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będziezagospodarowanie
budowy.Celem przekształceń
dla potrzebnowychfunkcji,
usługii mieszkalnictwo
takichjak:przemysł,
towarzyszące.
2. Tereny połoioneobustronnievlzdłuŻWyżejwymienionychdróg, W pas.
macho szerokości
minimum
25 m ( |iczonejod najbliższej
krawędzijezdni).Terenyte
podmodernizację
i rozbudowę
dróg.
są przeznaczone

5.3.3 Obszary'wskazanedo zainwestowania
1' Tereny wsi sołeckich:
Kokanin,Russów,Wojciechówka,
Pólko, Szosa Tu.
recka,dostępnez drogiknjowejnr 25 Konin- Ka|isz. ostrówW|kp.,drogiwojewódz.
. Ka|isz i częściowo
drogi powiatowej
kiej nr 470 Kościelec
nr 230 Wojciechówka.
Stanisławów.Znajdująsię one w Ęonach intensywnego
rozwojuusłughandlu, rzemiosłai przemystu.Nowetereny są przeznaczonedo zagospodarowania
d|afunkcji
usługowych
i pzemysłowych.
położone
przydrodzewojewódz.
2. Tereny wsi sołeckich:
Dębei F|orentyna,
pzeciętnej
Ka|isz,
niezabudowane
o
kiej nr 470 Kościelec
i maĘ pzydatności
d|a
rolnictwa. Pzeznaczeniemterenówjest zagospodarowanie
dla funkcji:pzemysło.
wych,składowych
i usługowych.
Dębe,połoŹone
w jej centralnej
3. Terenywsl sołeckiej
częścinad z. Swędrnią
l przy lesie' Terenynie zabudowane
o maĘ pzydatności
dla ro|nictwa.
Terenysą
przeznaQzone
pod budowęzalewu'Nędzerzed' i zagospodarowanie
dla usług vt,liązanychze sportemi rekreacją.

5.4

Uwarunkowaniawynikającez faktu występowaniaobiektów i
terenów chronionychna podstawieprzepisówszczegó|nych

1. Na podstawieustawyzdnia 31 stycznia1980rokuo ochronieikształtowaniu
śro.
dowiska,ochroniepod|egają:
surowcówiIastychi kruszywnaturalnych,
1/udokumentowane
złoŻa
2I parkiwiejskiewe wsiach:Biernatki,ZłotnikiWie|kie,
fe|azków,Skarszew,Borków
Stary.
zieleńśródpo|na
iłęgowa.
3/zieleńprzydroŻna,
199.trokuo ochroniepzyrody,ochronie
2. Na podstawieustawyz dnia16 października
podlegają:
1/ terenyznajdujące
się na obszarzekĘobrazuchronionego
zeki Swędrniw
,,Do|ina
oko|icachKa|isza''ustalonymrozpoządzeniem
WojewodyKaliskiegow.s.ustale.
Nr 68 z dnia22.,|2.1991
r. ogłoszonym
nia '.. ( w.w.krajobrazu),
w Dz. Uz. WojewodyKaliskiegoNr 17l91,
parkuwe wsi Biernatkii jesion
w zabytkowym
2l pomnikiprzyrody:dąb szypułkowy
parku
w
we
wsi
Russów.
wyniosły zabytkowym
3. Na podstawieustawyz dnia 24 paŹdziernika
1974 roku,Prawowodne,ochronie
podlegają:
. oznaczato ochronęwód obu rzek,doph7wów
1/ wodypowierzchniowe
tychrzek
( form)małejretencji,
oraz wszystkiche|ementów
naturalnych
2l wodypodziemne. oznaczato ochronępodziemnych
zbiorników
pitnej,
problem
wodnych,stanowiących
Źródłowody
co stanowiaktualnie
spo.
iwiającej
wodowany brakiemdokumentacjiumoŹ|
okreś
lenieszczegółowych
wa-
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runków,
- oznaczato ochronęistniejących
z
studniwierconych
3/ ujęciawód podziemnych
jak
utrudnienlami WŻej.
1991rokuo lasach,ochroniepodlegają
ustawyz dnia 28 września
4. Na podstawie
podzalesienia.
gruntyprzeznaczone
5. Na podstawieustawyz dnia 3 lutego1995rokuo ochroniegruntówrolnychi |e.
ochronie.podlegają:
śnych,
zielone,
użytki
ornei użytki
1/gruntyro|nekt.l|- |V stanowiące
.
z g|ebpochodzenia
wytwozone
zielone
użytki
grunty
V|
stanowiące
rolnekl. V
2/
organicznego,
3/grunty!eśne.
ochronle
1962rokuo ochroniedóbrku|tury,
ustawyzdnia.t5lutego
6. Na podstawie
pod|egająniŹejwyszczegó|
nioneobiekty.
zabytków:
rejestru
wpisanedo Państwowego
dobrakultury
6.1. Następujące
1. Dwór
paraf.św.AndrzejaApostoła
2. Kościół
3. Grodziskowczesnośredniowieczne
4. Grodziskostożkowate
5. Dwóri park
paraf.Niepoka|anego
PoczęciaNMP
6. Kościół
7. WiatrakkoŹ|ak
iSołek
8. Chałupa
9. Park
10. Dwór
11' Parkdworski
Archanioła
fi!.św.Michała
12, Kościół
13. Dwór,oficyna,spich|ez
14. Kościółparaf.NMP
15. oficyny,ga|eria,stajnia,spich|erz
16. Dwór

BorkówStary
BorkówStary
Dębe
Dębe
Dębe
Goliszew
Kokanin
Russów
Russów
Zborów
Zborów
Zborow
ZłotnikiWielkie
Złotniki
Małe
fe|azków
fdazków

dobra kulturywpisanedo ewidencjiWojewódzkiegoKonsennratora
6.2. Następujące
Zabytkóww Kaliszu( wg stanuz kon.1986rokuuzup.we wześniu1989r.):
1. ZagrodaNr 5:

Anielin

2, Zespółdworski:

Biernatki

- dommieszkalnydrewn.
- budynekgospodarczydrewn.
. dwórmur.ob.szkołapodst.i dommieszkalny
Nr 18,
. domządcymur.ob. Mieszkania,
. całorakmur.,
- czworakmur
- oboramur.,
. oborahłv.Pańskamur.,
- kurnikmur.ob.Bud.GospodarczY,
. stodoła
mur.ob.magazynzbofovly,
- spichlezmur.ob. Magazyn,
- paszarnia
mur.,
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- bramawjazdowamur.
- parkdworski

3. Gozelniaob.Warsztatusługowy,

Biernatki

5. DomNr 2 drewn.
6. DomNr 5 drewn.

BorkówNov'y
BorkówNowy

8. ZespółKościelny

BorkówStary

4. Dąb szypułkowy(przydrodze
dojazdowej
dodworu) Biernatki
7. Kapliczka . mur. ( na skzyżowaniudróg Kokanin.
Skarszewi NowyBorków-StaryBorków)
. kościoł
drewn.paraf.p.w. św.Andzeja Apostoła,
- bramadzwonnica
mur.
. kap|iczka
przykoście|na
mur.
. mauzo|eum
Chełkowskich
kam'
- plebania
Nr 9 mur.

9. Zespółdworski( póŹn.StacjaHodow|iRoślin BorkówStary
Ogrodniczych
w Kamieniu):
. dwórNr.t2mur.
. czworakmur.ob. przeznaeonydo rozbiórki,
- stajniamur.
- oboradworskall mur.
. |amustał. szpich|erek
mur.
- magazynmur.
. tuńina wiatrowa( e|ektryczna)
żeliwnaob. nieczynna,
. parkpodtłorski,
- 2 kzewiastecisy.

BorkówStary
BorkówStary
BorkówStary
BorkówStary
BorkówStary

10. SzkołaNr 24
11. DomNr 5 drewn.
12. DomNr 12 drewn.
13. DomNr 15drewn.imur.
14. DomNr 27 drewn.
15. DomNr 27c drewn.i strzechadrewn.
16. Szkołamur.
17, RemizaoSP mur.

BorkówStary
BorkówStary
BorkówStary

20. ZespołKościelny

Dębe

21. Zespółdworski:

Dębe

22. DomNr 23 drewn.
23. DomNr 29 drewn
24. DonlNr 32 drewn

Dębe
Dębe
Dębe

18. Kapliczka (przy drodzedo NowegoBorkowa)
19. KrzyŻ przydroŻny ( przy drodzedo NowegoBorkowa
w otoczeniu3 Świerków)
. kościoł
paraf.p.w.Zwiastowania
NMP mur.
- plebania
Nr 21 mur.

. dwórNr 1 ob.dommieszka|ny
mur'
- budynekgospodarczy
mur.
- Park,
. dzewa w parku:5 dębówszypułkowych,
kasztanowiec,
klonjawor,jesionwyniosły.

25. Cmentarz paraf. dzewostan, mogiłazbiorowa14 Dębe
iołnier4W.P.' 2 tablicepamiątkowe
26, Grodzisko I ztl. ,,okop", ,,Szaniec''lub ,,Łysa Dębe
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Góra''
27. Grodzisko!l zw.,,Kopiec''

Dębe

28. ZespołKościelny

Goliszew

29. Cmentarzparafialny:

Goliszew

30. BudynekstrażypoŹarnejmur.
31. ZagrodaNr 34:

Go||szew
Goliszew

32. ZagrodaNr 38:

Goliszew

33. Zagroda Nr 64:
-domdrewn.,
-owczarnia
mur.,
-stodoła
mur.

Goliszew

- kościół
parafia|ny
p.w.Niepoka|anego
PoczęciaNMP
mur.,
- brama-dzwonnica
mur.,
- plebania
mur.

- dzewostan,
- ogrodzenie
met.i bramawjazdowa
mur.,
- kaplicacmentarna
mur.,
- kolumna
kam.,
.mogiła
nieznanego
żołnieza
W.P.
-domdrewn.,
-budynek
gospodarczy
mur.

-budynek
gospodarczy
mur.,
.stodoła
drewn.strzecha.

ob.magazynzboŻa2 mur.
34. D. rnłyn
35. DomNr 14 mur.,

Go|iszew
Goliszew

36. Zespółdworski:

Janków

37. Wiatrakdrewn.

Janków

38. ZespółKoście|ny

Kokanin

39. Parkpodworski:

Kokanin

Dom Nr 9 drewn.
Dom Nr 29mur.

Kokanin
Kokanin

- dommur.,
- stodoła
drewn.

KOkanin

Dwór ob. dom mieszka|nyNr 9 mur.
Stodoław zagrodzieNr 27 drewn.
ZagrodaNr 28:

KoloniaKokanin
Ko|oniaKokanin
KoloniaKokanin

- dwórmur.ob.szkoła'
- oficynamur.,
- d. kumikmur.ob.magazyn
. stodoła
ob. magazyn.

. kościół
parafialny
pw.św.MariiMagda|eny
mur.,
- plebaniamur.drewn.

. dzewa:wiezba,|ipadrobno|istna,
jesionwyniosły'
dę.
buk.
by,wią3y,
40. Cmentaz z drogąkzyŻową
Kokanin

ZagrodaNr 39:
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- domdrewn.,
. stodoła
drewn.

DomNr 29 drewn.
ZagrodaNr 30:

KoloniaKokanin
KoloniaKokanin

DomNr 33 drewn.
ZagrodaNf 46:

KoloniaKokanin

- domdrewn.,
. stodoła
drewn.

62.
63.
64.
65.
66.

- domdrewn..
- stodoła.

KoloniaKokanin

DomNr 3 drewn.
DomNr4 drewn.
DomNr 5 drewn.
DomNr 6 drewn.
DomNr 8 drewn.

Koronka
Koronka
Koronka
Koronka
Koronka

67. DomNr 7 drewn.

Michałów

68. DomNr 34 drewn.
69. DomNr 38 drewn.

Niedzwiady
NiedŹwiady

7 0 . DomNr 9 drewn.
7 1 . Stodoła
Nr 14drewn.
72. ZagrodaNr 15:

Pólko
Pó|ko
Pólko

7 3 . Stodoła
w zagrodzieNr 34 drewn.
74. DomNr 67 drewn.
7 5 . Stodoła
w zagrodzieNr 71 drewn.

Pólko
Pólko
Pó|ko

7 6 . Budynekkoszarob. dommieszkalny
mur
podworski:
77. Zespół

Russów

- dom drewn.,
. stodoładrewn.

- dworekMariiDąbrowskiej
( Nr49)ob.muzeummur.
- parkdworski.

Russów

78. Lamus tzw. ,,sołek"
drewn.. pozostałośc
za- Russów
grodywybranieckiej.
79. DomNr 3 drewn.
Russów
80. DomNr 5 drewn.
Russów
81. DomNr 8 drewn.
Russów
82. DomNr 9 drewn.
Russów
83. DomNr 10drewn.
Russów
84. Stodoła
Nr 13drewn.
Russów
85. Stodoła
Nr 17 drewn.
Russów
86. Stodoła
Nr 22 drewn.
Russów
87. DornNr 24 mur.
Russów
88. Domrządcyob.dommieszkalny
Nr 45 mur.
Russów
89. DomNr 63 drewn.
Russów
90. DomNr 69 drewn.
Russów
91. Młyngospodarczy
mur.
Russów
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92. DomNr 7 drewn.
93. DomNr 15 drewn.
94. ZagrodaNr 22:

Skarszewek
Skarszewek
Skarszewek

9 5 . DomNr 10 drewn.

Skarszewek Kolonia
Skarszewek Kolonia

- dom drewn.,
. stodoładrewn.

96. stodoła
drewn.w zagrodzieNr 19
97. DomNr 15 drewn.
98. ZagrodaNr 17:

Szkurłaty

99. DomNr 19 drewn.

Szkurłaty

100 DomNr 34 mur.

Szosa Turecka

- domdrewn.,
- stodoła
drewn'

pW.św.Katarzy.Tykadłów
parafialnego
101 ZespółKościoła
ny PM.
. kościoł
mur.,
- plebania
mur.

102 Zespółpodworski:

. dom ządcy ob. dom Nr 52 mur.
- oboramur.
103 Dom Nr 14 drewn.

Tykadłów
Tykadłów

104 DomNr 7 drewn.
105 DomNr 17drewn.

Wito|dów
Witoldów

106 DomNr 16 drewn.

Wojciechówka
Wojciechówka

lQf

ZagrodaNr30:
- dom drewn..
. stodoładrewn.

Zborow
108 Kościółfilialny pW. św.MichałaArchanioła
drewn.
109 Zespołpodworski:
Zborów
110
111
112
113
114

. dwórob.dommieszka|ny
Nr 52 i szkołamur.,
- parkdworski.

D o mN r 8 drewn.
D o mN r 1 0 drewn.
StodołaNr 11 drewn.
StodołaNr 13 drewn.
Wiatrakdrewn.

115 Zespółpodworski:

. dwórob' dom mieszka|nyNr 12 mur.,

Zborów
Zborów
Zborów
Zborów
Zborów
ZłotnikiMałe
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- parkdworski.

116 Zespółpodworski
ob.StacjaHodowliRoślin
Ogrodniczych:

ZłotnikiWie|kie

117 Zespołdworski:

fe|azków

.
-

dwórmur.,
oficynadworskamur.,
2 oborymur.,
stacjimur.,
d. lamusob,hydrofornia
parkdworski.

. dwórNr 12ob. Uząd Gminyi dommieszkalny
mur.,
. galeńemur.,
- oficynaI mur.,
- oficynall mur.,
- budynekgospodarczy
mur.,
- domekogrodnika
mur.,
. 2 ąltoraki ob. domymieszkalnemur.,
- stajniadworskaob.punktskupumur.,
- stodoła
ob.punktskupumur.,
- spichlezlmur.Ob.Sklep,bar,
- spichlez ll mur.ob.magazyni budynekmieszkalny,
- budynekwagiob.magazynmur.,
- wozowniadworskaob.magazynmur.,
- ogrodzenie
i bramawjazdowana dziedziniec
mur.,
. parkkĘobrazowy,
. jesionwyniosły
( w parku)'
. ozech ęamy ( w parku).
2 czt,toraki mur.
Że|azków

6.3. Zabytki archeologii:
1/ re|iktyziemne po obronnych dworach We Wsiach Goliszew i ZłotnikiWielkie,

znajdujące
się na całymobszarzegminy,
2l |icznestanowiskaarcheologiczne
3/tereny potencjalnego występowania zabytkówarcheoIogicznych.
7. na podstawieustawyz dnia4 lutego1994roku.Prawogeo|ogiczne
i górnicze ochro.
- złoŻakruszywanaturalnenie będąpod|egały. pod warunkiemudokumentowania
go W połnocnym
Ęonie wsi Dębei surowców ilastychw pzygranicznychĘonach
wsi:BorkówStary,|lnoi Czańki.

5.5

gruntów
z Własności
Uwarunkowania'ń/ynikające

Na tereniegminywystępują
zróŻnicowane
formywłasności,
obrazujeto poniż.
sze zestawienie.
Lasy

SkarbPaństwa
pryWatna
własnośó

875 ha
41 ha

95,5%
4.5%

GruntyrÓlne

komunalne
45 ha
prywatna
własność
8392 ha
AqenciaRo|naSkarbuPaństwa 1030ha

0,50/o
88,6%
10,90/o
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Drogi, koleje wąskoto-Skarb Państwa
rowe

29

297 ha

Rov{yiwody płynące SkarbuPaństwa
73 ha
(
własnośó
komunaIna w tym 45 ha
droqi)
Gruntvinne

SkarbuPaństwa

61 ha

Prywatnawłasność
zajmujew gminiepozycjedominującą.
Aktua|niema i nadal
WpłyW
na roaruójgminy. Zgodniez ustawąo zagospodarowa.
będziemiaładecydujący
każdyma prawodo zagospodarowania
niu przestrzennym
terenu,do któregoma $tuł
prawny,w granicachokreś|onych
prawemoraz w duchuwspóŹyciaspołecznego.
Ma
prawodo ochronywłasnegointeresuprawnego,przy zagospodarowywaniu
takżze
tere.
do innychosób.
nów należących
jako nieograniczonamożliwość
Prawoto jest częstopojmowane
dysponowania
własnością
i jest Źródłemkonfliktów.W tejsytuacjizachodzipotrzebaokreś|enia
tych
granicw celuzminimalizowania
sytuacjikonfliktowych.
granic,o którychmowa,są
Prawnyminstrumentem
umoż|iwiającym
okreś|anie
rowania pzestzen nego.
miejscoweplany zagospoda
5.6

Uwarunkowania wynikające z jakości życia mleszkańców

o jakościiyciamieszkańcówsą:
Czynnikamidecydującymi
pzyrodniczego,
1/ stanśrodowiska
2/ dostępność
mieszkańorazstandardichwyposażenia,
usług,
3/ dostępnośćdo
4/ dostępność
miejscpracyorazska|abezrobocia.
5.6.1

Stanśrodowiskaprzyrodniczego

1. Atmosferaziemskajestaktualniezanieczyszczona
na poziomiedopuszczalnym.
Dalprzemysłu
i składowania,
szy roauójuciąi|iwegorzemiosła,
będziezagroŻeniem
dla
utzymaniaobecnegostanu.oznaczato konieczność
bezwzg|ędnego
egzekwowania,
pzestrzeganiapzepisów dotyczących
od podmiotówgospodarczych,
ochronypowie.
tza atmosferycznego.
( otwaĘch)zbiorników
2. Stopieńzanieczyszczenia
rzek,ich doptywówi natura|nych
wodyjest problememwymagającym
szybkiegorozv,tiązania.
Jest pierwszoplanową
jakim
go.
bez wzg|ęduna to, w
kierunkui czasie będziesię rozwijała
koniecznością,
spodarkagminy.
pokładów
wodypitnej,pochodzącej
z naturalnych
3. Dalszeużytkowanie
wodonośnych,
Wymagaokreś|enia
dla nichewentualnych
zagroieńi sposobówvrryeIiminowanla
ta.
kichzagroień.
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4. Bogatezasobyg|ebo wysokiejbonitacji,
tworzące
dużezwartekompleksyuprawowe
da|szegorozwojuro|nictwa.
są i będąw gminiepodstawą
Utzymaniew dobĘ biologicznejkondycjigruntówrolnychWymagamiędzyinnymirozwiązania
problemuna.
potozonych
wadniania
w okresachsuszy,a użytków
zie|onych
w dolinachzek uregu.
lowaniastosunkówwodnych.
5. Gmina,choó niejest bardzozasobnaw lasy,posiadaterenynadającesię do zale.
wskazanych
w studiumterenóWWzmocniistniejące
sienia.Za|esienie
kompleksyle.
śne.W powiązaniu
z p|anowanym
za|ewem"Nędzezeul,i p|anowanymi
terenamire.
kreacyjnymibędzie stanowiłowaŻnydla zdrowialudzkiegoogólnodostępny
obszar
zielony.

mieszkań orazzakres ich wyposażenia.
5.6.2 Dostępność
jednorodzinna
Zabudowamieszkaniowa
i wie|opoko|eniowa
w zasadziewystę.
pujejakouzupełniająca
zabudowęzagrodową
z domemmieszkalnym.
We wsiach:BorkówStary,Dębe,Kokanin,Skarszewi ZłotnikiWielkie zabu.
wydzie|one
zespoły.
We wsi Skarszewoczekuje
dowamieszkaniowatworzyniewie|kie
częściowo
uzbrojonyteren, dla pienrszego
na dokończeniezagospodarowywania,
większegozespołudomówmieszka|nych
o niskiejintensywności
zabudowy.
Pojedynczedomy wie|orodzinne
znajdująsię we wsiach:Dębe,Florentyna,
W pobliżubyłychgospo.
Kokanin,Skarszew,ZłotnikiWielkiei fe|azków.Usytuowane
( Ro|niczejSpołdzie|ni
i jednegogospodarstwa
darstwstacjihodow|iroślin
Produkcyjprzezrodzinypracownicze
nej)w Skarszewie,są zamieszkałe
tamtychzakładówpracy.
W gminieogólniejest zadawalająca,
Sytuacjamieszkaniowa
choćnie wo|naod
prob|emów.
Mieszkańcyna tereniecaĘ gminyużytkują
wodępitnąz gminnego
wodo.
W gaz sieciowysą wyposażone
ciągu,i energięe|ektryczną.
mieszkaniawe wsiach:
BorkówStary,Kokanin,Kol.Kokanin,Ko|.Skarszewek,
BorkówNovny,
Koronka,NiedŹ.
wiady,Skarszew i Skarszewek.Mieszkańcypozostałych
wsi uzytkujągaz butlowy,ku.
powanyw miejscowychroz|ewniach.
Wzrasta |iczbamieszkańców korzystających
z
nikacyjnych.
usługte|ekomu
jest obecnienajwiększym
prob|emem,
ściekowej
Brak kana|izacji
zutującymna
warunkizamieszkania.
W studiumWznaczono terenydla budownictwa
mieszkaniowego
we wsiach:
Wie|kiei Że|azków.Chłonność
Dębe,Kokanin,Skarszew,Złotniki
v,ryznaczonych
tere.
nów stanowirezerwęznacznie pzevlyŻsz{ącą oszacowanezapotrzebowanie
do 2010
roku.
ZMIANASTUDIUM- 2012r.
jednorodzinne
mieszkaniowe
Terenyprzeznaczonepod budownictwo
wyznaczasię tak.
Biernatkina działce
nr 31/6.
żew miejscowości

do usług
5.6.3 Dostępnośó
Przemianyspołecznogospodarcze
dokonujące
się w gminie,działania
inwestylokalnejwpłynęły
na poprawędostępności
cyjnesamoządu i społeczności
do podstai komercyjnych.
Pzy czym poprawadostępności
wowychusługpub|icznych
oznacza
usługi bogatszyich asortyment.
krótszyczas poszukiwanja
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pozytywnymprzemianomjest nie odpowiadająca
Problememtowarzyszącym
jak bib|iotekarstwo,
współczesnym
Wymogombaza lokalowatakichusługpublicznych
pocztaorazusłughandlowych,
w
zdekapitalizowanych
mieszczących
się
obiektach.
na poziomiesprzedazydeta|icznej,
W usługach
hand|owych,
nastąpiłprzyrost
W kilkuwsiachpojawiły
liczbylokalówi powierzchni.
się usługi
do niedawna
dostępne
w
jest
komercyjnych
miejscachodległych.
Rozmieszczenie
usług
równomierne,
wystarcza.
jące,jedenpunkthandlowyw gminieteoretycznie
świadczy
usługi
dlaok.290 osób. Na
prowadzą
poziomiesprzedazyhuńowejdziałaIność
usfugową
noweprywatne
huńownie.
przedstawia
Podobniekorzystnie
się sytuacjaw zakresierzemiosła
oraz gastro.
jak hand|owe,
podobnie
przezsektorpry.
nomii.W gminiete usługi,
są zdominowane
watny.Słabosą rozwinięteusługihote|owe.
Jedynyhote|we wsi Russów jest również
prywatną.
własnością
Dobrzepzedstawiasię dostępność
do usługoświatyi ochronyzdrowia.Dal.
szej poprawywarunkówdo naukiw szkołachpodstawowych
na|eŻyszukaćw doinwe.
terenówszko|nych,
boisk,urządzenspońowychi zie|eni.
stowaniuotwartych
Dobrewynikiuzyskujebib|iotekarstwo,
którepomimoogó|nokĘowego
spadku,
jednak
w ostatnichIatachstaływzrostczytelnictwa.Da|szyrozwójWymaga
odnotowało
się w zdekapita|izowanym
obiekciewe wsi Tykadłów.
Fi|ia
decyzjiw.s.Fi|iimieszczącej
powinnapozostać
w tejwsi.
Dobrystanzachowania
wykazują
bazyochotniczych
StrażyPozarnych.Dyspo.
pojazdami
poziomie.
samochodovqym
na dostatecznym
nująnatomiastsprzętemi
W dzierŹawionychloka|ach.Bez v,zględu na
Placówki pocztowe działa1ą
l loka|owe,pozostanąi będą świadczyły
ewentua|ne
zmianyorganizacyjne
swoje
i Że|azków.
usługiwe wsiach: Kokanin,Tykadłów
5.6.4 Dostępnośó miejsc pracy orazskala bezrobocia
1. W roku1996gminęzamieszkiwało
8888ludzi wtym 4337 kobiet.Gęstość
78 mieszkańców
na 1 km2.Na tle,trwającego
zaludnienia
wynosiła
od wietulat spadku
w województwie,przyrostnatura|nyw gminie
wańości
wskaŹnikaprzyrostunaturalnego
i byłniiszy od średniego
osiągnąłwskaŹnik
0,7 na 1000|udności
w gminachwiejskich
Wynoszącego
2,0na 1000|udności.
gminy,po ki|ku|etnim
okresieregresu( w |atach1992Saldomigracji|udności
+17.
jest
do innychwiększychośrodków
1995)osiągnęło
wańość odpływ|udzimłodych
międzyinnymibrakiematrakcyjnych
miejscpracy. Pogłębiasię również
spowodowany
processtarzeniasię ludności,
co uzasadniaprognozowanie
umiarkowanego
wzrostuzapzyrost
gminy
|udnienia.
W ka|kulacjach
demograficznych
zakłada
się
w latach
Iudności
2000- 2010 do liczbyok.9730- 9750.
Wszystkiepzyczyny utrzymywania
się niekorzystnego
stanu demograficznego
Zjawiskoniewątp|iwie
ma charakter
są trudnedo zdefiniowania.
ogóInonarodovny
iwymaga roautąza
ń kompleksowych.
2. Przewidywane
zmianyw strukturzewiekubędąsię wyróżniać
wyŹszym,od
przedprodukcyjnym,
w
wieku
niższym
obecnego,
udziałem
|udności
udziałem
|udności
w
wiekupoprodukcyjnym.
wiekuprodukcyjnym
orazwzrostem
udziału
|udnościw
ludność
oqółem

1996
8.888

2000

9.000

2010

9.730- 9.750
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w tvmw wieku:
- pzedprodukcvinvm 2.578 = 29%o
- produkcvinvm
4.977= 56.0%
- poprodukcvinvm
1.333= 15,0%
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2.610 = ok.29o/o2.875^= ok.29,5%o
5.040=56,0% 5.305^= ok.54,50/o

1.350= 15.0% 1.560'= ok.16,0%

' wie|kości
obliczonedla liczbypośredniej
tzn.9.740ludności.
3. Bez pracy w gminiew roku1996pozostawało
450 osób ( 50,7osób na 1000
W porównaniu
gminachwiejskich(
mieszkańców).
do stanubezrobociaw pozostałych
72,7 osób na 1000mieszkańców)gminazajmujekozystna pozycjęw grupleo najmniej.
szymbezrobociu.
W tym samym okresiew gospodarcenarodowej byłozatrudnionychogółem
gminy. W produkcjibyłozatrudnionych
1.013osób, co stanowiło
11,4%ludności
422
jednostkach
(
(23,9o/o),
osób 41,7o/o),
w usługach
komercyjnych242
osoby
w
budżeto.
wychi innych
217osób(21,4o/o),w
rolnictwie
121osób(12%,.
( 9 %) nastąpił
Wzrostzatrudnienia
w usługach
komercyjnych
oraz (1,5%) w
jednostkachbudżetowych.
W pozostałych
działachgospodarkinarodowejwystąpiły
spadkiwzatrudnleniu.
4. Poziomaktywności
zawodowej
ludności
w dużymstopniujestuza|eŹniony
od
pracy.
lokalnegorynku
Zjawiskobezrobociaantlązane
z trwającątransformacją
ustrojową nakazujepodjęciedziałan
systemowych
na rzecz rozwojulokalnegorynkupracy.
Lokalnyrynekpracybędzienadalaltiązanyz gospodarką
rolnąi w wzrastającym
wymiarzez rozwojemfunkcjipozaro|niczych
i okołorolniczych.
Będziebazowałna tych
dziedzinachgospodarki,które pzyczyniąsię do zwiększeniaaktywizacji
zawodowej|ud.
ności.
ZadaniemSamorządugminnegobędzie inicjowaniedziałańprowadzącychdo
uruchomienia
mechanizmów
ekonomicznych
zachęt ( ulgamipodatkowymi,
tańszymi
kredytami
itp.)w celu:
gminąinwestorów
1/ zainteresowania
zewnętznych,
2l pobudze
nia przedsiębio
rczości
społeczności
|okalnej,
3/ udzieleniapomocygospodarstwom
rolnymzagroŻonym
bankructwem.
prob|emu
Na potrzebętakiegolub innegosposoburoantiązania
( pkt 3) wskazują,zebranew 1996roku,ocenygospodarstw
dokonanepzez ich uzytkowników.
Wśród
jako nierozwojowe
zapytanych260/o
ponad
oceniłoswojegospodarstwa
a
42o/o
nie wyra.
ziłojednoznacznej
opinii. W tymsamymczasie 73o/ouŻytkowników
goindywidua|nych
jako główneŹródło
spodarstw rolnychwskazałoprace we własnymgospodarstwie
utzymania.
Dla inwestycjiwnoszącychnowe miejscapracy studiumwskazujeterenywe
wsiach:Dębe,Kokanin,Skarszewife|azków.

5,7 Uwarunkowaniarqynikające
z rozwoiuinfrastrukturytechnicznej
5.7.1Transporti komunikacja.
1. W koinunikacjizewnętrznejgminaposiada połączenia
drogowe( jedno drogąkrajową ijedno drogąwojewódzk{ z miastemKaliszem.Posiadateżdogodnedrogowepołą.
czenia z pozostałymisąsiednimigminami.Przez tereny gminy przebiegadroga krajowa
. Ka|isz. Dronr 25 Konin- Ka|isz- - ostrów W!kp.,drogawojewódzkanr 470 Koście|ec
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gminyz
ga powiatowanr 230 Wojciechówka. Stanisławówstanowitrzeciepołączenie
jest
powiatowych
gminy
przez
i
obsługiwany
siećdróg
miastemKaliszem.Całyobszar
przez komunikację
gminnych.Przewozypasażerskie
PKS.
są realizowane
autobusową
na terenachwszystkichwsi istniejąprzystankiautobusowe
W pasachdrogowych
2. PrzezterenygminypzebiegaliniawąskotorowaKalisz. Turek.Aktualnie
istniejeodcinektejliniitj.opatówek. fe|azków. Zbiersk-TurekorazodcinekRussów.
właściciel
linilwąskotorowej,
aktua|nie
nie
fe|azków.SekcjaKa|iskiejKoleiDojazdowej,
pzewidujezmian"wistniejącym
wprowastanie.Dopuszczanatomiast
ewentua|ność
potrzebrynkowych.
dzeniadalszychzmian,m.in.pzestzennych,podwptywem
przebiegaprzezterenplanowanego
wodnego"Nęzbiornika
Liniawąskotorowa
potrzebęWyznaczenia
innejtrasydla torui
dzerzevl,.Budowazbiornikamożewywołać
nowegomostu.
zbudowania
układudrogowegojest dynamiczniewzrastające
3. Problememistniejącego
oraz ruchem|okalnym,powodujące
zakłóceniautrudruchemtranzytowym
obciąŻenie
są obie drogikĘowe w strefie
niającepzejazdy.Aktualnie,szczegó|niepzecląŻonymi
podmiejskiej
działa|no.
Ka|isza,na odcinkachpzebiegającychpo terenachintensywnej
Kokanin,Russów,Wojciechówkai
ścigospodarczĄ.Dotyczyto terenówwsi sołeckich:
parametrówuzytkowych
tychdróg
Pólko. Sytuacjata wymagaszybkiegodostosowania
przewidywanego,
większego
obciązenia
ruchem
i miej.
tranzytowym
do aktualnegoi
scowym.
poprawęfunkcjonowania
istniejącego
układu
dro.
Niezależnie
od powyższego
gowegomożnabędzieuzyskaćpo zakończeniumodernizacji
nr 230
drogipowiatowej
. Stanisławów.
Drogata możeprzyjąćruchloka|nyw relacjachz gminydo
Wojciechówka
gminyfinaIizuje
modernizację
tejdrogi.
miastaKa|isza.obecnieSamorząd
ruchuna drodzekrajowejnr 25 Konin- Kalisz
4. Dla poprawybezpieczeństwa
- ostrów W!kp.oraz W ce|uuatrakcyjnienia
terenugminyprzeznaczasię pod budowę
terenpo z|ikwidowanym
torzekoleiwąskotorowej
Kalisz-Turekna od.
ściezklrowerowej
do rozjazduwe wsi BorkówStarya dalej do cen.
cinkuod granicywe wsi NiedŹwiady
istniejącego
vlzdłuŻ
torowiska.Budowapoczątko.
trumwsi Russówpas terenupołożony
rowerowej
spoczywaw gestiimiastaKalisza.
ścieżki
Wegofragmentu
( pzemysł,składu,
w studiumnowychterenówbudow|anych
5. Dlawskazanych
we wsiach:Dębei Skarszew Wymaganym
rozwiązaniem
bazy,usługii mieszka|nictwo)
wytyczonych
będziezbudowaniedróg zbiorczych,
równolegledo drogiwo.
technicznym
jewódzkiej.Szczegołowe
( miejrozgraniczenie
terenównastąpiw ramachmiejscowego
pzestzennego.
planu
zagospodarowania
scowych)

ZMIANASTUDIUM- 2OO5R.
6. D|atranspońusamochodowegodo i z wskazanegow zmianiestudium
izakładuutylizacjistałychodpadów Wzna.
terenupod budowęelektrociepłowni
cza się drogi:
5.1. Kierunek - dojazd do elektrociepłownii zakładuuĘlizacji odpadów:
Zborów drogę gminnąnr 8' dalej drogę
drogę powiatowąnr 216,z miejscowości
gminnąnr 9 do wjazduna terenelektrociepłowni
i zakładuutylizacjiodpadów.
Kierunek
wyjazd
z
e|ektrociepłowni
i zakładuutylizacji odpadów:
6.2.
Zborów),drogęgminnąnr 8, drogę
drogęgminnąnr 9 ( w kierunkumiejscowości
powiatowąnr 216a dalejistniejącyukładdrogowy.
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energiie|ektrycznej.
5.7.2 Użytkowanie
przesyłowych
napię.
liniiwysokiego
GminajestzasilanaW energięe|ektrycznąz
znasłupowyKaliszuinapowietznychlinii
średnichnapięó15kV
cia110kV z GPZw
ml stacjitransformatorowymi.
po tereniewsi
liniawysokiegonapięcia( 110 l(/) przebiegająca
Napowietrzna
rolnych.
terenów
użytkowania
Russów nie utrudnia
napięcia( 110l(\/)pzebiegającapo terenachwsi
Napowietrzna
liniawysokiego
Kol. Skarszeweki Wojciechówkaaktualnieutrudniauzytkowanieterenów.Będzieteż
terenówna ce|eniero|nicze.
zagospodarowylvanie
utrudniać
napięcia( 11ol(/) pzebiegającapo terenachwsi
liniawysokiego
Napówietrzna
aktualnie
w
matym
stopniuutrudniaużytkowanie
terenów.Będzie
i
Dębe Florentyna
zagospodarowywanie
na cele nierolw stopniuwiększymniżdotychczasowy,
utrudniać,
dróg.
w rejonieskrzyŹowania
nicze, terenówpołożonych

5.7.3 Użytkowaniegazu.
przezterenyso.
( Dn.500)przebiegający
wysokiego
ciśnienia
Gazociągpodziemny
iZborów nie utrudnia
Skarszew,Florentyna
użytko.
łeckichwsi:Kokanin,Skarszewek,
potencja|nych
wielkość
natomiast
i
zasięg
terenów
waniaterenówrolnych.ograniczy
we wsi Kokanin.
rozwojufunkcjinierolniczych
poza zasięgiemsieci gazowej,użytkuje
gaz
położonych
Dużaliczbagospodarstw,
rozlewniach.
butlowykupowanyw miejscowych
sieci.Celem
Władzesamoządowegminypodjęłydecyzjęo rozbudowieistniejącej
jest doprowadzenie
gazudo wsi położonych
w północno-wschodniej
części
rozbudowy
gminyze stacjiredukcyjnej
we wsi Zborów.
z|oka|izowanej
wniosek)
Polskie GórnictwoNaftowei Gazowe SA zamieza ( do gminywpłynął
wsi:
zbudowaćpodziemnygazociągpzesyłowypzebiegającyprzez terenysołeckich
gazociąg
ograniczy
wie|kość
kwa.
terenów
Kokanin,Kol.Kokanini Russów.Planowany
d|afunkcjiniero|niczych.
Jednocześnie
umoż|iwi
się do zagospodarowania
lifikujących
się w północno-wschodniej
części
zasi|eniew gaz terenówznajdujących
ewentua|ne
gminy.
Płock''SA zamierzazbudowaćtłocznyrurociągpa|iwowy Płock.
,,Petrochemia
po terenachsołeckich
wsi:Zborów,fe|az.
odcinekprzebiegający
ostrów Wie|kopolski,
poprowadzi
pod terenami
trasa
rurociągu
ków, Czańki, BorkówStaryi Russów.Jeieli
ograniczenia
w rozwojugminy.
trwałego
uprawpolowychnie będzieon stanowił
5.7.4 Użytkowanie wody pitnej i odprowadzanie ścieków.
pracyw gminiepzedstawia
i zakładów
1. Zaopatzeniew wodępitnąludności
podziemnych
posiada
wystarczające
dla
wodociągi zasobywód
się korzystnie.Gmina
jej dalszegoumiarkowanego
rozwoju.Problememwymagającym
rozwiązaniajestfor.
prawado eksp|oatacji
urządzeńwodnych( pozwo|eniawodno.
malneuregu|owanie
prawnego).
jesttrudna
w sytuacjibrakukanalizacji
i oczyszczalni,
ściekami,
2. Gospodarka
podwzględemtkwiących
w niejzagroŻeń
dla środowiska.
Zewnętrz.
do skontrolowania
powierzchniowych
na|eżyprzy.
i rodzaje zanieczyszczeńwód
ne, zbadane,wie|kości
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pisać,międzyinnymi,działalności
przepisówo zakazieza.
ludzi,nie respektujących
nieczyszczania środ
owiskapzyrodniczego.
jest szybkie zbudowaniesystemu usuwaniai
Zadaniemnajważniejszym
oczyszczaniaścieków.Z uwagina bardzowysokiekosztytakiejinwestycji,celowym
będzieponownerozważenie
wyboruwłaściwego
systemu. Zaproponowany
w posia.
układgrawitacyjno-tłoczny
danejprzez gminękoncepcjiprogramowej
charakteryzuje
przezterenyrolne,które
w duŹejczęściprzebiegającymi
się bardzodługimi
kanałami,
nie powinnyzmienićswegoro|niczegoprzeznaczenia.
o innychaspektachtegozada.
wód powiezchniowych
nia napisano
w pkt.5.1.2.Użytkowanie
i podziemnych.

ZMIANASTUDIUM- 2OO5R.
D|a planowanej e|ektro.ciepłowniana biomasę i zakładu ulllizacji odpadów
ustala się zasadę zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego. Scieki sanitarne do czasu zbudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej . będą gromadzone w bezod.
pływovtlychzbi orni kach i wywożone d o oczyszczal n i ścieków.

5.7.5 Dostępnośó
usługpocztowychi te|ekomunikacyjnych.
W gminie, podobniejak w ca'|ymKraju pojawitysię duże rea|nemoi|iwościza.
spokojeniapotrzebw zakresie te|ekomunikacji.
Szybki pzyrost gospodarstwkozystają.
jest
połączeń
cych z
telefonicznych obecniefaktem.
Usługipocztowe działająw dzierŹawionychloka|ach,nie odpowiadającychpod
względem użytkowymi estetycznym współczesnymWymogom.Aktualny usługodawca
świadomytakiegostanupzewidujedokonaniestosownychzmian organizacyjnych
i lo.
kalowych.Usługipocztowepozostanąwe wsiach:Kokanin,Tykadłówife|azków.

6'

Synteza uwarunkowańroa/l/oju

pzyrodniczego i procesów w nimza.
Wynikiemana|izyzasobów środowiska
jest
podstawourych
chodzących zdefiniowanie
zagroŻeń
i szansdla gminy. |chzestawieniezamieszczono
w tabeli.
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gospoda]czei
podstawowych
iinftastrukku|turowei,
społecznei,
zestawienie
zagroże i szans w sigrach:ekologicznej,
- Tabela6.'1.
turytechnicznei

1. Ekologiczna

1. Korzystnewarunkihydrogeologicznenie stwarza1. Znaczne zanieczy szcze nie wÓd powie rzch nio.
jące większych prob|emÓwd|a inwestycjibudowwych - pozaklasowystan sanitarnyobu rzek.
lanych.
Brak
i
oczyszczalni
ŚciekÓw.
2.
kanalizacji
2. WystępowanleobszarÓw węzłowych! korytarzy
3. Brak systemuzbiorkiselektywnejodpadow.
migracjęg atun.
ekologicznych umoż|iwiających
4. Brak decyzji,co do budowyzbiornikawodnegona
pełniących
wentylafunkcję
dągÓw
kÓw
fauny
i
rzece ,,SWędrni''.
cyjnych.
5. WystępowanieduzychkompleksÓwgleb chronio.
3. WystępowanieobszarÓw chronionychbędących
nych ograniczającychmożliwościzabudowy.
zapleczem przyrodniczymdla gminy i miasta Kali6. Brak forma|nieusta|onychgranicrolno.leśnych.
sza.
4. Korzystna strukturaużytkowaniazapewniająca
rÓwnowagębiocenoz
5. Dużekompleksygleb chronionychpochodzenia
mineraInegoo wysokieiwartoŚcidla ro|nictwa.
6. Wysoki wskaŹnik rolniczejprzestrzeniprodukcyj.
nej.
7. Występowaniezasobnych zbiornikÓwwÓd podziemnych.
8. Funkcjonowanie g minnego, urządzonego,s kładowiska odpadÓw.
gazu sieciowegodo ce.
9. Możliwość
v'rykorzystania
lÓw g rzewczychi techno|ogicznych.
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ZMIANASTUDIUM- 2005r.
Zbudowanie zakładu uty|izacji:
1/ stałych odpadÓw nie.niebezpiecznych komu.
nalnych i przemysłowych,
2/ stałych i pÓłstałychodpadÓw niebezpiecz.
nych

2. Kulturowa

1. Zachowaniedobr kultury- wpisanychdo Pa stwowegoRejestruZabytkÓw - Wymaga znacznie
większych środkowfinansowychniżsą wydatkowane.
2. Zachowanle dÓbr kultury.wpisanychdo ewiden.
cji WojewÓdzkiegoKonsenuatoraZabytkÓw . wymaga skuteczniejszejegzekucjiskierowanejdo
właścicieli
i użytkownikÓwtych dÓbr w celu naIe.
zytego ich użytkowanla.

3. Społeczna

1. Spadek przyrostunaturalnegowiększyod śred. 1. Niski poziombezrobocia
gminachwiejskich. 2. dobze rozwiniętabaza placÓwek ku|turalnych
niego spadku w pozostałych
Ujemnesa|domigracjiwujęciuglobalnymw la- 3. realne moż|iwości
przygotowaniaterenÓw pod lo.
tach 1990- 1996.
kalizacjęinwestycjibudowIanychdla funkcjiusłu.
2. Niepewność,
gowych,produkcyjnych,mieszkalnych, rekreacyjco do szans rozwojuwłasnegogo.
spodarstwawyrażonaprzez ponad 42%outrzymunych.
jących się z pracy we własnymgospodarstwie,
uznanie własnego gospoda rsM,taza nierozwojowe
przez 260/outrzymującychsię z pracy we własnym gospodarstwie.
3. Brak urządzonychterenÓw sportowych.

4. Gospodarcza

1. Strukturagospodarstwrolnych.

1. PrzykładyzespołÓwpodworskichz zachowanymi
dworami,zabudowaniamigospodarczymitowarzyszącymi,parkamize stawami.
2. Muzeumim. M. Dąbrowskiejmieszczącesię w
dworkuw otoczeniu parkuze stawami.
3. Kamie upamiętniającypobyt Napoleona we wsi
NiedŹwiady.
4. pomnikiofiar|tWojnyŚwiatoweji mogiłyna
cmentarzachparafialnych.

1. WysokiwskaŹnikgruntÓwo wysokiejwartości
dla
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2. MałerezerwyterenÓwofertowych
spełniających rolnictwa.
pry.
gospodarczych. 2. ok. 90%powiezchnigminyjestwłasnością
warunkidla lokalizaciiinwestycji
Niedostatek kapitałuinwestującegoW rolnictwo.
watną.
Słaborozwiniętasfera produkcyjna.
3. Wysokapozycjapodwzględemuzyskiwanych
plonÓw.
4. Duie zasobywÓd podziemnyclt
dobĘ jakości
5. Możliwość
intensyfikacji
zagospodarowania
tere.
go.
nÓw pa stwowych
iinnychuspołecznionych
spodarstw.
w układzie
komunikacyjnym.
6. Dogodnepołożenie
5. lnfrastrukturalna

Brak kanalizacjiściekowej
i oczyszczalniściekÓw. 1. obszar gminyw całości
zwodociągowany.
Wzrastającauciążliwość
tranzytowegoruchu ko. 2. WysokiwskaŹnik
dostępności
do siecitelefoniczłowego.
nej.

3. Zasi|aneWgaz sieciowy9 wsi w tympołożone
w
gospoda rczej.
strefie intensywnej
działa|noŚci
4. Podjęta(przez samorządgminy)rozbudowa
sieci
gazowniczejw
celuzasi|aniawsi położonych
we
wschodniej i pÓłnocno-wsch
odniejczęścigminy.
5. P|anowaneprzystąpienie
do rea|izacjikana|izacji

7.

ldentyfikacja problemÓw.

Na podstawiedlagnozy stanu istniejącego, ana|izy najważniejszychuwarunkowa ustala się podstawoweproblemy rozwoju gminy,vlłymagające
rozwiązania.lch zestawieniezamieszczonow tabell 7.1.
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SFERA DZIA- PROBLEM
ŁAŃ

ŹnÓorn PRoBLEMU

1. Społeczna 1. Stagnacja w zalnteresowaniu1. Dokonującasię transformacja
goduzej liczby właścicieliindy.
spodarkikrajowej.
widualnychgospodarstwdalszym ich rozwojem.
2. Poszukiwaniedrugiegolub
nowego żrÓdładochodÓw
przez osoby do niedawna
utrzymującesię wyłączniez
pracy na własnymgospodarstwie.

2.
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oczEK|WANlAsPoŁEcZNE
RoZW|ĄZANlA
PRoBLEMU
1. lnicjowania
i wspieranie
działa,
ktÓrychcelemjestzaangażowanie
kapitału
rodzimegoi obcego.

produkcjirolni.
1. Zyskowność
1. Przyczyny,na ktÓre indywidua|ni 1. Wspieraniedziała legis|acyjnych
czej.
producenciro|ninie mająwpływu,
zmierzającychd o wprowadzenia
2. Restrukturyzacjagospodarki
głÓwniez politykiwe.
vyynikające
stosownychzmian w polskimprarolnej.
wnętrznej Pa stwa.
wie.
3. RozwÓj przetwÓrstwa owoco. 2. Welkośći strukturaagrarnago2. Wspieranie przedsiębiorczości
Wo-Warzywnegoi przemysłu
spodarstwindywidualnych
nie douruchamiającejnowe miejsca pra.
rolno-spożywczego.
stosowanado zmienlającychsię
cy.
4. Udziałkapitałuobcego.
mechanizmÓwrynkowych.
3. lnicjowaniai wspieraniedziałari,
ktÓrych celem jest zaangażowanie
kapitałurodzimegoi obcego.
1. Uciąz|iwość
tranzytowegoru.
3. lnfrastruktu- chu kołowego.
1. Dwie drogi ze wzrastającymtranzy. 1. Podjęcie inicjatyvtly
w celu vqyko.
ry technicz- 2. Brak kanalizacjii oczyszczaltowymruchem pojazdÓw.
naniamodernizacjioddnkÓw drÓg
nej.
niściekow.
2.Brak odpowiednichśrodkÓwfinan.
krajovyychprzebiegających przez
sowych.
terengminy.
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1. Stan zagrożeniad|a środowi.
ska przyrodniczego.
1. frÓdła zanieczyszczania wody rzek: 1. Podjęcie inicjatywynakłonienia
samorządÓwgmin Stawiszyn i
SwędrniiBawÓł, znajdującesię na
gmin
i
CekÓw
CekÓw Ko|oniado rozwiązania
terenach
Stawiszyn
problemu za nieczys zczania 'zek:.
Kolonia.
Swędrni i BawÓłw ich gÓrnych
2. frÓdła emisji zanieczys zcze znajblegach.
dującesię na własnymterenie.
2. Zbudowanie kana|izaĄi ioczysz.
czalni ściekÓw.
3. Przygotowanienowegoskładowi.
ska odpadÓw,przedzamknięciem
obecnieczynnego.

ZMIANASTUDIUM- 2005r.
Zbudowanie zakładu uty|izacji od.
padÓw, o ktÓrym mowa w poz.
5 .{ .6

8.

Cele rozwoju gminy.

8.{

Gel nadrzędny'

W wynikuoceny istniejącego
stanuzagospodarowaniaana|izyutjvarunkowałl
iogranicze roz'loiu wyodĘbnionoce| nad.
pzypisuiąc
Żędny
mu ce|ecząst(owe izadania do realizacjioraz okreś|ono
inslrumentypo|itykiprzes|rzennej'
GłiÓwnymce|omrozwoiupŻestrzennegogminyiest da|szyzrÓwnoważonyrozw6j,uuzględn|a|ącynastępu|ącece|e strategic,zne:
1/ raciona|neksztialtowanieśrodowiskaprŹyrodniczego,
2/ kształtowanie
oczekiwanychwarunkÓw życia,
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3'/ świadorl ksŹałtowaniesiruk|uryosadnicze'.
ce| ten powinienbyć osiągniętyw wynikurea|izowanianasĘpującychce|ÓWcząstkowychoĘmujących prob|ematykę:
. ochronywalorÓWśrodowiska
przyrodniczego
i ukszta|towania
|oka|nego,
eko|ogicznego
systemuobszarÓwchronionych'
. ochfonyWartości
środowiska
ku|turor'Ego,
. ograniczania
tendencjido rozpraszaniazabudowy,
. lworzeniawarunkÓwd|arozwojupozarolniczych
funkcji'
. poplavryobsfugi|udności
w zakresieinfrastruktury
technicznej,
. poprawyobs,ługi
w zakrgsig infiaslruKuryspobcznei,
|udności
. popraury
warunkÓWmieszkaniowych.
zdefiniowanece|esą podstawąWyznaczeniakierunkÓWrozwo'ui sposobÓw ich realizacii.

8'2

Cele cząstkowe.

Us|a|asię ce|e cząstkowgoraz odpowiadająceim sposoby rea|izaciii rodzaie dziah dotyczącychzagospodarowaniaprzestzennego.Pełnąprob|ematykę
zawartow tabe|i8.2.1.
Tabela8.2.1

CELE CZĄSTKoWE

SPOSOBY REALIZACJI

DZ|AŁAN
lA DoTYczĄcE zAGoSPoDARo-

WANIA PRZESTRZENNEGO

1. Cele społeczne.
1.1.PoprawaWarunkÓW
Życia.

1. Zapewnieniemoż|iwości
użytkowaniawszyst.
kich podstawowychurządzen infrastruktury
technicznej:
o ustaleniekolejnoŚci izakresu realizacjikanall.
zacji ściekowej
i przystąpieniedo niej,
. ustaleniezasad i zakresu dalszej rozbudovvy
sieci gazoweji przystąpieniedo niej.
2. Da|sza poprawadostępności
ijakościusług

Wyznaczenie obszarÓw przewidzianychdo
skanalizowania systemem grawitacynotłocznym,
Wyznaczenie obszarÓw do objęcialnnym sys.
temem zorganizowanejgospodarkiściekowej,
Wyznaczenie obszarÓw przewidywanychdo

l xleRunxÓwznoosPoDARoWAN|APMEsTRzENNEGoGM|NYfęuzxÓw-JEDNoL|TYTEKsT
sTUDIUMUWARUNKoWAŃ
STUDIUM
podstawowych:
. \^,yrÓWnanle
do pełnegostandarduwarunkÓw
użytkowychistniejącychw SzkołachPodsta.
wowych we wsi Kokanin i Florentyna,
. zabezp|eczenie lepszych warunkÓw funkciona l.
no-użytkowych
Filii BibliotekiGminnejwewsi
Tykadłow.
o stymulowaniewprowadzeniainstytucjilekarza
rodzinnego,
3. Utrzymaniena zadowalającympoziomiestanu
technicznegodrÓg kołowych:
o vqykonanie
nawierzchnibitumicznejna odcinku
Czartki . TykadłÓwdrogi powiatowejnr 230,
. stopnioweulepszanienawierzchnijezdnii
chodnikÓwulic na terenachzwartejzabudowy
i nawierzchnidrÓg gminnych.

1 . 2 .Zwiększenie|iczby
miejsc pracy.

1. Stymulowanierozwojubazy przetwÓrstwaro|.
no.spożywczego.
2. Tworzenie lepszych warunkÓwdla rozwoju
funkcji pozarolniczych.
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zgazyfikowania.
opracowaniemiejscovqychplanÓw zagospoda.
rowaniaprzestrzennegodla terenÓWWyzna.
czonychw studiuml innychniezbędnych,
uwzględnianiew opracowywanychmiejscowych planach zagospodarswaniaprzestrzennego rÓwnorzędnejzasady |oka|izowaniaoraz
przekształcaniazabudowy d|a funkcjiusług
podstawowychi innychogolnodostępnych.

dopuszczenie lokalizowaniaobiektÓw o funk.
cjach produkcyjnychi usługowych,pośrednio
lub nie związanychz gospodarkąrolnąna . nie
objętychzakazem zabudowy. terenachzabu.
dovnyzagrodowej.
dopuszczenie przekształce zabudowy zagrodowej dla potrzebpodmiotÓwpozarolniczej
gospodarczej.
działalności
problemutworzenianowych
UvrrzgIędnianie
pracy
miejsc
w zasadach zagospodarowaniai
sposobu użytkowaniaobszarÓw funkcjona|nych
w miejscourychplanach zagospodarowania
przestrzennego.
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STUDIUM

1. Tworzeniezasobow komunalnychgruntÓw
1.3. ZapewruenieterenÓw
ofertowychprzeznaczonych do zagospodaroprzeznaczonych pod
wania dla pozarolniczejdziała!ności.
zagospodarowanie
dla 2. WykonanieinzyniersklegouzbrojeniaterenÓw
funkcji:mieszkalnictwa, ofertowych.
usługkomunalnych,re- 3. Przygotowaniei rozreklamowanieofertlokalikreacjiiwypoczynku,
zacyjnych.
innychusługi produk- 4. Kreowanieklimatudla rozwojudziałalnościgocyjnychW tym nie zwią.
spodarczej ( ulgi podatkoweipreferencyjne
zanychz rolnictwem.
kredyty).
o uwzglQdnianie
w opracowywanychmiejscoplanach
wych
zagospodarowaniaprzestrzen1. Opracowaniewytycznychkonserwatorskichdla
nego wytycznychkonserwatorskichi zadaft
1.4.Ochrona
dobrkultury.
obszarugmlny.
wynikających
z programuochrony dÓbr kultu.
2. opracowanieprogramuochrony dÓbr kultury
ry.
zawierającego( za zgodąWojewÓdzkiegoKon.
serwatora Za bytkÓw) r ozwiązaniaprokomercyj.
ne.
3. Stymulowaniedziała remontowychi konser.
wacyjnychdotyczącychobiektÓwzabytkotłych,
udzielaniepomocypodejmującym
takie działa.
n ia.
2. Cele gospodarcze.
2.1.Zwiększenieatrakcyjno- 1.TworzeniezasobÓw komunalnychgruntÓw
ścigminyjako miejsca
ofertowychprzeznaczonych do zagospodarodla lokalizacjiwielurowania dla inwestycji.
dzajÓw inwestycji.
2. WykonanieiniynierskiegouzbrojeniaterenÓw
ofertowych.
3. Przygotowaniei rozreklamowanieofertlokalizacyjnych.

. WyznaczenieterenÓw potencjalnejaktywności
gospodarczejw miejscowychplanach zagospodarowaniaprzestrzennego.

