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s.w

krajobrazui zespołówprzyrodniczo. kĘobrazo.
obszarychronionego
szczegó|ności
wych.
po 1999ro( mieszka|nych
i usfugowych)
obiektówbudowlanych
Dla rea|izacji
wystarczĄącąprocei dopuszcza|nejmałejskali realizacji,
ku, wobecprzewidywanej
prze.
ustaleniaich lokalizacjibędą rozprawyadministracyjne,
durąforma|no.prawną
pzestzennym.
podstawie
o
zagospodarowaniu
prowadzone
ustawy
na

10,4.2 Zasady rozwiązywania lokalnych konfli któw.
nazędziepzy ronliązywaniukonfliktów.
1. Dialogjako podstawowe
pub|icznego.
z upoważnienia
2. Gospodarkapzestrzennaprowadzona
jednostki
pzed
i
zbiorowości.
pub|iczny
interesem
3. lnteres
konfliktów.
drogądo rozwiązywania
ostateczną
4. Wywłaszczenie
na zasadachokre.
prawado dysponowania
nieruchomością
5. Poszanowanie
przepisami
szczegó|nyml.
ś|onych
przestzennego
terenów.
zasadzagospodarowania
6. Upub|icznienie
wywołane
działalnością
uciązliwości
7, Przestzeganiezasady,aby ewentualne
pozateren|okalizacji,
a tymsamymnle wywotywały
gospodarcząnievqykraczały
uiytkowania
obszaruograniczonego
ustanowienia
konieczności
planówzagoopracowaniamiejscowych
8. Dla terenówobjętychobowiązkiem
uzasadmniejszych,
wydzieIenia
przestrzennego
dopuszcza|ność
spodarowania
opracowania.
do planistycznego
części
nionychmerytorycznie,

11.

Zasady gospodarkiprzestrzennej.

ustalasię pod.
zasad gospodarkiprzestrzennej
W ce|u usystematyzowania
na terenyza.
zpodziałem
terenów
i użytkowania
stawowewarunkizagospodarowania
i nwestycji.
przekształceń
i Ęony potencjalnych
Wymagające
inwestowane,

11.1

Terenyzainwestowane.

funkcjiro|niczejz udziałempobocznychfunkcji
Są to terenyo dominującej
Usługi( huńownie,pzedsię.
z ro|nictwem.
nliązanych
aulązanychi nie
usługowych
itp.) znajdująsię na terenachzabudowyzagrodowej
biorstwaprodukcyjno.handlowe,
Kokanin,Russów,Skarszew,Tykadłówife|azków.
Janków,
Dębe,
Anie|iń,
wsiacir:
we
z rolnicmiejscufunkcjinie an,tiązanych
Pozostawieniew dotychczasowym
pełnej
zgodności
do
ich statusuprawnego
doprowadzeniem
twemjestuwarunkowane
prawem.
z
11.2

Tereny Wymagające pŻekształceń.

gospodarkiuspołecznio.
byłychjednostkach
Są to terenypo gospodarstwach
DokonanejużprzeWie|kie.
nej We wsiach:BorkówStary,Dębe,Skarszewi Złotniki
w celu osiągnięcialepszego,od dotychczasowego,
kształceniana|eŻykontynuować
i urządzeń.
budow|anych
obiektów
terenów,
wykorzystania
przeksfałcenia
d|anowejfunkcjijest p|acwe
się do
Terenemkwalifikującym
burakówcukrowych.
do składowania
wsi Russów,okresowosłużący
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inwestycji.
Rejonypotencjalnych

użytkowane
w sposóbro|niczy.
Częśćtych
obejmująterenyniezabudowane,
możliwości
zagospoterenów,o maĘ pzydatności
dla ro|nictwa,stanowipotencja|ne
i nieleśnych.
darowania
d|afunkcjinierolniczych

11,3.1 Terenykoncentracjimieszkalnictwa.
Są to terenyoznaczonesymbolem,MU', we wsiach:Dębe,Go|iszew,KoI.
iki, fe|azków,na których:
Skarszewek,S karszew,Złotn
. usta|asię mieszka|nictwo
pzeznaczenie
podstawowe
rodzinneo niskiejin.
1. Jako
naziemnych.
zabudowyi wysokości
max.2,5 kondygnacji
tensywności
dopuszcza|ne.nieuciążliwe
usługiwbudowanei towazyszące,
2. Jakoprzeznaczenie
jak
gabarytach
własnych
i odrębnych
o
wyżej.
na działkach
uznajesię loka|izacje
obiektówuciążllwych,powodujących
3. Jako niedopuszczalne
środowiska,
obiektówo funkcjiprodukcyjnej
oraz innych mogącychpo.
degradację
podstawowych
dla
funkcjiterenu.
wodowaćstałebądŹokresoweuciążliwości
11,3.2 Tereny koncentracji zabudowy o funkcjach usługowych.
Są to tereny,na których:
. ustaIasię zagospodarowanie
podstawowe
1. Jako przeznaczenie
dla usługwłącznie
powierzchni
z zielenlązajmującą
co najmniej
25%
działki.
zuciąŻ|iwymi'
lub towazyszących
2. Jako przeznaczenie
dopuszczalne- lokalizacjęwbudowanych
zabudowieusługowej,na wspólnej z tą zabudowądziałce,mieszkańdla potrzeb
właściciela.
uznajesię loka|izacje
domówmieszkalnych
na odrębnych
3. Jako niedopuszczalne
działkach.

11.3.3 Terenykoncentracjiprodukcjiprzemysłowej,drobnejvqytwór.
czości,składówhuńowych i baz.
Są to tereny,na których:
d|a produkcji
1. Jako przeznaczeniepodstawowe- ustala się zagospodarowanie
przemysłowej'
drobnejwytwórczości,
składów,huńowni,baz l zap|eczy,
dla urządzeńin2. Jako przeznaczenie
dopuszczalne. ustalasię zagospodarowanie
frastruktury
technicznej,komunikacji,usługkomercyjnych.
3. obowiązuje:
1l uządzeniezieleniizo|acyjnej
oraz Wewnątrzzakładowej
na powierzchnistano' wiącejniemniejnjŻ25%caĘ powiezchnidziałki,
powierzchni
parkingowejw
granicach
niezbędnej
własnej
działki.
2l zapewnienia

Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnejw tym tereny o
11.3,4
'
ograniczonymprawiezabudowy.
Są to tereny obejmujące,podlegająceochronie,kompleksyuprawowez g|e.
bami o najvlyŻszychivyysokichk|asachbonitacji,na których:
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przypadkach
1. W rolniczoi gospodarczouzasadnionych
dopuszczasię lokalizację
produkcją
ro|ną,traktowanej
zabudowyaltiązanejz
na podstawiepzepisóWSZCZ€ :
gó|nychjakogruntyrolne.
pfze.
2. lstniejącazabudowamieszkaniowa
i towazyszącamoŻepodlegaćremontom,
budowieorazmodernizacji.
jeżeliloka|i.
3. Terenyo niższejbonitacji
mogąbyćprzeznaczone
na cele nierolnicze,
zacjama miejscew sąsiedztwieistniejącej
zabudowy.

1Z.KERUNK AGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY W
AKRE9łE aBJĘTYM zMlANĄ sTIJDl|lMUWARUNKOWAŃ l KIERUN.
KoW zAG o s P o DAR)WA NtA P RzE sTRzENNE G o GMtNY żELA zKoW
12.1.UstaleniadoĘczqce kierunków zmian w strukturzeprzestnennej
gminy oraz w przeznaczeniu terenów.
1/.Na tereniewsi Kokanin,przy granicyz miastemKaliszem,na częścidotychczasowych terenówuprawpolowychi zabudowyzagrodowej,wprowadzasię lokalizację
h - elektrow
składów,baz i urzqdzeńelektroenergetycznyc
ni wiatrowych,
2/.Nowe terenyobejmujqdziałkęnr 166/1o powierzchni3,03ha.
3/. Noweterenyoznacza sięsymbolemPSB/EW.
12.2. Ustalenia dotyczqce kierunków

i wskaźników dotyczqcych

spodarowani a oraz użytkowania terenów.

zago-

1/.Na terenachoznaczonychsymbolemP9B/EW ustalasięlokalizację:
a) składów,magazynówibaz,
b) elektrowniwiatrowych,
c) zieleniurzqdzonejizolacyjnej,
d) obiektówadministracyjnych
i socjalnych,
e) miejscpostojowych.
2/.Na terenie,o którymmowaw ust' 1 ustalasięzakaz lokalizacji:
a) obiektówprodukcyjnych,
b) usługo powiezchnispnedaŻypowyŻej400 m",
c) zabudowymieszkaniowej
za wyjqtkiemmieszkańsłużbowych.
przestnennegonależyokreślić
3/. W planie zagospodarowania
maksymalnewskaźniki
powierzchnizabudowanejz uwzględnieniemindywidualnychzasad zagospodarowaniaterenów,
4/. Średni wskaźnikpowierzchnibiotogicznieczynnejdla terenuP9B/EW nie powinien
byćniższyniż25%'
projektowanejzabudowy
nie powinnaprzekraczać10 m - od poziomute5/. Wysokość
renu do poziomuokapu. Wskazanezróinicowanie wysokości
zabudowyW dostosowaniu do indywiduaInych zasad zagospodarowania terenu.
6/' Wysokość
elektrowniwiatrowychpowinnabyć dostosowanado indywidualnych
warunkówwiatrowych
na podstawiestosownychbadań.
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12.3.Ustaleniadotyczqce zasad ochrony środowiskai jego zasobów,
ochrony pnyrody, krajobrazu kulturowegoi uzdrowisk
przestrzennegonaleŻyokreślićzasady ochronygleb,
1/' W planie zagospodarowania
powietrza,zieleni,naturalnegouksztaftowania
terenui stosunkówwodnych.
2/. Ustalasięobowiqzekmaksymalnejochronyistniejqcegodzewostantl,cieków
wodnychistawów.
3/. Wprowadzasięobowiqzekpełnegouzbrojeniaterenuw podstawowesieci
infra struktury technicznej: wodociqgowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej i teletechnicznej. Do czasu wystqpienia możIiwości
podłqczenia
do komunalnychulzqdzeń,ścieki
bytowenależyodprowadzać
do
z zapewnieniemwywozuprzez
szczelnychzbiomikówbezodpływowych
negoprzewoźn
ika do oczyszczalni ścieków.
koncesjonowa
4/. Ścieki komunalnei pzemysłowepo podczyszczeniudo wymaganychprawem
paramentrównaleŻyodprowadzaćdo gminnejkanalizacjisanitamej.
Dopuszczasię
ściekówdo szczelnychzbiornikówbezodpływowych
tymczasoweodprowadzanie
z
przez
pzewoźn
koncesjon
oWanego
zapewnieniem wywozu
ika do oczyszczalni
ściekÓw.
placów postojowychi sktadowychw instalacjei uzqdze5/' Nakazujesię wyposażenie
przed
pzenikaniemsubstancjiropopochodnych
nia zabezpieczajqce
do gruntu.
powyżej,po podczyszczeniuw
6/. Ścieki opadoweiroztopowez terenówvvymienionych
separatorachnależyodprowadzaćkanalizacjqdo rowu po uzyskaniupozwolenia
wodno-prawnego.
7/. Wody opadowei roztopowez dachów należyrozprowadzaćpo tereniewłasnym
działki.
8/. Ustala się wykorzystaniedla celów grzewczychczystych źródełenergii takichjak:
energia elektryczna,9dZ, olej opałowy,altematywneźródłaenergii - energia
słoneczna,Witrowa,geotermalnaitp. DopuszczasĘ sfosowaniepaliw stałych (np
biomasy,drewnaitp)charakteryzujqcych
sięnajniższymiwskaźnikamiemisyjnymi.
9/' Ustalasięobowiqzeksegregowaniai magazynowania
odpadóww miejscachdo tego
gruntowo- wodneprzed
Wyznaczonych,w sposób zabezpieczajqcyśrodowisko
zanieczyszczeniemi ich wywóz w sposób zorganizowanydo miejscaodzyskulub
zgodnie z ustawqo odpadachi GminnymPlanem Gospodarki
unieszkodliwiania
Odpadam.
10/.Ustala się obowiqzekokresowegousuwaniaiwywozuprzez specjalisĘcznesłuŻby
oleju transformatorowegoz przekładniurzqdzeń wiatrovvychi jego odzysk lub
i pzepisam i.
unieszkodliwianie zgodnie z obowiqzujqcym
powodować
pzekroczenia standardówjakości
Prowadzona
działalność
nie
moie
11/.
w przepisachodrębnychpoza terenem,do ktoregoinwe.
środowiska
okreśIonych
storposiadatytułprawny.
przekrocze.
12/.Usta|asię,że|okalizacja
elektrowniwiatrowych
nie możespowodować
jakości
parametrów
nia normah7wnych
środowiska.
W miejscachdostępnych
d|a
poziomypromieniowania
dopuszczalne
Iudności
obowiązują
elektromagnetycznego
podIegających
określone
w przepisach
odrębnych.
Na terenach
ochronie
akustycz.
poziomyhałasu
nejobowiązują
dopuszcza|ne
określone
w pzepisachodrębnych.
12.4. Ustalenia dotyczqce

zasad ochrony dziedzictwa

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

kulturowego

i
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1/. Teren opracowanianie jest położonyW strefiewystępowaniaarcheologicznych
obiektówzabytkowych.
a. W przypadkuujawnieniaw trakcieprowadzeniarobót ziemnychprzedmiotu,co do
którego istniejeprzypuszczenie,iż jest on zabytkiemnależywstrzymaćwszelkie
robotymogqce uszkodzićlub zniszczyćodkrytyprzedmiot;zabezpieczyćmiejsce
jego odkryciaorazniezwłocznie
zawiadomićo tymurzqd konserwatorski.

12.5. Ustalenia dotyczqce kierunków rozwoiu systemów komunikacji i
i nfra struktury techni czn ej
1/.lstniejqcyukładdróg gminnychpowinienpodlegaćmodemizacjizgodniez występujqcymipotrzebamii możliwościami
finansowymigminy'
2/, obsługakomunikacyjnaterenuPSB/EW z drogi wewnętrznejstanowiqcejprzedłużenieulicy Wrzesińskiej.
2/.Należyzapewnićodpowiedniqilośćmiejscpostojowych,garaŻowych,
z uwzględniew przepisachszczególnych'
niemwarunkówtechnicznychokreśIonych
technicznejmożepodlegaćpnebudowie,rozbudowiei
3/. lstniejqcasiećinfrastruktury
wymianie.
4/. Dla nowychinwestycjinaleŻyzapewnićwykonaniepełnegouzbrojeniaw podstawowq siećinfrastruktury
technicznejwpowiqzaniuz istniejqcymsystememgminnym.
5/. Zaopatrzeniew wodęprzewidujesię z wiejskiejsieci wodociqgowej,
na warunkach
pŻez zarzqdcęsieci.
określonych
do komunalnychurzqdzeń,ścieki
6/.Do czasu wystqpieniamozliwościpodłqczenia
przemysłowe
naleŻyodprowadzać
bytowe,komunalnei
do szczelnychzbiornikow
z zapewnieniem wywozuprzez koncesjonowanego przewoźn
bezodpływowych
ika
do oczyszczalniścieków.
7/.Zaopatrzeniew energięelektrycznqprzewidujesię z wiejskiejsieci energetycznej,
przez zarzqdcęsieci.
na warunkachokreśIonych
linii
e|ektroenergetycznych
napowietrznych
sN i NN wyznaczasię pasytech8l.WzdfuŻ
poziomego
przewoduliniiSN) i
5,0m (od.rzutu
no|ogiczne
o szerokości
skrajnego
skĘnegoprzewodu
|iniiNN)'w Ęonie, którychobowią.
3,0m (odrzutupoziomego
zujezakazzabudowyoraz nasadzeńzie|eniwysokiej.
kolizjiz sieciamiinfrastruktury
technicznejuzgodnićz za9/.Rozwiqzanieewentualnych
rzqdcamitychsieci.

12.6. Ustalenia dotyczqce obszarów, na ktorych rozmieszczone będq
inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
1. Na terenieobjętymzmianqstudiumnie występujqinwestycjecelupublicznegoo zna.
czeniulokalnym.

12.7, Usklenia dotyczqce obszarów, na których rozmieszczone będq
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
1. Na terenieobjętymzmianqstudiumnie występujqinwestycjecelupublicznegoo znaczeniuponadlokalnym.
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12.8. Ustalenia dotyczqce obszarów, dla których obowiqzkowe jest
spolzqdzenie miejscowegoplanu zagospodarowaniaprzestrzennego
na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagaj4ce
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,a także obszary
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedażypowy.
żej 400m, oraz obszary pnestrzeni publicznej
1. Na terenieobjętymzmianqstudium nie występujqobszary,dla których istniejeoboprzestnennegona pod.
wiqzeksporzqdzeniamiejscowegoplanu zagospodarowania
stawieprzepisówodrębnych.

12'9. Ustalenia doĘczqce obszarów, dla Kórych gmina zamierza spo.
nqdzić miejscowyplan zagospodarowaniaprzestrzennegow tym obszary wymagajqce zmiany pneznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolniczei nieleśne
1/. Ustala się koniecznośćopracowania miejscowego planu zagospodarowania przestzennego dla terenu objętegoniniejszq zmianq studium.

12.10.Ustaleniadotyczqce kierunków i zasad kształtowaniarolniczej i
Ieśnejprzestneni produkcyjnej
1' Na terenieobjętymzmianqstudium nie występujqobszaryrolniczeji leśnejprzestrzeniprodukcyjnej.
Z. Zmianaprueznaczeniagruntówrolnychna cele nierolniczeWymagauzyskaniastosownegozezwoleniazgodniez odrębnymiprzepisami.

12.11. Ustalenia dotyczqce obszarów narażonychna niebezpieczeń.
stwopowodzi i osuwaniasię mas ziemnych
1. Na terenieobjętymzmianqstudiumnie występujqobszarynarażonena niebezpieczeństwopowodziiosuwaniasię mas ziemnych,

12.12, Ustalenia dotyczqce obiektów lub obszarów, dla których vly.
znacza się w złożukopaliny filar ochronny
1. Na terenieobjętymzmianqstudiumnie występujqobiektylub obszary,dla których
WyznaczastęWzłożukopalinyfilarochronny

12.13.UstaleniadoĘczqce pomników zagładyi ich stref ochronnych
oraf obowiqzujqcena nich ograniczeniaprowadzenia działalnościgospodarczej, zgodnie z pnepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłychhitlerowskich obozów zagłady.
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1, Na terenie objętymzmianq studium nie występujqpomniki zagładyi ich strefy
ochronne.

12.14. Ustalenia dotyczące obszarów wymagajqcych przekształceń,
rehabi Ii tacji Iub rekuItywacji
1' Na terenieobję$m zmianqstudiumnie występujqobszarywymagajqceprzekształceń, rehabilitacjilub rekultywacji.

12.15. Ustalenia dotyczqce granic terenów zamkniętych i ich sfref
ochronnych
1' Na terenieobjętymzmianqstudiumnie występujqgraniceterenówzamkniętychi ich
strefochronnych.

12.16.Ustaleniadotyczqce innych obszarów problemov,tych,
w zależnościod uwarunkowańi potneb zagospodarowaniawystępujqcych
w gminie.
1, Wszelkieobiektybudowlaneo wysokości
50,0m npt i więcejnależyzgłosićdo Sze.
fostwaSłużbyRuchu LotniczegoSiłZbrojnychR.P. - WydziałuLotniskowegoprzed
wydaniempozwoleniana budowę.

12.17.Uzasadnieniei synteza zmian studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowaniaprzestnennego gminy ietazków.
Podstawowawersja,,Studiumuwarunkowańi kierunków zagospodarowaniapzestnennego Gminy felazków,, zatwierdzonazostałauchwałqnr Vlll/51/99Rady
1999roku. Studiumspotzqdzonona pod.
Gminnejw felazkowie z dnia 30 l<wietnia
pnestrzennym.
stawieustawyz dnia 7 lipca 1994rokuo zagospodarowaniu
Pierwszazmianastudiumnastqpiław 2005roku i ptzyjętazostałaprzez RadęGminy
felazków UchwałqNr WIll/194/05 w dniu 16 września..
Niniejszeopracowaniesporzqdzonona podstawieUchwałynr D(55/07Rady Gminy
felazków z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawieprzystqpieniado sporzqdzenia
przestrzennegoGmizmiany,,StudiumuwarunkowańikierunkóWzagospodarowania
ny felazków".
Aktualneprzepisy dotyczqcesporzqdzaniastudiumuwarunkowańi kierunkóWzagospodarowaniaprzestrzennego gminyto:
przestrzennym
1/ustawaz dnia 27 marca2003rokuo planowaniuizagospodarowaniu
poz.
pÓźniejszymi
( Dz. U. z 2003r. Nr 80,
717z
zmianami),
z dnia 28l<wietnia
Ministralnfrastrul<tury
2004roku w sprawieza.
2/rozp,orzqdzenie
przestrzennego
ikierunkówzagospodarowania
kresuprojektustudiumuwarunkowań
poz.
gminy(DZ.U.z 2004r. Nr 118,
1233),
informacjio środowisku
2008r. o udostępnianiu
ijego
3/.ustawaz dnia 3 października
w ochronieśrodowiska
oraz o ocenachoddziaływania
ochronie,udzialespołeczeństwa
(Dz.U.Nr 199poz, 1227z późniejszymizmianami).
na środowisko
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Zakres zmianystudiumokreśIono
w uchwalenr lX/55/07Rady Gminy felazków z
dnia 12 czenAlca2007roku.
W s 1 Rada Gminyfelazków przyjęłaprzedstawionqprzez Wójta Gminyfelazków
przestrzennymzawierajqcqstwierdzeniezasadocenę zmian W zagospodarowaniu
nościdokonaniazmianystudiumw zwiqzkuz nieaktualnymprzeznaczeniemterenu
obejmujqcego
działkęnr 166/1połoŻonq
w miejscowości
Kokanin.
pneznaczeniewyżejwymienionej
W s 2 RadaGminyfelazków określiła
działkipod
urzqdzenia elektroen
erge$czne- elektrown
ie wiatroweoraz składyi bazy.
pro.
Niniejszeopracowanieuwzględniawnioskiskładanew ramachpŻeprowadzonej
cedury zmiany studium. Ustaleniadotyczqceuwarunkowańi głównychkierunków
rozwojugminyw dotychczasobowiqzujqcym
studiumuznaje się za aktualne.Wprowadzonazmianastanowikontynuacjęi uzupełnienie
istniejqcychstrukturfunkcjonalno- przestrzennych.
Ustaleniazmianystudiumi ustaleniastudiumstanowiqtekstjednolity.
Na planszachwyszczególnionych
w rozdziale3 pkt 2 naniesionograficzneoznaczenia wprowadzonej
zmiany.

ZMIANA STUDIUM2012r.
1s.KIERUNKIAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOGMINY W
7AKRESLE aBJĘTYM ZMIANĄ sTUDl|lM UWAR|JNK)WAŃ I KIERUNKOW AGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY iE.
LAZKOW
13,1.Ilstaleniadotyczqcekierunków zmian w struktune pnestrzennej
gminy oraz Wprzeznaczeniu terenów.
1/.Na terenie miejscowości
Biernatkiw obrębiegeodezyjnymFlorentynawprowadza
się tereny pod lokalizacjęzabudowymieszkaniowejjednorodzinnejz towarzyszqcq
funkcjqusług.
u. Nóweteienyobejmujqdziałkęnr 31/6o powierzchni3,03 ha.
3/. Noweterenyoznacza sięsymbolemMNIU.
13.2. Ustalenia dotyczqce kierunków i wskaźników dotyczqcych
gospodarowani a oraz użfikowani a teren ów.
1/.Na terenachoznaczonychsymbolemMNru ustalasięlokalizację:
jednorodzinnej,
a) Zabudowymieszkaniowej
b) Zabudowymieszkaniowejjednorodzinnej i usługowej,
c) Zabudowyusługowej,
d) lstniejqcejzabudowyzagrodowej,
e) Zeleniizolacyjnej,
D Dróg publicznychdojazdowych.
2/.Na terenie,o którvmmowaw ust.1 ustala
zakazv:

za-
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powodujqcych
a) Lokalizacjiobiektów i urzqdzeńoraz prowadzeniadziałalności
przekroczeniastandardówjakościśrodowiska
określonych
w pnepisach odręb.
nych poza terenem,do któregoinwestorposiadaffiułprawny,z wyłqczeniem
publicznejna warunkachokreinwestycjicelu publicznegoz zakresułqczności
przepisach
w
odrębnych,
ślonych
lokalnych nieekologicznychpaliw stałych,
b) stosowaniaw nowych kotłowniach
powodujqcychprzekroczeniastandardówjakościśrodowiska
ze względóWna
powietrza,
gazów
ipyłów
wprowadzenie
do
przestrzennegonaleiy określić
maksymalnewskaźniki
3/. W planiezagospodarowania
powierzchnizabudowanejz uwzględnieniem
indywidualnychzasadzagospodarowania
terenów.
4/.Średniwskaźnikpowierzchnibiologicznieczynnejdla terenuMNru nie powinienbyć
niższyniż30%.
pĘektowanejzabudovvyniepowinnaprzekraczać10 m _ od poziomu
5/. Wysokość
zabudowyW dosfoso.
terenudo poziomuokapu. Wskazanezróinicowanie wysokości
zasadzagospodarowania
terenu.
waniudo indywidualnych
13.3. |Jstalenia dotyczqce zasad ochrony środowiska i jego zasobóW,

ochrony pnyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk

przestrzennego
należy okreśtić
1/.W planie zagotspodarowania
zasadyochrony gleb,
powietrza,zieleni,naturalnegouksztaftowania
terenui stosunkówwodnych.
2/.Ustala sięobowiqzekmaksymalnejochronyistniejqcegodrzewostanu,cieków
wodnychistawów.
3/. WprowadzasĘ obowiqzekpełnegouzbrojeniaterenuw podstawowesieci
technicznej:wodociqgowej,
kanalizacjisanitarnej,elektroenergetycznej
i
infrastruktury
podłqczenia
wystqpienia
moiliwości
Do CZQSIr
teletechnicznej.
do komunalnych
do szczetnychzbiomikow
naleiy odprowadzać
urzqdzeń,ściekibytowe
przewoźnika
z zapewnienie.m
wwozu pŻez koncesjonowanego
do
bezodpływowych
oczyszczalniścieków.
prawemparamentrównależy
4/. Ściekikomunalnepo podczyszczeniudo vvymaganych
Dopuszczasiętymczasowe
odprowadzaćdo gminnejkanalizacjisanitarnej.
ściekówdo szczelnychzbiornikówbezodpływovvych
z zapewnieniem
odprowadzanie
pzewoźnika
przez
do oczyszczalniścieków.
koncesjonowanego
wwozu
5/. Nakazujesię odprowadzaniewód opadowychi roztopowychz placów, parkingów
i przep isami.
oraz oczyszczania ich zgodnie z obowiqzujqcym
6/.PĄektowane kolektorykanalizacjideszczowejmuszqbyć zaopatrzonew urzqdze.
nia umoiliwiajqceretencjęsieciowq.
7/. Wody opadowei roztopowez dachów naleŻyrozprowadzaćpo terenie własnym
działki.
8/. Ustala się wykorzystaniedla celów grzewczychczystych źródełenergii takichjak:
energia elektryczna, gaz, olej opałowy,alternatywneźródłaenergii
energia
słoneczna,witrowa,geotermalnaitp, Dopuszcza sĘ sfosowaniepaliw stałych (np
sięnajniższymiwskaźnikamiemisyjnymi.
biomasy,drewnaitp)charakteryzujqcych
i
magazynowania
odpadóww miejscachdo te9/. Ustala się obowiqzeksegregowania
gruntowo- wodneprzed
go Wąnaczonych,w sposób zabezpieczajqcyśrodowisko
zanieczyszczeniemi ich wywóz w sposób zorganizowanydo miejsca odzysku lub
zgodniez ustawqo odpadach,
unieszkodliwiania

13.4.Ustalenia

zasad ochronv dziedzictwa k
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zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1/. Teren opracowanianie jest położonyW strefiewystępowaniaarcheologicznych
obiektówzabytkowych.
a, W przypadkuujawnieniaw trakcieprowadzeniarobót ziemnychprzedmiotu,co do
którego istniejepzypuszczenie,iż jeston zabytkiemnaleiy wstrzymaćwszelkieroboty
mogqce uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;zabezpieczyć miejscejego
zawiadomićo tymuzqd konserwatorski.
odkryciaorazniezwłocznie

1g.5.Ilstalenia dotyczqcekierunków rozwoju systemów komunikacjii
i nfrastruktury techni cznej
1/.Istniejqcyukładdróg gminnychpowinienpodlegaćmodernizacjizgodniez występu.
j qcymi potrzebami i możliwości
i gminy.
ami finansovvym
2J' obsługakomunikacyjna
terenuMN/Uz drogigminnejorazpoprzezdrogiwewnętrzne.
2/, NaleŻyzapewnićodpowiedniqilośćmiejscpostojowych,garaiowych,z uwzględ.
nieniem warunków technicznychokreśl
onychw przepisachszczególnych.
3/, lstniejqcasiećinfrastruktury
technicznejmoie podlegaćpzebudowie,rozbudowiei
wymianie.
należyzapewnićwykonaniepełnegouzbrojeniaw podstaąj. ota nowych inwestycji
WoWqsiećinfrastruktury
technicznejwpowiqzaniuz istniejqcymsystememgminnym.
5/.Zaopatzenie w wodęprzewidujesię z wiejskiejsieci wodociqgowej,
na warunkach
pŻez zazqdcę sieci.
okreśIonych
6/.Do cżasuwystqpieniamozliwościpodłqczenia
do komunalnychurzqdzeń,ścieki
bytowe,komunalneiprzemysłowe
naleiy odprowadzać
do szczelnychzbiomików
przez
pnewoźnikado
koncesjonowanego
bezodpływowych
z zapewnieniemwywozu
oczyszczalniścieków.
7/,Zaopatzenie w energięelektrycznqprzewidujesię z wiejskiejsieci energetycznej,
pzez zarzqdcęsieci.
na warunkachokreślonych
8/.Wzdłuż
napowietrznych
tiniielektroenergetycznych
nn Wwnaczasię pasytechnolo.
giczneo szerokości3,0
m (odrzutupoziomegoskrajnegopzewodu liniinn),w rejonie,
ktÓrychobowiqzujezakaz zabudowyoraznasadzeńzieleniwysokiej.
9/. Rozwiqzanieewentualnychkolizjiz sieciamiinfrastruktury
technicznejuzgodnićz
zarzqdcamiĘchsieci.
10/.W poszczegÓInychterenach,na obszarzecałejgminy, dopuszczasięlokalizację,
w sposób nie kolidujqcyz podstawowympzeznaczeniem oraz zgodniez przepisami
odrębnymi,nieprzedstawionych
na rysunkuplanuuzqdzeń infrastruktury
technicznej,
13.6. tJstalenia dotyczqce obszarów, na ktorych rozmieszczone będq

inwestycjecelu publicznego o znaczeniu lokalnym

1. Na terenie objętymzmianq studium Wyznacza się obowiqzek zapewnienia ogólnego
dostępu do terenów przestrzeni publicznych.

13.7. Ustalenia dotyczqce obszarów, na których rozmieszczone będq

celu publiczneqo o znaczeniu
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1. Na terenieobjętymzmianqstudiumnie występujq
inwestycjecelu publicznegoo
nym.
znaczeniu ponadlokal
13.8. lJstalenia dotyczqce obszarów, dla których obowiązkowe1'est
s p orzqdze ł1i e mi ejs c owego p l an u za g os p o darowa n i a p rz estrzen n eg o
na podstawie pnepisów odrębnych, w tym obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary
rozmieszczenia obiektów handlowych o powiezchni spnedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni pubticznej
1. Na terenie
obję$mzmianqstudium niewystępujq
obszary,dlaktórychistniejeobo.
planuzagospodarowania
przestrzennego
wiqzeksporzqdzenia
miejscowego
na podstawieprzepisówodrębnych.
13.9t.|lstalenia dotyczqce obszarów, dla Kórych gmina zamienaspo.
rzqdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym
obszary wymagajqce zmiany pnzeznaczenia gruntów rolnych i Ie.
śnych na cele nierolnicze i nieleśne
ptanuzagospodarowania
1/.t.Jstata
się konieczność
opracowania
miejscowego
Przestrzennego
dlaterenuobjętego
niniejszq
zmianqstudium.
I
1g.1o,Ilstalenia dotyczqcekierunków i zasad ksztaftowania rolniczeji
Ieśnejprzestrzeni prod ukcyj nej
1. Na terenieobjętynzmianqstudiumnie występujq
prze.
obszaryrolniczeji teśnej
strzeniprodukcyjnej.

2J. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze Wymagauzyskania sto-.
sownego zezwolenia zgodnie z odrębnymiprzepisami.
:

13.11,Ustalenia dotyczqce obszarów narażonychna niebezpieczeń.
stwo powodzi i osuwania sę mas ziemnych

1. Na terenieobjętymzmianqstudiumnie występujqobszarynarażonena niebezpieczeństwopowodziiosuwaniasię.masziemnych.

13.12. Ustalenia dotyczące obiektów lub obszarów, dla których wy.
znacza się w złożukopaliny filar ochronny
1. N; terenieobjętymzmianqstudiumnie występujqobiektylub obszary,dla których
Wyznaczasię w złoiukopalinyfilarochronny

13.13. Ustalenia dotyczqce pomników zagłady i ich stref ochronnych
nich ograniczenia
oraz obowiazuiace na nich
oqraniczenia prowadzenia działalności

STUD|UM UWARUNKoWAŃ l rcenu rurÓW ZAGos Po DARoWANlA PMESTRZE N.
NEGoGM|NYŻevezxÓw- JEDNoL|TY
TEKsTsTUD|UM

77

gospodarczej, zgodnie z pnepisami ustaw z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłychhitlerowskich obozów zagłady,
1. Na terenie objętymzmianq studium nie występujqpomniki zagładyi ich strefy
ochronne.

13.14' Ustalenia dotyczqce obszarów wymagających pnekształceń,
rehabilitacji Iub rekulĘwacji
1. Na terenieobjętymzmianqstudiumnie występujqobszarywymagajqceprzekształ.
ceń, rehabilitacjilub rekultywacii'
1g.15. Ilstalenia

ochronnych

dotyczqce granic terenów zamkniętych i ich stref

graniceterenÓwzamkniętychi ich
1. Na terenieobjętymzmianqstudium nie występujq
strefochronnych.
1g.16. IJstalenia dotyczące innych obszarów problemowych, w zależ.

nościod uwarunkowańi potneb zagospodarowaniawystępujqcych
w gminie.
1. Wszelkie obiekty budowlaneo wysokości50,Om npti więcejnateży zgłosićdo Sze.
fostwa SłużbyRuchu Lotniczego SiłZbrojnych R.P, - WydziałuLotniskowego przed
wydaniempozwolenia na budowę

13.17.Ilzasadnieniei synteza zmian studium uwarunkowańi kierun..
ków zagospo darowani a p rzestrzennego gmi ny ŻeIazków.
przePodstawowawersja,,Studiumuwarunkowańi kierunków zagospodarowania
strzennegoGminyfelazków, zatwierdzonazostałauchwałqnr VI\U51/99Rady Gmin.
nej w felazkowie z dnia 30 l<vvietnia
1999roku. Studiumsporzqdzonona podstawie
przestrzennym.
ustawyz dnia 7 lipca 1994rokuo zagospodarowaniu
przyjęta
w 2005 roku i
Pierwszazmianastudiumnastqpiła
zostałaprzez Radę Gminy
felazków lJchwałqNr WI\U194/05 w dniu 16 września
przez RadęGminyfe.
w 2009roku i przyjętazostała
Drugazmianastudiumnastapiła
IazkówUchwałqNr WIX/200/09 w dniu 13 listopada.
Niniejszeopracowaniesporzqdzonona podstawieUchwaĘnr XlII/74/11Rady Gminy
felazków z dnia 27 paździemika2011 roku w sprawieprzystqpieniado spolzqdzenia
przestz,ennegoGminy
uwarunkowań
i kierunkóWzagospodarowania
zmiany,,Studium
felazków,.
Aktualneprzepisydotyczqcesporzqdzaniastudiumuwarunkowańi kierunkówzagoprzestrzen
negogminyto:
spodarowania
przestrzennym
1/ustawaz dnia27 marca2003rokuo planowaniuizagospodarowaniu
poz.
pÓźnieiszvmizmi,
717z
Dz. U. z 2003r. Nr 80,
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2/ rozporzqdzenieMinistraInfrastruktury
z dnia 28l<wietnia
2004roku w sprawiezaprzestrzennego
kresupĘektu studiumuwarunkowań
ikierunkóWzagospodarowania
gminy(DZ.U.z 2004r. Nr 118,poz. 1233),
3/.ustawaz dnia3 października
2008r. o udostępnianiu
informacjiośrodowisku
ijego
w ochronieśrodowiska
ochronie,udzialespołeczeństwa
oraz o ocenachoddziaływania
(Dz.U,Nr 199poz. 1227z późniejszymizmianami).
na środowisko
Zakres zmianystudiumokreślono
w uchwalenr Xttlf74/11 Rady Gminy Żetazkówz
października
dnia27
2011 roku,
W s 1 1.Przystępujesię do sporzqdzeniazmianystudiumuwarunkowańi kierunków
zagospodarowaniaprzestrzennegogminy felazków w miejscowości
Biernatkiobręb
geodezyjnyFlorentynadziałkinr 31/6.
2.w studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego
gminyuwzględnićnaleiy wymogiikryteriaań. 9 ust.2; art. 10 ust.1 i 2 ustavvyz dnia
przestrzennym.
27 marca 2003rokuo planowaniuizagospodaro,waniu
Niniejszeopracowanie
uwzględniawnioski składane
w ramachpłeprowadzonej pro.
ceduryzmianystudium. Ustaleniado$czqce uwarunkowań
i głównychkierunkówroz.
woju gminy w dotychczasobowiqzujqcymstudiumuznaje się za aktualne.Wprowadzona zmiana stanowikontynuacjęi uzupełnienieistniejqcychstrukturfunkcjonalno.
przestzennych.
Ustaleniazmiany studium i ustaleniastudium stanowiątekstjednoliĘ.
Na planszach wyszczegóInionych w rozdziale 3 pkt 2 naniesionograficzne ozna.
czenia wprowadzonei zmi anv.

PROJEKT ZMIAI\'Y 2014
(wprowadzonaUchwĄ Nr LIV28ll14 Rady Gminy Że|azków z dnia 24 |ipca 2014t. w sprawie
zmiany studium uwarunkowani kierunków zagospodarowaniagrrrinyŻe|azków, obejmującejteren
działkinr 135,obrębFlorentyna,gminaŻe|azków)
IIWAR{JNKOWAN"IA ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZEIINEGO

ZMIAI\TY STUDIUM:

1. DoĘchczasowe przeznaczenie,zagospodarowaniei uzbrojenie terenu.
jest na pofudnieod miastaŻe|azków.W
Teren objętyopracowaniemwe wsi Florentynapołożony
granicachobszarumajdująsię przedewszystkimterenynieurządzone,niezabudowane.W jednej
częsci działki nr 135 obręb FlorenĘna majduje się dom wolnostojący,jednorodzinny.Przez
przedmiotowyobszarnie przebiegają linie elektroenergetycme.
W bezpośrednim
sąsiedztwieznajdujesię obszarchronionegokrajobrazu,,Dolinarzeki Swędrniw
okolicach Kalisza'' ustalonyroryorządzeniemWojewodyKaliskiego w sprawieustaleniaobszaru
chronionegokrajobrazu,,Dolina rzeki Swędrni''oNr 68 z dnia 22.I2.I99I r. ogłoszonymw Dz.
Urz. WojewodyKaliskiegoNr l7l91 poz. 16l.
W niedalekim sąsiedawie obszaru objętgeo opracowaniemzrajduje się gazociągtranzytowy
DN 400 i DN 500 wraz ze streĘ kontrolowaną
oraz trasa nowo budowanego
wysokiegociśnienia
gazociryuwysokiegociśnieniaDN700 Gustorzyn-odolanów..
przestrzennego
W obecnieobowiągującym
Studiumuwarunkowani kierunków zagospodarowania
gminy Że|azków (uchwałaNr VIIV51/99 Rady Gminy w Żę|azkowiez dnia 30 kwietnia 1999
roku, z późniejszymizmianami),analizowaneobszaryzapisanesąjako terenyrozwoju rolnictwa
objętezakazemrea|izacjiinwesĘcji niezll,ięanych z rolnictwem;sąto terenyuprawpolowychna
kompleksach gleb o najlepszych walorach uprawowych oraz tereny upraw polowych na
kompleksachgleb o przeciętnychi mĄch walorachuprawowych_ wyłączonez zabudowy.
obszar objęw zmianąStudiumwynosi ok. 3,88ha.
f.

Stan ładuprzestrzennegoi wymogów jego ochrony.
Tereny objęte nnianą Studium mają przesttzeń uporządkowaną. Stan ładu przestrzennego
analizowanychterenówjest dośódobry.

3. Stan środowiska,w Ęm stanu rolniczej i leśnejprzestrzeni produkcyjnej' wielkościi jakości
zasobów wodnych orajzwymogów ochrony środowiksa,prryrody i krajobrazu kulturowego.
jest w bezpośrednim
sąsiedŹwieobszaruchronionego
obszar objęty zrrrianąSfudium położony
Wojewody
krajobrazu,,Dolina rzeki Swędrniw okolicach Kalisza'' ustalonegorozporządzeniem
Kaliskiego w sprawieustaleniaobszaruchronionegokrajobrazu,,Dolina rzeki Swędrni'',Nr 68 z
w Dz. Urz. WojewodyKaliskiegoNr I7l9|. Jestto dury kompleks
dniaf2.I2.I991r. ogłoszonym
leśnyistniejącyna obszarachwsi Florentyna,Skarszew i Dębe posiadającykwalifikację lasów
gupy l ochronnej.
Omawianeterenyto gruntyorne klas bonitacyjnychRlVa - I,87 ha, BRIVa - 0,16 ha, RIVb - 0,41
ha,RV - I,29ha,BRV-0,12ha.
Stan środowiksaprąrrodniczegow szczególnościstan wód , stan powietrza oraz stan klimatu
aktusy|ycznegozostałprzedstawionew częściogólnej uwarunkowanwpkt. 5.6.1
4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Teren nniany Studium objętyjest zespołemstanowiskarcheologicznych,,FlorenĘna''o duzej
wartości
i konserwatorskiej.
naukowo-badavlczej
3.

Warunki i jakośćĘcia mieszkańców, w tym ochrony zdrowia.

TerenyobjętennianąSfudiumw większościnie sązamieszkane.Wyjątekstanowiągospodarstwa
usytuowanewe wsi FlorenĘna (skupisko zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej).Tereny
zainwestowanesąwyposażone
w wodęi energięelektryczną'
6. Zagrożeniabezpieczeństwa|udnościi jej mienia.
Na terenach objętych zmianą Studium nie przewiduje się żadnych form zagroŻenia
bezpieczeństwaludnościi jej mienia.
7. Potrzeb i możliwości
rozwoju gminy.
Potrzebyi możliwości
rozwojugminy, zostaĘprzedstawionew częściogólnejuwarunkowań.
8. Stan prawny gruntów.
prywatną.
Tereny objętezmianąStudiumsą własnością
9. obiekty i tereny chronione na podstawieprzepisów odrębnych.
Na terenachobjęĘch zmianąStudiumnie zrajdują się grunty i obieĘ chronionena podstawie
przepisówodrębnych.
10. obszary naturalnych zagrożefigeologicznych.
Na tęrenachobjętychzmianąStudiumnie występująobszarynaturalnychzagroŻeńgeologicznych.
11. Udokumnetowanez|ożakopa|inoraz zasobów wód podziemnych.
Na terenachobjętychzmianąStudiumnie występujązłoia kopalin.
12. Tereny górnicze u.yznaczonena podstawieprzepisów odrębnych.
Na terenie objętym zmianą Studium nie ma obszarów i terenów górniczych utworzonychw
nxiązku z wydobywaniemropy naftoweji ganl ziemnegooraz terenmajduje się poza obszarem
koncesyjnymna poszukiwaniei rozpoznawaniezłóż'ropynaftoweji garuziemnego;równieżnie
występująinneterenygómicze wzraczone na podstawieprzepisówodrębnych.
13. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tYm stopnia uporządkowania
gospodarki wodno ściekowej'energeĘcznejoraz gospodarki odpadami
Gmina Że|azkówposiadaopracowaneprogramy:
Programochrony Środowiskadla gminy Że|azków.
Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej na terenie grriny Że|azków został
przedstawionyw częściogólnej.
14. Zadania służące
realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Na terenie objętym zmianą Studium nie ma zadań stlzących realizacji ponadlokalnychcelów
publicmych.
15. Wymagania doĘczące ochrony przeciwpowodziowej.
SzczegółoweuwaruŃowania w Ęm zakresie nie występująna obszarzeopracowaniazmiany
studium.
USTALEI\nA DoTYczĄcE
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ZMIAI\TY STIIDIUM:
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennejgminy orazw przeznaczeniuterenów.
Zmiana Studium dotyczy wprowadzenia na teren opracowania zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnejz towarzyszącyminieuciąlliwymi usfugami, onlaczonej symbolem M1, która
obejmieterenyprzeaaczone w obowiągującymStudium(uchwałaNr VIIV51/99Rady Gminy w
Że|azkowiez dnia 30 kwietnia 1999 roku, w sprawie uchwalenia ''Sfudium uwaruŃowań i
gminy Że|azków,,i jego późniejszychzmianach),
kierunków zagospodarowaniaprzesttzenrtego

jako terenyrozwoju rolnictwa objętezakazemrealizacji inweĘcji nierwiązanychz rolnictwem;
są to tereny upraw polowych na kompleksachgleb o najlepszychwalorach uprawowychoraz
tereny upraw polowych na kompleksachgleb o przeciętnychi mĄch walorachuprawowych_
wyłączonez zabudowy.
obszar objętyzmianąStudiumwynosi ok. 3,88ha.
Na terenieoznaczonymsymbolemMl w opracowywanejzrrrianieStudiummożliwajest rea|izacja
zabudowymieszkaniowejjednorodzinnej,v,Irazz niezbędnąinfrastrukturątechnicznąi układem
komunikacyjnym obsługującymtę zabudowę. Lokalizację oraz zakres zabudowy usfugowej
na|eĘ określićna etapie sporządzaniamiejscowegoplanu, przy czlm powinny być to usfugi
towarzyszącezabudowiemieszkaniowej,w tym np. ustugi, kultury, oświaĘ,handlu, biurowe.
Terenyusfugmogąbyó lokalizowanena samodzielniewydzielonychdziałkach.
terenów zostanieokeślonew miejscowychplanach zagospodarowania
Dokładneprzezr:mrczenie
nieruchomości.
po uwzględnieniulokalnychuwarunkowańi wniosków właścicieli
przestrzennego
Kierunki i wskaźniki doĘczące zagospodarowaniaoraz użytkowaniaterenów, w tym tereny
wyłączonespod zabudowy.
Na obszarzeobjętym zmianąStudium oznaczonysymbolemMl ustala się realizacjęzabudowy
mieszkaniowejjednorodzinnejwolno stojącej,b|iźniaczejlub szeregowejwraz z towarzyszącą
zabudowąusfugową.
ZakJadasię,żena tęręnachzabudowyjednorodzinnejpowierzchniadziałkibudowlanejnie będzie
800m2dla zabudowywolnostojącej,około600m2dla zabudowyb|iźniaczej,
mniejszaniż^około
400m,
d|a
zabudowy
szeregowej. W miejscowych planach na|eĘ określiódokładne
około
parametrydoĘcząceminimalnychpowierzchnidziatek' powierzchniterenubiologicmie crynnej
i powierzchni zabudowy, intensywnościzabudowy, zasady podziałuterenów na działki oraz
parametryi wskazniki kształtowaniazabudowy, w tym wysokościbudynków, adekwatniedo
lecz nie wyżejniż 10,0m.
istlriejącychwarunkówprzestrzennych,
dużegoudziatu
Dla zachowaniawalorów krajobrazowychterenu'wskazanejest zagwarantowanie
formy
właściwej
ustaleń
dotyczącej
zieleni w powierzchni działek oraz dokonanie
architektonicntej zabudowymieszkaniowej.
Układ, charakter i gabaryĘ budynków powinny tworzyć spójną strukfuręprzestrzennąoraz
nawią7ywaódo zrajdującegosię w sąsiedŹwie obszaru chronionegokrajobrazu,,Dolina rzeki
Swędrniw okolicachKalisza''.
powinno być
przestrzennego
w miejscowychplanachzagospodarowania
Ptzemaczenieokreślone
jednomaczne,tak aby możliwe było określeniewymagań doĘczących kształtowaniakomfortu
akustycznegow środowisku.
3. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, kĘobrazu
kulturowego i uzdrowisk.
Należy dąŻyó do ochrony jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez zmniejszenie
obciążeń i wyeliminowanie nz-tltow zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych,
organicznych i toksycznych) do gruntu i do wód powierzchniowych. Ustala się obowiązek
minimalizacji oddziatywania na środowiskopoprzezrozt,tiryanie gospodarki wodno - ściekowejw
nawiązaniu do planowanychrozvtiązań w tej częścigminy.
W miarę możliwościpostuluje się o dostosowanie,ze względu na ochronę wód podziemnych,
lokalizacji nowych obiektów' szczególnie tych uciążliwych dla środowiska, do struktur
hydrogeologicznych.
Ze wzg|ędu na potrzebę nieograniczania infiltracji wód opadowych powinno się przemaczać na
cele budowlane włącznie niezbędnych fragmenty zagospodarowywanych obszarów oraz stosowaó
w miarę możliwościmateriĄ pozwalające na infiltrację wód opadowych.
Powinno się w miarę możliwościstosowaó rorwięania zmierzające do przeciwdziałania skutkom
suszy poprzez rvtiększenie małej retencji wodnej oraz wdruŻanie proekologicznych metod
retencjonowania wody.
Nalezy w miarę możliwościzachowywać istniejącą zieleń wysoką i tak projektowaó inwestycje,
aby z niąnie kolidowała.

oddziaĘwanie na środowisko,zvięane z fuŃcją terenunie możepowodowaóprzekroczenia
standardówjakościśrodowiska,
okeślonychw przepisachodrębnych,poza terenem,do którego
inwestorposiadafftułprawny.
Należy dtzyć do utrzymania wysokiej jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji
zanieczyszczeń np. poprzez stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzującychsię
najniżnzymiwskaźnikamiemisyjnymispalanychw urządzeniacho wysokim stopniu sprawności
oraz wykorzystaniealternatywnychźródełenergii.
W zakresiezagospodarowania
mas ziemnychwaruŃi zgodyna zmianęuksŹattowaniaterenulub
jej zakaz na|eĘ dokładnieokreślićw miejscowychplanach zagospodarowania
przestrzennego.
Przy czym dopuszcza się zagospodarowaniemas ziemnych pochodzącychz wykopów, a
spełniających
standardyjakościgleby lub ziemi na działceinwestorskiej,poprzezwykorzystanie
ich do kształtowaniaterenów zieleni towarzyszącejinwestycjom) z możliwością
usuwania ich
poza
planu,
takŻe
obszar
zgodniezprzepisamiodrębnymi.
Miejscowy plan powinięn tężz
zasadygospodarkiodpadamikomunalnymi,takie
ustalaćwłaściwe
jak obowią2ekgromadzenia,segregacjioraz zagospodarowania
odpadówna zasadachokreślonych
w wojewódzkimplanie gospodarkiodpadami,obowią7ującym
regulaminieutrrymaniaczystościi
porządkuna tereniegrriny Że|azkowi przepisachodrębnych.
CharakterinwesĘcji nie powinienw żadnymwypadkupowodowaózagrożenia
dla zdrowia ludzi.
Na omawianychterenachnie przewidujesię lokalizowaniauzdrowisk.
4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
Teren aniany studium objętyjest zespołemstanowiskarcheologiczrych,,FlorenĘma''o dużej
wartościnaukowo-badawczej
i konserwatorskiej.
W zrvią7kuzpovtyŻszymustalasię koniecznośó
wykonania prac archeologicznych, dokumentacyjno.zabezpieczającychw trakcie rea|izacji
budowalnychrobót ziemnych,na które na|eĘ uzyskaćpozrvolenieod Wojewódzkiegooddziafu
Służbyochrony Zabytkóww Poznaniu,Delegaturaw Kaliszu, przedpozs^toleniem
na budowę.
J.

Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktu ry technicznej.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Przewidujesię uzbrojenieterenów objętychnnianą Studiumw podstawowąsieó infrastruktury
techniczrej.Na obszarzestudium dopuszczasię lokalizowanieinfrastrukturytechniczrej,w tym
telekomunikacyjnej.
Miejscowy plan określi sposób odprowadzenia ścieków bytowych oraz wód opadowych
i roztopowych,który zagwarantlĄeochronęgruntów przed zanieczyszczeniarrti.Przewiduje się, że
ściekibytowe docelowo odprowadzanebędą do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,przy czym do
czasujej rea|izacjibędą okresowoprzechowywanew szczelnychbezodpĘwowychzbiornikach
na ścieki,a następnieprzez koncesjonowane
firmy przewozonedo gminnejoczyszcza|niścieków.
Dopuszcza się również docelowe indywidulane oczyszczanie ścieków w prrydomowych
oczyszcza|niachlub odprowadzenieich do szamb, tylko na obszarach,które z uzasadnionych
ekonomiczniewzględów nie zostanąprzewidzianedo objęcia zbiorcząkana|izacjąsanitarnąprzy
czym lokalizowanie oczyszczalniprrydomowychmusi byó ograniczonedo miejsc, na których
odprowadzenieścieków do gruntu nie będzie zagruŻałojakości wód podziemnych lub
powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęó i zbiorników wód
. powierzchniowychi podziemnych).
Ustala się zakaz rolniczego wykorzystaniaściekóww strefachochronnychujęó i zbiorników
powierzchniowychi podziemnych.
Scieki w postaci wód opadowych i rofopowych z nawierzchni szcze|nych zgodnie z
rozpo1ządzeniemMinistra Srodowiska w sprawie warunków, jakie naleĘ spełnió przy
wprowadzaniuściekówdo wód lub do ziemi, orazw sprawiesubstancjiszczego|nieszkodliwych
dla środowiskawodnego, będą odprowadzanew miarę możliwoścido zbiorczej kana|izacji
deszczowejlub ogólnospławnej,a w prTwadkujej braku dopuszczasię odprowadzanieich na
własnyterennieutwardzony,do dołów chłonnychlub do zbiorników retencyjnych. Planowane
rozwią7anieprzestrzennew zakresie gospodarkiściekowejpowinny uwzględniaókompleksowe

rozwiązanieodprowadzeniaściekówopadowychz ciagów komunikacyjnych,placów i parkingów
oraz oczyszczenieich zgodniez obowiązującymiprzepisami.
Pobór wody do celów byowo - gospodarczychprzewidujesię z sieci wodociągowej,przy czym
dopuszczasię do czasurea|izacjisieci wodociągowejpobór z indywidualnychujęćwody zgodnie
z przepisamiodrębnymi.
Na etapie
Zaopatrzeniew energię elektrycmą przewiduje się z sieci elektroenergetycznych.
opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku
projektowania obiektów o dużym zapotrzebowaniu na energię elektrycmą lub terenów
o intensywnejzabudowie,na|eĘ przewidzieó wydzielenie miejsca pod trafostacje|5l0,4kY z
uwzględnieniempowią7ańz istniejącymiliniami elekhoenergeĘcmymi.
W niedalękim sąsiedawie obszaru objętgeoopracowaniemzrrajdujesię gazociąg tranzytowy
wysokiegociśnieniaDN 400 i DN 500 wraz ze streĘ kontrolowanąoraz trasanowo budowanego
gazociąguwysokiegociśnieniaDN700 Gustorzyn-odolanów.Wzakresiesieci gazowych:
- zaopatrzeniew gaz ziemny ustala się z sieci gazociągów zgodnie z obowiązującym
Prawem Energetycznym po każdorazowym uzgodnieniu z operatorem systemu
dysĘbucyjnego i będzie za|eżałood szczegółowych warunków techniczrych i
rozbudowęsieci gazowej
ekonomicznychuzasadniających
- prowadzeniegazociągóww pasachdrogowych
- dopuszczasię możliwośó
stawianiestacji gazowychi wydzieleniaterenudla potrzebich
opracowywaniazrnianplanu,
budowybez konieczności
- naleĘ zachowaćstreff kontrolowane d|a gazociągówi przytącz! gazowch układanych
w ziemi lub nad ziemią zgodnie z odpowiednimRozporządzeniemw sprawiewarunków
jakim powinnyodpowiadaósieci gazowe
techniczrrych,
- na|eĘ zachowaó odległościpodstawowe projektowanychobiektów terenowych od
istniejącychgazociągówzgodniez odpowiednimRozporządzeniemw sprawiewarunków
technicznych'jakim powinny odpowiadaósieci gazowe'obowiązującymw dniu wydania
pozwolenia na budowę sieci gazowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,na
których to występująograniczeniaw zabudowaniuu zagospodarowaniu;
oB SŁUGA KoMI.]NIKACYJNA
obsługa komunikacyjna terenu powinna nawią.ą1waćsię do układu podstawowego
zaprojektowanego
dla danejczęścigminy Że|azków.
Sposób obstugikomunikacyjnejna|eĘ precyzyjnieokreślióna etapiesporządzaniamiejscowego
planuoraz uzgodnićz zarządcądrogi.
Obszary, na których rozmieszczonebędąinwestycjecelu publicznegoo znaczeniulokalnym.
lokalizacji inwestycjicelu publicmego
Na obszarzeobjętymzmianąStudiumustalasię możliwość
pod warunkiempodjęcia działańminimalizującychewentualnekolizje zdocelowymi fuŃcjami
terenu.
,7

Obszary, na których rozmieszczone będą inwesĘcje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o
planowaniui zagospodarowaniupnestrzennym.
Na obszarze objętym zmianą Studium nie występująobszary,na których rozrnieszczonebędą
inwestycjecelu publicmęgoo Taczeniu ponadlokalnym.
obszary, dla których obowiązkowejest sporządzeniemiejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające scaleń i
podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedażypotvyżej400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej.
Na obszarzeobjęĘm zmianą Studium nie wyznacza się terenów, dla których jest obowią.zkowe
sporządzeniemiejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegona podstawie przepisów

odrębnych,w tym obszarów wymagającychscaleń i podziatunieruchomości,
a takżeobszarów
rozmieszczeniaobiektów handlowycho powierzchni sprzedt4 powyżej400 m2 oraz obszarów
przestrzenipublicznej.
9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego' w Ęm obszary rvymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnychna ce|eniero|niczei nieleśne.
Na terenachobjęĘch znianą Studium nie wskazano obszarów, dla których gmina zamierza
sporządzićmiejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego'w tym obszary wymagające
zmianyprzemaczeniagruntówrolnych i leśnych
na cele nierolniczei nieleśne.
|.0.Kierunki i zasady kształtowaniarolniczej i leśnejprzestrzeni produkcyjnej.
Na terenachobjęĘchzmianąStudiumnie wskazanoobszarów ptzemaczonychdo zalesienia.
11. obszary szczególnegozagrożeniapowodziąoraz obszary osuwaniasię mas ziemnych.
Na obszarze objętym zmianą Studium nie występująobszary narażonena niebezpieczeństwo
powodzi i osuwaniasię mas ziemnych.
12. obiekty lub obszary' dla których rvyznaczasię w złożukopaliny filar ochronny.
Na obszarze objętym zmianą Studium nie wyznacza się obiektów, ani obszarów dla których
należałoby
w złożnl
kopaliny wyntaczyó filar ochronny.
13. Obszary pomników zagłady i stref ochronnych oraz obowiązujące na nich og'raniczenia
prowadzenia działalności
gospodarczej,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byĘch hitlerowskich obozów zagłady@z. U. Nr 41, poz.412 orazz2002 r.
Nr 113,poz. 113,poz.984i Nr 153,poz. lfTl).
Na obszarze objęĘm zmianą Sfudium nie występują obszary pomników za9łady i stref
ochronnych,dla których obowią7ująograniczeniaprowadzeniadziałalności
gospodarczej,zgodnie
z przepisamiustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byĘch hitlerowskichobozów
zagłady.
14. Obszary wynragające przeksńałceń,rehabilitacji lub rekultywacji.
Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują tereny wymagające przekształceń,
rehabilitacji lub rekultywacji.
15. Granice terenów zamknięĘch i ich stref ochronnych.
Na obszarzeobjętymzmianąStudiumnie występujątereny
zamknięte.
16. Inne obszary problemowe, w zz|eżności
od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
występującegow gminie.
Na obszarzeobjętymzmianąStudiumnie występująobszaryproblemowe.
17.Uzasadnienie zawierające objaśnieniaprzyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń zmiany
Studium.
Podstawowa wersja,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego
Gminy Że|azków,,za&vierdzonazostałauchwĄnrvllv5|l99 Rady Gminnejw Że|azkowiez dnia
30 kwietnia 1999 roku. Studium sporządzonona podstawieustawy z dnia 7 |ipca 1994 roku o
przestrzennym.W kolejncyh latach zostĘ opracowanezmiany odnoszącesię
zagospodarowaniu
dojednostkowychterenów..
Zmiana Studium doĘczy terenów, położonychw Florentynie gm. Że|azków. Wprowadzenie
zmianw studiumpodyktowanejest konieczrrościąjego
aktualizacji.

Niniejsze opracowanieuwzględnia wnioski składanew ramach przeprowadzonejprocedury
zmiany studium.Ustalenia doĘczące uwarunkowańi głównych kierunków rozwoju gminy w
dotychczas obowią7ującymstudium uznaje się za aktualne. Wprowadzona zmiana stanowi
kontynuacjęi uzupełnienie
istriejącychstrukfurfunkcjonalno-przestrzennych.

ZałącznikNr 3
do UchwaĘ Nr LII/281/14
Rady Gminy Że|azków
z dnia 24lipca 2014r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Żklazuów o sposobie rozpatlzenia uwag wniesionych do
projek$ zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniapnestlzennego
s.ńv Że|azków,obejmującej teren dzialki nr 135 obręb Florentyna, gmina Że|azków
Na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dtia}7 marca2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu
przóstrzennym(Dz. IJ. z20t2 r. poz.647 tekstjednolity) rozstzyga się,co następuje:

s1

igodnte z art. 11 ustawy z drua 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
projekt został
przestrzennym(Dz. IJ. z 20|2 r. poz. 647 tekst jednolĘ) przedmi616łvy
wyłożonydo publiczrregowglądu w terminie od dnia 13 lutego 20|4 t. do dnia 13 marca
do dnia 4 kwietnia20|4 r.
składaĆ
f014r. Uwagi możmabyło

s2

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu zrrriany Studium
uwarunkowń i ti"'*t.ów zagospodarowaniaprzestrzennegogminy Żn|azków, obejmująpej
teren działki nr 135 obręb Flornetyną grrina ŻeLazków,w związku zcTW Rada Gminy
Że1azkównie podejmujerozstrzygnięciao sposobie ich rozpatrzenią o któryłn mowa w art.
12 ust. I ww. ustalvyo planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym.
P r z e , t ' i olc; , , :
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