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1.

USTALNIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił uchwałą nr XLII/628/2001 z dnia
26.11. 2001 r. ( Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2002 r. Nr 35 poz. 1052) Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa wielkopolskiego i zmienił go

uchwałą nr XLVI/690/10

w dniu 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego (Dz.Urz. Woj. Wielkp. Nr 155,poz. 2953 z 5 sierpnia
2010r.), która została sporządzona zgodnie z wymogami:


ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.),



ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz.U. z 2016 r , poz.
446 z późn. zm.)

i jest jednym z trzech dokumentów – obok strategii Rozwoju Województwa Wielk
opolskiego

oraz

Wielkopolskiego

Regionalnego

Programu

Operacyjnego,

które

współdecydują o przyszłości regionu. Plan zawiera uszczegółowienia oraz wskazania dla
działań w przestrzeni, których realizacja jest wypełnieniem zadań określonych przez
Strategię. Stanowi też ważne źródło informacji dla podejmowania decyzji planistycznych
i inwestycyjnych, opartych o priorytety programu operacyjnego.
Obok znaczenia politycznego, plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest
dokumentem, który wypełnia pośredni szczebel planistyczny między Koncepcją
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju a studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to opracowanie wyrażające podstawowe
wyznaczniki planistyczne dla kształtowania rozwoju przestrzennego Wielkopolski
w najważniejszych jego aspektach – ochrony przyrody, transportu i infrastruktury oraz
rozwoju osadnictwa. Ich realizacja nastąpi na szczeblu samorządu gminnego, w tym
również na skutek lokalizacji inwestycji publicznych o znaczeniu ponadlokalnym.
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku określiła najważniejsze
cele, których realizacja ma następować również w wymiarze przestrzennym. Plan
zagospodarowania przestrzennego województwa pozostaje spójny ze Strategią, przenosząc
i wzbogacając kierunki rozwoju województwa o dążenie do ładu przestrzennego i stanu
zrównoważonego rozwoju.
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Celem planu jest zrównoważony rozwój przestrzenny jako jedna z podstaw wzrostu
poziomu życia mieszkańców regionu.
Realizacja tego celu opierać się będzie na dwóch celach szczegółowych:
Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku poprzez:


poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,



wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem,



wzrost znaczenia i zachowania dziedzictwa kulturowego,



poprawę jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej,



przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych,



wzmocnienie regionalnotwórczych funkcji Poznania jako metropolii o znaczeniu
europejskim oraz Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego jako dwubiegunowego układu
miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym,



wielofunkcyjny rozwój ośrodków regionalnych i lokalnych,



restrukturyzacja obszarów o ograniczonym potencjale rozwojowym.

Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa
poprzez:


wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej,



wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,



wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu,



zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu.
Tak określone cele - główny i szczegółowe, są według „Strategii” i Planu drogą

zmierzającą w kierunku osiągnięcia zakładanego stanu zagospodarowania przestrzennego
województwa i rozwoju społeczno – gospodarczego. Jako cele horyzontalne przyjmuje się
wyznaczone „ Strategią „:
- Ład przestrzenny jako oczekiwany stan przestrzeni, w którym poszczególne elementy
przestrzeni tworzą harmonijną całość poprzez uwzględnianie w uporządkowanych
relacjach

wszelkich

uwarunkowań

i

wymagań

funkcjonalnych,

społeczno

–

gospodarczych, środowiskowych, kulturalnych oraz kompozycyjno- estetycznych;
- Zrównoważony rozwój jako taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
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zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli, zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń.
Plan nie ma rangi prawa miejscowego, jest jednak wiążący, ponieważ jego
ustalenia muszą być uwzględnione w uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, z którymi
z kolei musi być spójny każdy opracowywany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w planie zapisane zostają wszystkie zadania rządowe i samorządu województwa służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych ze wskazaniem obszarów,
na których przewiduje się realizację tych zadań.
Za istotne kierunki dla rozwoju gminy Malanów, szczególnie dla jej przestrzennego
zagospodarowania, uznano następujące zasady i wskazania:
zasady kształtowania obszarów wiejskich:


ochrona charakterystycznych układów ruralistycznych oraz zespołów
sakralnych,

pałacowo-parkowych,

folwarków,

ochrona

zabytkowych

budynków mieszkalnych, gospodarczych, wiatraków, remiz, szkół, kuźni,
młynów, gorzelni i innych elementów specyficznych dla architektury
wiejskiej, np. kapliczek, krzyży,


poszanowanie kształtowanej tradycyjnie różnorodności form osadnictwa
wiejskiego,



rozwijanie wsi z maksymalnym poszanowaniem rolniczej przestrzeni
produkcyjnej i tworzenie zwartych układów zabudowy,



porządkowanie przestrzeni publicznych, np. wnętrz placowych i tworzenie
miejsc integracji społecznej,



wydobywanie

w

układzie

przestrzennym

elementów

kompozycji

urbanistycznej: dominant przestrzennych, osi widokowych, ekspozycji,
sylwet, dolin, skarp, charakterystycznych form terenowych, grup zieleni,
alei, rozłogów itp.,


twórcze wykorzystanie wzorców architektury lokalnej przy formułowaniu
warunków dla projektowanej zabudowy, odwoływanie się do architektury
oraz tradycyjnych elementów małej architektury, takich jak drewniane ploty,
podmurówki z kamienia naturalnego, itp.,
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zabezpieczenie

terenów

monofunkcyjną

zabudowę

o

różnych
wiejską,

funkcjach

wzbogacających

usługowych,

produkcyjnych,

sportowych, rekreacyjnych, sakralnych, itp.
zasady kształtowania otwartych przestrzeni:


przekształcenie monotonnego krajobrazu równin użytkowanych rolniczo
poprzez wprowadzenie pasmowych i kępowych zadrzewień i zakrzewień
wzdłuż cieków wodnych, rowów melioracyjnych, wododziałów, dróg, miedz
i skarp, szczególnie w strefach dobrych gleb,



swobodne kształtowanie granicy między lasem a użytkami rolnymi w formie
ekotonu (stopniowe obniżanie wysokości nasadzeń: drzewa, krzewy,
krzewinki, byliny, trawy, pole),



tworzenie korytarzy infrastrukturalnych (gaz, energia elektryczna) poprzez
prowadzenie nowych urządzeń sieciowych przy już istniejących magistralach
i liniach elektroenergetycznych,



ograniczenie wznoszenia w pobliżu jezior, rzek, kanałów, krajobrazowych
punktów

widokowych

lub

na

terenach

o

szczególnych

walorach

krajobrazowych obiektów budowlanych naruszających walory krajobrazowe
i uniemożliwiających dostęp do nich,


ograniczanie

rozproszonej

zabudowy

mieszkaniowej

i

związanej

z działalnością gospodarczą,


wprowadzenie zieleni osłonowej wokół istniejących i projektowanych
obiektów kolizyjnych w stosunku do krajobrazu,

pozostałe zasady w zakresie :
komunikacji:
- zwiększenie przepustowości drogi wojewódzkiej nr 470 Kalisz – Turek,
- optymalizowanie sieci ulic (realizacja nowych ulic, segregacja ruchu),
- zapewnienie sprawnego transportu publicznego oraz wprowadzenie ułatwień
w ruchu pieszym i rowerowym,
- koncentracja zainwestowania w istniejących jednostkach osadczych położonych
przy drogach lub ich pobliżu, projektowanie struktur odznaczających się zwartością
i rozwijających w harmonijny sposób lokalne układy miejskie lub wiejskie, na
bazie istniejących układów komunikacyjnych,
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ochrony przyrody:
- ochronę obszarów o specjalnych walorach takich jak użytki ekologiczne,
-utrzymanie

powierzchni

biologicznie

czynnych

w

obrębie

terenów

zurbanizowanych w formie korytarzy zieleni,
-zagospodarowanie

i

retencjonowanie

wód

opadowych

w

kierunku

umożliwiającym zwiększenia zasilania wód podziemnych,
-wypracowanie koegzystencji dominujących form zagospodarowania zabudowy
mieszkaniowej i działalności gospodarczej oraz środowiska przyrodniczego,
-ochrona obszarów gleb wysokiej bonitacji szczególnie w zwartych, dużych
kompleksach,
wskazanie w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym
-zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym w Planie województwa
uwzględnia się zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów
publicznych wpisane do rejestru oraz zadania samorządu województwa zawarte
w programach wojewódzkich. Zadania te nie dotyczą gminy Malanów.
Dodatkowo obszar gminy został zaliczony do strefy wielofunkcyjnego rozwoju
terenów otwartych, dla której w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego znalazły się następujące zapisy:
„Strefa wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych obejmuje tereny o warunkach nie
sprzyjających intensywnej produkcji rolnej, nie kwalifikujące się dla rekreacji
o ponadlokalnym znaczeniu, położone na uboczu głównych tras komunikacyjnych i tym
samym o ograniczonych szansach na rozwój działalności gospodarczej. Bez wsparcia
z zewnątrz gminy położone w tej strefie nie są w stanie przełamać bariery opóźnienia
cywilizacyjnego, gospodarczego i technicznego. Oprócz rolnictwa – obecnie głównej
gałęzi gospodarki, konieczne jest wspieranie

pozarolniczej działalności produkcyjnej

i usługowej, aktywizacja lokalnego potencjału kulturowego i społecznego, w tym
z wykorzystaniem lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego. Wielofunkcyjność tych
stref, wynikająca z istniejącego zagospodarowania jak i potencjalnych możliwości rozwoju
przestrzennego stanowi podstawę dla dalszego ich rozwoju. Rejony charakteryzujące się
mniejszą przydatnością dla produkcji rolniczej powinny stanowić potencjalne obszary
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prowadzenia polityki zwiększania lesistości. Jedną z możliwości rozwoju w tej strefie jest
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
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KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY
ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW.

2.1.

FUNKCJE WIODĄCE GMINY.
Istniejący potencjał gospodarczy i przyrodniczy gminy w postaci zasobów

przestrzennych związany jest z produkcją rolniczą oraz ze znaczącym masywem leśnym.
Obecnie funkcją wiodącą gminy jest produkcja rolna oraz usługowo – produkcyjna.
Szczególnie dobre warunki do rozwoju funkcji rolniczej, z uwagi na wysoką bonitację
gleb klas III i IV występują w obrębie Wału Malanowskiego. Studium proponuje
utrzymanie

wyznaczonych

wcześniej

obszarów

pod

zabudowę

wielofunkcyjną

(mieszkaniową, zagrodową i usługową) jak i pod zabudowę przemysłowo – usługową
i rozszerzenie obecnej funkcji rolniczej gminy Malanów o funkcję usługowo –
produkcyjną. I tak proponuje się rozwój zabudowy produkcyjno usługowej we wsi
Malanów w oparciu o projektowane węzły komunikacyjne na drodze wojewódzkiej nr 470,
zlokalizowane w części zachodniej i północno – wschodniej wsi, a rozwój zabudowy
mieszkaniowo – usługowej głównie w obrębie Obszaru Malanów. Obszar Malanów,
zawiera w sobie takie wsie jak Malanów, Targówka, Grąbków i Feliksów. Wsie Kotwasice
i Dziadowice to wsie wspomagające, stanowiące zaplecze osiedleńczo – rolnicze gminy.
Pozostałe obszary stanowią uzupełnienie głównej i wiodących w gminie jednostek
osadniczych jaką jest Obszar Malanowa (wsie: Malanów, Targówka, Grąbków i Feliksów).
Dodatkowo proponuje się wzbogacenie w/w funkcji o funkcję rekreacyjną opartą
o wykorzystanie wsi położonych w pobliżu dużych kompleksów leśnych tak jak:
Czachulec

Stary,

Celestyny,

Brody,

Poroże

i

przekształcenie

ich

we

wsie

z gospodarstwami agroturystycznymi i rolnictwem ekologicznym, pełniące zaplecze
noclegowe i usługowe dla penetracji masywów leśnych.

2.2.

SIEĆ OSADNICZA.
W układzie sieci osadniczej gminy można wyróżnić jeden wiodący rejon

oddziaływania, rejon wsi Malanów, pełniącej dodatkowo funkcję ośrodka lokalnego,
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gminnego, w skład którego wchodzą wsie Malanów, Feliksów, Targówka , Grąbków (3019
osób - co stanowi 46% ogółu ludności gminy), oraz rejon wspomagający: wsie Kotwasice,
Dziadowice, Dziadowice – Folwark (1542 osób – co stanowi 24 % ogółu ludności gminy).
Wymienione powyżej wsie to główne wsie rozwojowe gminy Malanów, do których należy
dodać jeszcze wieś Żdżenice.
Pozostałe miejscowości pełnią funkcje osiedleńczo – rolne. Tereny pod nowe inwestycje
pokazane na rysunku studium, to głównie tereny dla których podjęto uchwały
o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych:
1.Uchwała Nr XLIII/281/2010 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia
28.09.2010 r. (obszar opracowania to Malanów w granicach ulic Nowej i Pólnocnej
- około 56 ha),
2.Uchwała Nr XI/79/2011 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia 03.11.2011 r.
(obszar opracowania to Kotwasice w granicach drogi Kotwasice – Zygmuntówek –
około 5,70 ha ),
3.Uchwała Nr XXII/139/2012 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia
10.10.2012 r. (obszar opracowania to Malanów, Grąbków i Żdżenice – około 72
ha),
4.Uchwała Nr XXXIX/254/2014 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia
20.05.2014 r. (obszar opracowania to Malanów w rejonie ulic Łąkowej
i Południowej- około 40 ha),
5.Uchwała Nr XLV/287/2014 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia
06.11.2014 r. (obszar opracowania to Grąbków – około 50 ha),
6.Uchwała

Nr

VI/24/2015

RADY

GMINY

W

MALANOWIE

z

dnia

09.02.2015r.(obszar opracowania to Celestyny – około 4,30 ha ),
7.Uchwała Nr XIV/82/2015 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia 25.11.2015r.
(obszar opracowania to droga Feliksów Malanów – około 2,5 ha – już obowiązuje),
8.Uchwała

Nr

VI/23/2015

RADY

GMINY

W

MALANOWIE

z

dnia

09.02.2015r.(obszar opracowania to tereny rekreacyjne w Młynach Miłaczewskich
– około 7,90 ha),
9.Uchwała Nr VII/29/2015 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia 26.03.2015 r.
(obszar opracowani to Malanów rejon ulic Stawiszyńskiej, Szerokiej i Wąskiej –
około 3,75 ha).
Sześć obszarów objętych powyższymi uchwałami to tereny przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową, dwa obejmujące częściowo wsie Malanów, Grąbków i Żdżenice to tereny
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przeznaczone pod zabudowę produkcyjną składową i usługową, natomiast jedna uchwała
dotyczy terenu przeznaczonego pod drogę.

2.3.

PROGNOZA WARUNKÓW I JAKOSCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

2.3.1. Budownictwa
Obecnie stan mieszkalnictwa w gminie zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie
ilościowym. W odniesieniu do istniejącej zabudowy konieczna jest poprawa stanu
jakościowego, głównie w zakresie kanalizacji oraz wymiany kotłowni węglowych na rzecz
paliw niskoemisyjnych. Generalnym założeniem przyjętym w studium jest ograniczenie
rozproszenia zabudowy poprzez intensyfikację wykorzystania terenów mieszkaniowych
w ramach

istniejącego

zainwestowania

oraz

dynamiczny

rozwój

budownictwa

mieszkaniowego i usług na nowych obszarach po uchwaleniu planów miejscowych.
Studium promuje szeroko rozumiany rozwój i stawia na potencjał rozwojowy
i kreatywności mieszkańców. Stanowi to odzwierciedlenie zapisów zawartych w planie
województwa, który to zauważa opóźnionie cywilizacyjne, gospodarcze i techniczne gmin
położonych w strefie osiedleńczo – rolniczej. W gminach tych prócz rolnictwa – obecnie
głównej gałęzi gospodarki, konieczne jest wprowadzenie pozarolniczej działalności
produkcyjnej i usługowej, zaktywizowanie – różnymi metodami – potencjału tkwiącego
w ludziach, w istniejącym zainwestowaniu oraz lokalnych zasobach środowiska
przyrodniczego i kulturowego. W związku z powyższym Studium poprzez przeznaczenie
znaczących terenów pod produkcję, przemysł, usługi oraz pod zabudowę mieszkaniowo –
usługowa chce sprostać współczesnym wyzwaniom i zapewnić wieloletni rozwój
przestrzenny gminy Malanów idący w przekształcenie obecnej gminy rolniczej w gminę
usługowo – produkcyjno – mieszkaniową.
2.3.2. Infrastruktura społeczna
Na terenie gminy rozwinięta jest sieć usług niemal we wszystkich najpotrzebniejszych
branżach. Mając na względzie dążenie do zwiększenia wyposażenia wiejskich ośrodków
w usługi publiczne, w studium przyjęto następujące kierunki rozwoju:
-rozwój usług gminnych i ponadlokalnych w strefie obsługi ruchu tranzytowego
w Malanowie,
-rozwój usług podstawowych celem zapewnienia równego dostępu do usług wszystkim
mieszkańcom,
- rozwój usług ponadlokalnych w strefie działalności gospodarczej w podobszarach P.
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3.

OBSZARY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE.
W celu określenia kierunków rozwoju przestrzennego gminy i zasad rozwoju

wprowadzono umowny podział przestrzeni na strefy polityki przestrzennej. Wydzielono
trzy kategorii obszarów, wskazano niezbędne działania związane z utrzymaniem
i wzrostem kondycji tych obszarów oraz wskazano nowe kierunki rozwoju przestrzennego.
Podstawowe kryteria wydzielania obszarów funkcjonalno – przestrzennych:
-

istniejący stan zainwestowania i charakter zagospodarowania,

-

jakość środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem terenów podlegających
ochronie,

-

stan środowiska kulturowego i charakter krajobrazu,

-

stopień urbanizacji

-

możliwości rozwojowe.

W granicach gminy wyznaczono niżej wymienione obszary funkcjonalno – przestrzenne:
1. Obszar Ochrony Krajobrazu

- K.

1a.Podobszar leśno– rekreacyjny z rolnictwem ekologicznym gospodarstwami
agroturystycznymi - KM.
2. Naturalne Ciągi Ekologiczne

– Ek.

3. Obszar Osadniczy z rozwojem wielofunkcyjnym

– M.

3a. Podobszar rozwoju przemysłu i usług – P.

3.1.

OBSZAR OCHRONY KRAJOBRAZU – K.

K

- Obszar Ochrony Krajobrazu obejmuje wschodnią część gminy. Głównym

elementem przyrodniczo-krajobrazowym obszaru jest masyw leśny oraz liczne użytki
ekologiczne.
Cechy charakterystyczne obszaru:
Obszar ten został wyodrębniony ze względu na jego duże walory rekreacyjne oraz
dotychczasowe znikome rozpoznanie i wykorzystanie dla potrzeb rekreacji. Obecnie
istnieje znaczące zapotrzebowanie mieszkańców Kalisza, Turku, Konina i Łodzi na tereny
rekreacyjne i tzw. „cichy wypoczynek”.
Potencjalne szanse rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej na tym terenie to:
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- walory środowiska przyrodniczego takie jak :
- kompleks leśny o dużej wartości rekreacyjnej,
- nie zanieczyszczone powietrze atmosferyczne,
- cieki o wartościach krajobrazowych,
- urozmaicone ukształtowanie terenu.
Do barier rozwoju funkcji rekreacyjnej tego obszaru należy zaliczyć:
-

małe zainwestowanie turystyczne,

-

brak większych zbiorników wodnych,

-

konkurencje sąsiednich terenów rekreacyjnych.

W celu określenia przydatności rekreacyjnej tego obszaru w skali planowania
przestrzennego, zanalizowano przydatność rekreacyjną poszczególnych składników
środowiska przyrodniczego a mianowicie:
-

morfologię ,

-

hydrografię,

-

budowę geologiczną i gleby,

-

klimat miejscowy i mikroklimat,

-

szatę roślinną,

-

wartości estetyczne krajobrazu.

Morfologia obszaru jest dość urozmaicona. Cieki są w znacznym stopniu zanieczyszczone
i posiadają III klasę czystości lub n.o.n. Dominują słabe gleby żytnio-łubinowe i żytnie –
klasy V i VI. Gleby te są zbyt suche lub zawodnione, o niskiej wartości produkcyjnej.
Teren posiada bardzo korzystne warunki klimatyczne. Bardzo ważnym czynnikiem
przyrodniczym dla rozwoju rekreacji jest szata leśna. Głównym typem siedliskowym,
zajmującym około 50% powierzchni zalesionej jest bór świeży z panującym drzewostanem
sosnowym i wprowadzonym podszyciem z dębu, świerku i czeremchy. Siedliska boru
suchego występują przede wszystkim na wydmach. W ich drzewostanie panuje sosna
z dość ubogim podszyciem, urozmaiconym jedynie przez pojedyncze jałowce, brzozy
i krzewiaste formy świerka.
Ze względu na przydatność rekreacyjną lasu, najwartościowszy jest: bór mieszany świeży,
bór świeży, bór suchy oraz las mieszany i las świeży. Bór mieszany i bór świeży, gdzie
dominuje sosna z domieszką świerku i grabu, charakteryzuje się dużą odpornością
siedliska. Posiadają one również dużą wartość zdrowotną, korzystnie wpływają na
regenerację systemu nerwowego i schorzenia serca. Działają też leczniczo na drogi
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oddechowe. Siedliska bardzo wartościowe dla rekreacji to również bory suche. Mają one
jednak mniejszą odporność na zanieczyszczenia i charakteryzują się uboższym
podszyciem. Porastają one przede wszystkim obszary wydmowe i pełnią rolę
glebochronną. Dużą wartość dla rekreacji przedstawiają siedliska lasu mieszanego
z drzewostanami sosny, dębu i grabu. Charakteryzuje je duża różnorodność zespołu
roślinnego. Należą one jednak do siedlisk średniodpornych na zniszczenia. Bardzo dużą
atrakcyjnością florystyczną wyróżnia się las świeży (drzewostan dębu i grabu). Wiosną
kwitną tam liczne geofity, gęste porosty i bujna roślinność runa. Jednak duża wilgotność,
silne zacienienie wnętrza lasu sprzyjają rozwojowi owadów i ograniczają atrakcyjność
turystyczną. Lasy liściaste działają pobudzająco na ośrodki nerwowe, wzmagają
aktywność, usuwają zmęczenie i podnoszą ciśnienie.
Do lasów mało dostępnych i niedostępnych zaliczamy wszystkie siedliska wilgotne, gdzie
woda gruntowa występuje blisko powierzchni ziemi, lub okresowo na jej powierzchni.
Zaliczamy tu: bór wilgotny, bór mieszany wilgotny, las wilgotny oraz bór bagienny, oles
typowy i oles jesionowy. Najkorzystniejsze dla wypoczynku są drzewostany powyżej 40
lat. Wykluczone dla penetracji są drzewostany do 20 lat. Natomiast drągowiny w klasie
20–40 lat o silnym zwarciu są dostępne jedynie po wyznaczonych szlakach. Także
własność prywatna lasów i występowanie wydm ogranicza jego użytkowanie jedynie do
wyznaczonych szlaków. Wg Kostrowickiego można również określić chłonność terenu,
która jest wyrażona dopuszczalną ilością osób użytkujących, określoną jednostkę
powierzchni w tym samym czasie i wynosi dla:
- boru świeżego i boru mieszanego świeżego - śr. 70 os/ha
- grądów (las mieszany i świeży)

- śr. 45 os/ha

- boru suchego

- śr. 30 os/ha

- boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego
lasu wilgotnego, boru bagiennego

-

0 os/ha.

Zakazy i nakazy obowiązujące w ramach obszaru:
-wszelka działalność gospodarcza prowadzona na tym obszarze powinna być
podporządkowana wymogom ochrony środowiska przyrodniczego,
-zakazuje się lokalizowania nowych i rozbudowy starych obiektów powodujących
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby lub też uciążliwych dla otoczenia jako źródeł
hałasu i wydzielania odrażających woni,
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-wprowadza
zapobiegające

się

obowiązek

szczególnie

zanieczyszczeniom

starannego

środowiska

zaopatrzenia

wszystkich

w

zakładów

urządzenia
i

obiektów

zlokalizowanych w granicy bądź w bezpośrednim sąsiedztwie granic obszaru,
-obszar jest terenem przeznaczonym do uprawiania wszelkich form turystyki
i wypoczynku.
- lokalizację obiektów o charakterze turystycznym i rekreacyjnym należy ograniczyć do
terenów wyznaczonych w studium jako podobszary KM oraz niezalesionych
i podporządkować wymogom ochrony środowiska,
- wszelkiemu budownictwu (mieszkaniowemu, turystycznemu, usługowemu itp.) oraz
wszelkim urządzeniom technicznym i komunikacyjnym należy nadać cechy estetycznego
wyglądu, zharmonizowania z otaczającym krajobrazem,
-zakazuje się lokalizowania w ramach obszaru ferm zwierząt – bezściółkowych
i produkujących gnojowicę powyżej 200 DJP,
-czynności wodno – melioracyjne projektować w sposób nie powodujący szkody
w ekosystemach leśnych oraz w zbiorowiskach roślinności torfowiskowej,
-należy przeciwdziałać powstawaniu i nasilaniu się procesów erozyjnych oraz
przeprowadzać rekultywację gruntów niezalesionych i powyrobiskowych,
-zakaz lokalizacji inwestycji znacząco wpływających na środowisko oprócz sieci
infrastruktury technicznej.
3.1.1. Podobszar leśno- rekreacyjny z rolnictwem ekologicznym i gospodarstwami
agroturystycznymi – KM.
W ramach obszaru ochrony krajobrazu K wyznaczono tereny szczególnie korzystne dla
lokalizacji rekreacji i turystyki oraz rolnictwa ekologicznego i agroturystyki
Tereny te obejmują następujące miejscowości gminy: Brody, Żdżenice, Poroże, Czachulec
Stary.
Proponuje się sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przewidzianych dla rozwoju rekreacji.
Zakazy i nakazy obowiązujące w ramach podobszaru:
-

ochrona i przywrócenie wartości krajobrazu,

-

harmonijne wkomponowanie nowej zabudowy w istniejący krajobraz kulturowo –
przyrodniczy,

-

utrzymanie istniejącej ekspozycji otwartego krajobrazu,
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-

rozwój bazy wypoczynku i rekreacji indywidualnej opartej na adaptacji
gospodarstw,

-

rozwój gospodarstw agroturystycznych,

-

rozbudowa istniejącej i realizacja nowej infrastruktury technicznej,

-

uzupełnienie i rozbudowa istniejącej zabudowy,

-

lokalizacja urządzeń sportu i rekreacji,

-

utrzymanie istniejących naturalnych zbiorników wodnych wraz z obudową
biologiczną,

-

ograniczyć tereny grodzone w celu zapewnienia wolnej przestrzeni dla ochrony
walorów widokowych oraz zabezpieczenia tras migracji zwierząt,

-

utrzymać tereny trwałych użytków zielonych w użytkowaniu łąkowym lub
pastwiskowym,

-

w ramach podobszaru dopuszcza się realizację obiektów mieszkalnych,
pensjonatowych, usługowych, turystycznych, obiektów i urządzeń związanych
z działalnością gospodarczą oraz komunalną nieuciążliwą dla środowiska
przyrodniczego.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
-

przeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i produkcyjnej
związanej z działalnością rolniczą lub turystyczną

-

zakazuje się lokalizacji wszelkiej działalności hurtowej, magazynowej nie
związanej z rolnictwem i działalnością agroturystyczną,

-

zabrania się lokalizacji składowisk i punktów segregacji odpadów,

-

nowe budynki muszą stanowić kontynuację skali i formy architektonicznej
budynków istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie i wpisywać się harmonijnie
w otaczający krajobraz,

-

powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30 % powierzchni działki,

-

minimum 60 % powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię
biologicznie czynną,

Zasady podziału na działki budowlane:
-

nowo wydzielane działki budowlane przeznaczone pod zabudowę powinny mieć
powierzchnię nie mniejszą niż 1500 m2.

15

3.2.

NATURALNE CIĄGI EKOLOGICZNE – Ek.
Obejmują

tereny

naturalnych

ciągów

ekologicznych

pełniących

funkcje

klimatyczne (ciągi przewietrzania) i krajobrazowe. Główne ciągi powiązań przyrodniczych
to podstawowy układ cieków przepływających przez gminę oraz zieleń śródpolna
i przydrożna towarzysząca obniżeniom terenu w obrębie których należy zapewnić warunki
dla zachowania i poprawy stanu równowagi biologicznej, zachowania i wzbogacenia
składu gatunkowego flory i fauny.
Zakazy i nakazy obowiązujące w ramach obszaru:
-utrzymanie istniejącej ekspozycji otwartego krajobrazu przyrodniczego oraz swobodnego
napływu czystego powietrza,
-zakaz lokalizacji i instalowania urządzeń zanieczyszczających wodę powietrze lub glebę
w szczególności składowisk odpadów.

3.3.

OBSZAR OSADNICZY Z ROZWOJEM WIELOFUNKCYJNYM – M.
Obejmuje następujące miejscowości gminy: Malanów, Kotwasice, Grąbków,

Feliksów i Dziadowice. W ramach obszaru M wyszczególniono dwa podobszary P –
rozwoju przemysłu i usług we wsi Malanów, w oparciu o projektowane węzły
komunikacyjne na drodze wojewódzkiej nr 470 i zlokalizowane w części zachodniej
i północno – wschodniej wsi. Rozwój zabudowy mieszkaniowo – usługowej opierać się
będzie

głównie

o

realizacje

zapisów

obowiązujących

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego oraz planów, które zostaną uchwalone zgodnie
z uchwałami o przystąpieniu do opracowania kolejnych sześciu planów miejscowych.
Pozostałe obszary stanowią uzupełnienie plomb w istniejącej zabudowie siedliskowej
w głównych wsiach gminy takich jak: Kotwasice, Grąbków, Feliksów i Dziadowice.
Zakazy i nakazy obowiązujące w ramach obszaru:
-intensywne wykorzystani przestrzeni,
-podniesienie ładu przestrzennego,
-właściwe wyważenie proporcji między funkcjami usługowymi i mieszkalnictwem.
-podniesienie standardu technicznego w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi
komunikacyjnej,
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-adaptacja i porządkowanie istniejącego użytkowania,
-uzupełnienie zakresu niezbędnych usług (kultury, zdrowia, opieki społecznej itd.),
-harmonijne wkomponowanie nowej zabudowy w istniejący krajobraz kulturowoprzyrodniczy,
-restauracja

i

modernizacja

techniczna

obiektów

o

wartościach

kulturowych

z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości zabytkowej obiektu,
- usuniecie lub odpowiednia przebudowa obiektów dysharmonizujących,
- kształtowanie zabudowy w formie zwartych zespołów i ciągów zabudowy,
- nakazuje się utrzymanie i uzupełnienie zadrzewień śródpolnych oraz przydrożnych,
-adaptacja i niezbędna modernizacja systemu komunikacji lokalnej,
-podłączenie zabudowy pod zbiorowy system oczyszczania ścieków.
3.3.1. Podobszar rozwoju przemysłu i usług – P.
Obejmuje tereny koncentracji istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej
i usługowej. Zlokalizowany jest we wsiach Feliksów, Malanów, Grąbków, wzdłuż drogi
wojewódzkiej 470 DW.
Zakazy i nakazy obowiązujące w ramach podobszaru:
-wykorzystanie przestrzeni i infrastruktury technicznej dla realizacji potencjalnych
działań inwestycyjnych,
-lokalizacja nowych inwestycji,
-adaptacja i niezbędna rozbudowa systemu komunikacji lokalnej,
-uciążliwość działalności prowadzonej w obiektach (zakładach, produkcyjnych,
rzemieślniczych, bazach, składach i magazynach) nie może wykraczać poza granice
podobszaru P,
-zakaz bezpośredniego włączenie do drogi wojewódzkiej terenów produkcyjnych
i usługowych,
-do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków dopuszcza się
indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich
usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów.
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4.

KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE
ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW.

4.1.

TERENY USŁUG, USŁUG PUBLICZNYCH – istniejące i projektowaneoznaczone na rysunku studium pełnym kolorem czerwonym.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
-zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie ustalonego
przeznaczenia terenu (usługi lub usługi publiczne) odbywać się musi z uwzględnieniem
zasad projektowania obiektów oświaty, kultury, zdrowia lub sportu oraz warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-dla zabudowy usługowej należy zabezpieczyć minimum 2 miejsca parkingowe, na
każde 100 m 2 powierzchni użytkowej usług w granicach własnej działki.
- wokół ogrodzenia działki należy zastosować pas zieleni izolacyjnej,
-obowiązek zabezpieczenia na działce miejsc parkingowych dla pracowników
i interesantów, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zasady podziału na działki budowlane:
-wymiary każdej z działek muszą umożliwiać jej zagospodarowanie w sposób zgodny
z funkcja terenu i warunkami technicznymi,
-dla każdej działki budowlanej należy zapewnić dostęp do drogi publicznej.

4.2.

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, MIESZKANIOWO
USŁUGOWEJ, USŁUGOWEJ, ZAGRODOWEJ – istniejące i projektowane,

-

oznaczone na rysunku studium jednolitym kolorem brązowym to istniejące tereny
zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej i zagrodowej,
oznaczone na rysunku studium paskami brązowymi to projektowane tereny zabudowy
mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej i zagrodowej
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
-zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie ustalonego
przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-zabudowa usługowa może być realizowana jako wbudowana w budynek mieszkalny
albo wolnostojący obiekt budowlany,
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-gabaryty i charakter nowych obiektów, muszą stanowić kontynuację form
architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów realizowanych
bądź już zrealizowanych w sąsiedztwie,
-dla zabudowy mieszkaniowej należy zabezpieczyć minimum 2 miejsca parkingowe na
jeden budynek mieszkalny w granicach własnej działki
-dla zabudowy usługowej należy zabezpieczyć minimum 2 miejsca parkingowe, na
każde 100 m 2 powierzchni użytkowej usług w granicach własnej działki.
Parametry zabudowy:
-wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych,
-w budynkach mieszkalnych dachy wielospadowe lub dwuspadowe,
-powierzchnia zabudowy nie więcej niż 60% powierzchni działki, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się 100% powierzchni zabudowy,
-minimum 20% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie
czynną,
Zasady podziału na działki budowlane:
-działki budowlane przeznaczone pod zabudowę powinny mieć powierzchnię nie
mniejszą niż 700 m2,
- należy zapewnić dostęp do drogi publicznej.

4.3.

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I USŁUGOWĄ – istniejące i
projektowane,
oznaczone na rysunku studium jednolitym kolorem fioletowym to istniejące tereny
zabudowy produkcyjnej i usługowej,
oznaczone na rysunku studium paskami fioletowymi i czerwonymi to projektowane tereny
zabudowy produkcyjnej i usługowej.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
-wydzielenie działki budowlanej dla zabudowy musi umożliwiać właściwe
zagospodarowanie terenu,w szczególności dotyczy to:
a) dostępu do drogi publicznej,
b) dojść i dojazdów,
c) miejsc postojowych dla samochodów,
d) właściwego gromadzenia odpadów.
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-potrzeby parkingowe dla istniejącej lub projektowanej inwestycji należy
realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej w ilości wynoszącej minimum
2 miejsca parkingowe na każde 100 m 2 powierzchni produkcyjnej lub usługowej.
Szczegółowe

warunki,

zasady

i

standardy

kształtowania

zabudowy

oraz

zagospodarowania terenu:
-zabudowę należy lokalizować w odległości 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg
publicznych,
-minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej
(procent powierzchni działki) to 20%,
-maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 70 % powierzchni
działki.
Zasady podziału na działki budowlane:
- minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500 m2,
- należy zapewnić dostęp do drogi publicznej.

4.4. TERENY REKREACJI I USŁUG - oznaczone na rysunku studium przemiennymi
paskami czerwonymi i zielonymi
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
-zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie ustalonego
przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-gabaryty i charakter nowych obiektów, muszą stanowić kontynuację form
architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektów realizowanych
bądź już zrealizowanych w sąsiedztwie,
-dla zabudowy należy zabezpieczyć minimum 2 miejsca parkingowe, na każde 100 m 2
powierzchni użytkowej w granicach własnej działki.
Parametry zabudowy:
-wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji nadziemnych,
-w budynkach mieszkalnych dachy wielospadowe lub dwuspadowe,
-powierzchnia zabudowy nie więcej niż 30% powierzchni działki,
-minimum 60% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie
czynną,
Zasady podziału na działki budowlane:
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-działki budowlane przeznaczone pod zabudowę powinny mieć powierzchnię nie
mniejszą niż 1500 m2,
- należy zapewnić dostęp do drogi publicznej.

4.5.

ZASADY OCHRONY PRZED HAŁASEM.

Ustala się obowiązek ochrony przed hałasem poprzez:
-określenie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów podlegających ochronie
akustycznej,
-stosowanie rozwiązań technicznych niwelujących hałas tj.: elewacje tłumiące hałas,
szczelne przegrody budowlane, okna dźwiękoszczelne, wentylacje i klimatyzacje
w budynkach usytuowanych bezpośrednio przy liniach zabudowy wzdłuż dróg
o znacznym natężeniu ruchu w przypadku ponadnormatywnego hałasu,
-ograniczenie uciążliwości hałasowej do granic nieruchomości, na której prowadzona
jest działalność związana z emisją hałasu.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Rodzaj terenu

a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
czasowym pobytem
dzieci lub młodzieży
c. Tereny domów opieki
społecznej
d. Tereny szpitali
w miastach
a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b. Tereny zabudowy
zagrodowej
c. Tereny rekreacyjnowypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Pozostałe obiekty i działalność będąca
Drogi lub linie kolejowe
źródłem hałasu
Laeq D
LAeq N
LAeq N
LAeq D
Przedział
Przedział
Przedział czasu
przedział czasu
czasu
czasu
odniesienia równy 1
odniesienia równy 8
odniesienia
odniesienia
najmniej
najmniej korzystnym
równy
równy
korzystnej godz.
godz.
16h
8h
nocy

61

56

50

40

65

56

55

45
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usługowe
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku.

5.

OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO
ZASOBÓW
W obrębie użytków ekologicznych i w kompleksach łąk i torfowisk obowiązuje zakaz:
-dokonywania zmian w stosunkach wodnych, niszczących potencjał ekologiczny
siedlisk,
-niszczenie zadrzewień i zakrzewień,
-prowadzenie nowych linii elektroenergetycznych powyżej 110 KV.
Na terenie w/w obszarów nakazuje się:
-hamowanie procesów degradacji oraz ochrony podstawowych komponentów
środowiska m.in. poprzez ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeń,
-propagowanie, popieranie i inicjowanie rolnictwa ekologicznego,
-promowanie wszelkich form turystyki.
Szczególnej ochronie podlegają partie lasów z cennym drzewostanem, mokradła
i torfowiska, sprzyjające rozwojowi różnorodnej roślinności bagiennej i łąkowej,
znajdujące się często na glebach pochodzenia organicznego. Zagospodarowanie takich
obszarów powinno zapewniać stan względnej równowagi ekologicznej istniejących
systemów przyrodniczych oraz zapewniać ich ciągłość.

5.1.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
5.1.1. W zakresie terenów zielonych ustala się:
-ochronę istniejących lasów pełniących funkcje regulatora stosunków wodnych
(duża zdolność alimentacyjna) i klimatycznych,
-zachowanie ciągów ekologicznych (korytarzy ekologicznych) cieków wodnych
jako lokalnego systemu powiązań przyrodniczych, zapewniających równowagę
w środowisku, pozostawiając jednocześnie otwarte doliny cieków, które spełniają
rolę naturalnych dróg przewietrzania gminy,
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-zachowanie zieleni parkowej i publicznej – urządzonej, pełniącej wielofunkcyjną
rolę krajoznawczą, estetyczną, ochronną, izolacyjną, społeczną,
-wzbogacenie ekosystemów zieleni gminnej poprzez:- uzupełnianie zadrzewień
wielopiętrowych, pasmowych, kępowych oraz punktowych o charakterze
krajobrazowym, ochronnym, izolacyjnym, estetyczno-komunikacyjnym oraz
wodno – glebo – wiatrochronnym na terenie całej gminy,
-wprowadzanie zieleni krajobrazowo-izolacyjnej w obszarach mieszkalnych,
działalności gospodarczej, rolniczych i niebudowlanych oraz wzdłuż infrastruktury.
5.1.2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych ustala się:
-ochronę i zachowanie oczek wodnych, torfowisk jako naturalnych zbiorników
retencjonowania wody.
5.1.3.W zakresie istniejących uciążliwości i przeobrażeń środowiska przyrodniczego
gminy ustala się:
-restrukturyzacja gospodarki cieplnej w sektorze komunalno – bytowym,
-zwiększenie zieleni niskiej i wysokiej, pełniącej rolę naturalnych ekranów
akustycznych,
-eliminowanie z ruchu pojazdów w złym stanie technicznym powodujących
nadmierny hałas,
-poprawienie nawierzchni dróg.

5.1.4.W zakresie ochrony przed powodzią i przed suszą ustala się:
-udrożnienie rowów melioracyjnych poprzez ich remonty i odbudowę,
-sporządzenie ewidencji wszystkich rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz
uregulowanie ich stanu prawnego.
5.1.5. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
w nowo projektowanych i modernizowanych budynkach należy zastępować indywidualne
systemy grzewcze oparte na spalaniu węgla, mogące powodować wzrost emisji
zanieczyszczeń, źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa o niskich wskaźnikach
emisyjnych, jak np.: paliwa płynne, gazowe lub stałe z wyłączeniem paliw węglowych
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oraz alternatywne źródła energii (słoneczna, geotermalna). Zakazuje się spalania odpadów
w piecach, które może powodować emisje substancji toksycznych.

6.

OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO
ZASOBÓW OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW.
Zasady ochrona dziedzictwa kulturowego.
Założenia sakralne-podlegają ochronie w granicach założeń oraz ich najbliższym otoczeniu
- 50-100 m wokół granic, zależnie od możliwości. Należy uwzględnić znaczenie widoku
na zabytek.
W obrębie stref ochrony konserwatorskiej obowiązuje:
a/ historyczna parcelacja (zgodnie z zasadą niepodzielności zespołów),
b/ zachowanie zabytkowej zabudowy,
c/ zachowanie zabytkowej zieleni,
d/ podporządkowanie nowych obiektów układowi zabytkowemu w zakresie:
lokalizacji, skali i formy architektonicznej,
e/ użytkowanie nie kolidujące z historyczną funkcją obiektu.
Cmentarze -ochrona obowiązuje w granicach cmentarza oraz jego najbliższym otoczeniu.
Dla cmentarzy czynnych szerokość zewnętrznej strefy ochronnej równa jest szerokości
strefy ochrony sanitarnej. Dla nieczynnych cmentarzy ewangelickich należy przyjąć
zewnętrzną strefę ochronną o szerokości ok. 10 m wokół granic.
W granicach cmentarza obowiązuje zachowanie:
a/ historycznej parcelacji,
b/ historycznego rozplanowania,
c/ zabytkowej sztuki sepulkralnej i ogrodzenia,
d/ zabytkowej zieleni.
Ustal się zakaz zabudowy w obszarze zewnętrznej strefy ochronnych cmentarzy
Obiekty budowlane - mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe i kapliczki.
Ochrona obejmuje obiekt wraz z jego najbliższym otoczeniem. Postuluję
zachowanie

zabytkowej

formy

architektonicznej

oraz

podporządkowanie

niezbędnych zmian budynkowi istniejącemu w zakresie skali i formy.
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Wszelkie zmiany planowane w obiektach i na obszarach objętych ochroną konserwatorską
oraz ich najbliższym otoczeniu (m.in. prace budowlane, pielęgnacja zieleni, prace ziemne,
zmiany sposobu użytkowania, podziały geodezyjne) wymagają uzyskania pozwolenia
odpowiednich służb konserwatorskich.

Archeologia.
Na

rysunku

studium

wyznaczono

granice

stref

ochrony

konserwatorskiej

zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.
Na terenie wyznaczonych stref w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy
przeprowadzić badania archeologiczne, na które należy uzyskać pozwolenie służb
konserwatorskich.

7.

KIERUNKI
ROZWOJU
SYSTEMÓW
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

KOMUNIKACJI

7.1. DROGI.
W studium przyjęto, iż podstawowym środkiem przemieszczania w gminie będą
kołowe środki transportu. Oznacza to takie konstruowanie układu komunikacyjnego, aby
sprostał on złożonym wymogom motoryzacji i zapewnił właściwy standard obsługi
komunikacyjnej gminy, w związku z powyższym projektuje się obejście miejscowości
Malanów poprzez poprowadzenie obwodnicy w północnej części wsi, o parametrach
technicznych takich jak dla drogi wojewódzkiej DW 470 relacji Kościelec – Marulew –
Turek – Malanów – Ceków – Kalisz. Gmina posiada 284 km dróg.
W układzie drogowym Gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia:
- droga wojewódzka

– 9,3 km,

- drogi powiatowe

– 32,6 km,

- drogi gminne

– 242 km.

Drogi powiatowe:
-Grąbków, Kolnica, Józefina, Leśnictwo, Siedliska, Kowale Pańskie - klasa
techniczna drogi – VI,
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- Miłaczew, Miłaczewek, Młyny Miłaczewskie, Młodzianów - klasa techniczna
drogi – VI,
- Malanów, Miłaczew, Skarżyn, Marcjanów, Żdzary - klasa techniczna drogi – V,
- Czachulec Stary, Młodzianów, Dziewiątka, Kowale Pańskie - klasa techniczna
drogi – VI,
- Skarżyn, Przespolew, Ceków,
- Malanów, Rachowa, Poroże,Przespolew,
- Kotwasice, Malanów,
- Grzymiszew, Piętno, Dziadowice,
- Wrząca, Piętno, Bibianna,
- Smaszew, Dzierzbie.

Drogi gminne
Sieć dróg gminnych stanowi uzupełnienie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych
przeznaczonych do obsługi gminy: Gmina pokrywa koszty utrzymania dróg gminnych, ale
niejednokrotnie wspomaga realizację inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Trasy rowerowe
Na terenie gminy nie wskazuje się lokalizacji ścieżek rowerowych. W pasach drogowych
dróg powiatowych należy przewidzieć pobocze umożliwiające bezpieczne poruszanie się
rowerzystom i pieszym. Na drogach gminnych ruch rowerowy może być pozostawiony
jako nie oddzielony od samochodowego.

7.7.1. Zasady zagospodarowania w obrębie pasów drogowych dróg publicznych oraz
zasady lokalizacji nowej zabudowy wzdłuż dróg.
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Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia DW i terenach bezpośrednio przyległych
do pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 470 relacji Kościelec – Marulew – Turek –
Malanów – Ceków – Kalisz należy:
-utrzymać istniejące granice pasa drogowego oraz przyjmować parametry techniczne
właściwe dla dróg klasy technicznej głównej G. Zwiększa to wymogi dotyczące
zjazdów i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmiana granic pasa drogowego
będzie następowała zgodnie z potrzebami rozbudowy drogi,
-pozostawić w terenie zabudowanym obszar wolny od zabudowy kubaturowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej w odległości co najmniej 8 m, licząc odległość od zewnętrznej
krawędzi jezdni, przyjmując docelową szerokość pasa ruch (jezdni) 7,00m,
-utrzymać istniejącą zabudowę w terenie zabudowanym w odległości mniejszej niż 8 m
od zewnętrznej krawędzi jezdni, z dopuszczeniem jej rozbudowy, remontu i zmiany
sposobu użytkowania, w ramach istniejących linii zabudowy,
-pozostawić poza terenem zabudowanym obszar wolny od zabudowy kubaturowej
wzdłuż drogi wojewódzkiej w odległości co najmniej 20 m, licząc odległość od
zewnętrznej krawędzi jezdni, przyjmując docelową szerokość pasa ruch (jezdni)
7,00m,
-utrzymać istniejącą zabudowę poza terenem zabudowanym w odległości mniejszej niż
20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, z dopuszczeniem jej rozbudowy, remontu
i zmiany sposobu użytkowania, w ramach istniejących linii zabudowy.
-ustala się zakaz lokalizacji parkingów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej,
-sposób podziału działek nie powinny generować bezpośrednich, nowych zjazdów na
drogę,
-nowe zjazdy realizować po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia z zarządzającym
drogą,
-przewidywać lokalizację infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem
dróg (jak np.: kanalizacja sanitarna, siec wodociągowa, energetyczna, gazowa itp.)
poza pasem drogowym. W szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalizacje
infrastruktury w pasie drogowym, poza jezdnią, a w obrębie jezdni wyłącznie celem
przejść poprzecznych.
Utrzymuje się drogi powiatowe oznaczone symbolem przeznaczenia DP w klasie
technicznej Z.
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Utrzymuje się drogi gminne w istniejących szerokościach pasów drogowych.

Lokalizacja nowej zabudowy:
-dla drogi wojewódzkiej nr 470 relacji Kościelec – Marulew – Turek – Malanów –
Ceków – Kalisz:
- -nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji usługowej wynosi 50 m od linii
rozgraniczającej z droga wojewódzką,
- nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji mieszkaniowej wynosi 100 m od linii
rozgraniczającej z droga wojewódzką,
-obsługa komunikacyjna projektowanych terenów produkcyjnych i usługowych
odbywać się będzie poprzez istniejące zjazdy z drogi wojewódzkiej i projektowane
drogi równoległe do drogi wojewódzkiej klasy drogi lokalnej lub dojazdowej,
a następnie poprzez drogi dojazdowe wewnętrzne lub publiczne.
-dla dróg powiatowych:
-nieprzekraczalna linia zabudowy w terenie zabudowanym wynosi 8,0 m od linii
rozgraniczającej z drogą powiatową,
- nieprzekraczalna linia zabudowy poza terenem zabudowanym wynosi 20 m od
linii rozgraniczającej z drogą powiatową,
-dla dróg gminnych:
-nieprzekraczalna linia zabudowy w terenie zabudowanym wynosi 6,0 m od linii
rozgraniczającej z drogą powiatową,
- nieprzekraczalna linia zabudowy poza terenem zabudowanym wynosi 15 m od
linii rozgraniczającej z drogą powiatową.

7.2. SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
7.2.1. Zaopatrzenie w wodę.
Gmina jest w pełni zwodociągowania - prawie wszystkie gospodarstwa wyraziły chęć na
podłączenie do sieci
Gmina korzysta z 4 ujęć wody: Kotwasice, Miłaczew, Malanów i Czachulec Stary.
Przewiduje się zachowanie i modernizację istniejących na terenie gminy ujęć wody
i budowę nowych studni. jako awaryjnych źródeł wody dla ludności w sytuacjach
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zagrożeń, z obowiązkiem okresowej kontroli jakości ich wód przez właściwe organy
Inspekcji Sanitarnej. Ustala się potrzebę dalszej rozbudowy sieci wodociągowej
w dostosowaniu do potrzeb rozwojowych, w układach zamkniętych, pierścieniowych,
pozwalających na wielokierunkowe zasilanie istniejących i planowanych rejonów
urbanizacji. Standard wyposażenia powinie zapewniać możliwość korzystania z sieci
wodociągowej dla mieszkańców i usług w 100% oraz z ograniczeniami dla przemysłu.
Wodochłonne zakłady produkcyjne mogą korzystać z własnych ujęć wody.
Istniejąca sieć wodociągowa winna podlegać modernizacji. Prace modernizacyjne
powinny

uwzględniać

nadzwyczajnych

dostosowanie

zagrożeń

oraz

sieci

wymianę

do

funkcjonowania

elementów

sieci

w

sytuacjach

zdekapitalizowanych,

zagrażających standardom jakościowym dostarczanej wody.

7.2.2. Kanalizacja sanitarna.
Od 1998 roku Gmina Malanów posiada biologiczno – chemiczną oczyszczalnię ścieków
typu „lemna” o przepustowości 320 m3 na dobę, oczyszczającą ścieki doprowadzane siecią
kanalizacyjną. Nieczystości z szamb przydomowych mogą być wywożone przez firmy do
tego upoważnione. Zakłada się rozbudowę i budowę sieci kanałów sanitarnych. Wskazuje
się zachowanie i modernizację istniejących elementów infrastruktury sanitarnej
i oczyszczalni ścieków oraz ich rozbudowę. W pierwszej kolejności system kanalizacji
sanitarnej jest realizowany w miejscowości Malanów, a następnie na obszarach wiejskich
silnie zurbanizowanych i planowanych do urbanizacji (Kotwasice, Dziadowice, Grąbków,
Żdżenice, Feliksów).
Na obszarach poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej dopuszczalne jest stosowanie szczelnych
zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków.
Wskazuje się konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej
w zakładach przemysłowych poprzez:
-

rezygnację z wodochłonnych technologii przemysłowych,

-

korzystanie z zamkniętych obiegów wody.

7.2.3. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
Zakłada się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg do rowów
przydrożnych, i tak:
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-wody z placów i

parkingów po odpowiednim podczyszczeniu zgodnie

z obowiązującymi przepisami mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych,
-należy dążenie do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach
działce.
W terenach zurbanizowanych należy wprowadzić rozwiązania służące retencjonowaniu
wód na działce.
Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów
zurbanizowanych:
-odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w miejscowości Malanów
docelowo poprzez gminną sieć kanalizacji deszczowej,
-na

terenach nie wyposażonych w kanalizację deszczową dopuszcza się

odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do ziemi i wód powierzchniowych,
przy zapewnieniu dopuszczalnego poziomu ich zanieczyszczeń określonego w
przepisach odrębnych,.
-dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych
dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki,
-na terenach produkcyjnych, składów, magazynów i parkingów o nawierzchni
utwardzonej, należy zapewnić na terenie własnym usuwanie z wód opadowych
i roztopowych substancji ropopochodnych i zawiesin, do poziomu określonego
w przepisach odrębnych oraz zagospodarowanie tych wód przez odprowadzenie do
kanalizacji deszczowej lub do ziemi i wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami
odrębnymi.

7.2.4. Gospodarka odpadami.
Gmina Malanów przystąpiła do Związku Komunalnego "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
w Kaliszu. W dniu 29 września 2006 roku, został oddany do użytku Zakład Utylizacji
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, którego inwestorem jest Związek
Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” skupiający 19 samorządów
z województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Kompleksowy system selektywnej zbiórki
odpadów objął ponad 300 tys. mieszkańców. Zakład „Orli Staw” przystosowany jest do
przerobu około 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu wspólnie
z przedsiębiorstwami

odbierającymi

odpady

komunalne

oraz

administratorami
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i zarządcami domów wprowadził selektywny sposób zbiórki odpadów w podziale na
„suche” i „mokre”.
W związku z powyższym ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
-

transport odpadów komunalnych z obszaru gminy w sposób zorganizowany,

-

magazynowanie i transport pozostałych odpadów - zgodnie z przepisami
odrębnymi,

-

transport odpadów komunalnych przez zakład będący gminną jednostką
organizacyjną lub przez przedsiębiorcę posiadającego koncesję na prowadzenie
działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych,

-

nakazuje

się

stworzenia

dla

każdej

działki

budowlanej

warunków

do

magazynowania odpadów i obowiązek wyposażenia działek budowlanych
w miejsca umożliwiające segregację odpadów,
-

dopuszcza się zagospodarowanie w granicach działki budowlanej mas ziemnych
przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji lub ich usunięcie na
wyznaczone tereny składowania pod warunkiem, że ich zastosowanie nie
spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi.

7.2.5. Elektroenergetyka.
W miarę rozwoju terenów przeznaczonych w studium jako tereny koncentracji zabudowy
niskiej intensywności, zabudowy zagrodowej i usług, aktywizacji gospodarczej, należy
przewidzieć budowę stacji transformatorowych w miejscach skomasowanego poboru
energii elektrycznej, na terenach komunalnych.
Dla terenów na których wystąpi znaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną należy
budować stacje transformatorowe z sieciami zasilającymi średniego napięcia, stosownie do
potrzeb, zachowując wolne od zabudowy i zieleni wysokiej pasy technologiczne określone
w normie PN-E-05100-1, uwzględniające możliwość wystąpienia ponadnormatywnego
pola elektromagnetycznego.
Dla projektowanej zabudowy, zarówno w okresie budowy jak i docelowej lokalizacji,
należy zachować przewidzianą w przepisach strefę ochronną od linii energetycznych (od
rzutu poziomego skrajnego przewodu):
-

110 kV - 15 m,

-

30, 15 kV - 5 m,
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-

od linii niskiego napięcia odległość powinna wynosić 2 m od skrajnego przewodu.

W wyżej wymiennych strefach zakazuje się lokalizacji budynków i budowli oraz zieleni
wysokiej.
Stosownie do potrzeb należy rozważyć modernizację, przełożenie i budowę elementów
infrastruktury elektroenergetycznej sieci W.N. i Ś.N..
Stałej pracy wymaga wymiana i uzupełnienie oświetlenia we wszystkich miejscowościach
gminy.

7.2.6. Energetyka gazowa.
Aktualnie wsie Gminy Malanów nie posiadają sieci gazowej, a mieszkańcy użytkują m.in.
gaz płynny (butlowy).
Opracowana w czerwcu 1992 roku koncepcja programowa gazyfikacji Gminy, zakłada
budowę sieci gazowej w następujących wsiach: Malanów, Miłaczewek, Targówka,
Czachulec Stary, Miłaczewskie Młyny, Grąbków, Miłaczew, Celestyny, Żdżenice,
Zygmuntówek, Dziadowice-Folwark, Skarżyn Kolonia, Poroże, Rachowa, Feliksów,
Kotwasice, Dziadowice i Bibianna. Lokalizacja sieci rozdzielczej gazu do ustalenia
w koncepcji budowy sieci i na etapie planów miejscowych. Parametry sieci winny
zapewniać możliwość wykorzystania gazu sieciowego do celów grzewczych.
Ustala się strefy kontrolowane tj. pas którego linia środkowa pokrywa się z osią
gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmuje się transportem gazu
(operator sieci przesyłowej) podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności
mogącej spowodować uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jego trwałość
i prawidłowe użytkowanie, i tak:
- dla gazociągu DN400 relacji

Odolanów – Adamów (rok budowy-1971)

o maksymalnym ciśnieniu nominalnym (parametr stosowany obecnie: maksymalne
ciśnienie robocze) powyżej 2,5MPa, - obowiązuje strefa kontrolowana zmniejszona
o maksymalnym zasięgu 32,5 m ( tj.16,25 m na stronę gazociągu),
- dla gazociągu DN500 relacji Odolanów – Adamów (rok budowy-1977)
o maksymalnym ciśnieniu nominalnym (parametr stosowany obecnie maksymalne
ciśnienie robocze) powyżej 2,5MPa, - obowiązuje strefa kontrolowana zmniejszona
o maksymalnym zasięgu 76,0 m ( tj.38 m na stronę gazociągu),
- dla gazociągu DN100 odboczka Malanów (rok budowy-2006) o maksymalnym
ciśnieniu nominalnym (parametr stosowany obecnie: maksymalne ciśnienie
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robocze) powyżej 1,6 MPa - strefa kontrolowana wynosi 4,0 m (tj. 2 m na stronę od
jego osi),
- dla gazociągu DN700 relacji Gustorzyn- Odolanów (rok budowy-2014)
o maksymalnym ciśnieniu nominalnym (parametr stosowany obecnie: maksymalne
ciśnienie robocze) powyżej 1,6 MPa - strefa kontrolowana wynosi 12,0 m (tj. 6 m
na stronę od jego osi).
W strefach kontrolowanych:
- w określonych przepisami odległościach nie należy wznosić wybranych obiektów
budowlanych i terenowych, urządzać stałych składów i magazynów, podejmować
działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania,
- nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m licząc od osi gazociągu
do pni drzew. Minimalna odległość krawędzi jezdni drogi gminnej od istniejących
gazociągów wynosi 6m. W przypadku innych kategorii dróg obowiązują odległości
wynikające z ustawy o drogach.
Dopuszcza się skrzyżowanie gazociągu z drogami i innymi inwestycjami liniowymi jednak
wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym
uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.
Minimalny kąt skrzyżowania z drogą gminną powinien wynosić 30 stopni. Minimalny kąt
skrzyżowania gazociągu z drogami wyższej kategorii niż droga gminna powinien wynosić
60 stopni. Zaleca się aby kąt skrzyżowania gazociągu z każdą drogą był zbliżony do 90
stopni.
7.2.7. Odnawialne źródła energii.
W granicach gminy przewidziano możliwość lokalizacji odnawialnych źródeł energii
o mocy powyżej 100 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.
Odnawialne źródła energii o mocy powyżej 100 kW z wyłączeniem elektrowni wiatrowych
należy lokalizować wraz z ich strefami ochronnymi tylko w wyznaczonym obszarze
zgodnym z załącznikiem graficznym tj. w obszarze Kotwasice – Dziadowice
z zachowaniem przepisów szczególnych.
7.2.8. Sieć teleradiowa.
Zachowuje się istniejący obiekt radiokomunikacyjny SLR Dziadowice.
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Zachowuje się strefę ograniczenia wysokości zabudowy powyżej 40,0 m ponad istniejący
poziom terenu o promieniu 0,5 km od obiektu Radiowo – Telewizyjnego Dziadowice.
Dla pasów komunikacji radiowej określa się szerokość pasów ochronnych do 50 m w obie
strony od osi łączącej stacje.
7.2.9. Łączność bezprzewodowa.
Zakłada się :


pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych,



nieskrępowany rozwój sieci teleinformatycznych,



lokalizacja nowych masztów telefonii komórkowej poza obszarami K (ochrony
krajobrazu), Ek (ciągi ekologiczne) oraz poza terenami przeznaczonymi dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i w odległości od nich nie mniejszej niż 200 m.

Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej, rozwoju społeczeństwa informatycznego
wskazuje się :


urządzenie ogólnodostępnych kawiarenek internetowych,



rozwój sieci bezprzewodowych - budowa systemu nieodpłatnego dostępu do
internetu- np. za pomocą sieci Hot spot-ów.

Uwaga !
Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
to wszystkie obszaru oznaczone na rysunku studium kolorem czerwonym i posiadające
ustalone zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zgodne z pkt 4.1 zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów – kierunki.

Zgodnie

z

ustaleniami

planu

zagospodarowania

Województwa

Wielkopolskiego,

w granicach gminy Malanów nie wyznacza się obszarów, na których będą rozmieszczone
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
W granicach gminy Malanów nie wyznacza się obszarów, dla których obowiązkowe jest
sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów
odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
a także przestrzeni publicznej.
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8.

OBSZARY DLA KTÓRYCH GMINA JEST W TRAKCIE
SPORZĄDZANIA
MIEJSCOWYCH
PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY
WYMAGAJACE
ZMIANY
PRZEZNACZENIA
GRUNTÓW
ROLNYCH I LESNYCH NA CELE NIROLNE I NIELEŚNE.
Dziewięć obszary gminy objętych uchwałami o przystąpieniu do opracowania
miejscowych planów i nie zakończonych uchwałami uchwalającymi:
-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości
Malanów w granicach ulic Nowej i Północnej-uchwała Nr XLIII/281/2010 RADY GMINY
W MALANOWIE z dnia 28.09.2010 r. w sprawie przystąpienia.

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości
Kotwasice w granicy drogi Kotwasice – Zygmuntówek-uchwała Nr XI/79/2011 RADY
GMINY W MALANOWIE z dnia 03.11.2011r. w sprawie przystąpienia.
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-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w obrębie
miejscowości Malanów, Grąbków i Żdżenice- uchwała Nr XXII/139/2012 RADY GMINY
W MALANOWIE z dnia 10.10.2012 r w sprawie przystąpienia.

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w rejonie ulic
Łąkowej i Południowej-uchwała Nr XXXIX/254/2014 RADY GMINY W MALANOWIE
z dnia 20.05.2014 r. w sprawie przystąpienia.
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-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości
Grąbków-uchwała Nr V/287/2014 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia 06.11.2014 r.
w sprawie przystąpienia.
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- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości
Celestyny- uchwała Nr VI/24/2015 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia 09.02.2015 r.
w sprawie przystąpienia.

-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości
Młyny Miłaczewskie - uchwała Nr VI/23/2015 RADY GMINY W MALANOWIE z dnia
09.02.2015 r. w sprawie przystąpienia.
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-Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w rejonie ulic
Stawiszyńskiej, Szerokiej i Wąskiej - uchwała Nr VII/29/2015 RADY GMINY
W MALANOWIE z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przystąpienia.

9.

KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA
I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ.

ROLNICZEJ

9.1.KIERUNKI

I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ.
Dla obszarów nizinnych nakazuje się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania
w formie ekstensywnej gospodarki łąkowo – pastwiskowej celem zachowania naturalnych
ciągów i korytarzy ekologicznych oraz celem zachowania różnorodności biologicznej, dla
terenów o atrakcyjnych walorach przyrodniczo – krajobrazowych, leśno – łąkowych oraz
rolnych o najsłabszych glebach, wskazane jest zalesianie, przy przygotowaniu
i wykonywaniu robót melioracyjnych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki
wodne, należy stosować środki zapewniające utrzymanie w glebie stosunków wodnych
niezbędnych do zachowania równowagi przyrodniczej.

9.2.

KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA LEŚNEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ.
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Istotnym zapisem, ze względu na troskę, jaką należy objąć zasoby wodne gminy, jest
rozwijanie wodochronnej roli lasów i kształtowanie stosunków wodnych. Pozytywny efekt
odniosą działania postulowane w obrębie stref ekotonowych. Negatywne zjawiska
zachodzące na granicy lasów z innym użytkowaniem ziemi mają być niwelowane, na
skutek wprowadzania zalesień na gruntach nieprzydatnych do produkcji rolniczej
i nieużytkowanych rolniczo. W związku z powyższym do zalesienia można przeznaczyć
grunty spełniające warunki wynikające z przepisów szczególnych, m.in.:
-

obszar przeznaczony do zalesienia jest gruntem klasy VI ,

-

klasy bonitacyjne V do zalesienia częściowo, tj. stanowiące śródleśne enklawy
i półenklawy o powierzchni do 2 ha w jednym konturze lub o szerokości między
brzegami lasu do 150 m, jeżeli odległość tych gruntów do obecnych lub
perspektywicznych siedlisk gospodarstw rolnych wynosi ponad 5 km, a ich
nachylenie przekracza 12 0 oraz inne w uzasadnionych lokalnie przypadkach,

-

klasy bonitacyjne IVa i IVb do zalesienia w przypadkach sporadycznych, tj
enklawy i półenklawy o powierzchni do 0,5 ha lub o szerokości do 50 m,
szczególnie z utrudnionym dojazdem, małe powierzchnie nieregularnych wcięć
w głąb lasu ( do 0,1 ha ) oraz grunty o nachyleniu powyżej 200,

-

grunty klas I – III mogą być zalesiane jedynie w wyjątkowo w przypadkach bardzo
małych wydłużonych półenklaw i enklaw, położonych w szachownicy z gruntami
leśnymi o szerokości między lasami do 30 m oraz grunty o nachyleniu powyżej 25 ,

-

obszar przeznaczony do zalesienia położony jest na stoku o średnim nachyleniu
powyżej 15 %,

-

obszar przeznaczony do zalesienia jest gruntem okresowo zalewanym,

-

obszar przeznaczony do zalesienia jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu
ustawy o ochronie gruntów rolnych,

-

inne grunty i nieużytki nadające się do zalesienia, bądź mogące stanowić
uzupełniający składnik ekosystemu leśnego a w szczególności:


grunty zagrożone silnie erozją,



grunty położone wzdłuż brzegów cieków,



lotne piaski i wydmy piaszczyste,



strome stoki, zbocza urwiska i zapadliska.

Z zalesień należy wykluczyć następujące kategorie użytkowania ziemi:
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- grunty rolne i śródpolne nieużytki zaliczane do siedlisk priorytetowych
w programie rolno – środowiskowym (np. bagna, mszary, torfowiska, oczka
wodne, trzcinowiska i inne),
- miejsca cenne z historycznego i archeologicznego punktu widzenia.
W zakresie gospodarki leśnej i zadrzewieniowej należy:
- dążyć do wyrównania granic kompleksów leśnych poprzez zalesianie gruntów
nieprzydatnych do produkcji rolnej,
- prowadzenie prac zadrzewieniowych w sposób kompleksowy z uwzględnieniem
przede wszystkim ich funkcji biologicznych, estetycznych i społecznych.

Uwaga !
W granicach gminy Malanów nie określa się obszarów, szczególnego zagrożenia powodzą
oraz osuwania się mas ziemnych, obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny, obszarów wymagających, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji, obszarów
zdegradowanych, granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych oraz obszarów
funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym.
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