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1.

PODSTAWOWE DANE O GMINIE
Powierzchnia gminy

- 107,223310 km 2 ( 10 722,3310 ha)
Źródło Starostwo Powiatowe w Turku 2016 r.

Liczba ludności

- 6 555 osób ( 31.12.2015 r.)

Liczba sołectw

- 17
L.p.

Nazwa sołectwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bibianna
Celestyny
Dziadowice
Dziadowice - Folwark
Feliksów
Grąbków
Kotwasice
Malanów
Miłaczew
Miłaczew Kolonia
Miłaczewek
Poroże
Rachowa
Skarżyn - Kolonia
Czachulec Stary
Targówka
Żdżenice

Siedziba gminy
Lasy i grunty leśne

- Malanów
- 3 145 ha (29,33 %)
Źródło: Starostwo Powiatowe w Turku 2016 r.

1.1.

Położenie gminy
Gmina Malanów położona jest w południowo - wschodniej części województwa
wielkopolskiego i w południowo - zachodniej części powiatu tureckiego.
Gmina Malanów graniczy :
- od północy
- od wschodu
- od południowego - wschodu
- od północnego – zachodu
- od zachodu

- z gminą Tuliszków,
- z gminą Turek,
- z gminą Kawęczyn,
- z gminą Mycielin (powiat kaliski),
- z gminą Ceków Kolonia (powiat kaliski).

3

2.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA,
ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ,
WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ
WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.

2.1.

Rzeźba terenu.
Rzeźba terenu gminy Malanów jest zróżnicowana, a w ukształtowaniu powierzchni
terenu gminy wyróżnić można trzy zasadnicze obszary: Równinę Turecko –
Liskowską, Kotliną Malanowską oraz Wał Malanowski. Różnica wysokości pomiędzy
najniżej położonym punktem w Kotlinie Malanowskiej (około 112,3 m npm),
a najwyższym (około 191,2 m npm ) w obrębie Wału Malanowskiego wynosi 78,9 m.
Deniwelacje między poszczególnymi formami morfologicznymi, a także w ich obrębie
są znacznie mniejsze. Największa (około 25 m) występuje w obrębie Kotliny
Malanowskiej. Natomiast spadki terenu są największe (8 – 15%) na nielicznych
stokach Wału Malanowskiego oraz w obrębie pól wydmowych o nieregularnych
kształtach (5-25%).

2.2.

Morfologia.
W obrębie gminy można wyróżnić 3 zasadnicze jednostki morfologiczne:
1. KOTLINA MALANOWSKA
2. WAŁ MALANOWSKI
3. RÓWNINA TURECKO – LISKOWSKA

Kotlina Malanowska - zajmuje fragment zachodni i południowo – zachodni gminy.
Jest to prawie płaska równina sandrowa wznosząca się stopniowo ku południowi,
o przeważającym nachyleniu 1-5 %. Zalega ona na wysokości od 114m n.p.m. na
północ do 135m n.p.m. na południu w okolicy miejscowości Poroże Stare. Kotlinę
tworzą późnopleistoceńskie i holoceńskie formy erozyjne i denudacyjne takie jak:
dolinki i młode wcięcia erozyjne oraz dna dolin rzecznych. Większa część Kotliny
Malanowskiej jest zabagniona i zatorfiona. Na jej powierzchni wznoszą się liczne
wydmy zbudowane z piasków drobno i średnioziarnistych.
Wał Malanowski – tworzy wyraźną wypukłość terenu o przebiegu NNW –
SSE.(azymut 337,50 - azymut 1580).Od osi Wału, którą wyznaczają jego kulminacje,
teren opada w kierunku zachodnim i wschodnim. Wał Malanowski to typowe wzgórze
moreny czołowej, spiętrzone glacitektonicznie. Wał ostańcowy zbudowany z utworów
starszego pleistocenu o płaskiej wierzchowinie i łagodnych długich stokach. Stoki
charakteryzują się spadkami w granicach 3–5%, lokalnie 5-8% , sporadycznie 8-15%.
Wał łącznie ze strefą przykrawędziową przeobrażony został peryglacjalnie.
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Równina Turecko – Liskowska – wchodzi niedużym fragmentem na teren gminy od
strony północno – wschodniej. Na jej powierzchni występują liczne podmokłe
obniżenia, często zatorfione. Teren równiny budują piaski drobnoziarniste lub bardzo
drobnoziarniste. Równinę urozmaicają wydmy o regularnych i nieregularnych
kształtach. Oprócz wyżej wymienionych głównych jednostek morfologicznych na
obszarze gminy występują również pagórki i wzgórza kemowe, przeobrażone
peryglacjalnie o spadkach 3-25%, późnoplejstoceńskie i holoceńskie formy eoliczne
takie jak:
-wydmy o regularnych kształtach i o wysokościach względnych 4–30 m oraz
o spadkach 4–25 %,
-pola wydmowe z wydmami o nieregularnych kształtach i drobnym rytmie,
utrwalonymi, o wysokościach względnych około 4-6 m i spadkach 5-25%.

2.3.

Budowa geologiczna.
Według podziału Polski na jednostki geologiczne –W. Pożarskiego – obszar gminy
Malanów wchodzi w skład Synklinorium Szczecińsko – Łódzko – Miechowskiego.
Synklinorium Mogileńsko – Łódzkie w obrębie którego leży gmina Malanów jest od
Synklinorium Szczecińskiego oddzielone Elewacją Obornicką, a od Synklinorium
Miechowskiego – Elewacją Radoskowską. Granicę między omawianą jednostką,
a Antyklinorium Kujawskim i Monokliną Przesudecką prowadzi się wzdłuż wychodni
jurajskich, dolnokredowych, na powierzchni podkenozoicznej. Synklinorium
Mogielińsko – Łódzkie jest niesymetrycznym obniżeniem pofałdowanym na całej
długości. Odcinek Mogielińsko – Łódzki jest niesymetryczną synkliną, w obrębie
której wyróżnić można szereg struktur drugiego rzędu, takich jak: antykliny, synkliny
i wysady solne. W przeważającej części struktury te nie są wynikiem ruchów
orogenetycznych, lecz powstały dzięki tworzeniu się wysadów solnych.
Synklinorium wyścielone jest osadami permsko – mezozoicznymi. Podłoże
podpermskie nie zostało stwierdzone. Przypuszcza się, że utwory starszego permu
występują na głębokości 5 000 – 7 000 m. Cechą charakterystyczną dla występujących
tu osadów permsko – mezozoicznych jest to, że osiągają one tutaj największą w całym
synklinorium miąższość osadów, dochodzącą do 6 000 m.
Najstarszymi stwierdzonymi utworami są osady cechsztynu. Występują one w pełnym
wykształceniu w czterech cyklotemach. Jest on reprezentowany przez wapienie,
dolomity, iły, sole i anhydryty.
Dla osadów triasu brak jest pełnych danych. Trias dolny wykształcony jest jako
czerwone iły, piaskowce wiśniowe, margle, wapienie i dolomity. Trias środkowy
wykształcony jest w postaci wapieni, margli, iłowców, dolomitów, wapieni
z wkładkami anhydrytów i wapieni falistych.
Kajper to głównie utwory ilaste z wkładkami piaskowców oraz gipsy i anhydryty
w stropie.
Jura dolna rozpoczyna się brunatnowiśniowymi iłowcami z wkładkami zlepieńców
i otoczaków skał wapiennych, nad którymi leżą różne odmiany piaskowców. W ich
stropie występują szarozielone ilaste serie eustariowe.
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Dogger to ilasto–piaszczysty osad z fauną. Jura górna ma dość jednolite wykształcenie
litologiczne, są to głównie wapienie, często margliste lub piaszczyste, margle, niekiedy
z wkładkami gipsów i anhydrytów. Podrzędnie występują piaskowce glaukonitowe.
W osadach malmu znajduje się liczna fauna. Miąższość osadów jurajskich jest znaczna
– średnio około 1 000 m, lecz nierównomierna, malejąca w miarę zbliżania się do
Monokliny Przesudeckiej i wzrastająca w kierunku Antyklinorium Środkowopolskiego.
Kreda ma prawie kompletne wykształcenie.
Okres lądowy zapoczątkowany ustąpieniem morza górnojurajskiego trwa na tym
terenie krótko. W dolnym neokomie–breasie od północnego–zachodu wkracza morze,
tworząc wydłużoną zatokę. Zalew neokomski dotarł aż na południe od Łodzi.
Kredę dolną reprezentują serie iłowców i mułowców ciemnoszarych, prawie czarnych
z wkładkami syderytów. Stropową część tworzą piaski i piaskowce drobnoziarniste
i średnioziarniste, często glaukonitowe lub z wkładkami piaskowców z oolitami
żelazistymi.
W kredzie górnej morze pogłębia się. Tworzą się osady wykształcone głównie
w frakcji marglistej z wkładkami wapieni, opok i czertów. Najwyższa kreda to gezy
szare z wkładkami margli piaszczystych z ziarnami glakonitu i iłami gąbek.
W trzeciorzędzie, w paleocenie i eocenie omawiany obszar jest lądem. Dopiero
w oligocenie następuje transgresja morska. Osady oligoceńskie leżą niezgodnie na
utworach kredy. W spągu reprezentowane są przez piaski, rozsypliwe piaskowce
zglaukonitowe, ku górze przechodzące w utwory mulasto – ilaste. Po oligocenie morze
wycofuje się i rozpoczyna się intensywna sedymentacja lądowa.
W miocenie osadzały się w wielkich śródlądowych zbiornikach głównie mułki i piaski
kwarcowe, które w zachodniej części struktury Mogilna zastąpione są lokalnie przez
wkładki piaskowców kwarcowych. W stropie osadów mioceńskich w obrębie piasków
i iłów występują pokłady węgli brunatnych, powstałe przez nagromadzenie się
w rozległych jeziorzyskach dużych ilości materii roślinnej.
Pliocen reprezentowany jest przez pstre iły.
W czwartorzędzie gmina Malanów znalazła się w zasięgu zlodowacenia krakowskiego
i środkowopolskiego. W tym też okresie osady starsze zostały przykryte około 100
metrową warstwą utworów czwartorzędowych–związanych z działalnością lądolodów
w tych zlodowaceniach.
Decydujący wpływ na kształt dzisiejszej powierzchni miały procesy peryglacjalne,
jakie zachodziły na terenie dzisiejszej gminy Malanów w okresie ostatniego
zlodowacenia.
Na podstawie zebranych archiwalnych materiałów wiertniczych – hydrogeologicznych
stwierdza się:
2.3.1. Utwory kredowe:
-w Malanowie na głębokości 85,5-91,8 m ppt, na rzędnej około 80,5-84,2 m npm,
-w Miłaczewie na głębokości 96,4 m ppt, na rzędnej około 83,6 m npm,
-w Czachulcu Starym na głębokości 98,0 m ppt, na rzędnej około 76,0 m npm.
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Osady kredowe wykształcone są w postaci: wapieni, margli i mułowców
wapiennych.
2.3.2. Utwory mioceńskie:
-w Malanowie na głębokości 81,0 m ppt , na rzędnej około 95,0 m npm,
-w Czachulcu Starym na głębokości 95,0 m ppt, na rzędnej około 79,0 m npm.
Osady mioceńskie to piaski brunatnowęglowe i mułki z domieszką miki, a także
przeławicenia węgla brunatnego o miąższości 0,6 – 1,0 m.
2.3.3. Utwory czwartorzędowe
stwierdzono na całym obszarze gminy. Budują stropowe partie podłoża, stanowią
warstwę przypowierzchniową. Reprezentowane są przez osady pleistocenu
zlodowaceń starszych od bałtyckich.
2.3.4. Utwory plejstoceńskie
występują we wszystkich wierceniach hydrogeologicznych wykonanych
w Malanowie, Miłaczewie, Czachulcu Starym o miąższości 81,0–96,4 m,
reprezentowanych przez 1 lub 2-3 poziomów glin zwałowych rozdzielonych
fluwioglacjalnymi seriami piaszczystymi o miąższości 2,0 – 10,2 m.
Stwierdzono również zaleganie jednego poziomu glin, których strop położony jest
bezpośrednio pod glebą lub pod fluwioglacjalną serią piaszczystą, a spąg na
głębokości 10,2 m nie został osiągnięty.
Fluwioglacjalne piaski drobne i średnie, pospółki gruntów średnio – zagęszczonych
stwierdzono w granicach równiny sandrowej na zachód od Wału Malanowskiego.
Nie stwierdzono ich spągu do głębokości 1- 3 m poniżej powierzchni terenu.
W północnej stronie równiny między wsiami Dziadowice-Folwark i Parcele
lokalnie zaznaczają się wychodnie glin zwałowych. Są to piaski gliniaste i gliny
piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne.
Fluwioglacjalne osady piaszczyste takie jak: piaski drobne i średnie z domieszką
żwiru stwierdzono na terenach położonych, na wschód oraz na północny–wschód
od Wału Malanowskiego. Są to grunty średniozagęszczone, których spągu nie
stwierdzono do głębokości około 2,5m ppt.
Wychodnie glin zaznaczają się lokalnie w rejonie wsi Borki na wschód od wsi
Targówka.
Fluwioglacjalne osady piaszczyste reprezentowane przez piaski różnej granulacji,
od pylastych do grubych, średniozagęszczone, lokalnie z soczewkami pyłów
twardoplastycznych i pyłów piaszczystych występują w południowej części
wysoczyzny. Spągu tych gruntów nie osiągnięto do głębokości około 10 m ppt.
Spąg stropu gliny zwałowej, piaszczystej, twardoplastycznej i plastycznej został
osiągnięty na głębokości 1,6 – 8,2 m ppt w granicach pagórka kemowego.
Fluwioglacjalne piaski drobne, średnie, grube stwierdzono w Malanowie, a spąg ich
osiągnięto na głębokości 3,0-4,5 m ppt. W rejonie Malanowa występują
w stropowych partiach piaski gliniaste miękkoplastyczne i gliny piaszczyste do
plastycznych, a w partiach głębszych gliny półzwarte. Gliny przykryte są często
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osadami fluwioglacjalnymi tworząc kompleksy obszarów gruntów niespoistych na
glinie.
2.3.5. Utwory pleistoceńskie i holoceńskie
które budują wydmy na zachód i na wschód od Wału Malanowskiego oraz lokalnie
również i w jego granicach. Są to piaski drobne, średnie z domieszkami żwirów
luźno zagęszczonych, a w głębszych partiach średniozagęszczone. Miąższość ich
odpowiada wysokościom względnym wydm.
Utwory holoceńskie występują głównie jako osady rzeczne takie jak: muły
próchnicze, namuły piaszczyste i pylaste, piaski próchnicze, piaski drobne i średnie
z domieszką żwiru, luźne i średniozagęszczone z przeławiceniami mułów, tj. glin
pylastych zwięzłych. Poza osadami rzecznymi w dolinach rzecznych występują
torfy o miąższości 0,3–0,8 m. Maksymalna ich miąższość to około 1,2m.

2.4.

Warunki wodne.
2.4.1. Wody powierzchniowe
Omawiany obszar należy do dorzecza Warty, stąd też działy wodne III i IV rzędu.
Można wyróżnić również małe obszary następujących zlewni: CZARNEJ STRUGI,
ŻABIANKI oraz Kanału WARTA – KIEŁBASKA. Wał Malanowski to węzeł
wododziałowy. To tu przebiegają działy wodne III i IV rzędu. Działy III rzędu przebiegają
między lewobocznymi dopływami Warty. Dział IV rzędu obejmuje natomiast zlewnię
Swędrni, prawego dopływu Prosny. Powierzchnie działów topograficznych mają charakter
pewny. Małą rolę w obiegu wody posiadają obszary bezodpływowe, które znajdują się
w okolicach wsi Zygmuntówek. Ponadto na terenie gminy występują też nieliczne obszary
bezodpływowe położone głównie w okolicach wsi Żdżenice na terasach zwydmionych.
Dużą część powierzchni gminy została zmeliorowana co przyczyniło się do włączenia
małych obszarów bezodpływowych do systemu odwodnienia powierzchniowego. Teren
gminy Malanów charakteryzuje się słabo rozwiniętą siecią rzeczną. Brak jest na terenie
gminy większych rzek a nieliczne cieki rozpoczynają swój górny bieg. Wał Malanowski
o przebiegu południkowym jest terenem źródliskowym dla wszystkich cieków wodnych
przebiegających przez obszar gminy. Brak jest również naturalnych powierzchniowych
zbiorników wodnych. Spotyka się tylko małe zbiorniki potorfowe w dolinach. Cieki
przepływające przez teren gminy charakteryzują się przeważnie słabo wciętymi
wąskodennymi dolinami, niekiedy tylko rozszerzającymi się w nieckowate i kotlinowate
płaskie zagłębienia, jak np. w północno – zachodniej części gminy dolina rzeki Powy oraz
w południowo–zachodniej dolina rzeki Swędrni. Doliny te porozcinane są siecią licznych
dopływów i rowów melioracyjnych z lokalnymi terenami stale podmokłymi. Wszystkie
cieki z terenu gminy prowadzą niewielkie ilości wody uzależnione głównie od opadów
atmosferycznych. Część z nich znika w piaskach na zboczach i u podnóża wału lub zasila
niewielkie obszary stałych podmokłości. Niektóre odcinki cieków charakteryzują się
stałym lub okresowym zanikaniem wody. W okresach deszczów nawalnych i nagłych
roztopów niektóre wcięcia erozyjne występujące na zboczach wału prowadzą wody
opadowe tworzące cieki epizodyczne.
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2.4.2. Wody podziemne.
W obrębie dolin rzecznych wody podziemne zalegają płytko, z reguły do głębokości
1 m p.p.t. Wyjątek stanowią obszary wydmowe gdzie zwierciadło wody zalega około 5 m
p.p.t. W strefie Wału Malanowskiego wody występują płytko /0,5–2,0 m p.p.t./ jest to
mało wydajny poziom wód zawieszony na glinach. Zaleganie tego zawieszonego poziomu
występuje głównie na linii Malanów – Dziadowice.
Wahania stanów wód podziemnych przeanalizowano na podstawie miesięcznych stanów
wody czterech posterunków obserwacyjnych IMGW. Przebieg stanów wody
przedstawiono za pomocą krzywych :
- 1 średnich miesięcznych,
- 2 miesięcznych wartości maksymalnych,
- 3 miesięcznych wartości minimalnych,
w odniesieniu do wartości średniej z wielolecia i wartości absolutnych.
Dla posterunków przyjęto następujące okresy wieloletnie: Malanów–1961–1980, Kowale
Księże - 1976–1980, Turkowice – 1966-1980, Piętno – 1961-1979, Tuliszków – 19611980.
Zestawienie wartości średnich rocznych oraz wartości skrajnych zwierciadła wód
podziemnych pierwszego poziomu
Nazwa
posterunku
IMGW oraz
rok założenia

Malanów
/1955/
Piętno
/1955/
Tuliszków
/1960/
Kowale
Księże
/1975/
Turkowice
/1965/

Rzędna
powierzchni
terenu w m
n.p.m

Wysokość
znaku
mierniczego
nad pow.
terenu w cm.

Maks
.abs.

Min.
Abs.

w cm

w cm

173,29

71

91

131,82

50

127,94

Średnia roczna
głębokość w cm

Amplitudy
skrajne

Amplitudy
skrajne

w cm

w cm

275

184

93

193

53

343

290

87

129

146

250

1001

751

314

489

136,44

81

810

1000

190

86

922

124,24

49

162

335

173

102

236

W analizowanych punktach występuje z reguły jeden okres wzniosu zwierciadła wód
podziemnych. Przypada on na kwiecień lub maj i związany jest z wiosennymi roztopami
Jego wielkość pozostaje w zależności funkcyjnej od pojemności wodonośca, ilości
zretencjonowanego zimą śniegu oraz od przebiegu roztopów. Od wiosennej kulminacji do
końca roku hydrologicznego występuje obniżenie wód podziemnych pierwszego poziomu.
Charakterystyczną cechą wód podziemnych na analizowanym obszarze jest ich duża
bezwładność na zasilanie opadowe w okresie wegetacyjnym. W miesiącach letnich
bowiem, pomimo maksymalnych opadów występuje tendencja opadania krzywych
obrazujących średnie stany miesięczne.. Jest to skutek uzupełniania niedoborów wody
w strefie aeracji. Przedstawione wykresy reprezentują różne zbiorniki wód poziemnych,
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które wykazują różny stopień bezwładności na zasilanie i drenaż. Jest to związane
z przepuszczalnością warstw, wielkością zbiornika wód podziemnych oraz możliwością
związku hydraulicznego z wodami powierzchniowymi. Wszystkie spośród analizowanych
posterunków wód podziemnych leżą w strefie pagórków moreny czołowej lub na
powierzchni wysoczyzny morenowej. Najmniejsza stabilność wahań występuje
w Tuliszkowie /amplituda średnioroczna wynosi 314 cm/ a wynika z małej zdolności
retencyjnej warstw wodonośnych.
Kredowe warstwy wodonośne leżą w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Turek – Konin- Koło (GZWP –nr 151).
Na obszarze gminy Malanów zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r.
wydzielono jednolite części wód podziemnych: JCWPd nr 77.
2.4.3. Zaopatrzenie w wodę.
Zgodnie z opracowaniem „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych
z elementami ochrony środowiska w układzie administracyjnym województwa
konińskiego – Gmina Malanów „Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu
PROXIMA” S.A.
Na obszarze gminy Malanów woda pobierana jest z poziomów czwartorzędowego
i kredowego.
2.4.3.1. Poziom czwartorzędowy
Z czwartorzędowego poziomu wodonośnego korzysta głównie ludność posiadająca
własne, płytkie studnie. Z tego poziomu ujmowana jest również woda w ujęciach
Kotwasice i w leśniczówce Kotwasice.
Woda pobierana jest z głębokości od 54,0 do 81,0m ppt. Poziom czwartorzędowy
charakteryzuje się największymi wahaniami, które uzależnione są od ilości opadów
atmosferycznych. Jest on zarazem najbardziej narażony na zanieczyszczenia.
2.4.3.2. Poziom kredowy
Woda z tego poziomu pobierana jest głównie w ujęciach wodociągowych
w: Malanowie, Czachulcu Starym, Miłaczewie.
Poziom kredowy jest narażony na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

2.5.

Gleby.
Gleby gminy Malanów wykazują duże zróżnicowanie pod względem typologicznym.
Utwory tu występujące są starsze wiekiem od zlodowacenia bałtyckiego. W centralnej
części gminy gleby są wytworzone z glin zwałowych czarnobrązowych, na obrzeżach
występuje materiał fluwloglacjalny, gleby wytworzone z piasków warstwowych wodno –
lodowcowych. Gleby łąkowe to gleby w przewadze murszaste i murszowo- mineralne.
Gleby gminy Malanów są na ogół bardzo słabe, często podmokłe, nie tworzą zwartych
kompleksów gdyż rozdziela je duża ilość małych obszarów lasów. Zmienne warunki
sedymentacji utworów przypowierzchniowych i ich przeobrażenie procesami
10

denudacyjnymi i erozyjnymi na większej części obszaru, mają odbicie w bardzo
zróżnicowanych glebach.
Przydatność gleb do produkcji rolnej określają kompleksy glebowe, co przedstawia
poniższe zestawienie:
-

kompleks (2) pszenny dobry
kompleks (3) pszenny wadliwy
kompleks (4) żytni bardzo dobry
kompleks (5) żytni dobry
kompleks (6) żytni słaby
kompleks (7) żytni bardzo słaby
kompleks (8) zbożowo-pastewny mocny
kompleks (9) zbożowo-pastewny słaby
kompleks użytków zielonych średnich 2z
kompleks użytków zielonych słabych 3z

zajmujący
zajmujący
zajmujący
zajmujący
zajmujący
zajmujący
zajmujący
zajmujący
zajmujący
zajmujący

2,6 %
0,5 %
11,4 %
10,3 %
18,2%
39,1%
2,6%
15,3%
25,0 %
75,0 %.

Największą powierzchnię zajmują kompleksy 6, 7 i 9, które stanowią 73 % powierzchni
gruntów rolnych w gminie.
W użytkach zielonych przeważa kompleks użytków zielonych słabych 3z, który stanowi
75 % ogółu użytków zielonych.
Na terenie gminy zaznaczają się 3 zasadnicze rejony o układzie południkowym. Są to Wał
Malanowski i tereny położone na zachód i wschód od wału. W granicach wału występują
największe powierzchnie najlepszych na terenie gminy gleb, wytworzonych na glinach
i piaskach gliniastych. Teren na zachód i wschód od wału charakteryzuje się przewagą gleb
słabych wytworzonych z piasków lub piasków gliniastych podścielonych piaskiem.
Najlepsze na terenie gminy gleby 2 i 4 kompleksu przydatności rolniczej występują,
z uwzględnieniem wielkości malejącej powierzchni, w rejonach wsi: Miłaczew, Malanów,
Grąbków, Skarżyn Kolonia, Czachulec Stary, Poroże, Żdżenice, Dziadowice, Miłaczewek,
Kotwasice, Dziadowice-Folwark i Feliksów.
Ogółem gleby tych kompleksów zajmują obszar około 84,3 ha co stanowi około 1,4 %
areału gruntów ornych.
Gleby dobre 3, 5 i 8 kompleksu przydatności rolniczej występują wg malejącej wielkości
powierzchni w rejonach wsi: Kotwasice, Grąbków, Dziadowice, Miłaczewek, Malanów,
Miłaczew, Żdżenice, Skarżyn-Kolonia, Czachulec Stary, Poroże, Dziadowice-Folwark,
Rachowa, Targówka, Feliksów i Zygmuntówek. Ogółem gleby tych kompleksów zajmują
obszar około 817 ha co stanowi 13% powierzchni gruntów ornych. W granicach w/w
kompleksów 2, 3, 4, 5 i 8 występują gleby chronione objęte klasami bonitacyjnymi IIIa,
IIIb, IV a, IV b.
Poza wymienionymi na terenie gminy występują gleby 6, 7 i 9 kompleksu gruntów ornych
V i VI klasy bonitacyjnej. W granicach trwałych użytków zielonych podlegających
ochronie przed zmianą użytkowania występują kompleksy: 2z użytków zielonych średnich
III i IV klasy bonitacyjnej łąk i pastwisk oraz 3z użytków zielonych słabych i bardzo
słabych V i VI kl.
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Większe obszary użytków zielonych występują w północno-zachodniej części gminy
w dolinie rzeki Powy, w południowo- zachodniej części w dorzeczu rzeki Swędrni oraz we
wschodniej części gminy w dorzeczu rzeki Kiełbaski. Małe powierzchnie użytków
zielonych położone są w dnach dolin rozcinających Wał Malanowski i w obniżeniach
rozproszonych na całym obszarze.
Użytki zielone kompleksu 2z zajmują około 317 ha - to jest około 25 %, użytki zielone
kompleksu 3z zajmują około 948 ha, to jest około 75% ogólnej powierzchni użytków.
Użytki zielone III i IV klasy bonitacyjnej zajmują 29,5% a V i VI 67,5% ogółu
powierzchni łąk i pastwisk.
Gmina Malanów charakteryzuje się glebami o słabej bonitacji.
Gleby klas bonitacyjnych IIIa, IIIb, IVa, IVb - obejmują niżej podane powierzchnie
gruntów ornych :
klasa III a - 88 ha
- to jest 1,7 % ,
klasa III b - 574 ha
- to jest 8,8 %,
klasa IV a - 887 ha
- to jest 14,9 %,
klasa IV b - 401 ha
- to jest 5,0 %
Na terenie Gminy Malanów zaznacza się całkowity brak gleb I i II klasy bonitacyjnej,
a gleby klas III i IV stanowią tylko nieco ponad 30%. Największy udział mają gleby klasy
V i VI, stanowiąc razem blisko 70% ogólnej powierzchni. Jakość gleb, nie predestynuje do
prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej.
Syntetyczne zestawienie jakości gleb (bonitację gruntów) w Gminie Malanów

IIIA
1,7%

IIIB
8,8%

IVA
14,9%

VI
32,5%

IVB
5,0%

V
37,1%

2.6.

Klimat.
Zgodnie z regionalizacją rolniczo – klimatyczną R. Gumińskiego gmina Malanów
znajduje się w południowo – zachodniej części VIII dzielnicy rolniczo – klimatycznej,
charakteryzującej się następującymi wielkościami podstawowych elementów
klimatycznych:
- opady

-

suma roczna

- około 500 mm
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- ilość dni w roku z przymrozkami
- ilość dni w roku z zaleganiem pokrywy śnieżnej
- okres wegetacyjny

- 100 – 110 dni
- 50 - 80 dni
- 210 - 220 dni.

Dla scharakteryzowania warunków klimatyczno - meterologicznych terenu gminy
posłużono się danymi zebranymi z następujących źródeł:
- stacji meteorologicznej w Kaliszu – okres obserwacyjny - lata 1951-1965,
-posterunków opadowych: Malanów z okresu obserwacyjnego – 1963-1965, Kalisz,
Tuliszków, Rychwał z okresu obserwacyjnego – 1970 r., Turek i Stawiszyn z
okresu obserwacyjnego – 1956 - 1965 r. oraz Kalisz z okresu obserwacyjnego 1970 r./opracowanie fizjograficzne dla potrzeb planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Malanów wykonane przez Geoprojekt w czerwcu 1982 r./,
- Stacji Instytutu Meteorologii w Kole:
Wielkości podstawowych elementów klimatycznych dla terenu gminy Malanów:

Temperatura
- średnia roczna
- max. średnia miesięczna VII
- min. średnia miesięczna II
- średnia stycznia
- średnia lipca
- średnia temperatura sezonu grzewczego
- średnia temperatura sezonu letniego

-

7,90 C,
20,70 C,
- 11,20 C,
- 2,60 C,
17,90 C,
1,90 C,
14,00 C,

dni z przymrozkami
- temperatury poniżej zera stopni Celsjusza występują średnio pomiędzy 14.X – 28.IV,
- w skrajnych przypadkach pomiędzy 26.IX – 20.V

Wilgotność względna
- średnia

roczna
- średnia miesięczna /XI, XII/
- średnia miesięczna /VI/

-

81%,
89%,
83%.

Zachmurzenie
- średnie roczne
- średnie miesięczne /XI/
- średnie miesięczne /IX/
- ilość dni pochmurnych / średnia roczna /

-

65%,
78%,
54%,
135,6 dni.
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Wiatr
prędkość wiatru
- średnia roczna
- średnia miesięczna /I/
- średnia miesięczna /VII/
- ilość dni z ciszą / średnia roczna /
- ilość dni z wiatrem /średnia roczna/

-

2,7 m/s,
3,3 m/s,
2,4 m/s,
41,4 dni,
12,8 dni.

Średnia roczna ilość dni z wiatrem wiejącym z kierunku:
- N
- 22,8
- NE
- 25,8
- E
- 36,0
- SE
- 29,9
- S
- 40,8
- SW
- 57,1
- W
- 77,8
- NW
- 33,7
Kierunek przeważających wiatrów to kierunek zachodni W – około - 20 % , średnia
prędkość występowania wiatrów z kierunku W to 4,5 m/s. Dużą częstotliwością
charakteryzują się również wiatry z kierunków SW i S.

Opady
- średnia roczna
- 566 mm,
- średnia miesięczna /V/
77 mm,
- średnia miesięczna /I/
2,2 mm,
- średnia roczna ilość dni z pokrywą śnieżną 56,5 dni,
- śnieg występuje pomiędzy grudniem a marcem, średnio natomiast pomiędzy 3XII-27III,
- średnia miesięczna ilości dni z pokrywą śnieżną w miesiącu październiku to 0,2 dni,
- średnia miesięczna ilości dni z pokrywą śnieżną w miesiącu styczniu to 17,7 dni,
- średnia max. grubość pokrywy śnieżnej w miesiącu październiku to 0,1 cm
- średnia max. grubość pokrywy śnieżnej w miesiącu lutym to 12,6 cm.
2.6.1. Energia wiatru.
Energia wiatru jest związana z ruchem mas powietrza w atmosferze ziemskiej.
Przemieszczanie się mas powietrza jest skutkiem nierównomiernego rozkładu ciśnienia
spowodowanego nierównomiernym ogrzewaniem powierzchni Ziemi przez Słońce.
Energia ta jest więc ściśle związana z energią Słońca, jest ona formą przekształconej
energii słonecznej. Pozyskanie jej odbywa się w urządzeniach nazwanych siłowniami
wiatrowymi. Siłownie wiatrowe produkowane i sprzedawane obecnie przetwarzają energie
ruchu mas powietrza w energie elektryczną, która następnie może zostać przez odbiorców
przetworzona na dowolny rodzaj energii. Polska nie należy do krajów o szczególnie
korzystnych warunkach wiatrowych. Pomiary prędkości wiatru na terenie Polski wykonane
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przez IMiGW pozwoliły na dokonanie wstępnego podziału naszego kraju na pewne strefy
zróżnicowania pod względem wykorzystania energii wiatru.

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że gmina Malanów leży w strefie
bardzo korzystnej (II) pod względem potencjalnego wykorzystania energii wiatru.

2.6.2. Energia słoneczna.
Kluczowym parametrem określającym potencjał wykorzystania energii słonecznej
jest ilość tej energii docierającej do powierzchni ziemi w określonym czasie. W Polsce
pomiary i badania dopływu promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi
prowadzona jest na stacjach aktynometrycznych i heliometrycznych IMiGW. Polska
położona jest w strefie klimatu umiarkowanego, między 490, szerokości geograficznej
północnej, a 54.50 szerokości geograficznej północnej.
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Ilość energii dostępna w styczniu jest wielokrotnie mniejsza od ilości energii w miesiącach
wiosenno-letnich. Zmienność ilości energii słonecznej w ciągu roku utrudnia jej
wykorzystanie w ciągu całego roku.

2.7.

Lasy.
Malanów jest typową gminą rolno –leśną. 65,8% gruntów w gminie stanowią użytki
rolne, 29,33% powierzchni to lasy co stanowi 3145,00 ha, występujące w zwartych
kompleksach. Największe zwarte kompleksy leśne występują w zachodniej części gminy,
mniejsze w północno – wschodniej i południowo – wschodniej. Na obszarze gminy
rozproszone są również bardzo liczne niewielkie powierzchnie zalesione oraz tereny
zadrzewione i zakrzewione o powierzchni od 1 ha do kilkudziesięciu hektarów. Lasy
pokrywają w głównej mierze obszary piaszczyste związane z sedymentacją
fluwioglacjalną a także eoliczną, spełniają zadanie glebochronne utrwalające między
innymi wydmy.
Ponadto spełniają zadania wodochronne, klimatyczne, zdrowotne, krajobrazowe
i wypoczynkowe a także stanowią siedlisko ptactwa i zwierzyny. Są to lasy
o zróżnicowanym wieku z dominantą boru świeżego, sosnowego. Lasy na badanym
obszarze należą w większości administracyjnie do Nadleśnictwa Turek. Na planszy
kierunków zaznaczono zasięgi występowania lasów ochronnych na terenie gminy
Malanów na podstawie Zarządzenia nr 28 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 lutego 1995 roku. W skład lasów ochronnych wchodzą
lasy glebochronne oraz lasy wodochronne.
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Zieleń wysoka skupiająca się w sadach, licznych kępach i szpalerach drzew, rozproszona
na całym terenie gminy, spełnia podobne funkcje do ekosystemów leśnych oraz zawężoną
funkcję rekreacyjną ograniczającą się do turystyki indywidualnej np. pieszej i rowerowej.
Zadrzewienia śródpolne to zadrzewienia wzdłuż dróg, zabudowań i oczek wodnych oraz
rowów. Szczególnie liczne są pojedyncze drzewa lub grupy drzew i krzewów. Skład
gatunkowy zadrzewień i kęp śródpolnych odpowiada naturalnym układom przyrodniczym.
Zadrzewienia śródpolne są istotnym elementem krajobrazu. Ich wartość biologiczna
wzrasta wraz z szerokością i długością pasma, gęstością, powierzchnią, wysoką trwałością,
dobrym stanem zdrowotnym i większą liczebnością gatunków je tworzących.
Użytki zielone z uwagi na występowanie przeważnie na terenach podmokłych lub o dużej
wilgotności a łąki i pastwiska suche murszowe z uwagi na słabą darń i niestabilność
warstwy glebowej nie nadają się dla celów rekreacji np. jako plaże trawiaste i kampingi.
Występujące na terenie gminy odłogi i nie użytki z uwagi na brak w sąsiedztwie wód
i lasów przewidzianych do rekreacji są mało atrakcyjne dla celów wypoczynkowych.
Znaczna powierzchnia gruntów klas VI i VI z (łącznie 24% powierzchni gminy) stwarzają
możliwość tworzenia dużych zwartych kompleksów leśnych, przyległych do już
istniejących lasów.

2.8.

Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna.
Na szczególną ochronę zasługują ekosystemy wodne i tereny wilgotne, które na tym
terenie giną w szybkim tempie. Na ochronę zasługują również śródleśne bagna, oczka
wodne, naturalne i półnaturalne łąki, torfowiska, źródliska, polany leśne, wrzosowiska,
wydmy i starorzecza. Są to jednocześnie miejsca występowania roślin i zwierząt
chronionych i rzadkich. Bardzo ważne jest również zachowanie wydm w ich naturalnym
kształcie i dla nich właściwą fauną i florą. Są to siedliska ginące w skali Polski.
2.8.1. Obszary cenne przyrodniczo na terenie gminy Malanów.
2.8.1.1.Oczko wodne o powierzchni 0,16 ha
położone we wsi Rachowa
Oddział 258 d.
2.8.1.2.Bagno – 0,12 ha
położone we wsi Poroże
Oddział 263y.
2.8.1.3.Bagno – o powierzchni 0,59 ha
położone na terenach wsi Żdżenice
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Cisew
Oddział 235d
Numer Rejestru Wojewódzkiego 157
2.8.1.4.Bagno – o powierzchni 0,07 ha
położone na gruntach wsi Brody
Nadleśnictwo Turek Leśnictwo Kotwasice
Oddział 266a
Numer Rejestru Wojewódzkiego 204
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2.8.1.5.Bagno – o powierzchni 0,07 ha
położone na gruntach wsi Brody
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Kotwasice
Oddział 266a
Numer Rejestru Wojewódzkiego 204
2.8.1.6.Bagno – o powierzchni 0,10 ha
położone na gruntach wsi Brody
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Kotwasice
Oddział 267c
Numer Rejestru Wojewódzkiego 205
2.8.1.7.Bagno – o powierzchni 0,80ha
położone we wsi Poroże
Oddział 263z
2.8.1.8.Źródlisko o powierzchni 1,00 ha
we wsi Młyny Miłaczewskie
Oddział 250 a b.
2.8.1.9.Torfowiska o powierzchni 1,31 ha
położone na gruntach wsi Celestyny
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 294 f
Numer Rejestru Wojewódzkiego -175
2.8.1.10.Torfowisko o powierzchni 0,07 ha
położone na gruntach wsi Żdżenice
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Cisew
Oddział 235a
Numer Rejestru Wojewódzkiego
2.8.1.11.Torfowisko o powierzchni 1,35 ha
położone we wsi Brody
Oddział 286 f.
2.8.1.12.Oczko wodne o powierzchni 0,05 ha
położone na gruntach wsi Dziadowice
Oddział 186 f
2.8.1.13.Oczko wodne o powierzchni 0,05 ha
położone na gruntach wsi Celestyny
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 261 m
Numer Rejestru Wojewódzkiego -176
2.8.1.14.Oczko wodne o powierzchni 0,10 ha
położone na gruntach wsi Poroże
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 259 i
Numer Rejestru Wojewódzkiego -173
2.8.1.15.Oczko wodne o powierzchni 0,05 ha
położone na gruntach wsi Młyny Miłaczewskie
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Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 244 a
Numer Rejestru Wojewódzkiego -164
2.8.1.16.Oczko wodne o powierzchni 0,05 ha
położone na gruntach wsi Młyny Miłaczewskie
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 246 a
Numer Rejestru Wojewódzkiego -163
2.8.1.17.Źródlisko o powierzchni 0,30 ha
położone na gruntach wsi Młyny Miłaczewskie
Oddział 250 d
Numer Rejestru Wojewódzkiego -160
2.8.1.18.Źródlisko o powierzchni 2,08 ha
położone na gruntach wsi Młyny Miłaczewskie
Oddział 250 h
Numer Rejestru Wojewódzkiego -161
2.8.1.19.Źródlisko o powierzchni 0,97 ha
położone na gruntach wsi Młyny Miłaczewskie
Oddział 247 o
Numer Rejestru Wojewódzkiego –162
2.8.1.20.Źródlisko o powierzchni 0,28 ha
położone na gruntach wsi Młyny Miłaczewskie
Oddział 250 c
Numer Rejestru Wojewódzkiego -159
2.8.1.21.Wydma – o powierzchni 0,17 ha
położone na gruntach wsi Bibianna
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Kotwasice
oddział 265d
Numer Rejestru Wojewódzkiego 207
2.8.1.22.Wydma – o powierzchni 0,20 ha
położone na gruntach wsi Bibianna
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Kotwasice
Oddział 265m
Numer Rejestru Wojewódzkiego 208
2.8.1.23.Wydma – o powierzchni 3,00 ha
położone na gruntach wsi Zygmuntówek
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Kotwasice
Oddział 278 d
Numer Rejestru Wojewódzkiego 209
2.8.1.24.Wydma – o powierzchni 0,05 ha
położone na gruntach wsi Zygmuntówek
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Kotwasice
Oddział 278 j
Numer Rejestru Wojewódzkiego 210
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2.8.1.25.Wydma – o powierzchni 0,20 ha
położone na gruntach wsi Rachowa
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 256c
Numer Rejestru Wojewódzkiego 170
2.8.1.26.Wydma – o powierzchni 0,30 ha
położone na gruntach wsi Poroże
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 260g
Numer Rejestru Wojewódzkiego 172
2.8.1.27.Śródleśna łąka – o powierzchni 0,34 ha
położone na gruntach wsi Młyny Miłaczewskie
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 248j
Numer Rejestru Wojewódzkiego 163
2.8.1.28.Śródleśna łąka – o powierzchni 0,60 ha
położone na gruntach wsi Rachowa
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 258d
Numer Rejestru Wojewódzkiego 167
2.8.1.29.Śródleśna łąka – o powierzchni 0,50 ha
położone na gruntach wsi Rachowa
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 258f
Numer Rejestru Wojewódzkiego 168
2.8.1.30.Śródleśna łąka – o powierzchni 0,85 ha
położone na gruntach wsi Rachowa
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 258c
Numer Rejestru Wojewódzkiego 169
2.8.1.31.Śródleśna łąka – o powierzchni 0,17 ha
położone na gruntach wsi Miłaczew
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 255b
Numer Rejestru Wojewódzkiego 171
2.8.1.32.Śródleśna łąka – o powierzchni 1,42 ha
położona na gruntach wsi Dziadowice Folwark
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Kotwasice
Oddział 193f
Numer Rejestru Wojewódzkiego 206
2.8.1.33.Skarpa o powierzchni 0,40 ha
położona na gruntach wsi Celestyny
Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo Czachulec
Oddział 294 I
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Numer Rejestru Wojewódzkiego 174
2.8.2. Pomniki przyrody
Na terenie gminy znajdują się 2 pomniki przyrody.
2.8.2.1.Dąb szypułkowy - w Kotwasicach, objęty ochroną w 1957r. (obwód pierśnicy
700 cm, wysokość – 18 m),
2.8.2.2.Sosna zwyczajna - we wsi Celestyny, objęta ochroną w 1978r. (obwód pierśnicy
330 cm, wysokość 15 m).

2.9.

Złoża naturalne.
Na terenie gminy Malanów udokumentowano złoża kruszywa naturalnego:
-MŁYNY MIŁACZEWSKIE,
-MŁYNY MIŁACZEWSKIE III
-GRĄBKÓW,
-GRĄBKÓW - 1,
- RACHOWA,
- MALANÓW,
- DZIADOWICE,
Powierzchnia
złoża

Stan
zagospodarowania
złoża
Eksploatacja złoża
zaniechana - Z

Przydatność
kopaliny
głównej

Nazwa
kopaliny
głównej
Kruszywo
naturalne

Lp

Nazwa złoża

1.

Miłaczewskie

2.

Miłaczewskie
III

3.

Grąbków

ID
5118

1,760 ha

Złoże rozpoznane
wstępnie -P

4.

Grabków - 1

ID
11751

1,950 ha

Eksploatacja złoża
zaniechana - Z

5.

Rachowa

ID
12354

0,70 ha

Złoże rozpoznane
szczegółowo - R

6.

Malanów

ID
13602

1,126 ha

Złoże rozpoznane
szczegółowo - R

Drogownictwo

Kruszywo
naturalne

7.

Dziadowice

ID
17796

1,035 ha

Złoże rozpoznane
szczegółowo - R

Budownictwo i
drogownictwo

Kruszywo
naturalne

Młyny
Młyny

Numer

ID
3370

4,280 ha

Złoże
zagospodarowane E

ID
12105

Drogownictwo
Budownictwo i
drogownictwo

Kruszywo
naturalne
Kruszywo
naturalne

Budownictwo i
drogownictwo

Kruszywo
naturalne
Kruszywo
naturalne
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3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
WSPÓŁCZESNEJ.

I

ZABYTKÓW

ORAZ

DÓBR

KULTURY

3.1.

Charakterystyka środowiska kulturowego.
3.1.1. Zarys historii gminy.
Malanów to wieś leżąca ok. 10 km na południowy zachód od Turku, przy drodze do
Kalisza. Najstarsza wzmianka o jej istnieniu znajduje się w bulli papieża Innocentego
II z 1136r., w której są wymienione ówczesne posiadłości arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego. Do połowy XVI w. należała do klucza uniejowskiego, później –
weszła w skład nowo utworzonego klucza tureckiego majętności arcybiskupich.
Obecnie wieś spełnia rolę lokalnego ośrodka handlu i usług. W 1959 r. odkopano we
wsi skarb składający się z 236 monet, głównie polskich, bitych w czasach panowania
Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta III Wazy oraz pruskich, pomorskich, śląskich,
czeskich i niemieckich. Najmłodszymi monetami – datującymi znalezisko – są: trojak
koronny i ort gdański z 1618 r.
Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, został wybudowany w 1873 r. Do jego
budowy wykorzystano materiał z rozebranej świątyni (z 1716 r.), stojącej w innym
miejscu wsi. Jest budynkiem jednonawowym z węższym i niższym prezbiterium.
Wnętrze jest przykryte stropem. Trzy ołtarze barokowe pochodzą z ok. 1720 r.
W głównym znajduje się barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dla którego
w 1850 r. ufundowano srebrną sukienkę. Ambona barokowa jest ozdobiona rzeźbą św.
Michała. Stojąca przy kościele drewniana dzwonnica została wzniesiona
prawdopodobnie w drugiej połowie XIX w. Posiada czterospadowy dach kryty gontem,
zwieńczony stożkową wieżyczką.
3.1.2. Zasoby kulturowe.
3.1.2.1.Bibianna
-chałupa nr 27, drewn., 1 poł. XIX,
- chałupa nr 33, drewn., k. XIX.
3.1.2.2.Celestyny
-cmentarz ewangelicko – augsburski /nieczynny/.
3.1.2.3.Czachilec Stary
- cmentarz ewangelicko – augsburski /nieczynny/.
3.1.2.4.Feliksów
- słupy milowe, przy trasie Malanów – Kalisz, sztuczny kamień, XIX/XXw.
3.1.2.5.Kotwasice
- chałupa nr 116 , drewn., około 1890,
-chałupa nr 135, drewn., 2 poł. XIX,
- cmentarz ewangelicko – augsburski /nieczynny/, XIX w.
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3.1.2.6.Malanów
-zespół kościoła par. p.w.śś. Stanisława i Mikołaja,
kościół drewn., 1716, 1873,
Rej. Zab. A – 36/409 z dnia 23 grudnia 1953 r.,
-dzwonnica, drewn., 1873 r.,
Rej. Zab. A – 37/410 z dnia 23 grudnia 1953 r.,
-plebania, mur. XIX/XX w.,
- zajazd, ob.dom nr 46 ,
Rej. Zab. A – 364/106 z dnia 10 grudnia 1984 r.,
-wiatrak koźlak, ob. młyn elektryczny, drewn.,
- cmentarz par. rzymsko – katolicki, czynny.
3.1.2.7.Poroże Stare
-cmentarz ewangelicko – augsburski /nieczynny./
3.1.2.8.Miłaczewek
- wiatrak koźlak, ob. młyn elektryczny, drewn. 1793 r.,
Rej. Zab. A – 365/107 z dnia 10 grudnia 1984 r.
3.1.2.9.Żdżenice
-wiatrak koźlak, drewn.,1 poł.XIX w.

4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONA ICH ZDROWIA.

4.1.

Zatrudnienie.
W roku 2014 pracowało ogółem 2754 mieszkańców gminy.

Najważniejsze przedsiębiorstwa w Gminie według danych z polskich książek
telefonicznych na lata 2001/ 2002 to:
Sun Garden,
PPH „FOR YOU” Sprzedaż sprzętu komputerowego,
TELEMEDIA projektowanie i montaż zbiorczych instalacji antenowych,
Agencja PKO BP S.A. Komputerowe przepisywanie tekstów,
TRO – PIK Wytwórnia Wód gazowanych, Hurtownia piwa,
Wytwórnia podłoży ogrodniczych,
Zakład Mechaniki, Blacharstwo, Lakiernictwo,
P.P.H.U „DREW – KAM” (Tartak),
„Opomax” – wulkanizacja, sprzedaż opon,
Usługi pielęgniarskie,
Zakład Mechaniki pojazdowej,
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„Art. – Med.” Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Bank Spółdzielczy,
Sprzedaż AGD i sprzętu TV,
Usługi budowlane,
Sprzedaż trumien,
Domal – Stacja Paliw,
Zakład betoniarski,
Młyn gospodarczy,
Piekarnia.
Zmiany w liczbie podmiotów gospodarczych w latach 2002 – 2014
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W ciągu 4 lat (od 2002 do 2006r) liczba podmiotów wzrosła o 15, tj., ponad 7%, natomiast
w ciągu 12 lat (od 2002 do 2014 roku) liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o ponad
82 %. Najmniej podmiotów gospodarczych odnotowano w latach 2002, 2004, 2005 (212
podmiotów).
Stopa bezrobocia w gminie Malanów w latach 2002 – 2014
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Liczba osób bez pracy zmniejszyła się w analizowanym okresie o 183. Na koniec
grudnia 2002 roku w Gminie zarejestrowane były 542 osoby bezrobotne, na koniec 2003
roku – 527 osób, 2004 roku – 529 osób, 2005 roku – 564 osoby, na koniec 2006 roku 359
osób, a na koniec 2014 roku tylko 170. Do obniżania bezrobocia w gminie w dużej mierze,
przyczynia się przedsiębiorstwo Sun Garden produkujące meble ogrodowe, które zatrudnia
około 2 tys. osób. Warto odnotować, że w roku 2005 odnotowano wzrost liczby
bezrobotnych, ale w roku 2007 nastąpił duży spadek i od 2007 liczba bezrobotnych
pozostaje stała i kształtuje się w przedziale od 162 do 170 osób.

Liczba osób bezrobotnych w gminie Malanów w latach 2002 – 2014
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4.2.

Jakość życia mieszkańców.

Gmina Malanów jest dobrze skomunikowana przez sieć dróg powiatowych
i gminnych oraz przez drogę wojewódzką Brak jest natomiast na terenie gminy linii
kolejowych, a najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Kole lub w Koninie. Gmina
położona jest w rejonie rolniczym i podstawową grupą w układzie przestrzennym
i społecznym stanowią indywidualne gospodarstwa rolne. Głównym źródłem
utrzymania mieszkańców gminy jest zatrudnienie w usługach nierynkowych,
przemyśle oraz w rolnictwie. Widać wyraźnie zachodzące przemiany w rolnictwie,
zwłaszcza w wielkości gospodarstw rolnych, których średnia wielkość waha się
obecnie pomiędzy 5 a 10 ha. Wzrasta liczba osób pracujących na własny rachunek
Prawie 99% ogółu ludności gminy korzysta z instalacji wodociągowej, a 21,3%
korzysta z instalacji kanalizacyjnej.

MIESZKANIA
Rok

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane
Miesz- Przeciętna Liczba
Zaległości w
kania powiewypłaconych
oplatach za
rzchnia
dodatków
mieszkanie w
użytkowa mieszkaniow
zasobach
mieszkań ych
gminnych w
2
wm
tys. zł
2013 1 725
99
20
3,00

Mieszkania
(ogółem)

25

Oddane do użytku
Mieszkania
Mieszkania
przeznaczo- indywidualne
ne na
sprzedaż

-

25

26

2014
2015

1 736
1750

100
100

12
18

17

17

4,5

SZKOLNICTWO I WYCHOWANIE
Rok
szkolny

Uczniowie w szkolnictwie
Podsta- Gim- Liczba szkół
wowym nazpodstawowyc
jalnym h

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

466
459
486
512

285
271
260
248

4
4
4
4

Liczba szkół
gimnazjalnych

Liczba uczniów
przypadających na 1
oddział w szkołach
Szkoły
Szkoły
podstawo gimnazjal
we
ne

1
1
1
1

16
15
17
17

22
23
22
23

Dzieci w placówkach
wychowania
przedszkolnego

249
237
242
192

BIBLOTEKI I FILIE
Rok

Biblioteki i filie

2014
2015

2
2

Czytelnicy

Wypożyczenia na 1 czytelnika

1 019
905

17
20

5. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY.
5.1.

Demografia.
Ludność w gminie Malanów

6600
6580
6560
6540
6520
6500
6480
6460
W gminie Malanów następuje stabilizacja liczby mieszkańców:
6440

lic
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liczba mieszkańców gminy - 6 515 osób

- 1992 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 501 osób

- 2002 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 499 osób

- 2006 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 583 osób

- 2008 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 518 osób

- 2010 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 545 osób

- 2011 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 515 osób

- 2012 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 523 osób

- 2013 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 532 osób

- 2014 rok,

liczba mieszkańców gminy - 6 555 osób

- 2015 rok.

Lata

2006

2012

2013

2014

2015

Liczba ludności
gminy

6 499

6 515

6 523

6 532

6 555

Rozmieszczenie ludności w poszczególnych sołectwach.

Lp.

Sołectwo

Liczba
mieszkańców
rok 2008

Liczba
mieszkańców
rok 2015

1.
2.

Bibianna
KOTWASICE(wsie Brody, Kotwasice i
Zygmuntówek)
Celestyny
DZIADOWICE
Dziadowice-Folwark
Feliksów
GRĄBKÓW
MALANÓW
Targówka
Czcholec Stary
Skarżyn-Kolonia
Rachowa
Poroże
Miłaczewek(wsie Miłaczewek i Młyny
Miłaczewskie )

263
849

260
870

84
478
221
407
599
1674
348
317
244
116
106
333

79
480
192
403
627
1661
328
224
150
119
236
302

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.16

Miłaczew –Miłaczew i Miłaczew Kolonia

241

272

17.

Żdżenice

303

352

Największe skupiska ludności to wsie: Malanów, Kotwasice, Grąbków i Dziadowice
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Współczynniki obciążenia demograficznego w gminie w latach 2003 – 2014
Rok

Ludność
w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
produkcyjnym

Ludność
w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność
w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
produkcyjnym

2003

72,2

53,4

25,5

2013

58,3

69,3

23,9

2014

58,0
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Struktura ludności powiatu tureckiego według ekonomicznych grup wieku w latach
2000 – 2013 oraz prognoza do 2035.

30

Struktura ludności powiatu tureckiego według ekonomicznych grup wieku w latach
2000 – 2013 oraz prognoza do 2035.

Analiza demograficzna obejmująca lata 2002 – 2015 r. pokazuje przyrost ludności
o około 54 mieszkańców – średnio 4 mieszkańców/rok.
Biorąc po uwagę perspektywę 30 lat z uwzględnieniem niepewności procesów
rozwojowych, z tolerancją 30 %, liczba mieszkańców gminy w 2045 roku będzie
wynosiła około 6 711 osób.

5.2.

Bilanse terenów przeznaczonych pod zabudowę.

5.2.1. Istniejące tereny zagospodarowane
SZACUNKOWA ILOŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH
Lp.
Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dziadowice
Kotwasice
Czachulec Stary i Skarżyn Kolonia
Poroże
Celestyny
Ostrówek
Rachowa
Malanów
Grąbków
Miłaczew Kolonia
Miłaczew
Feliksów
Bibianna
pozostale wsie
Razem

Liczba budynków
mieszkalnych

83
218
52
24
15
17
34
540
90
45
38
70
77
230
1533

Liczba budynków
gospodarczych

113
226
81
48
26
21
57
540
120
70
74
150
160
1686
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Powierzchnia użytkowa zabudowy mieszkaniowej
mieszkańca gminy Malanów wynosi około 21,00 m2.

przypadająca

na

jednego

SZACUNKOWE WIELKOSCI TERENÓW ZAGOSPODAROWANYCH
Lp.

Powierzchni zabudowana w ha
Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bibianna
Dziadowice-Folwark
Dziadowice
Kotwasice
Malanów
Feliksów
Grąbków
Targówka
Miłaczew Kolonia
Miłaczew
Rachowa
Celestyny
Czachulec
Skarżyn Kolonia
Razem

26,94
12,09
27,26
70,59
155,60
10,45
19,91
12,01
28,62
18,33
5,19
8,14
18,50
16,20
429,83

Z powyższych zestawień wynika, że obecnie jest zagospodarowanych 4 % powierzchni
gminy.
5.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania.
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Lp.
1

Numer uchwały

W sprawie

2

3

Powierzchnia objęta
planem w ha
4

1.

Uchwała Nr XIX/99/2000 RADY Uchwalenia zmiany miejscowego planu
GMINY W MALANOWIE z dnia
zagospodarowania przestrzennego
07.07.2000 r.
gminy Malanów

6,09 ha

2.

Uchwała Nr XVI/110/2012
RADY GMINY W MALANOWIE
z dnia 22.03.2012 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Malanów dla miejscowości
Kotwasice

5,09 ha
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3.

Uchwała Nr XVI/111/2012
RADY GMINY W MALANOWIE
z dnia 22.03.2012 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Malanów dla miejscowości
Malanów i Feliksów

22,09

4.

Uchwała Nr XVII/121/2012
RADY GMINY W MALANOWIE
z dnia 17.05.2012 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Malanów dla miejscowości w
rejonie drogi Kotwasice- Żdżenice

4,73

5.

Uchwała Nr XXI/134/2008
RADY GMINY W MALANOWIE
z dnia 29.09.2008 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Malanów dla miejscowości
Malanów i Feliksów

4,60

6.

Uchwała Nr XI/56/2007 RADY
GMINY W MALANOWIE z dnia
20.09.2007

Uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Malanów dla miejscowości
Kotwasice

3,30

7.

Uchwała Nr VII/39/2007 RADY
GMINY W MALANOWIE z dnia
29.03.2007

Uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Rachowa

3,21

8.

Uchwała Nr V/31/2007 RADY
GMINY W MALANOWIE z dnia
14.02.2007

Uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Malanów dla miejscowości
Malanów

0,90 ha

9.

Uchwała Nr XXXIII/181/2005
RADY GMINY W MALANOWIE
z dnia 30.11.2005

Uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Kotwasice

3,30 ha
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Uchwała Nr XXII/147/2016
10 RADY GMINY W MALANOWIE
z dnia 09.11.2016r.

Uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Malanów dla miejscowości
Feliksów i Malanów
Suma

2,5 ha

55,81 ha

Powierzchnia (%) gminy Malanów objęta na koniec 2016 roku miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego (0,30%).

Pozostałe działania planistyczne w latach 2012- 2016.
W latach 2012 – 2016 przystąpiono do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Dokumenty te znajdują się obecnie na różnych etapach procedowania.
ZESTAWIENIE UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO
PLANU

Numer uchwały w
sprawie przystąpienia do
sporządzenia
Lp.
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
1

2

Główne
projektowane
Lokalizacja i etap opracowania
przeznaczenie
terenów
3

4

Powierzchnia
objęta planem
w ha
5
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1.

2.

3.

Uchwała
Nr XLIII/281/2010 RADY
GMINY W MALANOWIE
z dnia 28.09.2010 r.

Uchwała Nr XI/79/2011
RADY GMINY W
MALANOWIE z dnia
03.11.2011 r.

Uchwała Nr
XXIV/169/2014 RADY
GMINY W MALANOWIE
z dnia 14.02.2014 r.

MN,U,ZP
Malanów w granicach ulic
Nowej i Północnej
w trakcie opracowania – etap
zawiadomienie o przystąpieniu

Kotwasice w granicach drogi
Kotwasice – Zygmuntówek –
etap przygotowanie do
uchwalenia

Uwaga 60 %
terenu można
przeznaczyć
pod MN - około
30 ha
MN,U,RM
Uwaga 30 %
terenu można
przeznaczyć
pod MN - około
1,70 ha
pozostała część
to tereny szkoły
i boiska
sportowego

P,
MN, ZN
Uwaga 10 %
terenu można
Malanów, Grąbków i Żdżeniceprzeznaczyć
etap zawiadomienie o
pod MN - około
przystąpieniu
7,00 ha
pozostały tereny
to przyszłe
tereny
produkcyjne i
usługowe

55,00

5,70 ha

72,00

MN,RM

4.

Uchwała Nr
XXXIX/254/2014 RADY
GMINY W MALANOWIE
z dnia 20.05.2014 r.

Malanów w rejonie ulic Łąkowej
i Południowej - etap
zawiadomienie o przystąpieniu

60% tereny
przeznaczone
będzie pod MN
to około 24 ha

40,00

P/U, ZL MN

5.

Uchwała Nr
XVII/109/2016 RADY
GMINY W MALANOWIE
z dnia 14.03.2016

Uwaga 5 %
terenu można
przeznaczyć
Grąbków – etap przekazany do pod MN - około
sprawdzenia
2,00 ha
pozostały tereny
to przyszłe
tereny
produkcyjne i
usługowe

50,00
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P,U

6.

Uchwała Nr VI/24/2015
RADY GMINY W
MALANOWIE z dnia
09.02.2015

w miejscowości
Celestyny – etap
przygotowanie do uchwalenia

7.

Uchwała Nr VI/23/2015
RADY GMINY W
MALANOWIE z dnia
09.02.2015

Młyny Miłaczewskie – etap
przygotowany do uchwalenia

8.

Uchwała Nr VII/29/2015
RADY GMINY W
MALANOWIE z dnia
26.03.2015

Dla miejscowości Malanów w
rejonie ulic Stawiszyńskiej,
Szerokiej i Wąskiej.
Suma

4,30

tereny
zabudowy
rekreacyjnej

7,90 ha

MN, MN/U
2,5 ha pod MN

3,75 ha

238,65 h

Powierzchnia (%) gminy Malanów zabudowana, przewidziana do zabudowy zgodnie
z obowiązującymi planami oraz uchwałami o przystąpieniu i wolna od zabudowy.
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5.2.3. Decyzje o warunkach zabudowy.
Liczba decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych
w latach 2012 – 2015

Lokalizacja wydanych decyzji celu publicznego w latach 2012 - 2015
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Skarzyn
Czachulec
Celestyny
Rachowa
Miłaczew
Zygmuntówek
Targówka
Grąbków
Feliksów
Malanów
Kotwasice
Dziadowice
Brody
Feliksów
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Decyzje o warunkach zabudowy wydane w roku 2015 z podziałem na miejscowości
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Decyzje o warunkach wydane w roku 2015 z podziałem na funkcje
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20

Decyzje o warunkach wydane w roku 2014 w poszczególnych miejscowościach
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Decyzje o warunkach wydane w roku 2014 z podziałem na funkcje
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Decyzje o warunkach wydane w roku 2013 w poszczególnych miejscowościach
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Decyzje o warunkach wydane w roku 2013 z podziałem na funkcje
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Decyzje o warunkach wydane w roku 2012 w poszczególnych miejscowościach
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Decyzje o warunkach wydane w roku 2012 z podziałem na funkcje
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Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach 2012 – 2015 z podziałem na miejscowości

Decyzje o warunkach zabudowy wydane w latach 2012 – 2015 z podziałem na funkcje.
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5.2.4. Analiza ekonomiczna, środowiskowa i społeczna.
Analiza środowiskowa została przeprowadzona w rozdziałach 2. (Uwarunkowania
wynikające ze stanu środowiska, rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i
jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego).
Analiza społeczna i prognozy demograficzne zostały przeprowadzone w rozdziale 4.
(Uwarunkowania wynikające z warunków i jakość życia mieszkańców, w tym ochrona ich
zdrowia) oraz 5 (Potrzeby i możliwości rozwoju gminy).
Walory środowiska przyrodniczego i zasoby kulturowe gminy nie są konkurencyjne w
stosunku do najatrakcyjniejszych rejonów województwa.
Usytuowanie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie miasta (Turku) jest czynnikiem
aktywizującym rozwój gospodarczy.
Czynnikiem aktywizującym jest również bliskie położenie Kalisza.
Oprócz dogodnych połączeń komunikacyjnych atutem gminy jest dobra jakość gleb.
Rolnictwo jest jedną z głównych funkcji gospodarczych gminy.
Strategia Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Malanów określa braki i problemy hamujące
rozwój gospodarczy gminy. Zalicza do nich, m.in. :
niewystarczająca ilość uzbrojonych terenów do aktywizacji gospodarczej
słaba jakość infrastruktury drogowej.

5.2.5. Prognoza demograficzna.

lata

2006

2012

2013

2014

2015

Liczba
ludności
gminy

6 499

6 515

6 523

6 532

6 555

Sytuacja demograficzna gminy Malanów ulega ciągłym przekształceniom.
Zmiany

struktury

wiekowej,

zmniejszanie

się

liczby

mieszkańców

w

wieku

przedprodukcyjnym oraz spadek liczby urodzeń prowadzi do starzenia się społeczeństwa.
Określono trend liniowy dla liczby mieszkańców, na przestrzeni branych pod uwagę lat, co
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umożliwiło obliczenie prognozowanej liczby ludności. Biorąc pod uwagę, że w latach
1992 – 2015 liczba ludności wzrosła, w prognozie również zakłada się wzrost liczby
ludności.
Analiza demograficzna za lata 2006 – 2015 wykazuje przyrost ludności o ok. 56
mieszkańców – średnio 7 mieszkańców/rok.
Biorąc pod uwagę perspektywę 30 lat z uwzględnieniem niepewności procesów
rozwojowych z tolerancją 30%, liczba mieszkańców gminy w 2045 roku osiągnie ok.
6 900.
Prognozowany

wzrost

liczby

ludności

na

podstawie

analiz

ekonomicznych,

środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych
gminy o których, mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–c ustawy o pizp w stosunku do 2015 roku
wynosi ok. 345 osób.

5.2.6. Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i
infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służącej realizacji
zadań własnych gminy.
Budżet gminy w poszczególnych latach to:

Lata

2003

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

dochody
w zł.
wydatki
w zł

7 787 345

21 029 809

24 423 075

23 966 865

27 939 863

22 536 973

22 855 552

21 506 065

9 120 745

22 991 954

27 286 692

29 122 797

23 804 723

22 289 910

21 041 876

20 448 203

Wydatki inwestycyjne :
Lata

2003

2004

2005

2006

2010

2011

2012

2014

Wydatki na
inwestycje
w zł.

3 001
497

3 811 497

697 253

2 507 325

6 306 975

9 111530

9 407600

2 796 368

W Gminie Malanów w latach 2011 – 2013 na jednego mieszkańca przypadało 733.48 zł
środków na inwestycje.

Zgodnie z budżetem gminy na rok 2016, gmina sfinansowała podstawowe zadania dla
sprawnego funkcjonowania jednostki.
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W zakresie infrastruktury społecznej wydatkowane kwoty zapewniają dalsze jej
funkcjonowanie. Z zakresu infrastruktury społecznej, służącej realizacji zadań własnych
gminy, na terenie gminy Malanów działa

5 szkół i 4 placówki wychowania

przedszkolnego w tym 1 przedszkole.
Z budżetu gminy w roku 2015 wydano środki na oświatę w kwocie 7 876 114 zł., a w roku
2016 w kwocie 8 298 289,82 zł, a na rok 2017 w budżecie na ten cel przewidziano środki
w kwocie 10 567 047,82 zł.
Z budżetu gminy w roku 2015 wydano środki na kulturę w kwocie 617 008 zł., a na rok
2016 w kwocie 693 235,14 zł, a na rok 2017 przewidziano środki w kwocie 682 253,49 zł.
Zabudowa na terenie gminy jest zwodociągowana w 98 %, a zaopatrzenie w wodę odbywa
się z czterech stacji wodociągowych, zlokalizowanych w: Kotwasicach, Miłaczewie,
Malanowie i Czachulcu Starym. Część wsi Skarżyn Kolonia korzysta z ujęcia wody
znajdującego się w sąsiedniej gminie.
Obecnie stacje wodociągowe wymagają modernizacji. Wskazana jest wymiana
urządzeń na bardziej energooszczędne i sprawniejsze technicznie.
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej obsługuje miejscowość Malanów. Przy
oczyszczalni ścieków jest punkt zlewny ścieków dowożonych.
Z budżetu gminy w roku 2016 wydano środki na sieć wodociągowo-kanalizacyjną
w kwocie 60 000 zł, a na rok 2017 przewidziano środki w kwocie 60 000 zł.
Sieć drogową gminy tworzą droga wojewódzkie nr 470, drogi powiatowe i gminne.
Z budżetu gminy w roku 2016 wydano środki na utrzymanie i budowę dróg w kwocie
810 487,79 zł, a w rok 2017 przewidziano środki w kwocie 1 284 982,48 zł.
5.2.7. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
W szacunku chłonności terenów przyjęto następujące założenia dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej:
- średnia powierzchnia działki – 1000 m²,
- 30% powierzchni terenów zostanie przeznaczone pod lokalny układ
komunikacyjny, zieleń towarzyszącą i usługi,
- jeden budynek mieszkalny na działce,
- jedno mieszkanie na budynek mieszkalny,
- średnio 3 osoby na mieszkanie ( 30 osób/ha),
- 21 m² powierzchni użytkowej w budynku mieszkalnym na osobę (stan obecny),
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- 30 m² powierzchni użytkowej w budynku mieszkalnym na osobę (2045 r.).
W szacunku chłonności terenów przyjęto następujące założenia dla zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych:
- średnia powierzchnia działki – 3000m2,
- 20% powierzchni terenów zostanie przeznaczone pod lokalny układ
komunikacyjny, zieleń towarzyszącą i usługi,
- jeden budynek mieszkalny w granicach siedliska,
- jedno mieszkanie na budynek mieszkalny,
- średnio 3,5 osoby na mieszkanie (stan obecny),
- średnio 3 osoby na mieszkanie (prognozowane na 2045 r.),
- 30 m² powierzchni użytkowej w budynku mieszkalnym na osobę,
- 1000 m² powierzchni użytkowej wszystkich budynków w granicach siedliska.
5.2.8. Szacowane maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową
zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy.
Zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową wynikającą z rozgęszczenia w istniejącej
zabudowie.
Rok

Średnia
powierzchnia
użytkowa
mieszkania m2

Liczba
mieszkań/bu
dynków

3,7

100

1750

175 000

3

100

2185

218 500

Liczba
ludności
w
gminie

Liczba
osób/mies
zkanie

2015

6 555

2045

6 555

Prognozowany

wzrost

liczby

ludności

na

Całkowita
powierzchnia
użytkowa
m2

podstawie

analiz

ekonomicznych,

środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych
gminy o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a–c ustawy opizp w stosunku do 2015 roku o ok.
345 osób. W zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych przyjęto wzrost liczby
gospodarstw o 80 osób. Pozostała liczba ludności z prognozowanego jej wzrostu, stanowić
będzie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
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Przeznaczenie terenu

Powierzchnia
terenu ha

Powierzchnia
użytkowa m²

Chłonność
demograficzna
345 osób

Budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne z
dopuszczeniem usług

24,28

10 350

Rozgęszczenie

54,37

43 500

(30 osób/ha)

Zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane to 78,65 ha.

5.2.9. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej oraz objętych mpzp.
Rolnicze użytkowanie gleb na obszarze gminy przyczyniło się do wykształcenia
układów zabudowy w postaci ulicówek. Miejscowości te w wielu przypadkach nie
posiadają elementów centrotwórczych i nie tworzą struktur zwartej zabudowy. Zabudowa
na ich terenie jest ekstensywna, często lokalizowana po jednej stronie ulicy. Istniejące
obszary zwartej zabudowy w dużej mierze mogą zostać uzupełnione nową zabudową bez
konieczności podjęcia przez gminę znaczących inwestycji w infrastrukturę techniczną.
W analizie chłonności wyznaczono łącznie ok. 429,83 ha obszarów zwartej struktury
funkcjonalno-przestrzennej przeznaczonej pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach
rolnych, mieszkaniową jednorodzinną i usługową, co stanowi 4 % powierzchni gminy.
Ze względu na rolniczo - usługowy charakter gminy, tereny te w 90 % są już zabudowane
w większości zabudową zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych, zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudową produkcyjno –
usługową (msc. Malanów). Obszary wyznaczone pod zabudowę mieszkaniową,
w obowiązujących jak i w trakcie procedowania planach miejscowych (w rejonie ulic
Nowej, Północnej, Szerokiej), dopełniają

zwartą strukturę funkcjonalno-przestrzennej

miejscowości Malanów, co w konsekwencji

doprowadzi do powstania spójnej

i funkcjonalnej jednostki osadniczej.
Cechą charakterystyczna gminy Malanów jest zwarta zabudowa produkcyjna – usługowa
wzdłuż drogi wojewódzkiej 470, która wyraźnie wykształca obszary przemysłowousługowe. Część wschodnia tego obszaru to ciągle rozwijająca się i w ciągłej rozbudowie
Firma Sun Garden Polska Sp. z o.o. w Malanowie. Firma ta planuje dalszą swoją
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rozbudowę w kierunkach wschodnim i północnym. W związku z tak dużą dynamiką
rozwoju firmy Sun Garden gmina podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania planów
miejscowych na tereny bezpośrednio przyległe do firmy. Obejmują one obszar około 50 ha
(uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr XXIV/169/2014 z dnia 14.02.2014r.- Malanów, Grąbków i Żdżenice)
oraz obszar około 40 ha (uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Nr XVII/109/2016 z dnia 14.03.2016 –
Grąbków). W zachodniej części obszaru przemysłowo – usługowego zlokalizowana jest
oczyszczalnia ścieków oraz opracowany jest plan miejscowy dla terenów bezpośrednio
przyległych do oczyszczalni. Plan ten przeznacza około 10 ha terenów pod zabudowę
produkcyjno - usługową. W celu dopełnienia obszaru funkcjonalnego jaki jest obszar
produkcyjno – usługowy wzdłuż drogi wojewódzkiej wyznaczono dodatkowo tereny
produkcyjno – usługowe w zachodniej części obszaru – w kierunku Feliksowa.

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie gminy obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
uchwalone uchwałami Rady Gminy:
1. Nr XIX/99/2000 z dnia 07.07.2000 r. – (tereny pod rozwój Sun Garden ok. 3,0
ha oraz budowę gimnazjum) – 6,09 ha,
2. Nr XVI/110/2012 z dnia 22.03.2012 r. (Dz.U. z 2012,poz. 2807, z dn.
25.06.2012 r.),( 30 % terenu (1,5 ha) przeznaczone zostało pod MN z tego 0,50
ha jest niezainwestowane) – 5,09 ha
3. Nr XVI/111/2012 z dnia 22.03.2012 r.(Dz.U.z 2012, poz. 2213, z dn.
14.05.2012 r.), ( ok. 30 % terenu (6,6 ha) przeznaczone zostało pod MN,
pozostałe tereny to tereny produkcyjne, oczyszczalnia ścieków oraz tereny
zielone i komunikacja z tego 4,60 ha jest niezainwestowane) – 22,09 ha,
4. Nr XVII/121/2012 z dnia 17.05.2012 (Dz.U.z 2012, poz. 2771, z dn. 21.06.2012
r.), ( ok. 70 % terenu (3,3 ha) przeznaczone zostało pod MN z tego 2,00 ha jest
niezainwestowane) – 4, 73 ha,
5. Nr XXI/134/2008 z dnia 29.09.2008 r.( ok. 2 ha przeznaczonych zostało pod
MN, natomiast resztę terenu pod produkcje i usługi ) – 4,60 ha,
6. Nr XI/56/2007 z dnia 20.09.2007 r. ( ok. 70 % terenu (2,3 ha) przeznaczone
zostało pod MN z tego 1,60 ha jest niezainwestowane) – 3, 30 ha,
7. Nr VII/39/2007 z dnia 29.03.2007 r., ( ok. 50 % terenu (1,6 ha) przeznaczone
zostało pod MN z tego 1,30 ha jest niezainwestowane) – 3, 21 ha,
8. Nr V/31/2007 z dnia 14.02.2007 r., (ok. 70 % terenu (0,6 ha) przeznaczone
zostało pod MN) – 0,90 ha,
9. Nr XXXIII/181/2005 z dnia 30.11.2005 r. (ok. 70 % terenu (2,3 ha)
przeznaczone zostało pod MN z tego 0,70 ha jest niezainwestowane ) – 3,30 ha.
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Tereny przeznaczone pod zabudowę w miejscowych planach.

Przeznaczenie
terenu

Powierzchnia
terenu ha
przeznaczona w
obowiązujących
planach pod MN

Powierzchnia terenu
w ha przeznaczona
w obowiązujących
planach pod MN wolna od
zabudowy

Powierzch
nia
użytkowa
m²

Uwagi

Budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne

18,20

13,30

11 970

Chłonność
demograficzna
399 osób
(30 osób/ha)

Tereny wolne od zabudowy w obowiązujących mpzp to 13,30 ha.
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w projektowanych miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie
terenu

Powierzchnia
terenu pod
MN w ha

Budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzinne

67,20

Powierzchnia
użytkowa m²

60 480

Uwagi

Chłonność
demograficzna
2 016 osób
(30 osób/ha)

Przeznaczenie
terenu

Tereny zabudowy
produkcyjnej i
usługowej

Powierzchnia
terenu pod P,U
w ha istniejąca i
przeznaczona w
mpzp

Powierzchnia
terenu pod P,U

35,49

67,20

Uwagi

wyznaczona
w studium

Zabudowa
usługowa i
produkcyjna będzie
realizowana przez
osoby z poza gminy
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5.2.10. Porównanie zapotrzebowania gminy na nową zabudowę z aktualnymi
możliwościami.
Zapotrzebowanie gminy na nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
prognozując na 2045 rok (11 500 m² powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej),
zostanie całkowicie zaspokojone przez tereny zabudowy mieszkaniowej objęte
obowiązującymi planami miejscowymi w Malanowie, Kotwasicach i Rachowej. Są to
obszarach zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Nie ma potrzeby wyznaczania
w gminie nowych terenów pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną. W studium
uwzględniono również projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
które zostały objęte uchwałami o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych i są
w trakcie opracowań planistycznych. Są to głownie dwa plany w rejonie ulic Nowej
i Północnej oraz ulicy Łąkowej i Południowej, które będą stanowiły rezerwę terenową.
Ze względu na niewielki przyrost liczby ludności oraz całkowicie wystarczającą
powierzchnie terenów możliwych do zabudowy w obrębie istniejących jednostek
osadniczych nie przewiduje się znaczącego wzrostu kosztów dla Gminy z tytułu
zaopatrzenia mieszkańców w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną oraz w sieci
komunikacyjne. Aktualna struktura funkcjonalno-przestrzenna oraz możliwości finansowe
Gminy z dużym prawdopodobieństwem sprostają zapotrzebowaniu na nową zabudowę.
Racjonalne wprowadzanie nowej zabudowy pomoże uzupełnić strukturę istniejących
jednostek osadniczych przyczyni się do zwiększenia ładu przestrzennego gminy.
Większość terenów produkcyjno-usługowych na terenie gminy, w obowiązującym studium
jest wyznaczona w rejonie Malanowa wzdłuż drogi wojewódzkiej 470 na odocinku od
Grąbkowa do Feliksowa. Tereny zabudowy produkcyjne i usługowej zlokalizowane po
dwóch stronach drogi wojewódzkiej stanowią ofertę dla ludności z poza gminy i nie są
związane w prognozą demograficzną gminy.
Porównanie zapotrzebowania na nową zabudowę w 2045 roku (wyrażone w ha) z aktualną
chłonnością terenów

Przeznaczenie
terenu

Budownictwo
mieszkaniowe

Porównanie
zapotrzebowania na nową
zabudowę w 2045 roku
(wyrażone w ha) z aktualną
chłonnością terenów

Zapotrzebowanie
na 2045 rok

78,65-(13,30+67,2)=-2,00 ha

78,65

Tereny wolne w
obowiązujących
mpzp
w ha

Tereny
przeznaczone
pod zabudowę w
projektach mpzp
w ha

13,30

67,2

Przyrost ludności
+ rozgęszczenie
ha
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
6.1.

Gospodarka wodna gminy.

Na terenie gminy Malanów funkcjonują następujące wodociągi grupowe zasilane ze stacji
wodociągowych przedstawionych w tabeli poniżej.

Stacja Wodociągowa
( miejscowość )
Kotwasice

Miłaczew

Malanów
Czachulec Stary

Marcjanów
( gm. Kawęczyn)

Rejon obsługi
Kotwasice
Dziadowice
Dziadowice-Folwark
Bibianna
Feliksów
Żdżenice
Zygmuntówek
Malanów ul. Szkolna
Rachowa
Miłaczew
Miłaczewek
Kolonia Miłaczew
Grąbków
Targówka
Malanów
Feliksów
Czachulec Stary
Poroże
Celestyny
część Skarżyna Kolonii
część Skarżyna Kolonii

Gmina jest prawie w pełni zwodociągowania - prawie wszystkie gospodarstwa wyraziły
chęć na podłączenie do sieci. Na koniec 2006 roku liczba przyłączy wynosiła 1.550,
a łączna długość sieci wodociągowej w gminie to 115 km. Natomiast na koniec 2014r.
liczba przyłączy wynosiła 1.155, a łączna długość sieci wodociągowej w gminie to
126,4 km.
Gmina posiada dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko od lipca 2005
roku, kiedy to przejęła zarządzanie tymi działami.
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Długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy w gminie w latach 2005-2006-2015
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Łączna produkcja wody w latach 2005-2006 wzrosła z 89 tys. m³ do 182 tys. m³,
i do
467 tys. m³ w 2015 roku, natomiast sprzedaż wody z 72 tys. m³ do 164 tys. m³. i do
1400
246 tys. m³ w 2015 r.
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Stawki opłat za wodę w 2005 i 2006 roku wynosiły 2,12 zł za 1 m³. W gospodarce
wodociągowej w 2006 roku koszty (416 tys. zł) przewyższyły wpływy (393 tys. zł). Straty
w sieci wodociągowej są dość wysokie i w ostatnim badanym roku wyniosły 17%. Są one
spowodowane płukaniem linii, awariami, pobieraniem wody przez OSP do pożarów
i ćwiczeń oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci.

6.2.

Gospodarka ściekowa.
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.

Zmiany liczbie przyłączy kanalizacyjnych

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie Malanów w 2015 roku to 9,8 km.

6.3.

Zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną.
Przez gminę przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia relacji El. Adamów –
Kalisz. 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.
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Przez teren Gminy Malanów przebiegają gazociągi:
- gazociąg DN400 relacji Odolanów – Adamów (rok budowy-1971) o maksymalnym
ciśnieniu nominalnym (parametr stosowany obecnie: maksymalne ciśnienie robocze)
powyżej 2,5MPa,
- gazociąg DN500 relacji Odolanów – Adamów (rok budowy-1977) o maksymalnym
ciśnieniu nominalnym (parametr stosowany obecnie: maksymalne ciśnienie robocze)
powyżej 2,5MPa,
- gazociągu DN100 odboczka Malanów (rok budowy-2006) o maksymalnym ciśnieniu
nominalnym (parametr stosowany obecnie: maksymalne ciśnienie robocze) powyżej 1,6
MPa,
- gazociąg DN700 relacji Gustorzyn- Odolanow (rok budowy-2014) o maksymalnym
ciśnieniu nominalnym (parametr stosowany obecnie: maksymalne ciśnienie robocze)
powyżej 1,6 MPa.
Na gazociągu Dn 400 w rejonie wsi Malanów, przy drodze Malanów – Kotwasice znajduje
się króciec podłączeniowy.
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, Młyny Miłaczewskie, Grąbków, Miłaczew,
Celestyny, Żdżenice, Zygmuntówek, Dziadowice-Folwark, Skarżyn Kolonia, Poroże,
Rachowa, Feliksów, Kotwasice, Dziadowice i Bibianna.

6.4.

Sieć radiowa.
Zachowuje się istniejący obiekt radiokomunikacyjny SLR Dziadowice relacji: Dziadowice
- Turek, Dziadowice – Konin.

6.5.

Komunikacja drogowa.
W procesach integracyjnych Polski z Unią Europejską jedną z głównych ról odgrywają
powiązania komunikacyjne, szczególnie na kierunku wschód - zachód. Obecnie wobec
formalnego związku z przestrzenią europejską, układ drogowo – kolejowy nie przystaje do
lawinowo

narastających

potrzeb

przewozowych.

Niewystarczająca

jest

także

i nieodpowiadająca współczesnym wymogom sieć połączeń w układzie południkowym.
Jednym z najniżej ocenianych elementów gospodarki polskiej jest stan istniejącej
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infrastruktury technicznej będącej niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania
gospodarki. W bardzo szybkim tempie rośnie liczba samochodów osobowych.
Charakterystycznym zjawiskiem jest największa koncentracja ruchu, w tym także
ciężkiego ruchu towarowego szczególnie destrukcyjnie oddziaływującego na nawierzchnie
dróg, na odcinkach głównych połączeń drogowych prowadzących ruch w tranzycie
zewnętrznym i wewnętrznym. Wzrost motoryzacji powoduje zwiększenie zatłoczenia na
drogach, szybkie zużywanie się nawierzchni dróg, wzrost wypadkowości i szereg innych
niekorzystnych zjawisk następuje dekapitalizacja sieci drogowej.
Wzrasta także obciążenie środowiska, szczególnie na terenach zabudowanych, ale także
poza nim, w tym na terenach istotnych dla zachowania równowagi ekologicznej.
Radykalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego można spodziewać się dopiero po
przeniesieniu ruchu tranzytowego na sieć autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic
miejscowości.
6.5.1. Drogi gminy Malanów.
W układzie drogowym gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia: droga wojewódzka,
drogi powiatowe i drogi gminne.
Gmina posiada 284 km dróg z czego:
- 9,3 km

- to droga wojewódzka,

- 34,239 km -to drogi powiatowe,
- 242 km

- to drogi gminne.

6.5.1.1. Droga wojewódzka.
Przez gminę przebiega jedna droga wojewódzka nr 470 relacji Kościelec – Marulew –
Turek – Malanów – Ceków – Kalisz.

6.5.1.2. Drogi powiatowe.
Drogi powiatowe przebiegające przez gminę to:
- droga 4490 P - relacji Grąbków – Kowale Pańskie,
- droga 4507 P - relacji Czachulec –Dziewiątka- Kowale Pańskie,
- droga 4492 P - relacji Miłaczew – Kolonia Młodzianów,
- droga 4487 P - relacji Malanów – Poroże – Przespolew,
- droga 4489 P - relacji Malanów - Skarżyn – Żdżary,
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- droga 4602 P - relacji Prażuchy – Czachulec,
- droga 4488 P - relacji Grzymiszew - Kotwasice – Malanów,
- droga 4583 P – relacji Wrząca - Smaszew – Dzierzbie.

6.5.1.3. Drogi gminne.
Drogi gminne przebiegające przez Gminę Malanów:
- sołectwo Bibianna ( 653025 P, 653026 P, 653027 P, 653028 P, 653029 P, 653030 P,
653031 P, 653035 P, 653036 P, 653037 P, 653038 P, 653040 P, 653042 P, 653055 P,
653061 P, 653062 P, 653063 P, 653064 P, 653065 P, 653066 P, 653067 P, 653068 P,
653070 P, 653071 P, 653072 P, 653073 P, 653075 P, 653076 P, 653077 P, 653034 P,
653044 P, 653045 P, 653046 P, 653047 P, 653048 P, 653049 P, 653051 P, 653052 P,
653053 P, 653054 P, 653055 P, 653056 P),
- sołectwo Dziadowice Folwark (653034 P, 653044 P, 653045 P, 653046 P, 653047 P,
653048 P, 653049 P, 653051 P, 653052 P, 653053 P, 653054 P, 653055 P, 653056 P),
- sołectwo Dziadowice (653059 P, 653057 P, 653058 P, 653060 P, 653099 P),
- sołectwo Kotwasice (653091 P, 653092 P, 653090 P, 653085 P, 653084 P, 653083 P,
653088 P, 653087 P, 653086 P, 653080 P, 653089 P, 653097 P),
- sołectwo Feliksów (653112 P, 653111 P, 653113 P, 653114 P, 653115 P, 653116 P,
653117 P),
- sołectwo Zdżenice (653194 P, 653184 P, 653195 P, 653185 P, 653187 P, 653186 P,
653189 P, 653188 P, 653088 P, 653185 P, 653198 P, 653199 P, 653197 P, 653201 P,
653202 P, 653200 P, 653193 P, 653192 P, 653191 P, 653173 P, 653172 P, 653169 P,
653177 P, 653178 P, 653171 P, 653183 P, 653182 P),
- sołectwo Malanów (653146 P, 653166 P, 653200 P, 653145 P, 653138 P, 653142 P,
653139 P, 653140 P, 653155 P, 653157 P, 653141 P, 653143 P, 653137 P, 653136 P,
653135 P, 653134 P, 653132 P, 653125 P, 653128 P, 653157 P, 653150 P, 653110 P,
653149 P, 653133 P, 653161 P, 653164 P, 653164 P),
- sołectwo Miłaczew ( 653311 P, 653309 P, 653307 P, 653308 P, 653281 P, 653310 P,
653312 P, 653313 P, 653314 P, 653289 P, 653318 P, 653317 P, 653315 P, 653316 P),
- sołectwo Rachowa ( 653241 P, 653243 P),
- sołectwo Targówka (653294 P, 653306 P, 653292 P, 653210 P, 653291 P, 653304 P,
653303 P, 653296 P, 653301 P, 653300 P, 653299 P, 653298 P, 653297 P, 653236 P,
653293 P),
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- sołectwo Skarżyn Kolonia (653356 P, 653355 P, 653354 P, 653350 P, 653351 P, 653353
P, 653345 P, 653349 P),
- sołectwo Czachulec Stary (653337 P, 653269 P, 653338 P, 653341 P, 653342 P, 653344
P, 653346 P, 653347 P, 653343 P, 653340 P),
- sołectwo Celestyny (653108 P, 653120 P, 653118 P, 653122 P, 653119 P, 653123 P,
653117 P),
- sołectwo Brody (653027 P, 653037 P, 653038 P, 653041 P, 653036 P, 653035 P, 653042
P, 653039 P, 653040 P),
- sołectwo Zygmuntówek (653100 P, 653109 P, 653104 P, 653105 P, 653103 P, 653101 P,
653102 P),
- sołectwo Poroże (653247 P, 653248 P, 653249 P, 653250 P, 653251 P, 653252 P, 653255
P, 653253 P, 653260 P, 653266 P, 653264 P, 653267 P, 653256 P, 653257 P, 653259 P,
653262 P, 653263 P, 653268 P, 653273 P, 653274 P, 653276 P, 653275 P, 653277 P,
653278 P, 653280 P).

6.6.

Gospodarka odpadami.
Na terenie Gminy Malanów funkcjonowały dwa wysypiska śmieci w miejscowości
Malanów i Kotwasice. Od czerwca 2006 roku wysypiska te są nieczynne. Gmina Malanów
przystąpiła do Związku Komunalnego "Czyste Miasto - Czysta Gmina" w Kaliszu,
deklarując swój udział w budowie zakładu utylizacji stałych odpadów komunalnych
w Prażuchach (sąsiednia gmina Ceków-Kolonia). Inwestycja została dofinansowana ze
środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 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. Wdrażany obecnie
kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów w tych gminach jest jednym
z największych w naszym kraju, obejmuje ponad 300 tys. mieszkańców. Wykonawcą
oddanego do użytku Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw” (wartość kontraktu ok. 4 mln. euro) było Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego S.A., Bielsko Biała. W końcowej fazie jest także drugi kontrakt (o wartości
ponad 9,6 mln euro) obejmujący budowę hal do przyjęcia i sortowania oraz intensywnego
kompostowania odpadów wraz z liniami technologicznymi. Są to dwie kluczowe inwestycje
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w ramach programu gospodarki odpadami na terenie działania Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto-Czysta Gmina”.
Zakład „Orli Staw” to kompleks obiektów technologicznych, zlokalizowanych na
powierzchni ok. 10 hektarów, na terenie gminy Ceków Kolonia, z dala od zabudowań
w leśnej scenerii wschodniej Wielkopolski. Główne obiekty to: hala przyjęcia i sortowania
odpadów, hala intensywnego kompostowania wraz z placem dojrzewania kompostu,
segment demontażu odpadów wielkogabarytowych, segment przerobu gruzu budowlanego,
kwatera składowania balastu, magazyn odpadów niebezpiecznych. Zakład przystosowany
jest do przerobu około 100 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Eksploatując
powiązane ze sobą w sposób elastyczny linie technologiczne i obiekty przy założeniu, że
cały strumień odpadów komunalnych trafi do „Orlego Stawu”, gminy członkowskie mają
możliwość wywiązać się z rygorystycznych wymagań, dotyczących ograniczenia
składowania odpadów biodegradowalnych i odzysku surowców wtórnych.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto-Czysta Gmina” w Kaliszu wspólnie
z przedsiębiorstwami

odbierającymi

odpady

komunalne

oraz

administratorami

i zarządcami domów wprowadzili selektywną zbiórkę odpadów w podziale na „suche”
i „mokre”. System ten od roku 2007 obowiązuje mieszkańców miast i gmin członkowskich
Związku. Wiązało się to z uchwaleniem regulaminów utrzymania porządku i czystości
w gminach oraz wybudowaniem „Orlego Stawu”.

Opracowane przez mgr inż. Annę Białecką- Śliwę
projektanta

miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego – uprawnienia MGPiB nr 1477/96.
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