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4. Kreowanieklimatudla rozwojudziała|nościgospodarczej ( ulgi podatkoweipreferencyjne
kredyty).
wyznaczeniew studiumrolniczychstref produkcyjnychzzakazem lub ograniczeniemzagruntÓw
i dużej
ro|nycho najwyższej
1. ochrona
2.2. Racjonalne wykorzybudowy,
wartoścldta rolnictwa.
staniezasobÓw środo.
uwzg!ędnianiew opracowywanychmiejsco.
wiska przyrodniczego. 2. opracowaniegranicyrolno-|eśnej.
vqychplanach zagospodarowaniaprzestrzengruntÓw
przydatnych
ro|nictwu
3. Zalesienie mało
nego granicro|no.leśnych.
rolnych.
4. Stymulowaniesukcesywnegowzmacniania
wszelkich ekosystemÓwze szczegÓ|nym
uwzględnieniemwszelkich e|ementÓwmałejre.
tencji orazzie|eniŚrÓdpolnej,łęgoweji przydroznej.

3. Cele proekologiczne.
zdolności 1. ochrona do|inekrzeki Swędrnii Bawołuoraz
3.1. Utrzymanie
do|inekdopływowtych rzek, jako korytarzy
ekosystemÓw
wszelkich
przeptywumateriiprzed |okalizacjąobiektow
zasodo odtwarzania
bÓw przyrody.
budowlanychnie służącychpodstawowym

funkcjomspełnianymprzez te elementyśrodo.
3.2.ochronaukładÓw
ekowiska.
systemowwarunkują- 2. Zachowanie, uzupełnianie i rozbudowaukładow
cychstabilnoŚćstruktury zie|eniśrÓdpolneji łęgowej,jako stabilizatorow
przestrzennej
całego
rÓwnowaglagrocenoz.
obszaru.
3. Przeciwdziałanie za nieczyszczaniu g runtÓw,
wÓd ipowietrza.
3.3.Przywracanle
rÓwno. 4. Stosowanietechnologiiprodukcjii ogrzewaniaz
wagiwszystklm
uszkonlskoemisyjnymi
emitoramispa|ini dymÓw.
dzonymekosystemom. 5. ochrona kompleksÓw|eŚnychi innychdzewo.
stanÓw przed presjączynnikowzewnętrznych.

Wznaczenie obszarÓw przewidzianychdo
skanalizowaniasystemem g rawitacyjnotłocznym,
Wznaczenie terenÓw przewidzianychdo objęcia innymsystemem zorganizowanejgospodarkl śclekami.
Wznaczenie obszarÓw przeznaczonychdo
zgazyfikowania.
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6. Dostosowaniewszelkich nasadze do zmienlonych warunkÓwsiedliskowychi presjiczynnl.
kÓw zewnętrznychszczegÓ|nieistotneW przy.
padku podjęciadecyzji o zagospodarowaniuterenÓw dla funkcjizbiornikawodnego,,Nędze.
rzevł,i funkcjitowarzyszących ( rekreacja).
7. objęcie szczegÓ|nąochronąskupiska69 oka.
zatych dębÓw w przypadkupodjęcladecyzji o
zagospodarowaniu
terenÓwdIafunkcjlzbiorni.
ka wodnego,,Nędzerzed i funkcjitowarzyszących ( rekreacja).
8. UżytkowanieterenÓw znajdującychsię na ob.
szarze krajobrazuchronionego,,Dolinarzeki
Swędrniw okolicach Kalisza'' z rygorystycznym przestrzeganiemzasad i warunkÓw usta.
lonychW rozporządzeniuWojewodyKa|iskiego
w.s. usta|eniaw.w.kĘobrazu ( Nr 68 z dnia
22.12.1991r. ogłoszonymw Dz. Urz. Wojewody KaliskiegoNr 17191\.
4. Cele przestrzenne

1. ochrona historycznych elementÓwistniejącej
strukturyfunkcjonalno-przestrzennej
w celu
4.1. RozwÓjjednostek
niedopuszczeniado ich zanikulub deformacjia
osadniczychw harmonil w konsekwencjido niepoządanych
zmianw
przyze środowiskiem
skali caĘ struktury.
rodniczym.
2. Preferowanie zagospodarowywaniawolnych
4.2. Kształtowanieestetyki i
od zabudowyterenÓw,stanowiącychenklawy
przestrzennego.
ładu
wśrÓdistniejącejzabudowy.
3. Stosowaniezachęt ekonomicznychwobec
osÓb wykonującychremontykapitalne, moder.
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nizacje i inne robotyw budynkachi obiektach
budowlanych,uzasadnioneich stanem istatusem.
4. Dopuszczeniedo lokalizacjii rozwojunowych
funkcjiwyłączniena terenachdo tego przezna.
czonych w miejscowychplanach zagospodarowania przestrzennego.

9.

KierunkizagoapodarowaniaprzÓstŻrnnego.

gminy. usta|asię podstawolveobszary i sieci o dor nującychfunkD|a rca|izac|izdefiniowanychce|Ów da|szego rozt/voiu
pzowidywany
cjach' odzwiorcied|aiącychistniejącyi
stianoraz pożądanezmiany. D|azdofiniowanych obszarÓw isieci usta|a s|ę
podstawowekierunkidziała|iw zakresie ogÓ|nychzasad zagospodarowaniai ua/tkowania.
RozmieszczÓnig obsza'Ów i sieci obrazuiÓ p|ansza nr 2b zaMułowana 'Ki runki zagospodarowaniapzest|zennegd.
Rozmieszczenie poszczegÓ|nychlerenÓWtworzącychtB obszary | sioci obrazujg p|ansza nr 2d zavtułDwana'K$/alifikacjaterenÓw
dla tunkciinierolniczych'.

9.1

obszary ekosystemÓw

obszary - oznaczone( na p|anszynr 2b)symbolem,,E,, tv,lorzą:o
TerenykompleksÓw|eśnych
i terenyzadrzewle . oznaczone
.
symb.,,RL1"
o TerenYlasÓw ochronnych.oznaczonesymb.
o
o Terely dolesie - oznaczonesymb.,,RL3' "RL2"
o TerenYłąki pastwisk. oznaczonesymb. ',RZ

Tere[YwÓd otwartych. oznaczonesymb."W"i ,,WP'
TereflY ,,korytarza
ekologicznego":
dolinyrzekiSwędrnii
Bawoł.
TereDY'sięgaczyeko|ogicznych":
dolinkidopływÓW
W.W.

TEKsT
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STUDIUM

PoDSTAWoWE K|ERUNK|DztAŁAŃ
1 . Odbudowa i rewaloryzacja
1' Zachowanie istniejącychform ochrony dotyczących:
maĘ retencji.
obszaruchronionegokĘobrazu,
lasÓw ochronnych,pozostałychlasÓw, zieleni śrÓdpolneji łęgowej, 2. Tworzenie wszelkich form
parkÓw zabytkowych,parkÓw wiejskich' pomnikÓw pzyrody w
maĘ retencji.
parkachilasach,
3. Budowa rusztÓw eko|ogicznych w drodze permałąki pastwisk.
2. Czynna ochrona w tym takżeprzed zmianq sposobu użytkowania:
nentnegouzupełniania
ubytkÓw
oraz tworzenia
1l rzek, dopływÓwĘch rzek, pozostałychciekÓw i ich do|in,rowÓw,
2/ elementÓw małejretencjiwodnej( bez vtzględuna ich ftzyc'zne
zadzewie izakrzewie
rozmiary)wraz z otulinamibiologicznymi.
śrÓdpolnychi przydroŻ3. Wdrażaniemetod ro|nictwaekologicznego.
nych.

9.2

Lokalizacja obiektÓw budow|anychniezbędnych dla prowadzenia gospodarki
wodnej,rolneji leśnej.
Zachowanie a także:modernizacja irozbudowa istniejącychobiektÓw budow|anych
i nie koliduspełniających
funkcjesłużebne
jące z p|zeznaęeniem podstawowym obszaru.
Adaptacja istniejącychobiektÓw budow|a.
i nie ko|idująnych d|afunkcjisłużebnych
cych z pŻeznaczeniem podstawowym obszaru.

Rolnicze przestrzenie produkcyjne.

obszary . oznaczone ( na p|anszynr 2b) symbolem ,,RP,, tworzą:
i gruntÓwpo.
" Tereny komp|eksÓWuprawowychobejmującychgrunty najwyższychklas bonitacyjnychpochodzenia mineralnego
.
chodzeniaorganicznego,
Wyłączone
z moż|iwościzabudowy
oznaczonesymb.,,RP1" i ,,RZu
u,,,MRU2"
* Tereny obiektÓw budowIanychi urządze związanychz produkcjąrolniczą. oznaczonesymb.
,,MR1", ,,MR2",,,MRU1
PODSTAWOWEKIERUNKI
DaAŁAŃ
1. ochrona użytkÓwro|nych
i użyt. 1. Stosowanie proekologicznychmetod we wszystkich rodzajach
produkcjirolniczejw tym:
kÓw zielonych przedzmianą ich dotychczasowego ro|niczegoużytkostosowanie biologicznychi technicznych środkÓwochrony ro.
wania na nierolniczy.
ś|in,
2. Czynna ochrona przed dewastacją
racjonalne,uvtzględniająceaspekty ekologiczne, stosowanie
gruntÓwrolnych,zieleni śrÓdpolnej
i
chemicznych środkÓwupraun7roślln,
łęgowej'e|ementÓwmałejretencji
racjonalne wykozystywanie odchodÓw zwierzęcych i odpadÓw

Eksp|oatacjaudokumentowanychzłÓżsurowcÓw naturalnych.
Lokalizacja obiektÓw budow|anychnie.
zbędnychdla prowadzeniagospodarkirol.
nejizniązwiązanych.
Zachowanie a także:modernizaciai rozbudowa istniejącychobiektÓw budow|a-

PMEsTRzENNEGoGMINYfeuzrÓw
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hodow|anychdo nawożenia.
wodnejwraz z otulinamibiologicznymi.
2. Twozenie nowychzalesie na glebach pzydatnych dla tego
3. ochrona przed |okalizacją poza wy.
rodzaju uiytkowania.
4.
znaczonymiterenamibudowlanymi 3. UzupełnianieubytkÓww istniejącejzie|eni śrÓdpolnej
i łęgowej,
obiektÓw budow|anychnie słuŹqcych
twoaenie nowychzadrzewie izakzewie .
produkcjiro|ne|oraz z nią nie zwią4. Rozbudowa istniejąceji budowa nowej infrastrukturytechnicznej
( deszczownie) ze szczegÓ|nym uuzględnieniem retenQiwodnej
zanych.
( sztucznezbiorniki).
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nych spełniającychfunkcje nie ko|idującez
przeznaczeniem podstawowymobszaru.
Adaptacja istniejącychobiektÓw budow|anych dla funkcji nie kolidującychz przeznaczeniem podstawowymobszaru.

Obszary polifunkcjonalne

Obszary - oznaczone( na planszynr 2b)symbolem,,MRU"
tworzątereny:
. zabudowyzagrodowej,
mieszkaniowej
i towarzyszącej
usługowej
- oznaczonesymb.,,MRl"
o zabudowyszklarniowej,
usługowej
mieszkaniowej
i towarzyszącej
- oznaczonesymb.,,MR2u
. mieszkalnictwa
rodzinnego
o niskiejintensywności
zabudowy
oznaczonesymb.,MN",

dla funkcjizw.ązanychz rolnictwemoraz mieszkalnictwa
jako funkcjitowarzyszącej. oznaczone symb.,,MRU 1',
,,MRU2",
wbudowaneusługii nieuciążdla funkcji:mieszkalnictwo,
liwe usługina działkachwydzielonych- oznaczone
symb."MNU"
zabudo\^/y
o funkcjiusługpub|icznych. oznaczone
symb.:,U\y ' y' u ,,U
A" ," ,,U K ' ,,U 2 "u, U S" ,,,U P l " ,,,U 1 " ,
oOU
zabudowyo funkcjidrobnejwytwÓrczości( rzemiosła)oznaczonesymb.,,uR"
ZAKRESY

PoDsTAWoWE KlERUNK! DztAŁAŃ
Zachowaniei pozqdkowanie istniejącegostanuzagospodarowaniaterenu:
1l |oka|izaĄaobiektÓw budow|anychna wolnych od
zabudowyenklawach, istnieiqcychw ciągachterenÓw zagospodarowanych,
2/ adaptacjai modernizacjaistniejącychobiektÓwbu-

Budownictwoo niskiejintensywnościzabudowy.
Loka!izotłanieobiektÓw budow|anych w pierwszej kolejnościw wo|.
nych od zabudowy enklawach.
Stosowanie technologiiprodukcjii

Przekształcaniezabudowy zagrodowej dla potzeb noułych,niero|niczych funkcji.
Lokalizacja uciążliwychobiektÓw budow|anych,
mogących pogorszyĆstan środowiska,jednak
pod warunkiem zastosowania rollliązafl technologicznychi technicznych:

PMESTRZENNEGoGMINYŻELAzKÓW-JEDNoLITYTEKsT
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STUDIUM
dowlanychdla potzeb nowychfunkcji,
ogzewania z niskoemisyjnymi
emitoramispalinidymÓw.
3/ rozbudowa istniejąceji realizacja nowej infrastruktury
4. RozwÓj obiektÓw o funkcji pzetwÓrtechnidznej.
2. Kształtowaniezagospodarowanianowych terenÓw w
stwa rolno-spożywczego.
harmonii ze Środowiskiempzyrodniczym.

9.4
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do wielkości
1/ redukujących
ich uciqżIiwośÓ
normatywnych,
zasięgtychuciążliwoścido
2/ redukujących
poza granice
wie]kości
nie wykraczajqcych
działkibudow|anej.

obszary dla funkcji: mieszkalnictwo i usługi,głÓwnie komercyjne.

obszary . oznaczone ( na planszynr 2b) symbolem ,MU,, - tworzą:
o TerenYdla funkcji:mieszka|nictwo,
wbudowaneusługii nieuciążliwex
usługina działkachwydzielonych
- oznaczone symb. ,;MNU"

PoDsTAWoWE K|ERUNKIDZIAŁAŃ
P rzeznaczenie terenÓw pod:
1/ inżynierskieuzbrojeniew zakresie warunkującymzagospodarowanied|a
funkcjimieszkalnictwa,
2/ budowędomÓw mieszkalnych,
3/ budowędomÓw mieszkalnychz nieuciążliwymi'usługamiwbudowany.
mi,
4/ budowędomÓw mieszkalnychi nieuciążIiwych'usługna wspÓlnej dziaŁ
ce.

KIERUNK!
DzlAŁAŃDoPUszczALNYcH
Realizacja nieuciążlirrvych'usługna dzia|kach wydzielonych o powierzchni
łącznejodpowiadającejłączniemax. 25 % ogÓ|nej powierzchnidanego obszaru.
potzeb.
LokalizacjaobiektÓwbudowlanycho funkcjach uzupełniających,
nych do stwozenia obiektywnychwarunkÓw dla prawidłowegorozwojufunkcjipodstawowej.

'Pod okeŚleniem niouciąż|iwe
na|eżyIozumieć,że v6ze|kigewenfua|ne
uciąż|iwości
nie npgą wykraczaćpoza granicedziałki
budowlane!.

STUDIUMUWARUNKoWAŃl rceRuHxÓw zncosPoDARoWANlA PMEsTRZENNEGO GMINYŻELAZKÓW JEDNOL|WTEKST
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obszary d|afunkcji: usługi, przemysł,składyi bazy.

obszary . oznaczone( na planszynr 2b) symbolem,,PU,, . tworzą:
o TerenYd|a funkcji:usługiuciążliwe,przemysł,składyi ba.
Terenyusłughand|u.oznaczonesymb.,,UH'
zy - oznaczonesymb. ,,PSU'
- oznaczonesymb. ,,URz"
.
Terenyusługrzemiosła
. oznaczonesymb.'TP''
.
Terenyprzemysłu

PoDsTAWoWE K|ERUNKIDZ|AŁAŃ
P rzeznaęenie terenÓw pod:
.1/ budowęuciążIiwych'obiektÓwusługowych,
2/ budowęzakładÓw produkcyjnych,
3/ budowę uciążliwych'składÓw,
4/ budowę baz budow|anychi transportowych.

Realizacja zakładÓwpracy o większej liczbie
miejsc pracy.
Realizacja zakładÓw stosującychproekologicz.
ne i niskoodpadowetechnologie wytwarzania.

Loka|izacjaobiektÓw budow|anycho funkcjach
uzupełniających,potrzebnychdo stworzenia
warunkÓw dla prawidłowegorozwojufunkcji
podstawowej.
LokalizaQa mieszkarl vrbudowanych i wolnostojących domÓw mieszka|nych na działcewspÓ|nej.

' Podokreś|eniem
pŻepisami
Normami'
i Pa stwowymi
szczegÓ|nymi
należyrozumieÓ,żepoziomuciąż|iwości
iest ograniczony

9.6

Obszar dla funkcji:sport, rekreaciai turystyka.

obszar . oznaczony( na p|anszynr 2b) symbo|em,,sBw, - tworzą:
o Terenydla funkcji:sport,rekreacjai turystyka
' Terenydolesle - oznaczonesymb.,,RL3"
- oznaczonesymb.,,sBW"
. oznaczonysymb.,,\y'uPu
. Terenza|ewu,,NędzerzeW'
. oznaczonesymb.
o TerenY|asÓwochronnych
"RL3"

sTUDIUM
UWARUNKoWAŃ
l rceRuruxÓwzAGosPoDARoWANlA
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PoDsTAWoWE KIERUNKIDzlAłAŃ
1. ZagospodarowanieterenÓw, z wyjątkiemleśnych,
d!a:
budowy zbiornika wodnego o funkcji retencyjneji rekreacyjnejna Żece
Swędrni,
|okalizacjiogÓ|nodostępnych
obiektÓw budow|anychi urzqdze o funkcji:
sport, rekreacja i wypoczynek,
loka|izacjiobiektÓw budow|anycho funkcjach usługowychtowazyszących,
nie kolidującychz funkcjq podstawową.
2. Gospodarka na terenach leŚnych utitzg!ędniającaw większym zakresie . z
ograniczeniamistanowionymipzepisami szczegÓlnymi. funkcjęrekreacji.

9.7

Zagospodarowanieterenudla ogÓlnodostępnychobiektÓwi uządze o
funkcji:sport i rekreacja.

Lokalizacjazabudowyletniskowej na działkach zlokali.
zowanych poza terenami o
symb.,,SBW

Obszar dla funkcji sportu i rekreacji,bez prawazabudowtr.

obszary . oznaczonena ( planszynr 2b)symb. .zs!y- - twolząwolneod zabudow brgny polożonew centralnejczęściobszaru chronionego
kłajobtazu.
PODSTAWOWE KIERUNKI
PrzeznaczenieterenÓwpodzagospodarowanie
dla funkcji:
sportowych,
bez prawauz noszenia obiektÓwkubaturorivych,
rekreacyj
nych,bez prawavrznoszen
ia obiektÓwkubaturorrych.

ZAKRES DZIAŁAN DoPUszcZALNYcH
Lokalizacja obiektÓw kubaturowychwarunkującychwłaściwe
zagospodarowanieterenu dla określonejfunkcji i proeko|ogicznejego użytkowanie. N iezbędne,jednokondygnacyjne, obiekty kubaturowe na|eŻyz|okalizowaćna obrzeŻachobszaru

GMINYfeuzxÓw.
l rcrRunxÓw zRoosPoDARoWANlAPRZEsTRZENNEGo
sTUDIUMUWARUNKoWAŃ
STUDIUM
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obszdry zasobÓw dÓbr ku|tury.

obszary - oznaczonena ( ptanszynr 2b) symb. ,,UKjz,,. tworzą: o Tereny cmentarzy.
o Tereny zabytkÓwarcheo|ogii.
o TerenVzabytkÓwarchitektury.
wydarzen
o Terehy upamiętnienia
ważnychhistorycznych
o TerenYzabytkowych
zespołÓwpodworskich.
przydrożnych
i
krzyży
o
Terefly kap|iczek
parkÓw.
o TerenYzabytkowych
PoDsTAWoWEK!ERUNK|DzlAŁAŃ
Zachowanie historycznych układÓwurbanistycz. 1. Opracowanie wytycznych konserwatorskichdla o Adaptacja budynkÓw zabytkowych,zawsze za
zgodq WojewÓdzkiego KonserwatoraZabyt.
gminy i ustalenie stref ochrony konserwatornych wsi, w szczegÓlności:
kÓw, dla funkcji notrych gwarantujących
skie.
istniejącegoukładuu|ici drÓg'
po.
programu
dÓbr
kultury
utaymanie tych obiektÓw na właściwym
ochrony
2.
opracowanie
niepowtarzalnychelementÓw urbanistycznych
Konziomie technicznym.
zawierającego ( za zgodąWojewÓdzkiego
jak: zespołybudynkÓwpodworskich,parki i ko.
serwatora ZabytkÓw) romązania, prokomercyjścioły.
ne wymagające zaadaptowaniaobiektudla no.
Zachowanie sylwetek ( form)zabytkoweizabufunkcji.
wej
parkamichroniąc
strefy
dowy podworskiejz
uznanieparkÓw nie wpisanychdo
3.
Forma|ne
pzed
dysharmonizukonserwatorskiej
ochrony
Pa stwowego Rejestru ZabytkÓw lub do ewijącą zabudową.
dencji WojewÓdzkiego KonserwatoraZabytkÓw
zaparkiwiejskie.Zgodniez prawemobjęcie
tych parkÓw szczegÓlną ochroną.
3. Stymu|owaniedziała remontowychi konserwa.
cyjnych dotyczących obiektÓw zabytkowych,
zvdaszcza zag rożonychdekapitalizacją.
4. Udzielaniepomocyosobom podejmującymsię
wykonaniaremontÓw, konserwacjiiinnych niezbędnych robÓt wstaraniach o uzyskaniedodatkowych środkÓwfinansowych.

STUD|UM
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9.9 obszary usługkomunalnych.
obszary te ( niewyrÓinionena planszach
symbolami)
tworzą:
o TerenY ujęćwody, stacji uzdatniania- oznaczonesymb. ,,wz,,
o Tere[Y parkÓw zabytkowych i wiejskichparkÓw. oznaczone
sy mb. , , ZP
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o Tereny cmentarzy - oznaczone symb. ,,2C"
. Teren składowiskaodpadÓW . oznaczonysymb. ,,NU''
o TerenY oczyszczalniściekÓw.oznaczone symb. ,,No''

ZMIANA STUDIUM
. Teren zakładu uty|izacji odpadÓw i elektrociepłownioznaczony symb. ,,OlC'

PoDsTAWoWE KtERUNKI DztAłjŃ
ochrona sanitarna terenÓw ujęćwody i stacji
uzdatnia.
nia,wtym:
. u/ykonaniestosownychbada na okoliczność
ustaleniaewen.
tua|nych strefochronypośredniej'
r uzyskanie pozwo|e wodnoprawnych na eksploatacjęuzqdze wodnych, określającychilościi składściekÓwdopuszczonych do odprowadzenia.
1. ochrona terenÓwparkÓw i cmentarzypzed |oka|izacją
obiektÓw budow|anycho funkcjach nie związanych z podstawową
funkcją tych terenÓw.

.

ograniczenie gospodarczego uzytkowaniaterenÓW w
strefach pośrednichochrony ujęćwody. w przypadku
administracyinego ustanowienia takich stref.
o UtworzeniebiologicznieaktywnychterenÓw izo|acyjnych wokÓł składowiskaodpadÓw i oe.zyszczalniściekÓw.

ZMIANA STUDIUM
. Utworzenie biologicznie aktywnych terenÓw izo|acyjnych na terenie zakładu utyIi.
zacji odpadÓw
. Uprawaroślin
pzemysłowych.
o przeznaczeniu
o Zorganizowanieśrodowiskowego
monitoringuw stre.
fach uciążliwegooddziaływania.

Lokalizacja obiektÓw bu.
dowlanycho funkcjach
uzupełniajqcych,potaeb.
nych do stwozenia warunkÓw dla prawidłowegorozwoju funkcji podstawowej.

(

\
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9.{0

JEDNoLlw TEKST

Obszary komunikacji drogowej i kolejowej.

obszary te ( nie wyrÓżnione
na p|anszachsymbolami)tworzą:
. Terendrogikrajowej-oznaczonysymb.,,K1"
o TerendrogiwojewÓdzkiej- oznaczonysymb.
o Tereflydrogpowiatowych- oznaczonesymb."K2''
,,K3
o TereflYdrÓg gminnych. oznaczonesymb.,,K4''

Tereny obsługiużytkownikÓwdrog - oznaczone
symb.,,KS"
Tereny kolei wąskotorowej . oznaczone symb. ,,KK'

PoDsTAWoWE KIERUNK|DzlAtAŃ

KIERUNK! DZ|AŁAŃ PRoRYTETo\^/YCH

1' Adaptacja i modernizacjaistniejącegoukładudrogowego,dostosowywaniepara- 1 .
metrÓwdrÓg do zmieniającegosię na nich obciążeniaruchem.
2. budowa ścieżkirowerowejna terenie zlikwidowanegotoru koleiwąskotorowejKa- 2.
|isz.Turek,na odcinku od granicy we wsi NiedŹwiadydo rozjazdu we wsi BorkÓw
Stary, a dalej do centrum wsi RussÓw, vtzdłużistniejącegotoru koleiwąskotoro. 3.
wej.

Podjęcie inicjatywyw celu wykonania modernizacjidrogi kĘowej
na odcinkuKokanin- Kalisz.
Doko czenie przebudowy drogipowiatowej nr 230 WojciechÓwka. StanisławÓw
PodjęcieinicjaĘwyw celu wykonaniamodernizacjidrogi wo;iewÓdzkiej na odcinku pzebiegającym przez wsie: Szosa Turecka,
WojciechÓt't/<a,
PÓlko, Skarszew i Dębe.

TEKsT
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ObszaryinfrastruKurytechnicznej.

obszary te ( nie v,yrÓżnionena p|anszachsymbo|ami)two|ząlereny uJządze :
. e|ekboenergetycznych
Wysokiegonapięcia- oznaczonesymb.'EE"
- oznaczonesymb.'EG"
. gazovrych
wysokiegociśnienia
. kana|izacjiściekor'voioznaczone symb.'No.

. wodnych- oznaczonesymb.'WZ
- ożnaczonesymb'
. przesyłowych
pa|iwowych
"EF''
ZAKRESY

PoDsTAWoWE KlERUNKI DzlAłAŃ
PRIORYTETOWYCH
do
1. ochrona ]udzii dÓbr materialnychprzed skutkamiawariilinii i urządze służących
przesyłunośnikÓwenergii:
o rt$orlsĘczne przestrzeganie zakazu loka|izowaniabudynkÓw mieszka|nychi innych
przeznaczonych na pobyt ludzi, w okreś|onychpzepisami szczegÓlnymi, strefach od.
działywania|iniipzesyłowych i uządzefl,
o ograniczenie możliwości
pzebywania ludzi w strefach oddziaływania|iniipzesyłowych i
urządze .

Systematyczne nadzorowanie(
monitoring) eksploatacji urzą.
dze stanowiqcychpotencjalne
zagrożeniedla środowiskaprzy.
rodniczego.

Dz|AtAŃ
DOPUSZCZALNYCH
Uprawypolowe,ogrodnic,ze,bez prawa lokalizacji obiektÓw budow|anych

sTUD|UMUWARUNKoWAŃ l rceRuruxÓWzAGosPo DARoWANlA PMEsTRZE NsTUD|UM
NEGoGMlNYŻeazxÓw -JEDNoL|TYTEKsT
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{0.

Strefy polityki przestrzennej.

10.1

przyrodniczego.
środowiska
Politykaochronyi kszta|towania

rozwojuwynikająkierunkipolitykieko|ogicznej
Z diagnozystanui uwarunkowań
pzyrodniczego,
bio.
samorządugminy,dotyczącewszystkichelementówśrodowiska
tycznychi abio$cznych.
gminyw skład,któregowchodzą:
W StudiumWznacza się systemprzyrodniczy
. obszarywęzłowe( |eśne
i łąkowe),
. korytazekologiczny
o znaczeniuponadlokalnym,
o sięgaczeekologiczne.
Korytarzeko|ogiczny
o znaczeniuponadlokalnymtwozą doliny zek Bawołi
sieciekolo.
tworząmniejszedolinkiboczne.Uzupełnieniem
Swędrni,korytaze|oka|ne
gicznejsą sięgaczeeko|ogiczne.
chronionymi.
Na obszarze
dolinz obszarami
Systemtenzapewniapowiązania
wprowadza
się zakazzabudowy.
ciągóweko|ogicznych
10.1.1. Obszar chronionego krajobrazu.
1. Pzedmiot.
gminy stanowifragmentobszaruchronionego
nia część
Potudniowo.wschod
Wojewody
rozpoządzeniem
Kaliskiegow.s.ustalenia
ustanowionego
krajobrazu,
( Nr 68 z dnia
Ka|isza''
z. Swędrniwoko|icach
krajobrazu
chronionego,,Do|ina
W Dz. Urz.Wojewody
KaliskiegoNr 17191).
22.12.91r. ogłoszonym
2. Cel.
Uiytkowanieterenóww obrębiechronionegokrajobrazupowinno służyć
jego przyrodniczych
i
i historycznych
wa|orów,chroniącprzeddewastacją
utrzymaniu
zniszczeniem.
i ku|turowe.
Funkcjegospodar.
ekologiczne
Powinnokreowaćnowewańości
muszą być podporządkowane
celom
usługii przemysł)
cze ( rolnictwo,leśnictwo,
ochronytegokĘobrazu.
za.
następujące
na obszarzetym musząbyć przestrzegane
W szczegó|ności
kazyi ograniczenia:
,|l zakaz loka|izacji
systemwód po.
mogącychzanieczyścić
obiektówbudowlanych
pogorszenie
warunkówaerosanii wgłębnych
oraz spowodować
wierzchniowych
tarnych,
gleby,pozyskiwania
kopaliniwprowadzania
zmianw krajobrazie
2l zakazniszczenia
jego
i
negatywnie
na
wańości
eko|ogiczne
estetyczne,
wpływających
najbardziej
wańościovqych
zbiorowiskroślin.
w stanieniezmienionym
3/ utrzymanie
nychi ostoiptactwawodno-błotnego,
związanychz
form zainwestowania
4l wprowadzeniewyłącznieekstensywnych
rekreacją,
rolnictwem
i leśnictwem.
ńieszkalnictwem,
3. Metody.
p|anie zagospodarowania
przestrzennego
istnieieniew miejscowym
Uwzględn
jącychwalorówchronionego
krajobrazloraz usta]enie
warunków
zabudowyi zagospo-
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daro-wania
ry
zdefiniowane
w wyzejpowołanym
akcieprawnym.
Rygorystyczne
egzekwowanie
realizacjiusta|eńzawańychw miejscowymp|a.
niezagospodarowania
pzestzennego.

10.1.2. ochrona terenówleśnychi zadrzewieńoraz terenów do|esień.
1. Pzedmiot.
1. Dużekompleksy
|eśne
istniejącena obszarachwsi Ftorentyna,
Skarszewi
Dębe posiadająkwa|ifikację
lasów grupy 1 ochronnejI znajdująsię na obszarze
chronionego
kĘobrazu. Duzy kompleksleśnywe wsi Złotniki
Wielkieoraz małe
kompIeksy
|eśne
we wsiachGoliszewi Janków.
2. Zadrzewienia,w tym:dzewa i kzewy śródpo|ne,
przydroŻne,
porastające
dolinyrzecznei obzeŻastawów.
3. Terenyproponowanych
zalesień.
2. CeL
1. W odniesieniu
do kompleksów
połoionych
|eśnych
na obszaze krajobrazu
chronionego
celemjest zminimalizowanie
ewentualnych
szkodliwychzjawisk,poprzez spełnienie
warunkówsformułowanych
w rozporządzeniu
Wojówodi Ka|iskiego
w.s.ustaleniakĘobrazuchronionego
z.
Swędrni
w
okoticachKa|isza"( Ńr
'Do|ina
68 z dnia22.12.91r. ogłoszonym
W Dz.l')rz,Wojewody
KaliskiegoNr 17l9,t).
2. W odniesieniudo wszystkichterenówteśnych
i zadrzewieńce|emjest ich
ochronai podnoszenia
potencjału
ekologicznego.
W konsekwencji:
zachowanie|ub
odzyskaniemałejretencji, osłabienieniekozystnychwpływówpoziomychruchów
maspowietrza,zachowaniei wzmocnienie
ekosystemów.
3. Metody.
1. W odniesieniu
do ochronyterenówleśnych
i proponowanych
doIesień( pkt
2.1.):
al zakaz przeznaczaniaterenów|eśnych
na inne cele. Egzekwowanieobowiązków
właścicie|i
|asów,nałożonych
na nich ustawąo |asachz ,|991roku,dotyczących
międzyinnymidopuszczalnych
pie!ęgnacji
wyrębów,
dzewostanówitp.,
granicro|no.leŚnych
bl wyznaczenie
d|aobszarugminy,
cI nakłanianie
gruntówzakwalifikowanych
właścicie|i
do zatesieniado zrea|izowania
nowego przeznaczeniaterenów obejmującychich grunty poprzez zastosowanie
środków
zachętyekonomicznej.
2. w odniesieniu
( pkt 2.2'):
do zadrzewień
a/ dokonanieinwentaryzaĄizadzewieńśródpolnych
i pzydrożnychwraz z ocenąich
stanuzdrowotnego
programu
i opracowanie
ochronyi pie|ęgnacji,
bl nakłanlanie
gruntów do zrea|izowania
właścicieli
nowegoprzeznaczenia
terenów
grunty
poprzez
obejmujących
ich
zastosowanie
środków
zachęty ekonomicznej.

10.1.3. ochrona wód otwartych.
1, Pzedmiot
1. Rzeki Swędrniai Bawółwraz z doptywami.
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2. Małaretencja,którątwozą stawyw parkach,stawyśródpolne,
stawyna te.
renachzagródirowy.
2. Cel

1. ochronazasobówwód powierzchniowych
jakości
2. Poprawa
wód powiezchniowych
powodziowym.
3. Przeciwdziałanie
zagrożeniom

3. Metody
1. W odniesieniudo rzekiSwędrnii Bawołwrazz ich doptywami:
aI kontrolaużytkowników
bezodpływowych
zbiornikówna ścieki,eliminacja nielegal.
nych odpływówściekowych,
b/ zbudowanieoczyszcza|niściekówi kanalizacjina terenachzlewni obu zek,
cl wspołdziałanie
z samorządamigmin: Stawiszyni Ceków Koloniaw celu wye|imino.
wania zanieczyszczaniaw. w. zek w ich górnym biegu.
2. W odniesieniudo wszystkichkomponentówmaĘ retencji:
al kontro|aużytkowników
bezodpływowych
zbiornikówna ścieki'e|iminacjanielega|.
nych odpływówściekowych,
bl kontro|astanu utzymania stawów w parkach, śródpolnych,na terenach zagród i
rowów . skutecznekaraniesprawcówzniszczeń lub zanieczyszczeń.
3. Do czasu rozwiązaniaprob|emuodprowadzaniaściekówna|eŻyzwiększyć
i technicznewobec tych podmiotów,które zrzucają najwymaganiaforma|noprawne
więcejścieków,
aby:
a/ zmniejszaĘpobór wody poprzezobiegizamknięte,
b/ stosowałypodczyszczanielub oczyszczaniewytwarzanychścieków.
powinnadokonywaćsię juŹ na etapie lo4. ochrona wód na szczeb|u|oka|nym
kalizacji inwestycji.Wszystkie inwestycje,co, do których istniejepodejrzenie,Że mogą
zanieczyszczaćwody, powinnybyć lokalizowanepo uprzednimwykonaniu "oceny oddziatywaniana środowisko''w oparciu o pzepisy RozporządzeniaMinistra ochrony
z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawieokre.
Srodowiska,Zasobów Naturalnychi Leśnictwa
śleniarodzajów inwestycjiszkodliwychdla środowiskai zdrowia ludzi a|bo mogących
pogorszyćstan środowiska
oraz Wymagań,jakim powinnyodpowiadaćoceny oddziaływania na środowiskotych inwestycji (Dz. Nr 93, poz. 589). "oceny oddziatywania''
jeś|izagraŻaona środowisku.
możnazaŻądaćtakżedla inwestycjijui istniejącej,

10.1.4.ochrona Wód podziemnych.
1. Pzedmiot.
1. Ujęcia wody ( studnie wiercone)z ustawowymlstrefamiochrony bezpo.
średniejwe wsiach: Anie|in'Borków Stary, Dębe, FlorenĘna,Janków, Kokanin,
Russów, ZłotnikiWielkie i fe|azków:

ZMIANASTUDIUM- 2OO5r.
.

Wprowadza zasadę zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego plano.
wanych zakładów' tj. elektro-ciepłownina biomasę i zakładu utylizacji odpa.
dów.
2. Natura|ne
zbiornikina 4 rozpoznanychpiętrachwodonośnych:
w południowej
al czwartorzędowe
częścigminy( odwieńywe wsiach:Pólko i Dębe,

|APMESTRzEN.
sTUD|UM UWARUN
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gminy( odwieńwe
w południowo.zachodniej
części
bl związanez osadamijurajskimi
wsi Kokanin),
w środkowej
i północno.wschodniej
częścigminy(
cl związanez osadamikredowymi
Że|azków
i Biernatki),
we wsiach:ZłotnikiWielkie,
odwierty
( odwiertywe wsi Michałówi Borków).
dl związanez piaskamitrzeciorzędowymi
2. Cel.
do zanieczyszczenia.
1. Niedopuszczenie
uŹytkowanie.
2. Racjonalne
3. Metody.
badańna oko|iczność
usta|enia
stref
1. Wykonaniestosownych
ewentua|nych
ujęćwody.
ochronypośredniej
d|aistniejących
na eksploatacjęurządzeńwodnych,
2. Uzyskaniepozwoleńwodnoprawnych
i|ości
i składścieków
dopuszczonych
do odprowadzenia.
określających

lejnosc?.'fiłi-1iilixł:TJ1l]iJ:.':fl;=,:i,i,lffi'i:T
-..l'.:lę*łr
pkt.1.

ograniczaniadaweknawozówsztucznych,właściwego
4. Propagowanie
urząprowadzegnojowicy,
i kiszonkowych,
zagospodarowania
dzaniapryzmobornikowych
nia hodowliściółkowej.

10.{.5.Ochronagleb.
1. Pzedmiot.
Gleby organicznei glebymineralnewysokichklas bonitacyjnychtj. ll - lV a
2. Cel.
zmiany przeznaczeniagleb z rolniczego
1. Niedopuszczeniedo nieuzasadnionej
na niero|niczei nieleśne.
|ubleśnego
2. Zapobieganiedegradacjigleb.
3. Metody.
1. racjonalnewykozystanie istniejących,zainwestowanychterenów.
g|eb wysokich
2. ograniczanie przeznaczaniana ceIe niero|nicze i nie|eśne
gleb
i
organicznych.
klas bonitacyjnych
3. ochronagruntówpzed zalaniem
4. Propagowanieproekologicznegouiytkowania g|eb uwzg|ędniającego
W
szczegóIności:
nowychiuzupełniających
istnie.
a/ wprowadzaniakrzewów izadrzewień śródpolnych,
jące, uszkodzone,
b/ uzytkowaniewszelkich komponentówmałejretencjizgodne z ich pierwotnymprzezn3czeniem, budowęnastępnych,
cl przeznaczanienajsłabszychg|ebpod zalesienie,
dl przywracanie wańościuzytkowejg runtom zdegradowanym,
nieczystości
e/ stosowanieracjonalnychform usuwaniai unieszkodliwiania
stałychi
płynnych
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10.1.6. Eksploatacjasurowców i rekultywacjagruntów.
1. Przedmiot.
1. Potencja|ne
złoŻa
surowcówi|asĘchna tereniewsi BorkówStaryi Czańki.
2. Potencja|ne
złoŻa
kruszywnaturalnych
na tereniewsi Dębe.
2. Cel.
UŹytkowanie
loka|nych
zasobównaturalnych
materiałów
budowtanych
i surow.
ców do produkcjitychmateriałów.
3. Metoda.
Wykonaniestosownychbadańw celu ewentua|nego
potwierdzenia
istnienia
złóŻ,o którychmowaw pkt.1 i 2.

10.1,7. ochrona środowiskaatmosferycznegoi ochrona przed hała.
sem.
1. Pzedmiot.
Powietrzeatmosferyczne
2. Cel.
Poprawastanuczystości
powietrza
atmosferycznego
i ochronapzed hałasem.
3. Metody.
1. Wyegzekwowanie
od istniejącejwe wsi FlorentynaWytwórniMas Bitumicz.
nychzastosowania
techno|ogii
ograniczającej
emisjępyłówi gazów,do wie|kościnie
zagraŻĄącychśrodowisku.
2. Promocjastosowania,,czystych
nośników
energii'' takichjak o|ej i gaz do
ogzewaniabudynków
mieszkalnych.
3' WyznaczenieW.W. 'czystychnośników
energli"jakojedynych,dopuszcza|.
nygh,do ogrzewaniai do ce|ówtechno|ogicznych
w projektowanychzakładachwy.
twórczychi innychobiektacho funkcjachkomercyjnych
usługowych.
4. Propagowanie
pasów zielenipzydroznejobnizającej
wprowadzania
poziom
póloraz poziomhałasuna terenachzamieszkałych.
zanieczyszczania

10.1.8. Gospodarkaodpadami.
1. Pzedmiot.
odpady pochodzeniabytowego;produkcyjnego,
śmieciitp.
2. Cel.
Racjonalnagospodarkawytwarzanymina terenie gminy odpadamiw celu nie
dopuszczenia do zaistnieniastanów zagraiającychskażeniemśrodowiskaprzyrodni.
czego. Składowanie
odpadów wyłącznie.wmiejscuWyznaczonymdo tego celu tj. na
gminnymskładowiskuodpadów we wsi fe|azków a po napełnieniu
w innym składbwi.
sku, pzygotowanymdo tego celu.
3. Metody.
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1. |nicjowanie
działań
kontrolnych
dotyczących
gospodarowania
odpadami
niebezpiecznymi.
2. |nicjowanie
działa|ności
edukacyjnej,
ukierunkowanej
na uświadomienie
tud.
ności,
negatywnych
skutkówdeponowania
odpadóww miejscach
przypadkowych.
3. Bezv,tzg|ędne
ściganie
osób fizycznychi podmiotówgospodarczych
łamiących
zakazdeponowania
odpadóww miejscachpzypadkowychtzn.innychnii tegalnewy.
sypiskośmieci.
4. Przygotowanie
nowegowysypiska
potzebgminy.
śmiecidla

ZMIANASTUDIUM- 2OO5R.
Umożliwiazbudowanie zakładuutylizacjiodpadów obok czynnego legalnego
wysypiska śmieci.

{0.1.9.Promocjawalorówśrodowiska
pnzyrodniczego.
1. Promocjaskierowana
na zewnątrz.
Powinnabyć adresowanapzede wszystkimdo inwestorówspoza gminy.obej.
przyrodniczego
mujeelementyśrodowiska
o wysokichi najwyzszychwa|orachestetycznych oraz uŻytkowych,
którychwłaściwe
zagospodarowanie
d|a nowychfunkcji
'ńrymaga
największych
środków
finansowych.
1.1. Przedmiot.
Częśćobszaru chronionegokrajobrazu,ustanowionegorozporządzeniem
WojewodyKaliskiegow.s. usta|enia
krajobrazu
chronionego
,,Dolinarz. Swędrniw
okolicachKa|isza''( Nr 68 z dnia22.12.91r. ogłoszonym
W Dz. |Jrz.WojewodyKa|i.
skiegoNr 17191).
Pzewidywanezagospodarowanie
terenówpołożonych
w tej częściobszaru
chronionego
krajobrazu( we wsi Dębe)obejmuje:
,|l budowęzbiornikawodnego
'Nędzezev/'na rzeceSwędrni,
2l zagospodarowanie
dla funkcji:sport,rekreacja,turystykai usługitowazyszące,
p'zy zbiorniku,
terenówpołożonych
3l zagospodarowanie
d|afunkcji:usługi,pzemysł,składyibazy, terenówpołożonych
przy drodzewojewódzkiĄ.
1.2. Cel.
Właściwe
zagospodarowanie
terenu, nie osiągalnebez zaangaŻowania
'obcego"kapitafu.
1.3. Metody.
Szerokozakrojonareklama.
2. Promocjawewnętrzna.
Powinnabyćadresowanaprzedewszystkimdo społeczności
gminnej.obejmuje
przyrodniczego
elemenĘśrodowiska
o wysokichwa|orachestetycznych,
kulturowych
i
historycznych,
którychniewłaściwe
powodujeczęstonieodwraca|ne
uzytkowanie
straty
do całkowitego
zniszczeniawłącznie.
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2.1. Przedmiot.
pozytywnych,
Środowiskopzyrodniczezasobnew etementydostarczające
szeroko rozumianych,doznań estetycznych.Przykładywyrózniającychsię e|ementów
( krajobrazy)
w gminieto np:okolicewsi Skarszewek,Skarszewi Dębe.
2.2. Cele.
gminnej
społeczności
w zakresieustawowego
1. Reedukacja
obowiązku
ochrony
przyrodn
iczego.
środowiska
2. Przekonaniegminnejspołeczności
o korzyściach
uzyskiwanych
w rezultacie
racjonalnego
użytkowa
niaśrodowiska.
2.3. Metody.
Wyeksponowanie
Wprogramach
nauczaniaszkolnego,umieszczenie
w róinych,
informacji( foldery,i inne)atrakcyjnie
ogólnodostępnych
nośnikach
zredagowanych
in.
formacji:
przyrodniczego
i użytkowych
walorachśrodowiska
1l o estetycznych
i konieczności
ich
zachowania,
2l o korzyściach
i szansachdla pieszeji rowerowejturystyki
oraz d|arekreacji.

10.2

Politykaochronyi wykorzystaniedziedzictwakulturowego.

1. Przedmiot.
Dobra kulturypodlegająochroniekonserwatorskiejz mocy ustawyz dnia
15.02.1962
r. o ochronie
dóbrkulturyi o muzeach.
1. Na tereniegminydobramiku|turysą wpisanedo Państwowego
Rejestru
grodziska,wiatrak,chałupa,parki,oficyny, spichlerze,
Zabytków: dwory,kościoły,
galeria,stajniai sołek.Szczegółowy
wykaz zamieszczonoW teczce zatytułowanej
strona...
,,Diagnoza"
2. Dobramikulturysą wpisanedo ewidencjiWojewódzkiego
Konserwatora
podworskie,
parki,
Zabytków:kościoły,
zespoły
zagrody,domymieszkalne,budynki
gospodarcze,stodoły,
i inne budynki.Szczegółowywykaz zamleszczonoW teczce
zatytułowanej,,Diagnoza'
strona...
pod|egająrównieżnie wyszczegó|nione
3. ochroniekonserwatorskiej
w ewi.
dencjirzeŹbyi kapliczki|udowe'pzydroŻnei o lnnejlokaIizacji.
podlegają:
pomnikiofiarll
4. ochroniekonserwatorskiej
cmentazekatolickie,
parafiatnych,
pobyt
na
cmentazach
WojnyŚwiatowej,mogiły
kamieńupamiętniający
wykazzamieszczono
Napoleona.Szczegółowy
W teczcezatytułowanej'Dlagnoza''
podlegajązabytkiarcheologii:
5. ochroniekonserwatorskiej
re|iktyziemnepo
i stanowiska
dworachobronnych
archeologiczne.
2.

Cele.
1. Zachowanie,na|eżyte
utrzymanie
i uzytkowanie
by stanowiły
trwałye|ement
rozWoju
kulturyi byłyczynnymskładnikiem
Życiawspółczesnego
społeczeństwa.
2. Udostępnianie
dlace|ównaukowych,
dydaktycznych
iwychowawczych,
tak,
nauceorazpopularyzacji
wiedzyi sztuki.
aby słuiyły
gminy.
3. Wzbogacaniewalorówśrodowiska
Życiamieszkańcow

PMEsTRzEN.
NKoWAŃt rcenururÓW zAGosPoDARoWANIA
sTUDlUMUWARU

64

NEGo GM|NYfE|AzKÓw -JEDNoL|WTEKST STUD|UM

Metody.
Zabytkóww zakresieplanowa.
1. Współpracaz WojewódzkimKonserwatorem
przekształceń.
zmian
i
nych
obiektówzabytkowych
zasad użytkowania
2. Zastępowaniedotychczasowych
W kaŹdymprzyszerokorozumiane,ce|e komercyjne.
na |zecz uwzględniających,
padkuza zgodąWojewódzkiego
KonserwatoraZabytków.
obiektów.
opuszczonych
3. PomocW zagospodarowaniu
obiektówprzedzniszczenlemi dewastacją.
4. Zabezpieczanie

3.

10.3

Politykaksztaftowaniastrukturpzestrzennych.

politykiw zakresieograniczaniatendencji
10.3.1 lnstrumentalizacja
do rozpraszaniazabudotły.
terenówbudow|anych.
wykozystanieistniejących
1. Racjonalne
podziałydziałekw celu do.
zabudowy za|ecasię v.rtórne
W strefach istniejącej
enk|awy istniejącew ciągachzabudowy
gęszczenia zabudowy. Niezabudowane
na ce.
powinny
przydroŹnej
W pierwszejkolejności
być
wykozysĘwane
przyu|icznej
lub
le budowlane.
się poza strefamizabudowy.
terenówznajdujących
2. ograniczeniezabudowywania
poza strefamizabudowydopuszczasię lokalizację
Na terenachpołożonych
rolnictwu.
o funkcjachpotrzebnych
wrazz urządzeniami
obiektówbudowlanych
niedopuszczalne
rolniczo,
użytkowanych
na
terenach
Poza strefamizabudovvy,
jest lokalizowanie
o funkcjachnie auiązawrazz urządzeniami
obiektówbudow|anych
nychz rolnictwem.
strefzabudowy.
3. Zabudowai zagospodarowywanie
Tereny budowlanedla inwestycjldotyczących:budownictwamieszkaniowego,
wypoczynku,usług,zakładówwytwórczych,zemiosłai innych, znajdująsię w stre.
i
we wsiach:Dębe,Kokanin,Skarszew,ZłotnikiWielkie
fach zabudowyWyznaczonych
opra.
położonych
na|eŻy
strefach
zabudowy
w
wyznaczonych
fe|azków.D|a terenów
pzestzennego.
planyzagospodarowania
cowaćmiejscowe

10.3.2 lnstrumentalizacjapolityki w zakresie poprawy warunków
mieszkaniowych.
pomocyw przygotowaniu
terenówpod inwesĘcjemleszkaniowe
1. Udzie|anie
podstawowej
tech.
infrastruktury
lub
rozbudowy
poprzezwspółfinansowanie
budowy
nicznej.
zasobów mieszkaniowych,
i remontówistniejących
2. Wspieraniemodernizacji
szczególnietychnajstarszych.
'3. StymuIowanie
docho.
dla osób o najniższych
mieszkaniowego
budownictwa
dach.
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po|itykiw zakresiepoprawyobsługi|udno10.3.3 |nstrumentalizacja
ści.

warunkówdlaroałojuplacówekhandlu,gaszerokorozumianych
1. Tworzenie
izemiosła.
stronomii
i pzygotowanieterenówdla lokalizacjiinwestycjisłużących
2. zabezpieczenie
miejscocelompublicznymw ramachopracowywanych
lokalnymoraz ponadlokalnym
ia przestrzen
nego.
wychp|anóW
zagospodarowan

politykiw zakresietworzeniawarunkówdla
10.3.4 lnstrumenta|izacja
pozarolniczychfunkcji.
rozvr/oju
gminy,
najwainiejszych
i najbardziej
atrakcyjnych
osiągnięć
1. Eksponowanie
osiągnięó
oraz
lokalnych
walorów
estetycznych
rea|nychszans kontynuowania
Ęch
przyrodniczego
inwe.
konstruktywnego
zainteresowania
w celuwywołania
środowiska
storówmiędzyinnymi:
al rozwojemfunkcji:spońu,rekreacji,turystykii usługtowazyszących. w tym bu.
obzeŻy- we wsi Dębe,
dowązbiornikawodnegoi zagospodarowaniem
dla funkcji:usługl,pzemysł,składyl bazy terenówpołożo.
bl zagospodarowaniem
przy
we wsi Dębe.
nych
drodzewojewódzkiej
o funkcjach
i przygotowanie
terenówdla lokalizacjiinwestycji
2. Zabezpieczenie
pzemysłovvych,
w ramachopracowywanych
miejscowych
magazynowych
i usługowych
przestzennego.
planówzagospodarowania

10.4

Politykarozwojufunkcjonalno. pŻestrzennegogminy.

w najbliższych
|atachbędziestymulo.
Głównymkierunkiemdziałańpolitycznych
działa|.
i roaruoju
rolnictwaoraz roałojuinnych,nierolniczych,
wanie restrukturyzacji
gospodarczych.
ności
jest stwo.
podjęcienastępnychdziałań
zadaniemwarunkującym
Podstawowym
prawnych
pozaroIniczych
podstaw
rozwój
funkcji
a więc:
determinujących
zenie
gowych,oraz infrastru
ktury technicznej.
mieszkaniowych,usłu
prawnymibędą, opracowaned|a Wznaczonychw studium
Tymi podstawami
pzestzennego.
p|anyzagospodarowania
terenów,miejscowe

planów zago.
10.4.1 obszary, dla których sporządzaniemiejscotltlych
spodarowaniaprzestŻennegojest obowiązkowena podstawie
przepisówszczególnych lub ze względuna istniejąceuwarun.
kowania.
ponadlokaInym
zadańsłużących
orazto.
1. obszaryprzewidziane
dla rea|lzacji
- obszardla funkcji:
sport,rekreacja
i turystyka,
ze zbiornikalnymcelompublicznym
we wsi Dębe.
kiemwodnym,,Nędzezeul,
, 2. Terenyro|ne,którezamierzasię przeznaczyć
na cele nierolnicze. d|azabu.
zabudowyusługowej,przemysłowej,
składówi baz, z|oka|izo.
dovnymieszkaniowej,
ife|azków.
Skarszew,ZłotnikiWielkie
Wanewe wsiach:Dębe,Kokanin,

