ Wlkp. mogą być podjęte po uprzednim zasięgnięciu
opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W obrębie
stref ochrony konserwatorskiej miasta i gminy Książ Wlkp., wymagane jest
konsultowanie z WWKZ wszelkich prac remontowych, instalacyjnych i
projektowych prowadzonych na ich obszarze.
3. Istotą przekształceń obszarów zurbanizowanych na obszarze gminy Książ
Wlkp. winno być zachowane właściwej skali zabudowy. Ważnym elementem
ochrony dziedzictwa kulturowego winna być również ochrona krajobrazu i
przestrzeni (ekspozycji obiektów zabytkowych).

Utrwalenie dotychczasowych form przestrzennych realizować należy przez:
-

zachowanie

historycznego

układu

przestrzennego

miasta

Książa

Wlkp.(gabarytów, pierzei, ulic) wpisanego do rejestru zabytków W.K.Z.,
-

rewaloryzację

i

rehabilitację

obiektów

i

zespołów

zagrożonych

dekapitalizacją,
-

eliminowanie funkcji niezgodnych z urbanistycznym układem staromiejskim
(eliminacja ruchu tranzytowego w mieście),

97

-

uwzględnienie śladów osadnictwa oraz zasobów archeologicznych na
terenach wyznaczonych pod zabudowę lub w ich sąsiedztwie poprzez
prowadzenie wszelkich prac ziemnych w obrębie śladów przeszłości
historycznej pod nadzorem archeologicznym – Konserwatora Zabytków
Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

4.

Inne wskazania:
chronić

-

należy

układy

przestrzenne

dawnych

ośrodków

gospodarki

wielkotowarowej (dwór, park, podwórze z zabudową gospodarczą i
produkcyjną)
-

chronić należy układy przestrzenne zespołów kościelnych,

-

sukcesywnie dążyć do realizacji ustalonych ogólnych wytycznych dla parków,
które zostały określone w opracowaniu Pracowni Architektonicznej ARPU w
1992 r.,
kierunki rozwoju przestrzennego poszczególnych wsi wymagają każdorazowo

-

wnikliwej oceny i analizy pod kątem ewentualnych konsekwencji, jakie mogą
spowodować w środowisku kulturowym i krajobrazie gminy.

-

szczególną troską należy otoczyć miejsca pamięci narodowej i nieczynne

cmentarze poprzez: sprzątanie ich otoczenia, odnawianie tablic informacyjnych,
remonty dróg dojazdowych itp., a w odniesieniu do obiektów zabytkowych,
których Urząd Miejski nie jest właścicielem – wymusić (odpowiednimi
przepisami prawa lokalowego i nadzorem nad ich realizacją) przynajmniej
utrzymanie porządku i czystości w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
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4. Układ osadniczy i tereny rozwojowe
4.1. Układ osadniczy
Biorąc pod uwagę potencjał demograficzny i społeczno-gospodarczy, dotychczasowe
trendy rozwojowe, predyspozycje przestrzenne poszczególnych jednostek określa się
systematykę jednostek osadniczych pod kątem wzrostu i rozwoju jakościowego.
Wszystkie jednostki osadnicze uznaje się za rozwojowe na miarę skali i
potencjalnych możliwości społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
Perspektywiczny układ jednostek osadniczych nawiązuje do wydzielonych na terenie
gminy stref funkcjonalno – przestrzenno - krajobrazowych. Główną jednostkę osadniczą
gminy stanowi miasto Książ Wlkp. wraz ze strefą rozwojową, która przenika na tereny wsi
otaczających. Jest to strefa dynamicznego rozwoju, o silnych tendencjach wzrostowych.
Układ ten wzbogacają jednostki dynamicznego i umiarkowanego rozwoju, które wraz z
miejskim układem osadniczym organizują przestrzeń gminy pod względem społecznym i
gospodarczym.

Jednostki

elementarne

uzupełniają

układ

osadniczy w

zakresie

podstawowym.
Systematyka ośrodków przedstawia się następująco:
OŚRODKI DYNAMICZNEGO ROZWOJU to ośrodki o silnych tendencjach
wzrostowych w oparciu o predyspozycje przestrzenne i dotychczasowy potencjał
społeczno-gospodarczy, których rozwój wymaga aktywnych działań na rzecz ochrony
środowiska.
OŚRODKI UMIARKOWANEGO ROZWOJU to ośrodki, których rozwój polegać
będzie na podnoszeniu standardów technicznych i estetycznych zabudowy, wzbogacaniu
krajobrazu, poprawie jakości życia, a rozwój przestrzenny ma charakter uzupełniający.
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OŚRODKI ELEMENTARNEGO ROZWOJU – to ośrodki, których rozwój polegać
będzie na podnoszeniu standardów technicznych i estetycznych zabudowy, wzbogacaniu
krajobrazu, poprawie jakości życia, a rozwój przestrzenny ma charakter uzupełniający.

Przewidywany układ jednostek osadniczych gminy na okres perspektywiczny:
Miasto Książ Wlkp. wraz ze strefą rozwojową, która obejmuje fragmenty
obszarów wsi otaczających miasto: Kiełczynek, Zakrzewice, Radoszkowo I i
II – jest głównym ośrodkiem osadniczym gminy. Jest ośrodkiem
dynamicznym, o największych tendencjach wzrostowych w oparciu o rangę i
funkcje ośrodka gminnego, o potencjał społeczny i gospodarczy i nowe
czynniki aktywizujące. Funkcjami rozwojowymi ośrodka miejsko-gminnego
są: funkcje administracyjno-usługowe, działalność gospodarcza średniego i
dużego biznesu, funkcje mieszkaniowe i funkcja uzupełniająca – obsługa
ruchu turystycznego i podróżujących drogą wojewódzką.
Mchy – ośrodek dynamicznego rozwoju o intensywnej funkcji rolniczej,
mieszkaniowo-usługowej

i

zróżnicowanej

działalności

gospodarczej.

Ośrodek wspomagający funkcjami usługowymi ośrodek gminny.
Chwałkowo Kościelne – ośrodek dynamicznego rozwoju wspomagający
główny ośrodek osadniczy gminy – m. Książ. Ośrodek o intensywnej
produkcji rolnej na bazie gospodarki indywidualnej. Funkcje uzupełniające to
funkcja usługowo – mieszkaniowa.
Chrząstowo – ośrodek dynamicznego rozwoju o funkcji zróżnicowanej
działalności gospodarczej małego i średniego biznesu, obsłudze podróżnych i
funkcji rolniczej. Funkcja uzupełniająca to rekreacja.
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Konarzyce – ośrodek dynamicznego rozwoju o funkcji rolniczej i
działalności gospodarczej małego biznesu oraz obsłudze podróżnych przy
trasie wojewódzkiej. Funkcja uzupełniająca to funkcja mieszkaniowa.
Zaborowo – ośrodek umiarkowanego rozwoju o funkcji rolniczej,
działalności gospodarczej oraz funkcji agroturystycznej
Włościejewki – ośrodek umiarkowanego rozwoju o funkcji rolniczej i
działalności gospodarczej oraz turystyczno – wypoczynkowej.
Włościejewice – ośrodek umiarkowanego rozwoju o funkcji rolniczej i
działalności gospodarczej, zwłaszcza w oparciu o eksploatację kruszywa.
Funkcja uzupełniająca to agroturystyka.
Ługi – ośrodek umiarkowanego rozwoju o funkcji rolniczej i drobnej
działalności gospodarczej i funkcji agroturystycznej.
Brzóstownia – ośrodek umiarkowanego rozwoju o funkcji intensywnej
produkcji rolnej i zróżnicowanej działalności gospodarczej średniego i
małego biznesu.
Kołacin – ośrodek umiarkowanego rozwoju o funkcji intensywnej produkcji
rolnej na bazie Spółdzielni Produkcyjnej i gospodarki indywidualnej.
Łężek – ośrodek umiarkowanego rozwoju o funkcji intensywnej produkcji
rolnej na bazie Spółdzielni Produkcyjnej i drobnej działalności gospodarczej.
Jarosławki – ośrodek elementarnego rozwoju o funkcji wypoczynkowo –
turystycznej na bazie istniejącego ośrodka rekreacyjnego, zabudowy
letniskowej oraz o funkcji rolniczej.
Świączyń – ośrodek elementarnego rozwoju o funkcji rolniczej i
wypoczynkowo – turystycznej z ukierunkowaniem na zabudowę letniskową i
agroturystykę.
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Sroczewo – ośrodek elementarnego rozwoju o funkcji rolniczej i
wypoczynkowo – turystycznej z ukierunkowaniem na zabudowę letniskową i
agroturystykę, wypoczynek świąteczny – pikniki oraz zabudowę letniskową.
Gogolewo – ośrodek elementarnego rozwoju o funkcji rolniczej i
wypoczynkowo -–turystycznej z ukierunkowaniem na zabudowę letniskową,
obsługę turystyki wodnej na Warcie oraz agroturystykę.

Konarskie – ośrodek elementarnego rozwoju o funkcji rolniczej.
Sebastianowo – ośrodek elementarnego rozwoju o funkcji rolniczej.
Areały wsi pozostające poza strefą rozwojową miasta tj. tereny wsi
Radoszkowo I i II, Zakrzewice, Kiełczynek przewidziane są do pełnienia
funkcji rolniczej i drobnej nieuciążliwej działalności gospodarczej.

4.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej

Studium adaptuje istniejące tereny mieszkaniowe oraz tereny wyznaczone w
obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy i
jednocześnie wskazuje nowe tereny mieszkaniowe.
Szczególnie wyznacza bogatą ofertę terenów mieszkaniowych w intensywnej,
wielofunkcyjnej strefie rozwojowej gminy związanej z miastem Książem Wlkp.
Na cele zabudowy mieszkaniowej miasta wyznaczone zostały tereny położone w
północno – wschodniej i północno – zachodniej części miasta pod zabudowę
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi oznaczone symbolem M.
Tereny rozwojowe miasta przekraczają jego granice administracyjne w kierunki
wschodnim na obszar wsi Radoszkowo, które łącznie wynoszą prawie 55 ha.
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Przestrzenne możliwości rozwojowe miasta istnieją także przy jego zachodniej
granicy na obszarze wsi Kiełczynek. Są to tereny nawiązujące do istniejącej zabudowy
mieszkaniowej po prawej i lewej stronie drogi łączącej Książ Wlkp. z Zaborowem, których
powierzchnia wynosi ok. 32 ha.
Również w środkowej części miasta wskazuje się ofertowe tereny pod
wielorodzinną zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności o powierzchni 4,8 ha
oznaczone symbolem M1.
Poza strefa zurbanizowaną miasta dla pozostałych wiejskich jednostek osadniczych
gminy

wyznaczono

również

tereny

rozwojowe

pod

zabudowę

mieszkaniową

jednorodzinną i siedliskową z usługami nieuciążliwymi, oznaczone symbolem M2..
Zmiana studium 2012 dla części terenu w miejscowości Chrząstowo
wprowadza nowe oznaczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonej symbolem MN. Największe powierzchnie (od 26 ha do 15 ha) pod
zabudowę mieszkaniową zaprojektowano we wsiach: Chwałkowo Kościelne, Mchy,
Zakrzewice, Kiełczynek i Konarzyce. W pozostałych wsiach wskazano mniejsze enklawy
zabudowy mieszkaniowej od 1,5 ha do 9,0 ha, które najczęściej stanowią kontynuację
istniejącego zainwestowania lub uzupełniają obszary rozproszonej zabudowy siedliskowej.
Łącznie na terenach wiejskich pod zabudowę mieszkaniową przeznaczono ok. 84 ha, które
wraz z zurbanizowaną strefą miasta dla gminy ogółem wynoszą ok. 176 ha. Jest to bogata
oferta mieszkaniowa na potrzeby własne mieszkańców gminy jak i ludności z zewnątrz.
Równolegle z realizacją zabudowy mieszkaniowej należy zapewnić realizację
kompleksowego programu obsługi ludności w zakresie usług oświaty, kultury, zdrowia,
opieki społecznej, sportu.
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4.3. Tereny działalności gospodarczej
W okresie perspektywicznym w zakresie działalności gospodarczej gminy Książ
Wlkp. nadal wspierane będą wszelkie formy działalności gospodarczej, które przyczyniać
się będą do tworzenia nowych miejsc pracy i do zasilania budżetu gminy. Wyjątek jedynie
będą stanowiły takie inwestycje, które spowodować mogą pogorszenie warunków
środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza zagrażać walorom rolniczej przestrzeni
produkcyjnej.

Uwzględniając dotychczasowy na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat dynamiczny proces
rozwoju podmiotów gospodarczych wyznaczone zostały w Studium potencjalne tereny
działalności gospodarczej, głównie w zurbanizowanej, centralnej części gminy, tzn. na
terenie m. Książ Wlkp. oraz jednostek otaczających.
W południowo – zachodniej części miasta wyznaczono teren działalności
gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej o powierzchni 11 ha, oznaczony
symbolem AG/M.
Na wschód od granicy miasta i jednocześnie od terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową zaprojektowano na obszarze sołectwa Radoszkowo dwa tereny
pod działalność gospodarczą:
-

jeden mniejszy o powierzchni ok. 10 ha z możliwością zabudowy
mieszkaniowej tuż przy południowo – wschodniej granicy miasta, który
sąsiaduje z terenami o funkcji gospodarczej,

-

drugi duży obszar o powierzchni 42,3 ha pod większy biznes, bez prawa
zabudowy mieszkaniowej, oznaczony symbolem AG.
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Także na południe od granicy miasta na gruntach wsi Radoszkowo i Brzóstownia
wyznaczono dwa obszary o ponad 33 ha każdy pod działalność gospodarczą bez prawa
zabudowy mieszkaniowej.
Kontynuację rozpoczętego wcześniej rozwoju działalności gospodarczej przewiduje
się we wsi Chrząstowo, gdzie na ten cel przeznaczono 17,4 ha gruntów, które przylegają
do terenów przeznaczonych pod jednorodzinną i wielorodzinną zabudowę mieszkaniową.
Ponadto na terenie gminy wskazano mniejsze enklawy gruntów pod prowadzenie
działalności gospodarczej w następujących wsiach:
Zakrzewice – 2 tereny AG o łacznej powierzchni 11,5 ha,
Łężek – 2 tereny AG i AG/M o łącznej powierzchni 5,3 ha,
Zaborowo – teren AG/M o powierzchni 3,8 ha,
Świączyn – teren AG o powierzchni 2,2 ha.

Ogółem w Studium na terenie miasta i gminy Książ Wlkp. pod działalność
gospodarczą przeznaczono 172,3 ha gruntów, w tym przewagę stanowią tereny
przewidywane pod większy biznes, bez prawa zabudowy mieszkaniowej. Są to tereny
przeznaczone na potrzeby własne mieszkańców gminy oraz są ofertą dla inwestorów z
zewnątrz.
O charakterze działalności gospodarczej i warunkach na jakich będzie mogła być
realizowana zadecydują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

4.4. Tereny wypoczynku i turystyki
W oparciu o atrakcyjny potencjał środowiska przyrodniczego, walory krajobrazowe i
istniejące zagospodarowanie rekreacyjne wyznaczone zostały tereny przeznaczone na cele
turystyki i wypoczynku
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Wyznaczone tereny zróżnicowane są pod względem przeznaczenie, sposobu i
intensywności zagospodarowania.
W części północnej gminy, w strefie leśno – rolniczej, o mozaikowym krajobrazie,
wyznaczone zostały dwa zespoły o funkcji wypoczynkowo – turystycznej oraz kilka
zespołów na cele zabudowy letniskowej.

We wsi Gogolewo wyznaczono teren o pow. ok. 3 ha, oznaczony symbolem UT –
przeznaczony na cele wypoczynku i rekreacji oraz obsługi ruchu turystycznego.
Przewiduje się tutaj realizację kubaturowych urządzeń sportu, rekreacji i wypoczynku o
atrakcyjnym programie związanym z obsługą wypoczywających i turystów.
Szczególnie wskazana jest tutaj realizacja przystani rzecznej – stanicy, która będzie
bazą dla perspektywicznej turystyki wodnej na Warcie.
W Gogolewie wyznaczony został także duży zespół o pow. ok. 11,8 ha pod
zabudowę letniskową. Oczywiście udostępnienie terenów rekreacyjnych wymaga
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to wymóg
obowiązujący wszystkie wyznaczone tereny.
Tereny zabudowy letniskowej wyznaczone zostały także we wsi Świączyn i w
Sroczewie.
W Świączynie tereny zabudowy letniskowej wyznaczone zostały w 2 enklawach o
łącznej powierzchni 13,4 ha.
Natomiast w Sroczewie, oprócz zespołu zabudowy letniskowej o pow. ok. 4,0 ha,
preferuje się teren oznaczony symbolem UT o pow. ok. 5,4 ha, teren o charakterze
piknikowego miejsca wypoczynkowego. Zainwestowanie tutaj ogranicza się do
powierzchniowych urządzeń sportu, rekreacji i wypoczynku, a obiekty kubaturowe
stanowić powinny minimalne uzupełniające zagospodarowanie.
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W drugiej strefie rekreacyjnej, którą stanowi rejon jeziora Jarosławskiego i rejon wsi
Włościejewki zaproponowano także zagospodarowanie wypoczynkowo – rekreacyjne.
W rejonie jeziora Jarosławskiego istniejący Gminny Ośrodek Sporu i Rekreacji
składający się z ośrodków wypoczynkowych i zespołów zabudowy letniskowej wymaga
wzbogacenia w obiekty i urządzenia obsługujące wypoczywających.
Konieczne jest zwłaszcza uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej celem
ochrony zagrożonego ściekami jeziora.
W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego zespołu wypoczynkowego wyznaczono
teren oznaczony symbolem UT, przeznaczony na cele powierzchniowych urządzeń sportu,
rekreacji związanych z wypoczynkiem nad wodą. Zagospodarowanie na tym terenie
powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
Po zachodniej stronie jeziora poszerzono istniejący zespół zabudowy letniskowej o
nowy teren. Łącznie zespół zabudowy letniskowej, oznaczony symbolem ML, stanowi
obszar o powierzchni ok. 3,0 ha.
Natomiast w bezpośredniej strefie przyjeziornej wyznaczono teren na cele
wypoczynku ogólnodostępnego – oznaczenie UT. Teren przeznaczony został na
wypoczynek typu piknikowego bez zabudowy kubaturowej. Przewiduje się tutaj
plażowanie, urządzenie kąpieliska, boiska nad wodą, małą, sezonową gastronomię i inne
drobne usługi związane z obsługą wypoczywających.
Natomiast w rejonie Włościejewek, oprócz realizowanego ośrodka mieszkalno –
rekreacyjnego, wyznaczony został zespół zabudowy letniskowej – symbol ML o pow. ok.
5,7 ha.
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Z innych form rekreacji na terenie gminy proponuje się:
-

rozwój szlaków turystyki pieszej i rowerowej rozwój agroturystyki we wsiach
Świączyn,

Gogolewo,

Zaborowo,

Sroczno,

Łężek,

Włościejewki,

Włościejewice, Ługi,
-

rozwijanie turystyki konnej w oparciu o ośrodki jazdy konnej, które należy
tworzyć we wsiach posiadających zaplecze gospodarcze, m.in. ośrodki
gospodarki wielkoobszarowej tj. Świączynie, Gogolewie, Zaborowie, Łęku,
Włościejewkach,

-

umożliwić przekształcenie zabudowy siedliskowej na cele mieszkaniowe
typu – letni dom na wsi.

-

kontynuację turystyki kwalifikowanej tj. wędkarstwa, zbieractwa i łowiectwa.

Funkcja wypoczynkowa ma potencjalne szanse dalszego rozwoju w nawiązaniu do
planowanych zbiorników wodnych „Książ” i „Konarskie”.
Realizacja zbiorników wodnych umożliwi rozwój turystyki pobytowej na terenach
przylegających do akwenów. Oba przedsięwzięcia wymagają opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających naturalną chłonność
projektowanych zbiorników, strefę ochronną wokół zbiornika wolną od zabudowy oraz
prawidłowe rozwiązanie gospodarki ściekowej.
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5. Kształtowanie przestrzeni niezurbanizowanej

5.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
W okresie perspektywicznym przewiduje się nadal utrzymanie dominacji przestrzeni
rolniczej w strukturze zagospodarowania terenów. Szczególnie zachowuje się grunty rolne
miasta i gminy Książ Wlkp. o wysokich walorach produkcyjnych, które winny podlegać
ochronie.
Na terenie gminy dotyczy to gruntów rolnych klas III i IV, których większe
powierzchnie występują w następujących wsiach: Mchy, Chwałkowo Kościelne, Kołacin,
Brzóstownia i Radoszkowo.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna w przyszłości ulegnie zmniejszeniu ze względu na
przewidywany rozwój inwestycyjny gminy. Przeznaczenie gruntów rolnych na cele
nierolnicze związane będzie głównie z rozwojem budownictwa mieszkaniowego wraz z
usługami, aktywizacji gospodarczej oraz rozwojem rekreacji.
Grunty najsłabszych klas bonitacyjnych, które są nieurodzajne lub mało urodzajne
przewiduje się przeznaczyć pod zalesienie. Zakłada się również wzbogacenie przestrzeni
rolniczej w zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne o charakterze wiatrochronnym.

Produkcja rolnicza będzie nadal podstawowym składnikiem bazy ekonomicznej
gminy w oparciu o gospodarstwa rodzinne i spółdzielcze.
Ze względu na średnio korzystne warunki glebowe gminy, nadal w produkcji
roślinnej przeważać będzie uprawa zbóż.
W zakresie produkcji zwierzęcej przewiduje się utrzymanie nastawienia na chów
trzody chlewnej i bydła.
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Występujące w gminie użytki zielone na obszarze ok. 1700 ha (tj. ok. 12% ogólnej
powierzchni gminy) stanowią bazę dla zwiększenia hodowli zarówno bydła jak i owiec,
przy zaistnieniu odpowiednich warunków ekonomicznych dla opłacalności produkcji tych
zwierząt.
Preferuje się także utrzymanie hodowli drobiu, która tradycyjnie prowadzona jest od
lat przez Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Brzóstowni.
Celowe będzie także ukierunkowanie rolnictwa gminy na nowoczesną dziedzinę tj.
rolnictwo ekologiczne, które oznacza system gospodarowania o możliwie zróżnicowanej
produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia
biologicznego i mineralnego, nie przetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest
odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i
spożywczej. Rolnictwo ekologiczne będzie miało możliwości rozwoju w gminie Książ
Wlkp. z uwagi na:
-

stosunkowo wysoki udział gleb lekkich,

-

dość duże zasoby siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych,

-

relatywnie małe zanieczyszczenie środowiska.

Przebudowa rolnictwa gminy powinna zmierzać również w kierunku rozwoju
działalności pozarolniczej w efekcie której tradycyjna wieś monofunkcyjna powinna
przekształcać się w nowoczesną wieś wielofunkcyjną.
Istotnymi problemami do rozwiązania w rolnictwie gminy pozostaną:
-

organizowanie grup producenckich w celu zapewnienia produkcji o
parametrach jakościowych wymaganych przez przetwórstwo i rynek
konsumentów,

110

-

stworzenie sprawnego, kompleksowego systemu obsługi produkcji rolniczej
(skup, zaopatrzenie, fachowe doradztwo, obsługa techniczna i finansowa –
niskooprocentowane

kredyty),

odpowiadającego

wymogom

Unii

Europejskiej.

5.2. Leśnictwo i zadrzewienia
Lasy położone na terenie gminy mają duże znaczenie gospodarcze i ekologiczne.
Zajmując powierzchnię 3 479 ha, stanowią 23,5% powierzchni gminy.
Dla przywrócenia i utrzymania równowagi ekologicznej, poprawy warunków
przyrodniczych dla produkcji rolnej, podniesienia wartości wizualnej krajobrazu
rolniczego ich znaczenie jest zasadnicze. Dlatego istniejące zasoby leśne wymagają troski i
pielęgnacji polegających na:
-

dążeniu do maksymalnego zachowania istniejącego drzewostanu,

-

przebudowie

monokultur

leśnych

w

drzewostany

wielogatunkowe,

dostosowane do siedliska, z dużym udziałem gatunków liściastych,
-

ograniczania zrębów zupełnych.

Szczególne sposoby prowadzenia gospodarki leśnej obowiązują w lasach
ochronnych, które występują na obszarze pradoliny Warszawsko – Berlińskiej i na
wysoczyznowej części gminy. Lasy ochronne stanowią 22% ogółu areału leśnego.
Obowiązuje w nich m.in. ograniczenie pozyskiwania drewna, ograniczenie regulacji
stosunków wodnych, zakaz stosowania środków chemicznych mogących spowodować
zanieczyszczenie wód.
Status lasów ochronnych na terenie gminy ulega aktualnie weryfikacji, w efekcie
której po akceptacji Ministra Środowiska może nastąpić zmiana obszaru lasów
ochronnych. Dotyczyć ona będzie zwiększenia ich powierzchni. Do czasu uzyskania zgody
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Ministra Środowiska obowiązuje dotychczasowy status lasów ochronnych zapisany w
operatach urządzania lasów.
Drugim kierunkiem poprawy sytuacji jest prowadzenie gospodarki zalesieniowej.
Dlatego w Studium zaproponowano do zalesienia tereny obejmujące grunty
marginalne, o bardzo nikłej urodzajności. Największe powierzchnie takich gruntów
występują we wsiach: Gogolewo, Świączyn, Radoszkowo, Włościejewice i Zakrzewice i
tam właśnie wskazano największe powierzchnie gruntów do zalesienia.
Poza terenami użytków rolnych niskiej urodzajności zaproponowano do zalesienia
grunty zagrożone erozją oraz grunty niezbędne dla uzyskania ciągłości przestrzennej
obszarów leśnych, poprawienia kształtu kompleksu leśnego, łączenia wysp leśnych
położonych blisko siebie.
Zalesienia proponuje się głównie w pradolinie Warciańsko – Obrzańskiej, w
rejonach wsi Łężek, Zaborowo, Zawory Zakrzewice, Gogolewo, Kiełczynek, ponadto w
rejonie rynny Jarosławskiej w Międzyborzu oraz na gruntach wsi Włościejewki,
Radoszkowo, Brzóstownia, Chwałkowo Kościelne.
Przy określaniu gospodarki zalesieniowej uwzględnione zostało opracowanie
specjalistyczne wykonane w 1995 r. przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Rolnych w Poznaniu pt. „Granica rolno – leśna dla gminy Książ Wlkp.” oraz wykonane w
oparciu o w/w opracowanie zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp. dotycząca m.in. zmiany przeznaczenia
gruntów ornych na cele zalesień.
Ponadto, kierunkiem proponowanym, mającym na celu wzmocnienie środowiska
i jednocześnie poprawę jakości środowiska dla potrzeb produkcji rolnej, jest zwiększenie
ilości zadrzewień na terenie gminy. Proponuje się wprowadzenie zadrzewień pełniących
różnorodne funkcje:
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-

zadrzewienia o funkcji filtru biologicznego towarzyszące ciekom wodnym,
rowom melioracyjnym,

-

zadrzewienia izolacyjno – ochronne wokół obiektów uciążliwych dla
środowiska i otoczenia,

-

zadrzewienia izolacyjno – krajobrazowe w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej
o dużym obciążeniu ruchem,

-

zadrzewienia o funkcji przeciwerozyjnej – przydrożne i śródpolne.

6. Kierunki rozwoju komunikacji

Rozwój sieci drogowej
Sieć drogowa o nawierzchni utwardzonej i dobrych parametrach daje szansę
szybkiego i bezpośredniego dotarcia do każdej miejscowości w gminie, a zatem zwiększa
atrakcyjność gospodarczą gminy.
Pozwala na rozwój szerokiej gamy usług dla osób przemieszczających się przez teren
gminy, ale przede wszystkim decyduje o powodzeniu rozwoju gminy.

1.

Planuje się następujące kierunki rozwoju sieci dróg: wojewódzkich, powiatowych i
gminnych w celu dostosowania ich parametrów do wzrastającego ruchu drogowego:
a)

zabezpieczenie terenu dla obwodnicy miasta Książa Wlkp. w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 436 Śrem – Nowe Miasto

b) okresowe odnawianie nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych
c)

trasy dróg wojewódzkich i powiatowych przechodzące przez miejscowości
zwłaszcza o zwartej zabudowie, należy wyposażyć w chodniki, a dla ruchu
autobusowego w zatoki przystankowe,
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d) modernizację i utwardzenie nawierzchni dróg gminnych i lokalnych miejskich dla
zapewnienia przejezdności przez cały rok.

2.

Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych, należy uwzględnić strefę uciążliwości
drogi dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi. Odległość (od zewnętrznej
krawędzi jezdni) negatywnego oddziaływania związanego z ruchem drogowym
podane są w „Wytycznych projektowania dróg”, załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31.03.1995 r.) oraz art. 43 „Ustawy
o drogach publicznych” z dnia 21.03.1985 r. i wynoszą:
Obiekty budowlane przy drogach powinny być sytuowane zgodnie z ustawą o
drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115) w odległościach od
zewnętrznej krawędzi jezdni:
a)

dla dróg wojewódzkich i powiatowych 20 m,

b) dla dróg gminnych – 15 m, przy czym najmniejsza odległość obiektów
budowlanych od krawędzi jezdni ulic dojazdowych nie może być mniejsza niż 6m.

Ponadto postuluje się, że stan planowany układu komunikacyjnego może być
wzbogacony o nowe rozwiązania, które stanowić będą szansę dla dalszego rozwoju gminy.
Szczególnie wskazane jest poszukiwanie nowych kierunków rozwiązań, a zwłaszcza na
linii Kórnik – Zaniemyśl – Książ Wlkp – Borek jako drogi alternatywnej do planowanej
drogi ekspresowej nr 11 Poznań – Środa – Jarocin – Ostrów Wlkp. Dla realizacji tego
powiązania istotna będzie budowa mostu przez Wartę w rejonie wsi Zaborowo, co poprawi
dostępność

komunikacyjną

do

węzła

autostradowego

„Krzesiny”

oraz

miasta

wojewódzkiego.
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Ścieżki rowerowe
W Studium uwzględniono koncepcje szlaków rowerowych opracowaną w ramach
realizacji Strategii Rozwoju Turystyki dla Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego.
Przez obszar gminy Książ Wlkp. planuje się następujące ścieżki rowerowe:
-

szlak R – 3 (długość 33 km) Śrem – Łęg – Bystrzek – Olsza – Łężek –
Zawory – Jarosławki – Feliksowo – Rusocin – Wieszczyczyn – Pysząca –
Grzymisław – Śrem.

-

Trasa rowerowa prowadzi do popularnego ośrodka nad jez. Jarosławskim, a
jednocześnie pozwala poznać mało znane okolice.

-

szlak R – 8 „KOSYNIERÓW” (długość 10,3 km) Książ – Brzóstownia –
Włościejewki – Międzybórz – Jarosławki.

-

Krótki szlak pozwalający dojechać z Książa nad jezioro Jarosławskie, ma
połączenie z innymi szlakami umożliwiającymi kontynuację trasy do Śremu
i Dolska. Bystrzek – Sroczewo – Zaborowo – Gogolewo – Świączyn –
Boguszyn w kierunku Nowego Miasta Książ Wlkp. – Zakrzewice –
Gogolewo – Świączyn – Rogusko.

Dla tras rowerowych biegnących wzdłuż dróg powiatowych, gminnych i lokalnych,
o małym natężeniu ruchu nie jest wymagane budowanie wydzielonych ścieżek
rowerowych.
Szerokości ścieżek rowerowych wynoszą:
-

jednokierunkowych – zalecana 2,0 m, minimalna – 1,5 m

-

dwukierunkowych – zalecana 3,0 m, minimalna – 2,5 m.

W opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy
zabezpieczyć tereny niezbędne dla wytyczenia ścieżek rowerowych
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7. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej

7.1. Zaopatrzenie w wodę
Gmina Książ Wlkp. posiada system wodociągów, który nadal będzie głównym
źródłem zaopatrzenia w wodę /w ostatnim czasie do wsi Włościejewice i Ługi
doprowadzono wodę z gm. Dolsk/.
Głównym zadaniem jest utrzymanie prawidłowego działania tych systemów.
Najważniejszą rolę w zaopatrzeniu gminy w wodę nadal odgrywać będą działające
wodociągi komunalne: miejski i wiejski w Konarzycach i Mchach. Wodociąg w
Chwałkowie, ze względu na stan techniczny, ulegnie likwidacji. Również małe wodociągi
zakładowe, w miarę technicznego zużycia, będą wyłączane, a ich rolę przejmą wodociągi
komunalne.
W miarę posiadanych środków należy doprowadzać wodę do wsi Świączyn i
Sroczewo oraz części wsi Radoszkowo.
Rozwój gminy i wzrost zapotrzebowania na wodę dyktować będą warunki
ewentualnej dalszej rozbudowy stacji i sieci wodociągowych.

7.2. Odprowadzenie ścieków
Zakłada się sukcesywne porządkowanie gospodarki ściekowej.
Układ przestrzenny poszczególnych miejscowości, ich wzajemne położenie,
odbiorniki ścieków, wskazują na przyjęcie następujących rozwiązań.
Priorytetowym zadaniem jest rozbudowa oczyszczalni i kanalizacji miejskiej. Wsie o
zwartej zabudowie, położone w pobliżu miasta tj. Radoszkowo I, Kiełczyn – Kiełczynek,
Zakrzewice, Brzóstownia proponowane są do włączenia w miejski system kanalizacyjny.
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W

pozostałych

miejscowościach

przewiduje

się

oczyszczalnie

wiejskie,

projektowane w poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego gminy, których
orientacyjną lokalizację wskazano w rysunku Studium. Oczyszczalnie takie przewidziano
w

Chwałkowie

Kościelnym,

Chrząstowie,

Konarzycach,

Mchach,

Zaborowie.

Oczyszczalnia w Chrząstowie postulowana jest również dla obsługi Łężka,, a w Mchach –
dla Kołacina i Sebastianowa.
Postuluje się dodatkowo oczyszczalnię dla Włościejewek oraz wspólną dla Ług i
Włościejewic.
We wsiach o rozproszonym charakterze zabudowy, do których zaliczono Gogolewo,
Jarosławki, Konarskie, Radoszkowo II, Sroczewo, Świaczyn odprowadzenie ścieków z
zabudowy mieszkaniowej przewiduje się do urządzeń indywidualnych. Jednak we wsiach
Gogolewo, Sroczewo, Świączyn realizację uzbrojenia terenów może wywołać intensywne
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
W przypadku realizacji zagospodarowania turystyczno – wypoczynkowego w
Gogolewie, postuluje się jednocześnie realizację oczyszczalni ścieków.
Natomiast dla Sroczewa i Świączynia oczyszczalnie na terenach rekreacyjnych
zlokalizowane zostaną na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pozostawia się alternatywne rozwiązanie dla Sroczewa poprzez odprowadzenie
ścieków do oczyszczalni w Zaborowie.
We wsi Jarosławki istnieje problem uzbrojenia intensywnie zagospodarowanych
terenów rekreacyjnych, tj. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, położonego nad jez.
Jarosławskim. Posiada on dokumentację rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez siec
kanalizacyjną i dwie oczyszczalnie ścieków projektowane w obszarze istniejącego
ośrodka.
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W ostatnim czasie wyłoniona została koncepcja odprowadzenia ścieków z terenu
Ośrodka do systemu miejskiego lub projektowanej oczyszczalni w Konarzycach.
Ostateczna decyzja powinna zostać podjęta w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną
planowanego przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę powyższe, wskazane jest opracowanie programu odprowadzenia
ścieków dla obszaru całej gminy (łącznie z analizą techniczni-ekonomiczną), który określi
szczegółowy zasięg i rodzaj systemów kanalizacyjnych oraz uściśli ilość oczyszczalni.
Program ten wykaże m.in. czy przyjęte rozwiązanie dla terenu ośrodka rekreacyjno –
wypoczynkowego nad jez. Jarosławskim jest najkorzystniejsze, czy lepszym będzie
odprowadzenie ścieków do systemu miejskiego lub projektowanej oczyszczalni w
Konarzycach.
Jednocześnie program ten, po szczegółowym rozpoznaniu warunków gruntowo –
wodnych, odległości od punktów zlewnych oraz możliwości finansowych inwestora i
użytkowników zaproponuje dla zabudowy rozproszonej przyjęcie rozwiązania gospodarki
ściekowej w formie przydomowych oczyszczalni lub zbiorników bezodpływowych.

7.3. Elektroenergetyka i gazownictwo
Energetyka
Przez wschodnią część gminy przebiegać będzie fragment linii elektroenergetycznej
wysokiego napięcie 400 kV relacji Poznań Plewiska – Ostrów Wlkp. Właścicielem
planowanej linii są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachód Sp. z o.o.
Energetyka Poznańska jest właścicielem linii elektroenergetycznej wysokiego
napięcia 110 kV relacji Środa – Śrem, dla której zachowuje się istniejący przebieg i
parametry.
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Dla

zasilania

nowych

terenów

mieszkaniowych,

usługowych,

działalności

gospodarczej zajdzie konieczność budowy nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, a
także linii zasilających średniego napięcia 15 kV.
Ilość

stacji

średniego

napięcia

i

powiązanie

ich

z

istniejącą

siecią

elektroenergetyczną zostanie ustalona w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,

bowiem

zgodnie

z

„Prawem

energetycznym”

przedsiębiorstwa

energetyczne mają obowiązek zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy
sieci, pod warunkiem , że sieci te przewidywane są na miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla linii elektroenergetycznych wysokich i
średnich napięć należy zachować pasy wolne od zabudowy :
dla linii 400 kV pas 30 m,
dla linii 15 kV pas 15 m
Wszelkie kolizje z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi usuwane będą
kosztem jednostek organizacyjnych powodujących ich powstanie na podstawie warunków
uzyskanych w Energetyce Poznańskiej S.A.

Gazownictwo
Ponieważ dla gminy Książ Wlkp. nie został opracowany program gazyfikacji
w Studium utrzymuje się ustalenia planu ogólnego gminy t.j. zlokalizowanie stacji
redukcyjno – pomiarowej I stopnia w Książu i doprowadzenie do niej gazociągu
wysokiego ciśnienia z rejonu wsi Mchy.
Od gazociągów wysokiego ciśnienia przebiegających przez południową część gminy
należy zachować strefy bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i
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Handlu z dnia 14.11.1995 r. (DZ. U. Nr 139 z dnia 07.12.1995 r.) w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
Opracowanie programu gazyfikacji gminy przez specjalistyczne biuro da odpowiedź
odnośnie kierunku zasilania gminy w gaz, czy możliwe będzie również korzystanie ze złóż
lokalnych.

7.4. Gospodarka odpadami
Pod pojęciem „gospodarka odpadami” rozumie się przejściowe gromadzenie,
wywóz, gospodarcze wykorzystanie oraz ostateczne, sanitarne unieszkodliwienie
odpadów.
Głównymi

Źródłami

odpadów

są:

sektor

bytowo-komunalny,

przemysł,

budownictwo, rolnictwo, ogrodnictwo i hodowla oraz inne.
Odpady stałe, powstające w wyniku działalności gospodarczej i odpady bytowe z
całej gminy, przed składowaniem na wysypisku śmieci winny zostać poddane segregacji
celem odzyskania możliwie licznych surowców wtórnych tj. papieru, szkła, metali i
tworzyw. Pozostała część winna być kompostowana. Kompostowanie następować
powinno w ramach poszczególnych gospodarstw domowych.
Wysypisko powinno przyjmować tylko te odpady, których nie można w żaden
sposób wykorzystać lub kompostować.
Aby metody administracyjne i akcje społeczne w ramach odzyskiwania surowców
wtórnych z odpadów nie kończyły się porażką, należy położyć nacisk na motywację
ekonomiczną, aby jak najszersze kręgi ludności zachęcić do opłacalnej segregacji
odpadów.
Na terenie gminy Książ Wlkp. stałe odpady komunalne składowane są na terenie
czynnego,

urządzonego

składowiska

odpadów

komunalnych

w

miejscowości
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Włościejewki. Obecne składowiska odpadów na terenie gminy zabezpiecz a jej potrzeby
na najbliższe lata do 2008 roku. Po zamknięciu składowiska należy przystąpić do jego
rekultywacji.
Na rysunku Studium wskazano nowe miejsca lokalizacji składowisk odpadów w
miejscowościach Brzóstownia i Mchy, które zostały zaproponowane w obowiązującym
planie gminy. W strategii rozwoju województwa wielkopolskiego zakłada się
minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich
wykorzystania i unieszkodliwiania. Działaniem docelowym ze względów ekonomicznych i
społecznych winno być stosownie jednolitych systemów obejmujących separację, zbiórkę,
kompostowanie, odzysk energii i składowanie, które obejmowałyby obszar odpowiadający
wielkością powiatowi. systemy te obsługiwałyby teren o zasięgu dowozu 40 – 50 km.
Natomiast dla wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych, w tym wydzielonych z
odpadów komunalnych zakłada się w przyszłości budowę w obrębie aglomeracji Poznania
lub jej pobliżu instalacji do termicznego ich unieszkodliwiania.
W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na potrzebę zharmonizowania
działań gminnych z działaniami powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie gospodarki
odpadami.

7.5. Zaopatrzenie w ciepło
Zaopatrzenie w ciepło docelowo przewiduje się w oparciu o gazyfikację gminy. Do czasu
uzyskania stanu docelowego wskazane jest wykorzystywanie do celów grzewczych oleju
opałowego i energii elektrycznej przy równoczesnym zmniejszeniu udziału paliw stałych.
W perspektywie przewiduje się rozwój energetyki przyjaznej środowisku, która także
stanowić będzie „ekologiczne" źródło pozyskiwania energii cieplnej.
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Alternatywnymi źródłami energii odnawialnej na terenie gminy mogą być:
energia promieniowania słonecznego, energia geotermalna i energia wiatrowa. Samorząd gminy
powinien wspierać działania społeczne na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, a
zwłaszcza pozyskiwania energii promieniowania słonecznego. Technologie słoneczne (ogniwa
słoneczne, kolektory) mają zastosowanie do ogrzewania budynków mieszkalnych,
użyteczności publicznej, podgrzewania wody użytkowej. Natomiast pozyskanie energii
wiatrowej uzależnione jest przede wszystkim od warunków naturalnych tj. prędkości wiatru.
Elektrownia wiatrowa może wytwarzać energię już przy prędkości 2,5 m/sek, na całej Nizinie
Wielkopolskiej takie wiatry występują najczęściej. Ponadto muszą być spełnione wymagania
technologiczne.
Dużą szansą dla gminy, wymagającą dalszych badań i analiz jest pozyskanie energii
geotermalnej, ponieważ gmina położona jest w strefie występowania wód geotermalnych (wg
Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie ). Występują tutaj wody mineralne o
temp. od 20° -40° C.
Na terenie gminy, otworem wiertniczym Książ IG - 2 udokumentowano samowypływ
solanki. Jednak obecnie możliwości pozyskania energii geotermalnej są trudne do określenia.

8. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Na podstawie koncepcji zagospodarowania gminy przedstawionej w niniejszym
Studium sformułowano zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Pakiet zadań przedłożonych poniżej, to potencjalne zadania rządowe i zadania samorządu
województwa, które są propozycją Zarządu Miejskiego w Książu Wlkp. do ujęcia w
programach, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z
dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).
Za główne zadania uznano:
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a)

w zakresie ochrony przyrody
włączenie zachodniej części gminy, położonej w pradolinie Warciańsko –

-

Obrzańskiej

w

obręb

Zespołu

Przyrodniczo

–

Krajobrazowego

„Łęgi

Mechlińskie” (ustanowionego w gminie Śrem),
objęcie ochroną prawną fragmentu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

-

Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej (GZWP 150) wymagającej ochrony w skali
kraju ONO – obszar najwyższej ochrony,
utworzenie obszarów chronionego krajobrazu



Dolina Środkowej Warty; korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym –
śremski Warty nr 27 k ECONET – POLSKA,



rejon Włościejewek,



rynna lodowcowa z jez. Jarosławskim,



zalesiony dwudzielny stożek sandrowy,

b)

z zakresu publicznych usług ponadlokalnych
ochrona i renowacja zabytków oraz renowacja najwartościowszych obiektów

-

położonych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej,
c)

z zakresu komunikacji
budowa obejścia drogowego miasta Książ Wlkp. po jego południowo –

-

wschodniej stronie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 Śrem – Nowe Miast n.
Wartą,
d)
-

z zakresu infrastruktury technicznej
projektowany przebieg linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV
relacji Poznań (Plewiska) – Ostrów Wlkp.
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9. Polityka przestrzenna

9.1. Opracowania planistyczne
A.

Wykaz

obowiązujących

planów

zagospodarowania

przestrzennego

opracowanych przed 1995 r. . Wg. Art. 87 obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r,
Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) niżej wymienione plany straciły moc prawną.
-

miejscowy

plan

szczegółowy

zagospodarowania

przestrzennego

terenów

budownictwa jednorodzinnego z warsztatami we wsi Chrząstowo - Uchwała Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Książu Wlkp. Nr IX/46/85 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Książu Wlkp. z dnia 18.12.1985 r.,( Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 4, poz. 48,
z dnia 30.04.1986 r.),
-

częściowa

zmiana

miejscowego

planu

szczegółowego

zagospodarowania

przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z
warsztatami we wsi Chrząstowo - Uchwała Nr XVII/83/87 Rady Narodowej
Miasta i Gminy w Książu Wlkp. z dnia 23.06.1987 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 4,
poz. 55, z dnia 14.4.1988 r.),
-

miejscowy

plan

budownictwa

szczegółowy

mieszkaniowego

zagospodarowania
jednorodzinnego

przestrzennego
w

Książu

terenów

Wlkp.

rejon

ul. Piaskowej - Uchwała Nr XXI/98/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Książu
Wlkp. z dnia 24.03.1988 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 7, poz. 95, z dnia
30.05.1988r.),
-

miejscowy

plan

szczegółowy

zagospodarowania

przestrzennego

osiedla

budownictwa jednorodzinnego we wsi Zakrzewice gm. Książ Wlkp. - Uchwała Nr
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VII/41/91 Rady Miasta i Gminy w Książu Wlkp. z dnia 25.04.1991 r. (Dz. Urz.
Woj. Pozn. nr 9, poz. 115, z dnia 17.06.1991 r.),
-

miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Książ Wlkp.Uchwała Rady Miasta i Gminy w Książu Wlkp. Nr VII/42/1991 z dnia 25.04.1991
r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 9, poz. 116, z dnia 17.06.1991 r.),

-

miejscowy

plan

szczegółowy

zagospodarowania

przestrzennego

osiedla

budownictwa jednorodzinnego oraz zagrodowego związanego z uprawami
ogrodniczymi we wsi Włościejewki gm. Książ Wlkp. - Uchwała Nr XI/59/91 Rady
Miasta i Gminy w Książu Wlkp z dnia 10.12.1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 4,
poz. 23, z dnia 9.03.1992 r.),
-

miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania Ośrodka Wypoczynkowego
Jarosławki gm Książ Wlkp. - Uchwała Nr XV/79/92 Rady Miasta i Gminy w
Książu Wlkp z dnia 05.11.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 3, poz. 22, z dnia
23.02.1993 r.),

-

częściowa

aktualizacja

miejscowego

planu

ogólnego

zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp. - Uchwała Nr XVIII/108/93 Rady
Miasta i Gminy w Książu Wlkp z dnia 06.05.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 8,
poz. 81, z dnia 14.06.1993 r.),
-

częściowa

aktualizacja

miejscowego

planu

ogólnego

zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Książ Wlkp. - Uchwała Nr XXII/136/94 Rady
Miasta i Gminy w Książu Wlkp. z dnia 28.02.1994 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 6,
poz. 64, z dnia 28.04.1994 r.),
-

miejscowy

plan

szczegółowy

zagospodarowania

przestrzennego

terenów

zabudowy mieszkaniowej w Książu Wlkp. rejon ul. Krasickiego - Krybusa -
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Uchwała Nr III/15/94 Rady Miasta i Gminy w Książu Wlkp z dnia 14.11.94 r. (Dz.
Urz. Woj. Pozn. nr 21, poz. 211, z dnia 14.11.1994 r.),
-

miejscowy

plan

szczegółowy

zagospodarowania

przestrzennego

terenów

aktywizacji gospodarczej w Książu Wlkp. rejon ulicy Wiosny Ludów - Uchwała
Nr III/16/94 Rady Miasta i Gminy w Książu Wlkp z dnia 14.11.94 r. (Dz. Urz.
Woj. Pozn. nr 21, poz. 212, z dnia 6.12.1994 r.).

Wykaz

B.

obowiązujących

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego opracowanych w trybie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym.
-

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w Książu
Wlkp. – rejon ul. Piaskowej - Uchwała Nr XI/80/95 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 28.12.1995 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 2, poz. 23, z dnia
15.02.1996r.),

-

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Książ Wlkp.- Uchwała Nr XXVII/239/98 Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. z dnia 8.06.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 16, poz. 195, z dnia
30.07.1998 r.),

-

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Książ Wlkp. – działka nr ewid. 125/8 we wsi Włościejewki - Uchwała Nr
V/38/99 Rady Miejskiej w Książu Wlkp z dnia 05.03.1999 r. (Dz. Urz Woj.
Wlkp. Nr 12 poz. 216 z dnia 24.03.1999 r.),

-

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Książ Wlkp. – dla działek nr ewid. 489/2, 490/1, 490/2
położonych na terenie miasta Książ Wlkp. - Uchwała Nr XV/138/2000 Rady
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Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28.06.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 51
poz. 621 z dnia 26.07.2000 r.).

Wykaz opracowań planistycznych wskazanych do wykonania, po

C.

uchwaleniu przez Radę Miejską w Książu Wlkp. niniejszego Studium
Tereny

wymagające

opracowania

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego:
a. tereny wskazane na cele realizacji zadań publicznych,
b. tereny, dla których należy opracować plany na podstawie przepisów szczególnych,
c. fragment terenu zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej położonej na
terenie miasta „Książ Północ”,
d. fragment terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenu działalności
gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej we wsi Chrząstowo.

Programy i koncepcje rozwojowe proponowane do wykonania:
-

koncepcja

funkcjonalno-przestrzenna

terenów

wypoczynkowo

–

turystycznych położonych w dolinie Warty we wsi Gogolewo /w oparciu o
koncepcję

powinny

zostać

opracowane

kolejno

miejscowe

plany

zagospodarowania przestrzennego/,
-

koncepcja funkcjonalno – przestrzenna terenów rozwojowych zabudowy
mieszkaniowej w mieście „Książ Wlkp – Wschód” /w oparciu o koncepcję
powinny

zostać

opracowane

miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego kolejno dla mniejszych jednostek przestrzennych/,
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-

koncepcja programowo – przestrzenna centrum usługowego wsi Mchy
łącznie
z terenami rekreacyjnymi,

-

program odprowadzenia ścieków bytowo – komunalnych na obszarze gminy
łącznie z analizą techniczno – finansową,

-

strategia rozwoju gminy,

-

program promocji gminy.

9.2. Zasady i standardy kształtowania przestrzeni rozwojowej jednostek
osadniczych
A. Tereny zabudowy mieszkaniowej
1.

Przygotowano bogatą ofertę terenów dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla
zaspokojenia potrzeb własnych i „na sprzedaż”, co stanowić może także podstawę
budowania dobrobytu.

2.

Przewiduje się lokalizowanie na obszarze gminy zabudowy mieszkaniowej o
różnorodnych formach architektonicznych, o zróżnicowanym stopniu intensywności
(zabudowa jednorodzinna, siedliskowa, wielorodzinna, intensywna i ekstensywna),
jak również o zróżnicowanych standardach powierzchniowych i wyposażenia
technicznego.

3.

Budownictwo mieszkaniowe może rozwijać się w systemie indywidualnym i
zorganizowanym (spółdzielnie, developer) na terenach wyznaczonych
-

pod zabudowę jednorodzinną i zabudowę wielorodzinną w mieście i w jego
strefie rozwojowej – oznaczenie symbolem M i M1

-

pod zabudowę jednorodzinną i siedliskową na terenach rozwojowych
wiejskich jednostek osadniczych – oznaczenie symbolem M2
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pod zabudowę letniskową na terenach rekreacyjnych oznaczonych symbolem

-

ML, a w przypadku terenów ML położonych na gruntach wsi Świączyn
można realizować formę mieszkalnictwa rezydencjalnego.
4.

Zabudowę mieszkaniową realizowaną systemem zorganizowanym przewiduje się
przede wszystkim:

5.

-

na terenie miasta i jego strefie rozwojowej,

-

w Mchach, Chrząstowie, Konarzycach

-

w Świączynie na terenach zabudowy rezydencjonalnej,

Wskazane jest podejmowanie działań na rzecz wykupywania zaniedbanych siedlisk na
cele drugiego domu lub stanic konnych, ich adaptacja celem przywrócenia dawnej
świetności.

6.

Gmina będzie dążyć do zagospodarowania obszarów rozwojowych wiejskich
jednostek osadniczych, przygotowując w pierwszej kolejności tereny najkorzystniej
położone, najdogodniejsze do uzbrojenia, których zagospodarowania przyniesie
największe korzyści gospodarcze i społeczne.

7.

Standardy zabudowy postulowane do uwzględnienia w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego:


nowoprojektowane

działki

budowlane

powinny

mieć

powierzchnię

o

następujących wielkościach:
w mieście i jego strefie rozwojowej na terenach zabudowy mieszkaniowej

a)

jednorodzinnej należy przyjmować minimalną wielkość działek:
-

1000 m2 dla budynków wolnostojących,

-

600 m2 dla budynków bliźniaczych,

-

400 m2 dla budynków szeregowych,
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na terenach zabudowy mieszkaniowej zorganizowanej w mieście i wiejskich

b)

jednostkach osadniczych parametry zabudowy mogą być dostosowane do
wymogów określonych biznes planem firmy (developer, spółdzielnia) przy
założeniu minimalnych wielkości działek:

c)

-

600 m2 dla budynków wolnostojących,

-

400 m2 dla budynków bliźniaczych,

-

250 m2 dla budynków szeregowych,
na terenach wiejskich jednostek osadniczych działka budowlana powinna

mieć minimalną powierzchnię 1200 m2,
d)

dla zabudowy mieszkaniowej typu rezydencjonalnego przewiduje się działki o
powierzchni 2000 – 2500 m2 i więcej,

e)

poza obszarami wyznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, w obszarze
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wielkość działki dla zabudowy siedliskowej
(zabudowa mieszkaniowa i obiekty gospodarcze do produkcji rolnej ) nie powinna
być mniejsza niż 1 ha powierzchni o zwartym przestrzennie kompleksie,
obiekty mieszkalne i usługowe na terenach nowoprojektowanych winny posiadać
dachy strome, o symetrycznych połaciach dachowych i nachyleniu pod katem 25 –
50 stopni,
maksymalna wysokość budynku wszelkiego rodzaju zabudowy nie powinna
przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, a dla zabudowy wielorodzinnej
określa się trzy kondygnacje z poddaszem użytkowym,
formy budynków i ich wysokość należy harmonijnie wkomponować w krajobraz
oraz otoczenie,
na działkach budowlanych zachować należy minimum 60% powierzchni
biologicznie czynnej w zabudowie ekstensywnej i 40% w zabudowie intensywnej,
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w działalności administracyjnej i planistycznej należy dążyć, aby wolne od
zabudowy pozostały ciągi zieleni krajobrazowej, obniżenia terenu, skupiska
zieleni w formie zadrzewień i zakrzewień. Zagospodarowanie terenu nie może
zmienić stosunków wodnych w pobliżu drzew,
w miejscowych planach sporządzanych lub opracowywanych dla terenów
przeznaczonych pod działalność gospodarczą, usługi, zabudowę mieszkaniową
należy wprowadzić obowiązek realizacji zieleni o charakterze zieleni izolacyjnym,
która obok spełnianej funkcji posiadałaby również wartości krajobrazowe i
dekoracyjno –

estetyczne, podkreślające indywidualności poszczególnych

zespołów. Ponadto, przy trasach komunikacyjnych, wskazana jest realizacja pasów
zieleni izolacyjnej,
w zagospodarowaniu przestrzennym terenów należy stosować rozwiązania
ograniczające szkodliwy wpływ linii i stacji elektroenergetycznych, sieci
gazowych, innych uciążliwości, na terenach urbanizowanych odległości obiektów
chronionych od obiektów uciążliwych musza być zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Zapisy

dotyczące

zasad

kształtowania

przestrzeni

na

terenach

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN zostały
określone w pkt. VII.
B. Kształtowanie usług
-

W mieście i jego strefie rozwojowej oraz w strefach rozwojowych
poszczególnych jednostek osadniczych zabezpieczone zostały w ramach
wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej tereny pod lokalizowanie
usług społecznych
i komercyjnych celem podniesienia standardów życia mieszkańców.
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-

W procesie rozwoju miasta i każdej jednostki wiejskiej ważne jest
kształtowanie centrów usługowych, które w perspektywie pełnić będą istotną
rolę w procesie integracji społecznej.

-

Konieczne

jest

umocnienie

i

dalszy

rozwój

ogólnomiejskiego

wielofunkcyjnego centrum usługowego w m. Ksiaż Wlkp. skoncentrowanego
wokół rynku.
-

Przewiduje się lokalizację usług w parterach budynków mieszkalnych oraz
tworzenie ciągów usługowych na kierunkach głównych powiązań struktury
osiedleńczej miasta.

-

Szczególnej troski pod względem wyposażenia w usługi podstawowe
i ponadpodstawowe wymagają wsie o dynamicznym rozwoju, które
przewidywane są do pełnienia funkcji usługowych dla mieszkańców gminy.

-

We wsi Mchy wyznaczony został centralny obszar do koncentracji funkcji
usługowych z uporządkowaniem układu przestrzennego tego terenu.

-

Z terenem projektowanego centrum usługowego wsi sąsiadują tereny usług
sportu i rekreacji, wymagające odpowiedniego zagospodarowania

-

Natomiast we wsiach Chwałkowo Kościelne i Chrząstowo wyznaczone
zostały centralne obszary wymagające koncentracji zróżnicowanych funkcji
usługowych o znaczeniu podstawowym i ponadpodstawowym.

-

Ponadto przewiduje się systematyczne wzbogacanie każdej jednostki
osadniczej w obiekty i urządzenia usługowe.

-

Za minimalny podstawowy program uznaje się wyposażenie w podstawowy
zestaw usług: usługi handlu, gastronomii, kultury i sportu w ramach
wyznaczonych terenów rozwojowych wsi.
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Zagospodarowanie terenów działalności gospodarczej należy realizować

C.

zgodnie z następującymi zasadami:
-

Działalność gospodarcza winna rozwijać się z zachowaniem pełnego
bezpieczeństwa dla środowiska i bezkolizyjności dla funkcji mieszkaniowej.

-

Na terenie gminy nie mogą być lokalizowane obiekty działalności
gospodarczej szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.

-

Na terenach budownictwa mieszkaniowego, na terenach chronionych i
projektowanych do ochrony oraz w ich otulinie nie można lokalizować
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska.

-

Na pozostałych terenach uciążliwość obiektów mogących pogorszyć stan
środowiska nie może przenikać na nieruchomości stanowiące własność osób
trzecich.

-

Nie przewiduje się lokalizowania na terenie gminy zakładów szkodliwych dla
środowiska oraz produkujących odpady toksyczne, radioaktywne, palne,
wybuchowe i żrące.

-

Uciążliwość skoncentrowania funkcji działalności gospodarczej należy
eliminować przy pomocy metod techniczno – technologicznych, w tym
pełnego uzbrojenia terenów oraz metod estetyczno – ochronnych (zieleń).

-

Na skoncentrowanych terenach działalności gospodarczej wyklucza się
możliwość

budowy

mieszkaniowej

obiektów

uzupełniającej

mieszkalnych
w

formie

z

wyjątkiem

mieszkań

dla

funkcji

właścicieli

(użytkowników) zakładów i pokojów (mieszkań) gościnnych.
-

Lokalizacja obiektów służących działalności gospodarczej winna być
poprzedzona opracowaniami udowadniającymi brak konfliktu z otoczeniem.
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-

Istniejące kotłownie na paliwo stałe winny zostać zmodernizowane lub
zamienione na kotły gazowe lub olejowe.

-

Zaleca się wprowadzanie przez zakłady zamkniętego obiegu wody.

-

Dla ścieków technologicznych zakładów produkcyjnych należy przewidywać
własne podoczyszczalnie ścieków.

-

Miejsca

do

parkowania

pojazdów

należy

wyznaczyć

w

obrębie

nieruchomości podmiotu gospodarczego.
-

W ramach zagospodarowania działki podmiotu gospodarczego należy
przewidzieć zieleń izolacyjno – krajobrazową.

-

Należy preferować rozwój działalności produkcyjnej opartej o najnowsze i
bezpieczne technologie w oparciu o ekologiczne nośniki energii: gaz ziemny,
olej opałowy lekki, energia elektryczna jak również korzystanie z
niekonwencjonalnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej).

9.3. Standardy polityki przestrzennej w zakresie komunikacji
Komunikacja drogowa
Warunki techniczne lokalizacji obiektów przy drogach.
Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych oraz planowaniu działalności, w tym
rolniczej, na terenach sąsiadujących z drogami należy, w oparciu o prognozowane
natężenie ruchu uwzględnić:
-

strefę uciążliwości drogi, jako inwestycji ingerującej w środowisko stałych
użytkowników obszaru, przez który przebiega,

-

strefę ograniczonego użytkowania wyłączonego z działalności budowlanej,
określającej najmniejsze odległości obiektów budowlanych od zewnętrznego
pasa ruchu,
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-

strefę wyłączoną z działalności budowlanej w zakresie lokalizacji obiektów
z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

-

proponowane rozwiązania techniczne zmniejszające uciążliwość drogi.

Obowiązujące minimalne odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej
krawędzi jezdni:


drogi wojewódzkie i powiatowe

-

8 m na terenie zabudowy miast i wsi

- 20 m poza terenem zabudowy miast i wsi


drogi gminne

- 6 m na terenie zabudowy miast i wsi
- 15 m poza terenem zabudowy miast i wsi

Zalecane odległości lokalizacji budynków od dróg:
/załącznik nr 2 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia
31.03.1995 r./
Drogi wojewódzkie
Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi:
30 m dla obiektów jednokondygnacyjnych
40 m dla obiektów wielokondygnacyjnych
Drogi powiatowe
Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi:
20 m dla obiektów jednokondygnacyjnych
25 m dla obiektów wielokondygnacyjnych
Drogi gminne
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Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi:
15 m dla obiektów jednokondygnacyjnych
20 m dla obiektów wielokondygnacyjnych

Warunki włączenia lokalnych układów drogowych do układu podstawowego

Drogi wojewódzkie
Studium zakłada przebieg nowych układów komunikacyjnych obsługujących tereny
projektowanego zainwestowania za pomocą dróg lokalnych i dojazdowych, poza pasem
drogowym drogi wojewódzkiej nr 436 Śrem – Nowe Miasto. Wszelkie inwestycje
związane z lokalizacją obiektów i ich obsługą, z drogi wojewódzkiej należy uzgadniać z
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Wymagane parametry techniczne dróg
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr 43/99, poz. 430).
Drogi zaliczone do jednej kategorii powinny mieć parametry techniczne i użytkowe
odpowiadające następującym klasom dróg:
-

drogi wojewódzkie klasę G (główna), Z (zbiorcza)

-

drogi powiatowe klasę G, Z i wyjątkowo L(lokalna)

-

drogi gminne klasę L, D (dojazdowa)
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9.4. Standardy polityki przestrzennej w zakresie infrastruktury technicznej
Elektroenergetyka
Zachowuje się istniejącą linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110 kV wraz
ze strefą ochronną wolną od zabudowy. Zabezpiecza się przebieg linii 400 kV wraz ze
strefą ochronną.
W zakresie sieci i stacji transformatorowych średniego napięcia planuje się
reelektryfikację terenów wsi oraz budowę nowych stacji w zależności od potrzeb
rozwojowych jednostek osadniczych i terenów działalności gospodarczej.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy stosować
rozwiązania ograniczające szkodliwy wpływ linii i stacji elektroenergetycznych poprzez
wydzielanie stref ochronnych wolnych od zabudowy. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami odległości te wynoszą:
-

45 m od linii wysokiego napięcia 400 kV

-

15 m od linii wysokiego napięcia 110 kV

-

7,5 m od linii średniego napięcia 15 kV

Gazownictwo
Od gazociągów wysokiego ciśnienia istniejących i planowanych należy zachować
strefy bezpieczeństwa wolne od zabudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Przemysłu i Handlu z dnia 14.11,1995 r. /Dz. U. Nr 133/95/. Zaleca się wykorzystanie do
celów grzewczych paliw ekologicznych, takich jak oleje opałowe, energia elektryczna,
gaz.
Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych względem gazociągów już
użytkowanych powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach, wg
których gazociągi te zostały wybudowane.
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IV.

ZMIANA

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĄŻ WLKP. DLA
CZĘŚCI

TERENU

W

MIEJSCOWOŚCI

RADOSZKOWO

DRUGIE

-

uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego

Do zmiany studium przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXVIII/179/2008 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008 roku oraz uchwały Nr
XXXI/214/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku.

ZAKRES OBSZAROWY OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
Położenie
-

obręb ewidencyjny miejscowości Radoszkowo Drugie

Granica obszaru zmiany Studium
-

teren obejmujący działki o nr ewid.: 221/1, 221/3 i 220
w miejscowości Radoszkowo Drugie

CEL OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
-

weryfikacja ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenu

-

zdefiniowanie kierunkowej funkcji terenu,

-

weryfikacja ustaleń dotyczących uwarunkowań dla zagospodarowania
terenu poprzez analizę uwarunkowań przyrodniczych,

-

stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych, decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

PRZEDMIOT ZMIANY STUDIUM
-

zmiana dotychczasowego kierunku przeznaczenia terenów rolnych, na
tereny o funkcji usługowej i techniczno – produkcyjnej z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej,

-

zachowanie na części działki nr ewid. 220 dotychczasowej funkcji –
mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi i tereny
komunikacji,
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USTALENIA ZMIANY STUDIUM
1. Uwarunkowania:
W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dokonując
zmianę studium uwzględniono następujące uwarunkowania:
1) dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
dotychczasowe przeznaczenie terenu określone w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego to rolnicza przestrzeń
produkcyjna

oraz

częściowo

tereny

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi i częściowo teren pod drogę
gminną,
2) stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony
-

obecnie na części terenu obejmującej działki o nr ewid. 221/1 i 221/3
jest zlokalizowany budynek usługowy o funkcji agroturystycznej oraz
budynek mieszkalny w trakcie budowy,

-

pozostałą część terenu obejmującą działkę nr ewid. 220 stanowią użytki
rolne,

3) stan środowiska przyrodniczego
-

teren płaski, otwarty, położony pomiędzy dwiema drogami wojewódzką
oraz lokalną,

-

pod względem morfologicznym (wg Krygowskiego) jest to płaska
wysoczyzna zbudowana z piasków gliniastych

-

brak wód powierzchniowych,

-

działka nr ewid. 220 położona jest w strefie ochrony pośredniej
zewnętrznej ujęcia wody podziemnej w Książu Wlkp.,

-

na terenie występują gleby IV klasy bonitacyjnej (kompleksy glebowo
rolnicze 5 – żytni dobry i 6 – żytni słaby),

-

obszar opracowania znajduje się w dorzeczu rzeki Warty i wg Atlasu
Hydrograficznego Polski położony jest w zlewni Kanału Książ,

-

obszar opracowania położony jest na południe od granicy głównego
zbiornika wód podziemnych GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa –
Berlin,

-

wody gruntowe zalegają na głębokości poniżej 2 m p.p.t.,
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-

na terenie objętym zmianą studium i w jego sąsiedztwie nie ma
zakładów przemysłowych mogących stanowić zagrożenie dla jakości
środowiska

-

teren przylega w północnej części do drogi wojewódzkiej nr 436,

-

teren położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 (jednolity tekst Dz. U. Nr 151, poz. 1220).

4) stan

dziedzictwa

kulturowego

i

zabytków

oraz

dóbr

kultury

współczesnej
na terenie objętym zmianą nie występują obiekty zabytkowe,
5) warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia
-

na obszarze można zapewnić przyszłym użytkownikom terenu dobre
warunki pracy i życia

-

nie występują elementy zagrażające zdrowiu lub życiu,
zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia

6)

nie występują elementy które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludności i
utracie mienia,
potrzeb i możliwości rozwoju gminy

7)
-

wystąpiła potrzeba zmiany przeznaczenia terenu na cele usługowe i
techniczno-produkcyjne z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,

-

istnieją

przestrzenne

zainwestowania,

co

możliwości
stanowić

lokalizacji

będzie

wnioskowanego

kontynuację

procesu

osiedleńczego w strefie podmiejskiej miasta Książ Wlkp.,
8) stan prawny gruntów
teren objęty zmianą studium jest własnością gminy i własnością prywatną,
9) występowanie

obiektów

i

terenów

chronionych

na

podstawie

przepisów odrębnych
na obszarze opracowanie nie występują tego typu obiekty i tereny,
10) występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu zagrożenia,
11) występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód
podziemnych
na terenie tym, zgodnie z „Bilansem kopalin i wód podziemnych w Polsce’’
(stan na 31.12.2007r.) nie występują żadne udokumentowane złoża kopalin
ani główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP),
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12) występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie
przepisów odrębnych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tereny górnicze,
13) stan systemu komunikacji i infrastruktury technicznej
-

teren

objęty

zmianą

studium

od

strony

północnej

przylega

bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 436, od strony południowej do
drogi gminnej Chromiec – Radoszkowo oraz do drogi wewnętrznej,
-

teren objęty zmianą studium wyposażony jest w wodociąg lokalny i
sieć elektroenergetyczną,

-

odpady komunalne deponowane są na składowisku gminnym we
Włościejewkach,

14) zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
na terenie opracowania nie wyznaczono tego typu zadań.

2. Kierunki zagospodarowania terenu.

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów
-

wyznacza się nowy kierunek zagospodarowania funkcjonalnego funkcję usługową i techniczno – produkcyjną z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej oznaczonych na rys. studium symbolem U/P/M,

-

na części terenu działki nr ewid. 220 zachowuje się dotychczasowy
kierunek

zagospodarowania

jednorodzinne

z usługami

funkcjonalnego
nieuciążliwymi,

–

które

mieszkalnictwo
nie

wymagają

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oznaczone na
rys. studium symbolem M oraz teren komunikacji,
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenu, w tym tereny wyłączone od zabudowy
w projektowaniu i realizacji zagospodarowania terenów o funkcji
usługowej i techniczno-produkcyjnej z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej należy ograniczyć uszczelnienie terenu, tak by
zachować

prawidłowe

funkcjonowanie

elementów

środowiska

przyrodniczego: maksymalny udział zabudowy w powierzchni działki
- 40 %, minimalny współczynnik biologicznie czynnej powierzchni
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działki - 40%, gabaryty zabudowy – parter i użytkowe poddasze o
wysokości maksymalnej do 10 metrów głównej kalenicy, należy
zabezpieczyć

stanowiska

parkingowe

dla

mieszkańców,

pracowników oraz klientów na terenie działek,
na obszarze działki nr ewid. 220 wyznacza się pas terenu szerokości
min. 12 m, przeznaczony na cele komunikacji – planowaną drogę
gminną, stanowiącą fragment docelowego układu komunikacyjnego
miasta Książ Wlkp., zgodnie z rysunkiem studium,
na terenie objętym zmiany studium oznaczonym symbolem U/P/M
dopuszcza

się

realizację

przedsięwzięć

kwalifikowanych

w

przepisach odrębnych jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko,
zainwestowanie wymaga zastosowania form architektury
i struktury zabudowy, które umożliwiają swobodny przepływ
powietrza,

lokalizacja

budynków

winna

uwzględniać

kierunki

przewietrzania,
zagospodarowanie terenu w obszarze

graniczącym z drogą

wojewódzką musi spełniać normy związane z lokalizowaniem
zabudowy wzdłuż dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi,
na terenie objętym zmianą studium ustala się obowiązek urządzenia
pasów zieleni izolacyjnej, zimozielonej, szczególnie wzdłuż granic
obszarów stykających się z terenami o innej funkcji,
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów
-

tereny z uwzględnieniem funkcji usługowej i techniczno – produkcyjnej z
dopuszczeniem

funkcji

mieszkaniowej

oraz

terenów

komunikacji

dopuszcza się w stopniu stosownym do uwarunkowań przyrodniczych
wymienionych w pkt 1 ust. 3),
-

zagospodarowanie działki nr ewid. 220 musi być zgodne z przepisami
odrębnymi dotyczącymi sposobu zagospodarowania strefy ochrony
pośredniej zewnętrznej ujęcia wody podziemnej,

-

gospodarka wodno-ściekowa musi spełniać obowiązujące normy
prawne,
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-

w

celu

ograniczenia

emisji

zanieczyszczeń

do

powietrza

atmosferycznego do celów grzewczych i technologicznych dopuszcza
się stosowanie paliw płynnych i stałych (np. biomasa, drewno)
charakteryzujących

się

najniższymi

wskaźnikami

emisyjnymi

lub

wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii,
-

na

terenie

objętym

projektem

zmiany

studium

sposób

zagospodarowania odpadów musi być zgodny z gminnym planem
gospodarki odpadami oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi,
-

wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowane w granicach
działki objętej inwestycją,

-

na terenie objętym zmianą studium obowiązują dopuszczalne poziomy
hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z
przepisami odrębnymi,

-

realizacja zabudowy związanej z działalnością gospodarczą wymaga
zastosowania w obiektach nowoczesnych technologii i rozwiązań
technicznych,

które

gwarantują

dotrzymanie

standardów

jakości

środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny
oraz zapewnia odpowiednie warunki akustyczne w budynkach,

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
-

na terenie zmiany studium nie występują obiekty i obszary objęte
ochroną,

-

wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej i wymagają zgłoszenia odpowiednim służbom,

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
-

obsługę terenu przewiduje się z drogi wojewódzkiej nr 436 oraz
planowanej drogi lokalnej,

-

organizacja i modernizacja zjazdów z dróg musi być zgodna z decyzjami
ich zarządców,

-

rozwój

infrastruktury

technicznej

uwarunkowany

jest

zasięgiem

planowanych inwestycji,
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6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
planowany jest pas terenu o szerokości 12 m o funkcji drogi gminnej,
łączący drogę gminną Chromiec – Radoszkowo z drogą wojewódzką,
7) obszary,

dla

których

obowiązkowe

jest

sporządzenie

planów

miejscowych, obszary dla których gmina zamierza sporządzić plany
miejscowe
na terenie objętym zmianą studium nie ustala się obowiązku sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej
na terenie objętym zmianą studium nie przewiduje się rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej,
9) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas
ziemnych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu obszary,
10) obiekty i obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny
nie dotyczy,
11) obszary pomników zagłady
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu obszary,
12) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji
na terenie opracowania zmiany studium nie występują tego typu tereny,
13) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu tereny,
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Rysunek pomniejszony
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Rysunek pomniejszony
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V. ZMIANA

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĄŻ WLKP. DLA
CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI ZAWORY - uwarunkowania i kierunki
zagospodarowania przestrzennego

Do zmiany studium przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXXI/215/2009 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku
ZAKRES OBSZAROWY OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
Położenie
-

obręb ewidencyjny miejscowości Zawory

Granica obszaru zmiany Studium
-

teren obejmujący działki o nr ewid.: 484 w Zaworach

CEL OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
-

weryfikacja ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenu

-

zdefiniowanie kierunkowej funkcji terenu,

-

weryfikacja ustaleń dotyczących uwarunkowań dla zagospodarowania
terenu poprzez analizę uwarunkowań przyrodniczych,

-

stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji
o warunkach zabudowy,

PRZEDMIOT ZMIANY STUDIUM
-

zmiana dotychczasowego kierunku przeznaczenia z terenów rolniczej
przestrzeni produkcyjnej na tereny o kierunkowej funkcji zabudowy
techniczno-produkcyjnej,

USTALENIA ZMIANY STUDIUM
1. Uwarunkowania:
W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dokonując
zmianę studium uwzględniono następujące uwarunkowania:
1) dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
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dotychczasowe przeznaczenie terenu określone w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego to rolnicza przestrzeń
produkcyjna,
2) stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony
obszar jest terenem otwartym, wolnym od zabudowy, użytkowany rolniczo,
od strony zachodnio-północnej graniczącym z rowem,

od strony

południowej poprzez drogę gminną sąsiaduje z terenami działalności
gospodarczej jaką jest Ferma trzody chlewnej Zawory,
3) stan środowiska przyrodniczego
-

teren płaski otwarty, dobrze napowietrzony,

-

pod względem morfologicznym (wg Krygowskiego) jest to terasa
wydmowa – środkowa zbudowana z piasków luźnych i piasków słabo
gliniastych pylastych,

-

brak wód powierzchniowych,

-

na terenie tym występują gleby IV i V klasy bonitacyjnej (kompleksy
glebowo rolnicze 5 – żytni dobry i 6 – żytni słaby),

-

obszar opracowania znajduje się w dorzeczu rzeki Warty i wg Atlasu
Hydrograficznego Polski położony jest w zlewni Kanału Książ,

-

obszar opracowania położony w granicach głównego zbiornika wód
podziemnych GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa – Berlin,

-

wody gruntowe zalegają na głębokości poniżej 2 m p.p.t.,

-

teren położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 (jednolity tekst Dz. U. Nr 151, poz. 1220),

-

wzdłuż pn-wsch granicy terenu działki objętej zmianą Studium
przepływa rów szczegółowy nr RD2,

4) stan

dziedzictwa

kulturowego

i

zabytków

oraz

dóbr

kultury

współczesnej
-

teren objęty opracowaniem znajduje się w strefie konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych,

-

w sąsiedztwie obszaru objętego zmianą studium znajduje się zespół
dworski ujęty w ewidencji zabytków gminy Książ Wlkp.,

5) warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia
na terenie objętym zmianą studium nie występują elementy zagrażające
zdrowiu lub życiu mieszkańców,
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6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
na terenie objętym zmianą studium nie występują elementy, które
mogą zagrażać bezpieczeństwu ludności i jej mienia,
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy
wystąpiła potrzeba zmiany dotychczasowego przeznaczenia terenów

-

rolniczych na funkcje zabudowy techniczno-produkcyjnej z uwagi na
rozwój chowu i hodowli trzody chlewnej, a w konsekwencji uregulowania
zagospodarowania

płynnych

odchodów

zwierzęcych

na

skalę

przemysłową,
istnieją możliwości inwestycyjne i gospodarcze lokalizacji inwestycji

-

związanej funkcjonalnie z fermą trzody chlewnej zlokalizowanej w
sąsiedztwie,
8) stan prawny gruntów
teren objęty zmianą studium jest własnością prywatną,
9) występowanie

obiektów

i

terenów chronionych

na

podstawie

przepisów odrębnych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu obiekty i tereny,
10) występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu zagrożenia,
11) występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód
podziemnych
-

zgodnie z „Bilansem kopalin i wód podziemnych w Polsce’’ (stan na
31.12.2007r.) nie występują żadne udokumentowane złoża kopalin,

-

teren położony jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych
GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa – Berlin,

12) występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie
przepisów odrębnych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tereny górnicze,
13) stan systemu komunikacji i infrastruktury technicznej
-

dostęp do terenu istnieje od strony południowej z drogi gminnej,
Zakrzewice – Łężek, oznaczonej na rysunku studium symbolem KDG,

-

przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego
napięcia 15kV,
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-

sieć wodociągowa zlokalizowana jest poza obszarem objętym zmianą
studium, na terenie fermy trzody chlewnej położonej w sąsiedztwie,

14) zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
na terenie opracowania nie wyznaczono tego typu zadań.

2. Kierunki zagospodarowania terenu.

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów
na obszarze objętym zmianą studium, zmienia się dotychczasowy
kierunek zagospodarowania funkcjonalnego z rolniczej przestrzeni
produkcyjnej na nową funkcję techniczno-produkcyjną, oznaczoną na
rys. zmiany studium symbolem P
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenu, w tym tereny wyłączone od zabudowy
w projektowaniu i realizacji zagospodarowania terenów o funkcji
techniczno-produkcyjnej należy ograniczyć uszczelnienie terenu, tak
by zachować prawidłowe funkcjonowanie elementów środowiska
przyrodniczego: maksymalny procent zabudowy powierzchni działki 80 %, minimum powierzchni działki biologicznie czynnej - 20%,
gabaryty zabudowy o wysokości maksymalnej do 15 metrów, należy
zabezpieczyć stanowiska parkingowe dla pracowników oraz klientów
na terenie działek,
zainwestowanie wymaga zastosowania form architektury
i struktury zabudowy, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza,
lokalizacja budynków winna uwzględniać kierunki przewietrzania,
zagospodarowanie terenu w obszarze graniczącym z drogą musi
spełniać normy związane z lokalizowaniem zabudowy wzdłuż dróg
publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
dla linii elektroenergetycznej 15kV ustala się pas technologiczny
o szerokości 7,5 m w obie strony od skrajnych przewodów sieci,
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należy urządzić pasy zieleni izolacyjnej, zimozielonej, szczególnie
wzdłuż rowu melioracyjnego graniczącego od strony zachodniej
i północno-zachodniej,
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów
-

tereny z uwzględnieniem funkcji techniczno – produkcyjnej dopuszcza
się

w

stopniu

stosownym

do

uwarunkowań

przyrodniczych

wymienionych w pkt 1 ust. 3),
-

gospodarka wodno-ściekowa musi spełniać wymagane normy prawne,

-

w

celu

ograniczenia

emisji

zanieczyszczeń

do

powietrza

atmosferycznego do celów grzewczych i technologicznych dopuszcza
się stosowanie paliw płynnych i stałych (np. biomasa, drewno)
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi lub
wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii,
-

na

terenie

objętym

projektem

zmiany

studium

sposób

zagospodarowania odpadów musi być zgodny z gminnym planem
gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,
-

wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowane w
granicach działki objętej inwestycją,

-

realizacja zabudowy związanej z działalnością gospodarczą wymaga
zastosowania w obiektach nowoczesnych technologii i rozwiązań
technicznych, które gwarantują dotrzymanie standardów jakości
środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny
oraz zapewniają odpowiednie warunki akustyczne w budynkach,

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
-

dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, istnieje
konieczność prowadzenia prac archeologicznych podczas inwestycji
związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, wszelkie
odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej
i wymagają zgłoszenia odpowiednim służbom,

-

na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych należy
każdorazowo uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
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5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
-

obsługę terenu przewiduje się z drogi gminnej Zakrzewice – Łężek
oznaczonej na rysunku studium symbolem KDG,

-

rozwój

infrastruktury

technicznej

uwarunkowany

jest

zasięgiem

planowanych inwestycji w stosunku do istniejącej infrastruktury,
6) obszary,

na

których

rozmieszczone

będą

inwestycje

celu

publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
nie przewiduje się tego typu inwestycji,
7) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planów
miejscowych, obszary dla których gmina zamierza sporządzić plany
miejscowe
nie

ustala

się

obowiązku

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego
8) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej
na terenie objętym zmianą studium nie przewiduje się rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej,
9) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas
ziemnych
na terenie opracowania zmiany studium nie występują tego typu obszary,
10) obiekty i obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny
na terenie objętym zmianą studium nie zachodzi potrzeba wyznaczenia
filarów ochronnych w złożu kopalin,
11) obszary pomników zagłady
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu obszary,
12) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji
na terenie objętym zmianą studium nie ma tego typu terenów,
13) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu tereny.
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Rysunek pomniejszony
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VI. ZMIANA

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĄŻ WLKP. DLA
CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI KONARZYCE - uwarunkowania i
kierunki zagospodarowania przestrzennego
Do zmiany studium przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXXIV/241/2009 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2009 roku

ZAKRES OBSZAROWY OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
Położenie
-

obręb ewidencyjny miejscowości Konarzyce

Granica obszaru zmiany Studium
-

teren obejmujący działkę nr ewid.: 248 w Konarzycach

CEL OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
-

weryfikacja ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenu

-

zdefiniowanie kierunkowej funkcji terenu,

-

weryfikacja ustaleń dotyczących uwarunkowań dla zagospodarowania
terenu poprzez analizę uwarunkowań przyrodniczych,

-

stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji
o warunkach zabudowy,

PRZEDMIOT ZMIANY STUDIUM
-

zmiana

dotychczasowego

kierunku

przeznaczenia

z

terenów

przeznaczonych na rolniczą przestrzeń produkcyjną na tereny
o kierunkowej funkcji obszaru występowania i eksploatacji złóż kopalin,

USTALENIA ZMIANY STUDIUM
1. Uwarunkowania:
W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dokonując
zmianę studium uwzględniono następujące uwarunkowania:
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1) dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
dotychczasowe przeznaczenie terenu określone w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego to rolnicza przestrzeń
produkcyjna,
2) stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony – obszar jest
terenem niezabudowanym, w części wschodniej użytkowany rolniczo, w
części zachodniej prowadzona jest eksploatacja złóż kopalin, od strony
północno-wschodniej graniczy z rowem melioracyjnym,

od strony

zachodniej wzdłuż drogi gruntowej istnieje pas zieleni leśnej,
3) stan środowiska przyrodniczego
-

teren płaski, otwarty, dobrze napowietrzony pochylony w kierunku
wschodnim,

-

pod względem morfologicznym (wg Krygowskiego) jest to jest to terasa
wydmowa – środkowa zbudowana z piasków luźnych i piasków słabo
gliniastych,

-

brak wód powierzchniowych,

-

od strony pn - wsch działka graniczy z rowem szczegółowym R-E
stanowiącym lewostronny dopływ do Kanału Konarskie-Łężek,

-

część pn - wsch działki przylegająca do rowu jest terenem podmokłym,

-

na terenie tym występują gleby V i VI klasy bonitacyjnej (kompleksy
glebowo rolnicze 6 – żytni słaby i 7 – żytni bardzo słaby) oraz łąki, lasy a
także nieużytki,

-

obszar opracowania znajduje się w dorzeczu rzeki Warty i wg Atlasu
Hydrograficznego Polski położony jest w zlewni Kanału Książ,

-

obszar opracowania położony w granicach głównego zbiornika wód
podziemnych GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa – Berlin,

-

wody gruntowe zalegają na głębokości poniżej 2 m p.p.t.,

-

na terenie tym ani w jego sąsiedztwie nie ma zakładów przemysłowych
ani

innych

źródeł

mogących

stanowić

zagrożenie

dla

jakości

środowiska,
-

teren położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 (jednolity tekst Dz. U. Nr 151, poz. 1220),

4) stan

dziedzictwa

kulturowego

i

zabytków

oraz

dóbr

kultury

współczesnej
na terenie objętym zmianą studium zlokalizowane jest stanowisko
archeologiczne

o

wielokulturowym

charakterze

i

dużych

walorach

poznawczych,
5) warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia – na
obszarze objętym zmianą studium nie występują elementy zagrażające
zdrowiu lub życiu przyszłym użytkownikom terenu,
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
nie występują elementy zagrażające bezpieczeństwu ludności i utracie
mienia,
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy
-

wystąpiła potrzeba udostępnienia terenów na cele eksploatacji kopalin,

-

istnieją

przestrzenne

i

gospodarcze

możliwości

lokalizacji

wnioskowanego przedsięwzięcia,
8) stan prawny gruntów
teren objęty zmianą studium jest własnością prywatną,
9) występowanie

obiektów

i

terenów

chronionych

na

podstawie

przepisów odrębnych – na terenie objętym zmiana studium nie występują
tego typu obiekty i tereny,
10) występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych
na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu zagrożenia,
11) występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód
podziemnych
-

zgodnie z „Bilansem kopalin i wód podziemnych w Polsce’’ (stan na
31.12.2007r.) na terenie objętym zmianą studium

nie występują

udokumentowane złoża kopalin o znaczeniu przemysłowym,
-

na terenie opracowania występuje lokalne złoże kopalin pospolitych,

-

teren położony jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych
GZWP nr 150 – Pradolina Warszawa – Berlin.

12) występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie
przepisów odrębnych – brak tego typu terenów,
13) stan systemu komunikacji i infrastruktury technicznej
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-

teren zmiany studium dostępny jest z drogi wojewódzkiej poprzez
przejazd drogą zwyczajową przez grunty rolne i dukt leśny oraz drogę
gruntową,

-

na terenie objętym zmianą studium oraz w jego bezpośrednim
sąsiedztwie nie występują sieci infrastruktury technicznej,

14) zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
na terenie opracowania nie wyznaczono tego typu zadań.

2. Kierunki zagospodarowania terenu.

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów
na obszarze objętym zmianą studium zmienia się dotychczasowy kierunek
zagospodarowania z rolniczej przestrzeni produkcyjnej na nową funkcję –
eksploatację złoża kopalin, oznaczenie na rys. zmiany studium symbolem
PG,
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenu, w tym tereny wyłączone od zabudowy :
-

w projektowaniu i realizacji zagospodarowania terenu o funkcji obszaru
występowania i eksploatacji złóż kopalin należy tak prowadzić
działalność, by zachować prawidłowe funkcjonowanie elementów
środowiska przyrodniczego

-

należy

zapewnić

prawidłowe

i

racjonalne

gospodarowanie

powierzchniową eksploatacją kopaliny,
-

dopuszcza się wprowadzenie zabudowy tymczasowej, nie związanej z
gruntem, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zamierzeń
inwestycyjnych, lokalizowanie obiektów budowlanych tymczasowych
musi być zgodne z przepisami odrębnymi,

-

należy zabezpieczyć stanowiska parkingowe dla pracowników na
terenie działki,

-

po zakończeniu eksploatacji należy przeprowadzić rekultywację terenu
w kierunku rolno - leśnym,

158

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów
-

tereny z uwzględnieniem funkcji obszaru występowania i eksploatacji
złóż kopalin dopuszcza się w stopniu stosownym do uwarunkowań
przyrodniczych wymienionych w pkt 1 ust. 3),,

-

projektowane

zamierzenia

inwestycyjne

uwzględniać

muszą

konieczność istnienia otwartego cieku odwadniającego przyległe użytki
rolne,
-

projektowane

zamierzenia

inwestycyjne

uzależnić

należy

od

możliwości dokonania zmiany przeznaczenia gruntów leśnych,
-

gospodarka wodno-ściekowa musi spełniać wymagane normy prawne,

-

wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowane w
granicach działki objętej inwestycją,

-

na

terenie

objętym

projektem

zmiany

studium

sposób

zagospodarowania odpadów musi być zgodny z gminnym planem
gospodarki odpadami oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi,
-

eksploatacja nie może stanowić trwałego zagrożenia dla elementów
środowiska, w tym dla wód gruntowych i powierzchniowych,

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
-

przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych należy przeprowadzić
archeologiczne badania wykopaliskowe, każdorazowo po dokonaniu
odbioru badań przez Wielkopolski Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Poznaniu nastąpi uwolnienie terenu pod inwestycję,

-

wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej i wymagają zgłoszenia odpowiednim służbom,

-

na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych należy
każdorazowo uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
-

nie zachodzi potrzeba rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury
technicznej dla przedsięwzięcia o charakterze lokalnym i czasowym
okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
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-

dojazd do drogi publicznej powinien być uregulowany w oparciu o
przepisy odrębne,

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
nie przewiduje się tego typu inwestycji,
7) obszary,

dla

których

obowiązkowe

jest

sporządzenie

planów

miejscowych, obszary dla których gmina zamierza sporządzić plany
miejscowe
nie

ustala

się

obowiązku

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego,
8) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej
na terenie objętym zmianą nie przewiduje się rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej,
9) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas
ziemnych
na terenie opracowania zmiany studium nie występują tego typu obszary,
10) obiekty i obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny
plan eksploatacji złoża określi filary ochronne w złożu kopaliny,
11) obszary pomników zagłady
na terenie opracowania zmiany studium nie występują tego typu obszary,
12) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji
po zakończeniu eksploatacji złoża kopaliny, należy przeprowadzić
rekultywację terenu w kierunku małej retencji wodnej lub w kierunku rolnoleśnym

wykorzystując

powstałe

podczas

prac

eksploatacyjnych

zwałowiska nakładu,
13) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych - na terenie
opracowania zmiany studium nie występują tego typu tereny.
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Rysunek pomniejszony

161

Rysunek pomniejszony
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VII.

ZMIANA

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĄŻ WLKP. DLA
CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSTOWO - uwarunkowania i
kierunki zagospodarowania przestrzennego

Do zmiany studium przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXLII/294/2010 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku oraz uchwały
Nr XXXI/214/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2009 roku.

ZAKRES OBSZAROWY OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
Położenie
-

obręb ewidencyjny miejscowości Chrząstowo

Granica obszaru zmiany Studium
-

teren obejmuje działkę o nr ewid.: 31/1 w miejscowości Chrząstowo

CEL OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
-

weryfikacja ustaleń dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenu

-

zdefiniowanie kierunkowej funkcji terenu,

-

weryfikacja ustaleń dotyczących uwarunkowań dla zagospodarowania
terenu poprzez analizę uwarunkowań przyrodniczych,

-

stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych, decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

PRZEDMIOT ZMIANY STUDIUM
-

zmiana dotychczasowego kierunku przeznaczenia z terenów gruntów
ornych

niskich

klas

bonitacyjnych

oraz

terenów

zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej z usługami nieuciążliwymi z
dopuszczeniem działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym,
na tereny o funkcji zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
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USTALENIA ZMIANY STUDIUM

1. Uwarunkowania:
W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dokonując
zmianę studium uwzględniono następujące uwarunkowania:

1) dotychczasowe

przeznaczenie,

zagospodarowanie

i

uzbrojenie

terenu
-

dotychczasowe

przeznaczenie

terenu

określone

w

studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to rolnicza
przestrzeń produkcyjna oraz częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

i

siedliskowej

z

usługami

nieuciążliwymi

z

dopuszczeniem działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym,
2) stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony
-

obecnie teren działki objętej opracowaniem użytkowany jest rolniczo,

-

od strony południowej działka graniczy z drogą wojewódzką nr 436

-

od strony zachodniej teren graniczy z drogą powiatową nr 4074P,

-

od północy obszar opracowania graniczy z terenami wsi Olsza w gminie
Śrem, dla których opracowany został miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w obszarze graniczącym z obszarem opracowania
niniejszej zmiany studium plan przewiduje funkcję mieszkaniową
jednorodzinną,

-

od strony wschodniej działka graniczy z lasem,

3) stan środowiska przyrodniczego, w tym stanu rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz
wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
-

teren płaski, otwarty, wznosi się na wysokość ca 65,5 i lekko opada w
kierunku północnym,

-

nie udokumentowano zasobów surowców mineralnych i nie prowadzi się
ich eksploatacji,

-

brak wód powierzchniowych,

-

na terenie występują gleby VI klasy bonitacyjnej (kompleksy rolniczej
przydatności gleb 7 żytni bardzo słaby),
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-

obszar opracowania znajduje się w dorzeczu rzeki Warty i wg Atlasu
Hydrograficznego Polski położony jest w zlewni rzeki Pysząca,

-

na terenie objętym zmianą studium i w jego sąsiedztwie nie ma
zakładów przemysłowych mogących stanowić zagrożenie dla jakości
środowiska,

-

teren położony jest poza obszarami chronionymi ustanawianymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (jednolity
tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220),

-

obszar objęty zmianą Studium położony jest w granicach JCWPd nr 73
zagrożonej

nieosiągnięciem dobrego

stanu;

ocena

jakości wód

podziemnych w punkach pomiarowych najbliżej obszaru objętego
zmianą Studium posiadała zadowalającą jakość,
-

gmina Książ Wlkp. nie jest położona w obszarach szczególnie
narażonych z których odpływ azotu do wód należy ograniczyć (OSN),

-

wpływ na gleby i ziemię może się ograniczyć do degradacji gleb przez
deponowanie zanieczyszczeń z opadów atmosferycznych (siarczany,
azotany,

zakwaszenie),

nadmierną

chemizację

rolnictwa

oraz

zanieczyszczeń komunikacyjnych szczególnie wzdłuż dróg,
-

warunki aerosanitarne są dobre,

-

na

terenie

objętym

zmianą

Studium

nie

występują

linie

elektroenergetyczne emitujące pole elektromagnetyczne,
-

nie występują tereny potencjalnie zagrożone występowaniem ruchów
masowych ziemi,

-

mogą wystąpić zdarzenia o znamionach kryzysu, takie jak: silne,
porywiste wiatry, ulewne deszcze, nawałnice, gwałtowne lokalne
wyładowania atmosferyczne, intensywne opady śniegu, silne gradobicia,
nagłe ocieplenia, klimatyczne, gwałtowne spadki temperatur.

4) stan

dziedzictwa

kulturowego

i

zabytków

oraz

dóbr

kultury

współczesnej
-

na terenie objętym zmianą nie występują obiekty zabytkowe,

5) warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich zdrowia
-

na obszarze można zapewnić przyszłym użytkownikom terenu dobre
warunki pracy i życia

-

nie występują elementy zagrażające zdrowiu lub życiu,
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6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
-

nie występują elementy które mogą zagrażać bezpieczeństwu ludności i
utracie mienia,

7) potrzeby i możliwości rozwoju gminy
-

wystąpiła potrzeba zmiany przeznaczenia terenu na tereny o funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej,

-

istnieją

przestrzenne

zainwestowania,

co

możliwości

stanowić

lokalizacji

będzie

wnioskowanego

kontynuację

planowanego

zainwestowania na pograniczu z gminą Śrem, gdzie w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i
Bystrzek w gminie Śrem wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej.
8) stan prawny gruntów
-

teren objęty zmianą studium jest własnością prywatną,

9) występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie
przepisów odrębnych
-

na obszarze opracowanie nie występują tego typu obiekty i tereny,

10) występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych
- na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu zagrożenia,
11) występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód
podziemnych
-

na terenie objętym zmianą Studium zgodnie z Bilansem zasobów
kopalin i wód podziemnych w Polsce 2010 (Państwowy Instytut
Geologiczny, Warszawa, Internetowa baza danych www.pig.gov.pl) nie
występują żadne udokumentowane złoża kopalin,

-

teren objęty zmianą Studium położony jest na krawędzi strefy
występowania

głównych

zbiorników

wód

podziemnych

(GZWP)

wymagających ochrony; orientacyjna granica występowania głównego
zbiornika

wód

podziemnych

(GZWP)

Pradolina

Warszawsko

–

Berlińska (nr 150) przebiega prawdopodobnie na północ od terenu
objętego zmianą Studium.
12) występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie
przepisów odrębnych
- na terenie objętym zmianą studium nie występują tereny górnicze,
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13) stan systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz
gospodarki odpadami,
-

teren objęty

zmianą

studium od

strony południowej przylega

bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 436, od strony zachodniej do
drogi powiatowej nr 4074P
-

teren objęty zmianą studium wyposażony jest w wodociąg lokalny i
sieć elektroenergetyczną,

-

odpady komunalne deponowane są na składowiskach gminnych w
miejscowości Witaszyczki w gminie Jarocin i Mateuszewo w gminie
Śrem,

14) zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
-

na terenie opracowania nie wyznaczono tego typu zadań.

15) wymagania dotyczących ochrony przeciwpowodziowej
-

teren nie jest zagrożony występowaniem zjawisk powodziowych.

2. Kierunki zagospodarowania terenu.

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów
-

na terenie objętym zmianą studium wyznacza się nowy kierunek
zagospodarowania –

tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej,
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenu, w tym tereny wyłączone od zabudowy
-

w projektowaniu i realizacji zagospodarowania terenów o funkcji
zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

należy

ograniczyć

uszczelnienie terenu, tak by zachować prawidłowe funkcjonowanie
elementów

środowiska

przyrodniczego

- maksymalny

wskaźnik

zabudowy powierzchni działki 25 %, minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej - 50%, gabaryty zabudowy – parter i użytkowe
poddasze o wysokości maksymalnej do 10 metrów głównej kalenicy,
na terenie działki należy zabezpieczyć min. 2 miejsca postojowe, ,
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-

na terenie objętym zmianą studium oznaczonym symbolem MN
dopuszcza się realizację usług w stopniu zgodnym z przepisami prawa
budowlanego,

-

zainwestowanie wymaga zastosowania form architektury
i struktury zabudowy, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza,
lokalizacja budynków winna uwzględniać kierunki przewietrzania,

-

zagospodarowanie

terenu

wojewódzką

spełniać

musi

w

obszarze
normy

graniczącym

związane

z

drogą

z lokalizowaniem

zabudowy wzdłuż dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi,
-

zakazuje się organizowania bezpośrednich wyjazdów z posesji na
drogę wojewódzką,

-

dostępność do drogi wojewódzkiej zapewnia droga powiatowa, która
zostanie połączona z systemem dróg wewnętrznych,

-

zakazuje się organizowania parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej,

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony
przyrody, krajobrazu kulturowego oraz uzdrowisk,
-

zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco

oddziaływać

na

środowisko

w

rozumieniu

przepisów

odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu
publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej,
-

ochrona powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami
odrębnymi

-

gospodarka wodno-ściekowa musi spełniać obowiązujące normy
prawne,

-

ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód otwartych i gruntu

-

należy sukcesywnie uzbrajać teren w infrastrukturę techniczną, służącą
ochronie środowiska poprzez wprowadzanie kanalizacji sanitarnej przy
jednoczesnej likwidacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości
ciekłe,

-

do celów grzewczych i technologicznych dopuszcza się stosowanie
paliw płynnych i stałych (np. biomasa, drewno) charakteryzujących się
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najniższymi

wskaźnikami

emisyjnymi

lub

wykorzystywanie

alternatywnych źródeł energii,
-

sposób zagospodarowania odpadów musi być zgodny z gminnym
planem

gospodarki

odpadami

oraz

obowiązującymi

przepisami

odrębnymi,
-

wody opadowe i roztopowe powinny być zagospodarowane w granicach
działki objętej inwestycją,

-

dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową, zgodnie z przepisami odrębnymi,

-

nadmiar mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych należy
wykorzystać

w

obrębie

terenu

lub

zagospodarować

zgodnie

z przepisami odrębnymi,
-

od strony terenów leśnych należy wprowadzić pas wolny od zabudowy
zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej
-

wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej i wymagają zgłoszenia odpowiednim służbom,

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
-

obsługę terenu przewiduje się z drogi powiatowej poprzez układ dróg
wewnętrznych,

-

organizacja i modernizacja zjazdu z drogi powiatowej musi być zgodna z
decyzjami zarządcy,

-

rozwój

infrastruktury

technicznej

uwarunkowany

jest

zasięgiem

planowanych inwestycji,
-

w

zakresie

telekomunikacji

dopuszcza

się

rozbudowę

sieci

telekomunikacyjnej zarówno w formie tradycyjnej oraz z wykorzystaniem
nowych technologii, w tym budowy infrastruktury światłowodowej,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym oraz obszary, na których rozmieszczone będą
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
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-

na obszarze opracowania zmiany studium nie planuje się inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

7) obszary,

dla

których

obowiązkowe

jest

sporządzenie

miejscowych na podstawie przepisów odrębnych oraz

planów

obszary dla

których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe,
-

na terenie objętym zmianą studium nie ustala się obowiązku
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8) kierunki

i

zasady

kształtowania

rolniczej

i

leśnej

przestrzeni

produkcyjnej
-

na terenie objętym zmianą studium nie przewiduje się rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej,

9) obszary szczególnie zagrożone powodzią oraz obszary osuwania się
mas ziemnych
-

na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu obszary,

10) obiekty lub obszary dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny
- na terenie objętym zmianą studium nie występują obiekty i obszary tego
typu,
11) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące
na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej
- na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu obszary,
12) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji
- na terenie opracowania zmiany studium nie występują tego typu tereny,
13) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
- na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu tereny,
14) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie
-

na terenie objętym zmianą studium nie występują tego typu obszary.
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