UCHWAŁA NR 0007.63.2015
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Studium
przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków.

uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania

2. Integralną część zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Tuliszków stanowią:
1) załącznik nr 1 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Tuliszków”;
2) załącznik nr 2 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Tuliszków - skala 1:20000”;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Tomasz Maćkowski
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I. WPROWADZENIE
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
jest podstawowym dokumentem dla władz samorządowych gminy, na podstawie,
którego prowadzona ma być polityka przestrzenna gminy, która wpływa na jakość
przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz na środowisko przyrodniczo – kulturowe.
Głównym celem Studium jest określenie polityki przestrzennej,
umożliwiającej
aktywizację
społeczno-gospodarczą
miasta
i
gminy
z uwzględnieniem:
− ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,
− walorów architektonicznych i krajobrazowych,
− wymogów ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami
i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
− wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dobra kultury
współczesnej,
− wymogów ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,
a także potrzeb osób niepełnosprawnych,
− walorów ekonomicznych przestrzeni,
− prawa własności,
− potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
− potrzeb interesu publicznego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji
administracyjnych.

1. Stan prawny obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków
W roku 1998 Rada Miejska w Tuliszkowie przyjęła uchwałę Nr XLIV/231/98
Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z dnia 29 maja 1998 r., w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Tuliszków Studium to zostało opracowane w oparciu o ustawę z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415
z późniejszymi zmianami).
W 2010 roku Rada Miejska w Tuliszkowie podjęła uchwałę nr XLI/283/2010
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków. Zmianę
tę dokonano w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami).
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest
przepisem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Podstawa prawna opracowania
1. Uchwała Nr 0007.21.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z dn. 26 kwietnia
2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Tuliszków,
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 28.04.04 r., w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233, z dnia 26.05.04 r.).

3. Materiały wyjściowe
− mapy topograficzne w skali 1: 10 000,
− mapy ewidencyjne w skali 1: 5000,
− studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Tuliszków, uchwalone Uchwałą Nr XLIV/231/98 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie, z dnia 29 maja 1998 r.,
− studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Tuliszków, uchwalone Uchwałą Nr XLI/293/2010 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie, z dnia 10 listopada 2010 r.,
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tuliszków,
uchwalony Uchwałą Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z dnia
29 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 156, poz. 2943 z dnia
03.10.2003 r.) wraz ze zmianami uchwalonymi uchwałami: Nr XXV/165/05
z dnia 17 lutego 2005 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 36, poz. 1026 z dnia
24.03.2005 r.) i Nr IX/51/07 z dnia 12 lipca 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 134, poz. 3035 z dnia 14.09.2007 r.),
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków,
uchwalony Uchwałą Nr VIII/68/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie, z dnia
29 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 156, poz. 2942 z dnia
03.10.2003r.) wraz ze zmianami uchwalonymi uchwałami: Nr XXV/164/05
z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 36, poz. 1025 z dnia
24.03.2005 r.) i Nr IX/50/07 z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr
134, poz. 3034 z dnia 14.09.2007 r.),
− Gmina Tuliszków - opracowanie ekofizjogarficzne, 2003 r.,
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− Strategia rozwoju Gmina i Miasta Tuliszków - 2013 -2025,
− Gmina i Miasto Tuliszków - plan rozwoju lokalnego, 2006 r.,
− plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,
uchwalony Uchwałą
Nr
XLVI/690/10
Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego, z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 155, poz. 2953),
− Gminna Ewidencja Zabytków 2008 Gminny Program Opieki Nad Zabytkami
na lata 2009-2012.

II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA
TERENU
1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie
terenu
Gmina Tuliszków położona jest w powiecie tureckim, w odległości około 110
-130 km na wschód od Poznania oraz około 10 - 18 km na południe od Konina.
Graniczy z gminami: Stare Miasto, Krzymów, Władysławów, Turek (gmina
wiejska), Malanów, Mycielin i Rychwał.
− pow. gminy = 149 km2 (w tym miasto = 7 km2),
− liczba ludności1 = 10607 osób (w tym miasto = 3405 osób),
− liczba sołectw = 15 (+ m. Tuliszków),
Główną funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują
około 70% pow. gminy. Gospodarstwa rolne są rozdrobnione, a średnia
powierzchnia wynosi 8 ha. Tylko 301 gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10
ha. W strukturze użytkowania gruntów ważną pozycję zajmuje dobrze rozwinięte
sadownictwo – w tym uprawa jabłoni, śliw, czereśni, grusz i brzoskwiń.
Dogodne połączenia komunikacyjne zapewnia droga krajowa nr 72 (Konin Tuliszków - Turek - Łódź), jak również droga wojewódzka nr 443 (Jarocin - Gizałki
- Rychwał - Tuliszków) oraz sieć dróg powiatowych i gminnych.
Na terenie gminy funkcjonuje 5 ujęć wody oraz oczyszczalnia ścieków
z punktem zlewnym dla ścieków dowożonych z terenu gminy. Zabudowa
mieszkaniowa jest zwodociągowana w 97 %, a z sieci kanalizacyjnej korzystało
w 2013 r. 37% mieszkańców gminy.
Obsługą w zakresie gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych objętych
jest 100 % mieszkańców.
1

Stan w dniu 30.VI.2012r.
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Gmina Tuliszków należy do Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta
Gmina” z siedzibą w Kaliszu.
Na terenie gminy zarejestrowanych na koniec 2013 r. było 570 podmiotów
gospodarczych, zajmujących się handlem, drobnym rzemiosłem, budownictwem
i działalnością wytwórczą. Największym zakładem pracy w gminie jest PPH
„Andrewex”, zlokalizowany w Piętnie i Grzymiszewie. Poza tym funkcjonują:
5 szkół podstawowych, zespół szkół w Tuliszkowie wraz z filiami w Wróblinie
i Nowym Świecie, gimnazjum w Grzymiszewie, miejsko-gminny ośrodek kultury,
niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Zakład Opieki Dentystycznej, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony
Pod względem przyrodniczym krajobraz gminy charakteryzuje się dość dużym
zróżnicowaniem rzeźby terenu.
Od północy (rejon Pokrzywki) występują fragmenty Wzgórz Złotogórskich,
od wschodu (rejon Topca i Powy) - fragment Wzgórz Szadowskich, od południa
(rejon Powy i Pokrzywnicy) - fragment Wzgórz Malanowskich. Widoczne
w krajobrazie wzgórza osiągają od 50 do 80 m wysokości, a spadki wynoszą około
25%. Pozostałą część gminy zajmuje płaska wysoczyzna morenowa oraz doliny
rzeczne: Powy, Topca, Pokrzywki i Pokrzywnicy.
Pod względem gospodarczym jest to typowo rolnicza gmina, ukierunkowana
na sadownictwo.
Siedziba gminy położona jest u zbiegu drogi wojewódzkiej i drogi krajowej.
Zabudowa w Tuliszkowie, realizowana na podstawie planów miejscowych,
postępuje sukcesywnie od centrum miasta w kierunku zachodnim, w rejonie dróg
do Sarbicka, Krępy i Nowego Światu. Wygląd poszczególnych osiedli
odzwierciedla ustawowe wymogi obowiązujące w okresie ich realizacji
(normatywy, wskaźniki, materiał budowlany, typowe projekty domów).
Zabudowa wsi skupia się wzdłuż dróg, ma charakter pasmowy i nawiązuje do
charakteru rolnictwa, tj. rozdrobnionych gospodarstw i wielokierunkowej produkcji
rolnej. Z ogólnej liczby gospodarstw tylko 25 % (ok. 300) ma powierzchnię
powyżej 10 ha.
Obszar gminy pozbawiony jest większych, naturalnych zbiorników wodnych,
tylko niektóre jej rejony zasobne są w różnego rodzaju sztuczne akweny.
Największe powierzchnie mają stawy rybne w dolinie Powy (rejon Wróbliny
i Smaszewa oraz w dolinie Pokrzywnicy (rejon Grzymiszewa i Tuliszkowa).
Obszar gminy położony pomiędzy północno-wschodnią granicą gminy i drogą
krajową Konin - Tuliszków - Turek wchodzi w skład Złotogórskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Jego podstawowymi elementami są ekosystemy leśne
7
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porastające wzgórza morenowe oraz sieć dolin rzecznych: Topca, Powy
i Pokrzywnicy.
Zagospodarowanie tego obszaru powinno zapewniać stan względnej
równowagi ekologicznej istniejących systemów przyrodniczych.
Mimo, iż obszar chronionego krajobrazu stanowi tę formę ochrony przyrody,
która niesie ze sobą stosunkowo małe ograniczenia w działalności gospodarczej, to
jednak obowiązują tutaj określone zakazy, które obejmują także tereny chronione
przyrodniczo w gminie.
Poza tym ochroną konserwatorską objęte są pojedyncze drzewa, parki
podworskie, zadrzewienia i zarośla łęgowe oraz ostoje ptactwa i innych zwierząt.
Pozytywnym zjawiskiem jest spora ilość zalesień, wprowadzanych na zbocza
wzgórz i pagórków morenowych oraz tereny rolniczo nieprzydatne.

3. Stan środowiska przyrodniczego, w tym stan rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej, wielkości zasobów wodnych oraz wymogów
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
3.1.

Charakterystyka
wybranych
komponentów
środowiska
przyrodniczego
a) Topografia.
W ukształtowaniu powierzchni gminy wyróżnia się:
wzgórza i pagóry czołowomorenowe o wysokości względnej
50 ~ 80 m i spadkach rzędu 25%. Są to Wzgórza Złotogórskie
i Malanowskie, określane wspólnym mianem Pagórków Złotogórskich
oraz pagóry albo ostańce denudacyjne w rejonie Tuliszkowa
o wysokości względnej 25 ~ 40 m i spadkach rzędu 10 ~ 15%,
doliny rzeczne: Powy, Topca, Pokrzywnicy i Pokrzywki oraz płytkie
doliny erozyjno - denudacyjne,
wysoczyzna morenowa płaska oraz falista.
b) Surowce mineralne.
Na obszarze gminy znajdują się następujące udokumentowane złoża kopalin:
Brzeziny,
Dryja,
Grochowy – Siąszyce,
Krępa,
Tarnowa I,
Tarnowa II,
Piętno,
Grabowiec – Brzeziny.
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W 2010 r. została zakończona eksploatacja złoża Tuliszków. Obecnie złoże
jest w trakcie rekultywacji. Również złoża Piętno i Grabowiec – Brzeziny w chwili
obecnej nie są eksploatowane.
Podłoże gminy zdominowane jest przez piaszczysto - żwirowe osady
wodnolodowcowe. Niewielkie znaczenie gospodarcze mają udokumentowane złoża
kruszywa naturalnego w rejonie wsi: Piętno i Grabowiec - Brzeziny.
c) Warunki wodne.
Wody powierzchniowe.
Gmina położona jest w dorzeczu Warty, a głównymi rzekami są: Powa,
Topiec, Pokrzywka i Pokrzywnica.
Sieć hydrograficzną wzbogacają stawy rybne w dolinie Powy (Wróblina,
Smaszew) oraz w dolinie Pokrzywnicy (Grzymiszew, Tuliszków).
Wymienione rzeki charakteryzuje śnieżno - deszczowy ustrój zasilania.
Coroczne zalewy rzek i cieków ograniczają się do podtapiania łąk
w zajmowanych dolinach.
- Wody podziemne.
Głównym zbiornikiem wód podziemnych, objętym reżimem najwyższej
ochrony, jest górnokredowy zbiornik szczelinowo-porowy Turek - Koło Konin (GZWP nr 151), w którym poziom wodonośny zalega na
głębokości ok. 24 ~ 150 m p.p.t. Z tego poziomu wodonośnego czerpią
wodę niemal wszystkie studnie głębinowe w gminie.
Ujęcia wody posiadają wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej. Nie ma
natomiast wyznaczonych stref ochrony pośredniej od istniejących ujęć
wód podziemnych.
Poziom zalegania wód gruntowych nawiązuje do konfiguracji terenu oraz
jego budowy geologicznej. Piaszczysto - żwirowe podłoże gminy
powoduje, że woda gruntowa na obszarach wyżej położonych utrzymuje
się na głębokości 1 ~ 2,5 m p.p.t., a w dnach dużych obniżeń dolinnych na głębokości 0 ~ 1 m p.p.t.
W strefie wzgórz i pagórów morenowych poziom wód gruntowych
występuje na głębokości kilku - kilkunastu metrów.
d) Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna.
Gleby, pod względem jakości, należą do najsłabszych w województwie.
Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 46,6 pkt. przy średniej
krajowej = 66,6 pkt. (powiat = 60,5 pkt., województwo = 63,4 pkt.).
W ogólnej powierzchni użytków rolnych (ok. 9,6 tys. ha), 80 % zajmują
gleby napiaskowe, kl. V - VI, zaliczane do kompleksów żytnich 6 i 7.
Występują one w północno-zachodniej części gminy oraz na zboczach
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Pagórków Złotogórskich.
Gleby należące do kompleksu pszenno-żytniego i pszennego dobrego
zajmują ok. 15 % powierzchni użytków rolnych. Występują one wyspowo
w rejonie wsi: Zadworna, Grzymiszew, Ogorzelczyn, Piętno, Wielopole
i Smaszew.
W dolinach rzecznych oraz na obrzeżach większych zagłębień występują
gleby hydrogeniczne, mułowo-torfowe i murszowate, zajęte przez użytki
zielone o słabej i średniej jakości.
Mimo małej wartości produkcyjnej większości gleb, na znacznych
obszarach gminy, szczególnie w rejonach miejscowości: Tuliszków - Kiszewy
- Nowy Świat - Zadworna - Wymysłów, rozwija się sadownictwo,
korzystające ze sprzyjających warunków klimatu lokalnego i południowozachodniej ekspozycji terenu.
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, zajmują ok. 30%
powierzchni gminy (około 4.300 ha).
W drzewostanie lasów dominuje sosna i brzoza, a potencjalną roślinność
naturalną stanowią:
dąbrowy świetliste, charakterystyczne dla strefy wzgórz i pagórów
morenowych,
siedliska grądów, obejmujące powierzchnie wysoczyznowe,
łęgi i olsy, charakterystyczne dla doliny Powy, Topca i ich dopływów.
Znaczne powierzchnie lasów są atrakcyjne dla celów turystycznych, a ich
dodatkowym atutem jest urozmaicona rzeźba terenu. Niektóre z kompleksów
leśnych, przydatnych do rekreacji, to lasy ochronne grupy I, głównie glebooraz wodochronne i dlatego ich użytkowanie winno być ograniczone albo
wypoczynek odpowiednio zorganizowany.
Na terenie Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w zakresie
gospodarki leśnej i zadrzewieniowej, należy:
dążyć do zwiększenia powierzchni leśnej i do wyrównywania granic
kompleksów leśnych poprzez zalesianie gruntów nieprzydatnych do
produkcji rolnej,
prowadzić
prace
zadrzewieniowe
w
sposób
kompleksowy
z uwzględnieniem przede wszystkim ich funkcji biologicznych,
estetycznych i społecznych,
zwiększyć powierzchnię lasów ochronnych grupy I (wodoi glebochronnych), z zachowaniem wszelkich prawideł ich
zagospodarowania.
Poza krajobrazem chronionym, ochroną konserwatorską objęte są:
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pomnikowy dąb w Piętnie,
„dąb wolności” rosnący przed kościołem w Tuliszkowie,
parki podworskie w: Grzymiszewie (7 ha), Smaszewie (4,4 ha), Piętnie
i Tuliszkowie (7 ha),
zadrzewione cmentarze, czynne, w: Tuliszkowie i Grzymiszewie oraz
nieczynne w: Gadowskich Holendrach i Wielopolu (ewangelickoaugsburskie) oraz w Tuliszkowie (mojżeszowy).

3.2. Kierunki przewidywanych zmian w środowisku przy utrzymaniu
dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania terenu
Utrzymanie dotychczasowego użytkowania oraz zagospodarowania terenu,
przy braku konsekwencji i kompleksowej realizacji programu ochrony środowiska,
oznaczać może:
obumieranie i degradację izolowanych zespołów zieleni (tj. zmniejszenie
odporności i zdolności do równoważenia procesów wewnętrznych biocenozy),
sukcesywne pogarszanie się jakości drzewostanów, osłabienie zdolności
pochłaniania i rozpraszania zanieczyszczeń,
wzrost deficytu tlenu i wilgoci,
obniżanie się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, deficyt wody,
wzrost zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie hałasów komunikacyjnych,
kumulację zanieczyszczeń w glebie i roślinach, stopniową degradację oraz
zmniejszenie aktywności biologicznej gleb, nasilenie procesów erozji,
ubożenie zespołów roślinnych.
3.3.

Struktura
przyrodniczo-funkcjonalna
oraz
przyrodniczokrajobrazowa terenu.
Podstawowymi elementami przy określaniu struktury przyrodniczofunkcjonalnej było zróżnicowanie jakości gleb oraz walory przyrodniczokrajobrazowe. Wyróżnione na tej podstawie struktury obejmują:
•
północno-wschodnią i zachodnią część gminy ze słabymi glebami
wskazanymi do zalesienia,
•
środkową część gminy, z przeciętnymi glebami i sprzyjającymi warunkami
klimatu lokalnego, korzystnymi dla rozwoju sadownictwa. W tej części
gminy, w dolinie Topca oraz Wzgórz Malanowskich i Szadowskich,
występują warunki do zharmonizowanego rozwoju gospodarki rolnej, leśnej
oraz lokalnie turystyki i rekreacji,
•
południową i południowo-wschodnią część gminy, z dobrymi glebami
predestynowanymi do intensywnej produkcji rolnej.
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Struktura przyrodniczo-krajobrazowa terenu obejmuje:
A.

rejon rolno-leśny Wzgórz Malanowskich i Szadowskich, o urozmaiconej
rzeźbie, dużym udziale dobrych i średnich gleb klasy IIIa-IVb,
predestynowany do zharmonizowanego rozwoju gospodarki rolnej, leśnej oraz
lokalnie turystyki i rekreacji, ale bez możliwości trwałego zainwestowania.

B.

rejon rolno-leśny Wzgórz Złotogórskich, o urozmaiconej rzeźbie
i ponadprzeciętnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, przydatny dla
gospodarki rolnej i leśnej, z lokalnym dopuszczeniem turystyki. W granicach
tego rejonu jest subregion rolno-leśny kulminacyjnej części Wzgórz
Złotogórskich oraz subregion sadowniczy okolic Tuliszkowa.

C.

rejon rolno-leśny Pagórków Tuliszkowskich - przydatny dla gospodarki rolnej,
m. in. sadownictwa (śródleśne tereny Wymysłowa) i leśnej.

D.

rejon rolniczy Wysoczyzny Tureckiej - przydatny do prowadzenia produkcji
rolnej (Smaszew).

E.

rejon rolniczy Równiny Lisieckiej - przydatny do użytkowania rolniczego,
lokalnie z priorytetem dla sadownictwa (Krępa, Nowy Świat).

F.

obniżenia dolinne, ważne dla zachowania równowagi ekologicznej
i różnorodności biologicznej, na ogół przydatny dla hodowli i produkcji pasz
lub gospodarki leśnej (doliny: Powy, Pokrzywnicy, Topca).

1.

2.

3.

4.

3.4. Ocena przydatności terenu dla różnych rodzajów użytkowania i form
zagospodarowania
Powierzchnie leśne Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz ciągi
dolinne stanowić mogą atrakcyjny cel wędrówek pieszych i rowerowych.
Środowisko przyrodnicze uzupełniają: zabytkowe zespoły dworsko-parkowe,
cmentarze, pomnikowe okazy drzew, skupiska rzadkiej roślinności i bogaty
świat zwierzęcy.
W sytuacji niedużych walorów produkcyjnych gleb, korzystnych warunków
klimatu lokalnego i ogólnego przesuszenia terenów, dobrym kierunkiem
aktywności gospodarczej jest sadownictwo.
Duże połacie gminy, z wyjątkiem silnie nachylonych, szczytowych partii
wzgórz i pagórków morenowych oraz obniżeń dolinnych, stanowiących lokalne
układy ekologiczne i kierunki grawitacyjnego spływu wychłodzonego
powietrza, charakteryzują się korzystnymi warunkami budowlanymi (nośne
podłoże, głęboki poziom wód gruntowych).
Wskazanie potencjalnych terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi
krajowej nr 72, niekolidujących z istniejącym zagospodarowaniem, korytarzami
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ekologicznymi oraz charakteryzujących się dobrymi warunkami budowlanymi
podłoża: Dryja (przy granicy z gminą Stare Miasto), Kiszewy, Tuliszków,
Gozdów i Grzymiszew.
3.5. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego
Pod względem przyrodniczym teren gminy jest urozmaicony, z dużym
udziałem lasów i łąk oraz rozbudowanym systemem powiązań ekologicznych.
Wschodnia część gminy (do drogi krajowej Konin - Tuliszków - Turek) znajduje się
w granicach Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a cały teren w obrębie górno kredowego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 151 - zbiornik
Turek - Konin - Koło).
Na terenie gminy jest niewiele obiektów produkcyjnych, mogących wpływać
na pogorszenie stanu środowiska. W gminie zasadnicze znaczenie ma produkcja
rolna, która w części centralnej ukierunkowana jest na sadownictwo.
Naturalne predyspozycje środowiska dla produkcji rolnej, zwłaszcza na
obszarach północnej i zachodniej części gminy, są znikome. Jedynie nieduże
fragmenty wysoczyzny w rejonie Grzymiszewa, Wielopola, Piętna i Smaszewa,
charakteryzują się dobrymi walorami produkcyjnymi.
Na dużych połaciach gminy dominują słabe gleby, wskazane do zalesienia.
Spore fragmenty gminy zajmują tereny wyraźnie przesuszone -występujące
cieki mają charakter okresowy, a naturalnych zbiorników wodnych nie ma.
Wody powierzchniowe
Jakość wód objęta jest regionalnym monitoringiem. Wg raportu o stanie
środowiska w Wielkopolsce opublikowanego przez WIOŚ w Poznaniu za rok 2007
rzeki: Powa, Topiec i Pokrzywnica wykazują umiarkowany stan ekologiczny. Wg
opublikowanych za rok 2006 badań WIOŚ rzeka Powa posiadała rzędowość III,
a Pokrzywnica ( na terenie gm. Kalisz ) rzędowość IV.
Wody płynące przez obszar gminy Tuliszków podlegają monitoringowi
Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, przy czym. na jej
terenie nie ma punktów pomiarowych wód płynących.
Ostatnie badania prowadzone przez WIOŚ w Poznaniu były w 2012 r. na
rzece Topiec w punkcie Drążno Holendry znajdującym się w gminie Krzymów.
Z przeprowadzonych badań wynika, że potencjał ekologiczny jest słaby, a stan wód
jest zły. Na ocenę potencjału ekologicznego wpłynęły badane elementy biologiczne,
które zostały sklasyfikowane w VI klasie jakości. W tym samym roku badano wodę
Pokrzywnicy w punkcie Porwity (gmina Opatówek). Na podstawie
przeprowadzonych badań elementy biologiczne i fizykochemiczne zostały
zaklasyfikowane do II klasy, elementy hydromorficzne do I klasy, a elementy
chemiczne zostały sklasyfikowane jako stan dobry.
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Monitoringiem objęte są również wody Powy. Ostatnie badania tych wód
odbyły się w 2010 r. w punktach pomiarowych (Lisiec Wielki i Rumin)
zlokalizowanych w gminie Stare Miasto. Wyniki badań stanu ekologicznego wód
Powy przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wyniki badań stanu ekologicznego wód w roku 2010 r. w punkcie
pomiarowo-kontrolnym Powa – Lisiec Wielki oraz Powa – Rumin
Lp.
1.
2.
3.

Wskaźnik
jakości wody
Temperatura
wody
Odczyn
Tlen
rozpuszczony

Jednostka
miary

Powa – Lisiec Wielki
Powa – Rumin
Klasa
Klasa
Średnia
Średnia
wskaźnika
wskaźnika
roczna
roczna
jakości wód
jakości wód

C

9,5

I

10,0

I

pH

8,0

I

7,9

I

mg O2/l

9,33

II

7,01

I
II
poniżej stanu
dobrego

4.
5.

BZT5

mg O2/l

2,225

II

5,52

Ogólny węgiel
organiczny

mg C/l

11,828

II

15,54

6.

Azot amonowy

0,195

I

0,242

I

7.
8.

Azot Kjeldahla
Azot azotanowy

1,291

II

1,532

mg Nno3/1

2,774

II

6,045

mg N/l
mg P/l

4,133
0,122

II
II

6,723
0,141

II
poniżej stanu
dobrego
II
I

S/cm

382

I

547

I

mg/l

322,2

I

390,8

I

indeks

-

III

-

III

indeks

-

III

9. Azot ogólny
10. Fosfor ogólny
11. Przewodność w
20 °C
13. Substancje
rozpuszczone
14. Makrofitowy
indeks rzeczny
15. Fitobentos
(Indeks
okrzemkowy)

mg
NNH4/l
mg N/l

Źródło: Wyniki badań i klasyfikacja wskaźników jakości wód płynących w województwie
wielkopolskim za rok 2010, WIOŚ Poznań.

Wody podziemne
Na terenie gminy Tuliszków w Sarbicku znajduje się punkt badawczy
krajowego monitoringu wód podziemnych. Wyniki badań z 2008 r. opublikowane
przez WIOŚ w Poznaniu wykazały, iż wody podziemne znajdują się w klasie II na
poziomie kredy górnej (100 m p.p.t.) i czwartorzędu (31,5 m p.p.t.), oraz w klasie V
na poziomie 8,5 m p.p.t. i klasie IV na poziomie 3,0 m p.p.t.
Na terenie gminy zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr
151 Zbiornik Turek-Konin-Koło – zbiornik kredowy o dużym znaczeniu
regionalnym, którego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 240 tys. m3/d.
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Jakość wód tego zbiornika badana jest w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie na zlecenie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach monitoringu operacyjnego.
Obszar gminy Tuliszków tereny znajdują się na obszarze jednolitej części wód
podziemnych nr 78 (JCWPd). Stan chemiczny w 2011 i 2012 r. w tej jednostce
został oceniony jako dobry. Natomiast stan ilościowy w 2010 r. określono jako
słaby. W 2012 r. odnotowano poprawę stanu ilościowego i został oceniony jako
dobry. W ramach monitoringu wód podziemnych w punkcie pomiarowym
zlokalizowanym na terenie gminy Tuliszków w miejscowości Sarbicko wody
podziemno zostały określone w 2012 r. jako wody II i IV klasy jakości. W 2012
roku jakość wód podziemnych na terenie gminy była badana w czterech otworach
zlokalizowanych w miejscowości Sarbicko. Wyniki pomiarów przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowym Sarbicko w 2012 r.
Nr otworu

Wody

Stratygrafia

7

wgłębne

kreda

8

gruntowe

czwartorzęd

940

gruntowe

czwartorzęd

941

gruntowe

czwartorzęd

Klasa jakości wód
III
wody zadowalającej jakości
II
wody dobrej jakości
II
wody dobrej jakości
IV
wody niezadowalającej jakości

Źródło: WIOŚ Poznań

Gmina Tuliszków znajduje się również poza obszarami szczególnie
narażonymi na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN).
Powietrze atmosferyczne
Obszar miasta i gminy Tuliszków pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego
(dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu
zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)piranu) jak i pod kątem ochrony roślin należy do strefy wielkopolskiej.
Pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego na terenie strefy wielkopolskiej (w obrębie
której położona jest gmina Tuliszków) w 2011 r., 2012 r. wystąpiło przekroczenie
stężenia ozonu, benzo(a)pirenuB(a)P oraz pyłu PM10, ze względu na co cała strefa
została zaliczona do klasy C (stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają
poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy
margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe,
poziomy celów długoterminowych). W 2013 r. wystąpiło przekroczenie stężenia
benzo(a)pirenuB(a)P oraz pyłu PM10, ze względu na co cała strefa została
zaliczona do klasy C. Pozostałe elementy wpływające na ocenę jakości powietrza
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pod kątem ochrony zdrowia zostały w 2012 r. i 2013 r. zaliczone do klasy A
(tabela 3.)
Tabela 3. Ocena jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony
zdrowia w 2011 r., 2012 r. i 2013 r.
Ocena pod kątem
zanieczyszczenia:
dwutlenek azotu NO2
dwutlenek siarki SO2
tlenek węgla CO
benzen C6H6
pył PM 2,5
pył PM10
benzo(a)piren B(a)P
arsen As
kadm Cd
nikiel Ni
ołów Pb
ozon O3

2011 r.
A
A
A
A
B
C
C
A
A
A
A
C

Klasa
2012 r.
A
A
A
A
A
C
C

A
A
A
A
C

2013 r.
A
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A

Źródło: WIOŚ Poznań

Pod kątem ochrony roślin na terenie strefy wielkopolskiej (w obrębie której
położona jest gmina Tuliszków) w 2011 r., 2012 r. wystąpiło przekroczenie stężenia
ozonu, ze względu na co cała strefa została zaliczona do klasy C (stężenia
zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone
o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –
poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych).
W 2013 r. poziom ozonu została pod kątem ochrony roślin zaklasyfikowany do
klasy A. Pod kątem dwutlenku siarki i tlenków azotu z uwzględnieniem kryteriów
ustanowionych dla ochrony roślin strefa wielkopolska zaliczona została do klasy A
(tabela 4).
Tabela 4. Ocena jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony
roślin w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.
Ocena pod kątem
zanieczyszczenia:
tlenek azotu NOx
dwutlenek siarki SO2
ozon O3

Klasa
2011 r.
A
A
C

2012 r.
A
A
C

2013 r.
A
A
A

Źródło: WIOŚ Poznań

Najbliżej położony punkt pomiarowy znajduje się w Koninie na ulicy
Kardynała Wyszyńskiego. Obsługiwany jest przez WIOŚ w Poznaniu. Stężenie
zanieczyszczeń powietrza mierzone w tym punkcie przedstawia tabela 5 oraz
tabela 6.
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Tabela 5. Stężenia średnie roczne i maksymalne jednogodzinne zanieczyszczeń
powietrza w 2008, 2009, 2010 i 2011 roku
NOX
Okres
uśredniania
Wartość
dopuszczalna
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012

NO2

1 rok 1 godz.

Rodzaj zanieczyszczenia [µg/m3]
NO2
SO2
SO2
SO2

CO

Benzen

1 rok

1 godz.

24
godz.

1 rok

8 godz.

1 rok

30

200

40

350

125

20

10000

5

20,7
16,8
17,9
19,2
18,5

96,5
140,5
78,7
114,1
89,2

15,1
15,2
16,2
17,1
16,2

154,3
111,5
b.d.
46,9
94,5

54,4
42,2
11,3
24,8
32,7

8,6
9,6
b.d.
7,5
6,2

3940
1886,25
1725,0
1791,3
2961,3

-

Źródło: WIOŚ Poznań

Tabela 6. Miesięczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2012 roku
Parametr Jednostka
Dwutlenek
siarki
(SO2)
Tlenek
azotu (NO)
Dwutlenek
azotu
(NO2)
Tlenek
węgla
(CO)
Ozon (O3)
Tlenki
azotu
(NOx)
Pył
zawieszony
(PM10)

I

IV

V

Miesiąc
VI VII VIII IX

7,5

4,6

6,6

6,6

4,4

2,2

5,4

4,4

6,9

6,7

1,4

1

0,5

1,1

1,4

1,6

2,1

2,5

1,7

2,9

1,6

- 18,5

17

12 12,4 13,2 13,9 12,7 15,7 14,8 17,8

15,4

II

III

µg/m3

12,7

µg/m3

1,4

µg/m3

19,2

mg/m3

0,43 0,38 0,42

µg/m3

37,2 40,8 72,2 70,9 66,6

µg/m3

20,8

µg/m3

47,8 42,4

9,2 10,1
-

X

XI

XII

0,3 0,24 0,21 0,19 0,16 0,21 0,25 0,23

Średnia

0,3

0,28

58 36,6 33,1 26,4 29,1

49,1

- 20,4 18,3 12,5 13,9 15,2 16,2 15,8 19,2 17,2 21,9

17,6

62 54,5

40 26,7 22,2 24,2 24,2 24,2 16,8 34,6 29,2 32,6

30,3

Źródło: WIOŚ Poznań

Klimat akustyczny
Klimat akustyczny na obszarze gminy Tuliszków kształtowany jest głównie
przez ruch samochodowy odbywający się na drodze krajowej nr 72 oraz drodze
wojewódzkiej nr 443. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska na terenie gminy
Tuliszków punkcie znajdującym się przy ul. Poznańskiej (na zachód od ulicy
Nałkowskiej) w odległości 10 metrów od drogi wojewódzkiej nr 443 prowadziła
w 2012 r. badania monitoringowe hałasu drogowego. Badania akustyczne
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prowadzone były w dni powszednie i weekendy, wiosną i jesienią. Wyniki pomiaru
poziomu hałasu w przedstawia tabela 7.
Tabela 7. Wyniki pomiaru poziomu hałasu w punkcie oceny długookresowego
poziomu hałasu w 2012 r.
Równoważny poziom
Natężenie ruchu pojazdów (poj./h)
hałasu LAeq
weekend

średnia
roczna

dzień
powszedni

weekend

średnia
roczna

dzień
powszedni

weekend

średnia
roczna

pojazdy ciężarowe

dzień
powszedni
Pora
dzienna
Pora nocna

ogółem

66,0

64,6

65,6

238

192

224

44

17

36

62,3

61,8

62,2

52

86

62

16

12

15

Źródło: WIOŚ Poznań

Zarówno w porze dziennej jak i nocnej występuje spadek poziomu hałasu co
ma związek ze zmniejszaniem ruchu pojazdów, a szczególnie pojazdów
ciężarowych.
Dla punktu pomiarowego w Tuliszkowie przy drodze wojewódzkiej 443
(rejon ul. Nałkowskiej) określono wartość długookresowego poziomu hałasu
dzienno – wieczorno – nocnego LDWN – wynoszący 68,0 dB i długookresowego
poziomu hałasu w porze nocnej LN – wynoszący 62,2 dB.
Wcześniejsze badania monitoringowe hałasu prowadzono w roku 2007
w Tuliszkowie przez WIOŚ w Poznaniu przy drodze krajowej 72, punkt pomiarowy
przy placu Powstańców Styczniowych, 10 m od krawędzi jezdni, w linii zabudowy.
Badania wykazały 62,4 dB w dzień, przy natężeniu ruchu 440 pojazdów/godzinę
w tym 53 ciężkich, oraz 56,2 dB w nocy przy natężeniu ruchu 95 pojazdów/godz
w tym 21 ciężkich.
Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Krępa - zamknięte
Na składowisku prowadzono badania wód podziemnych dwa razy w roku
z 3 piezometrów. Jakość wód w piezometrach mieściła się na poziomie dobrej
jakości. Zawartość związków biogennych: azotu amonowego, azotanów
i fosforanów jest bardzo niska lub śladowa. Wody podziemne nie zawierają również
metali ciężkich, ani wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
oznaczonych jako suma WWA. O braku zanieczyszczeń związkami organicznymi
świadczy niski wskaźnik OWO maksymalna jego wartość wynosiła 2,4 mg C/l.
Dwa razy w roku wykonano pomiar składu biogazu z pięciu studni biernego
odgazowania. Zawartość metanu była na bardzo niskim poziomie < 0,1% do 0,2%.
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4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Wykaz obiektów i obszarów podlegających ochronie konserwatorskiej został
sporządzony na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków opracowanej w 2008 r.
i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 - 2012.
Miasto Tuliszków:
1. układ urbanistyczny,
2. zespół kościoła parafialnego p.w. św. Wita,
3. kapliczka z figurą Marii Niepokalanie Poczętej, ul. Poznańska,
4. cmentarz par., rzym.-kat,
5. cmentarz mojżeszowy (nieczynny),
6. zespół dworski,
7. karczma, pl. Wolności 41,
8. ul. Brzozowa - dom nr 24,
9. Pl. Floriański - domy nr: 1, 4, 10,
10. ul. Górna -domy nr: 2, 7, 14,
11. ul. 1 Maja - domy nr: 1,13,
12. ul. Mickiewicza - domy nr: 8, 10, 16, 20, 22, 24, 26,
13. ul. Ogrodowa - dom nr 25,
14. ul. Powstańców Styczniowych - domy nr: 8, 9, 9a,
15. ul. Poznańska - domy nr: 7, 10, 23, 26, 34, 39, 41, zespół domu nr 42,
16. ul. Senatorska - dom nr 6,
17. pl. Wolności - domy nr : 3, 8, 9, 10, 13a, 14, 15, 29, 30, 31/32, 33, 34, 35/36,
37/38, 42,
18. ul. Kasztelana Zaremby-dom nr 3,
19. młyn, ul. Poznańska,
20. wiatrak koźlak, ul. Parkowa,
21. wiatrak koźlak, ul. 21 stycznia.
Pozostały obszar gminy:
1. Gadowskie Holendry
cmentarz ewangelicko-augsburski (nieczynny), dom nr 17,
2. Grabowiec
domy nr: 4 i 5,
3. Grzymiszew
zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP,
kapliczka z figurą NMP, ul. Konińska,
kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, ul. Konińska,
krzyż przydrożny,
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

zespół cmentarza parafialnego rzym.-kat. (czynny),
cmentarzysko kultury łużyckiej objęte strefą „OW”
archeologicznej,
karczma,
zespół dworsko-folwarczny,
domy nr: 18/20, 23, 38,
Imiełków
relikty dworu na kopcu, objęte „OW” strefą obserwacji
archeologicznej,
owczarnia w zespole folwarcznym,
zagroda nr 1,
Kępina
dom nr 32,
Kiszewy
relikty dworu, objęte strefą „OW” ochrony konserwatorskiej,
domy nr: 17,26,62,
Krępa
dom nr 7,
Ogorzelczyn
relikty hut szkła, objęte strefą „OW” ochrony konserwatorskiej,
dom nr 2,
wiatrak koźlak,
Piętno
pozostałości zespołu dworskiego,
wiatrak koźlak,
Ruda
domy nr: 3, 11, 14, 45,
Sarbicko
domy nr: 50, 52,
Smaszew
szkoła,
zespół dworsko-folwarczny,
domy nr: 39, 41,
wiatrak koźlak,
Smaszew Kolonia
dom nr 71,
Tarnowa
domy nr: 9, 11, 18a, 19, 53, 54, 77, 126,

obserwacji
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15. Wielopole
cmentarz
ewangelicko-augsburski
(nieczynny),
konserwatorskiej w granicach dz. nr 10,
16. Wróblina
domy nr: 2, 8, 12, 19, 20, 24, 25, 26, 28,
17. Wymysłów
dom nr 16.
Zespoły stanowisk archeologicznych:
Kępina - Dryja,
Kiszewy - Grabowiec,
Ogorzelczyn - Zadworna - Wymysłów,
Ruda,
Krępa - Pólko - Nowy Świat - Tuliszków,
Tuliszków - Sarbicko - Wypychówek - Wróblina,
Smaszew - Olendry Smaszewskie,
Gadowskie Holendry - Nowe - Gadówek,
Wróblina - Wróblina Niwy - Wielopole,
Piętno,
Grzymiszew - Babiak - Łysa Góra - Imiełków

podlega

ochronie

5. Sfera społeczno - gospodarcza
5.1. Zagadnienia społeczno-demograficzne oraz sieć osadnicza
a) Ludność
Według danych z końca 2012 r. miejsko-wiejską gminę Tuliszków
zamieszkiwało łącznie 10607 osób, z czego 3405 osób stanowili mieszkańcy
miasta, a pozostałe 67,9% populacji gminy (7202 osób) – mieszkańcy wiejskiej
części gminy.
W przeciągu ostatnich lat liczba ludności na terenie gminy podlegała ciągłym
zmianom. Od roku 1975 do 2012 liczba ludności gminy Tuliszków wzrosła z 9410
do 10607 (wzrost o 12,7%). Największy przyrost liczby ludności wystąpił na terenie
miasta gdzie w analizowanym okresie przybyło 1045 osób (30,9% obecnej
populacji ludności miejskiej).
Z punktu widzenia zmian liczby ludności na obszarze całej gminy jak i miasta
Tuliszków występuje wzrost liczby ludności (w okresach dziesięcioletnich), przy
czym największy wzrost wystąpił w latach 1975 – 1985 oraz 1985 – 1995. Zjawisko
to można powiązać z wysokim dodatnim saldem migracji oraz relatywnie dużym
przyrostem naturalnym. Od roku 1985 na terenach wiejskich obserwuje się spadek
liczby ludności, który w okresie 1985 – 2005 wyniósł 192 osoby.
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Tabela 8. Liczba ludności na terenie gminy Tuliszków w latach 1975 – 2005
Rok
Obszar miejski
Obszar wiejski
Gmina Tuliszków
1975
9410
2360
7050
1985
10140
2786
7354
1995
10541
3273
7268
2005
10585
3423
7162
Źródło. Urząd Miejski w Tuliszkowie, Główny Urząd Statystyczny

W okresie od 1995 do 2012 roku na obszarze całej gminy jak i miasta
Tuliszków odnotowano wzrost liczby ludności. W tym czasie liczba ludności na
terenie gminy wzrosła zaledwie o 0,6%, a na terenie miasta o 4,0%. Na terenach
wiejskich w okresie analizowanych osiemnastu lat wystąpił spadek liczby ludności
o 0,9% (z 7268 osób w1995 r. do 7202 osób w 2012 r.). Na terenie miasta
Tuliszków liczba ludności od roku 1999 utrzymuje się na poziomie około 3400
osób. W części wiejskiej gminy liczba ludności w okresie od 1995 do 2012
wykazuje trend malejący. Największa liczba spadek liczby ludności nastąpił
w latach 1998 – 2000, kiedy to ubyło 160 osób (przy czym największy spadek
wystąpił w 1999 roku kiedy to ubyło 149 osób).
Tabela 9. Liczba ludności na terenie gminy Tuliszków w latach 1995 – 2012
Gmina Tuliszków
Obszar miejski
Obszar wiejski
Rok
w tym
w tym
w tym
ogółem
ogółem
ogółem
kobiety
kobiety
kobiety
1995
10541
5293
3273
1675
7268
3618
1996
10517
5285
3288
1675
7229
3610
1997
10535
5300
3323
1698
7212
3602
1998
10543
5300
3303
1694
7240
3606
1999
10480
5324
3389
1764
7091
3560
2000
10458
5315
3378
1759
7080
3556
2001
10496
5340
3391
1756
7105
3584
2002
10485
5337
3396
1762
7089
3575
2003
10486
5334
3399
1764
7087
3570
2004
10513
5338
3406
1757
7107
3581
2005
10514
5343
3399
1754
7115
3589
2006
10503
5324
3404
1753
7099
3571
2007
10500
5310
3384
1735
7116
3575
2008
10512
5329
3365
1725
7147
3604
2009
10486
5305
3371
1722
7115
3583
2010
10597
5305
3428
1745
7169
3560
2011
10628
5312
3434
1750
7194
3562
2012
10607
5311
3405
1734
7202
3577
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Zmniejszenie liczby mieszkańców wiejskiej części gminy związany był
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najprawdopodobniej z odpływem ludności do miasta Tuliszków. W latach 1999 2009 liczba ludności wiejskiej pozostaje na poziomie około 7100 osób. W okresie
od 2009 do 2012 obserwuje się stały wzrost liczby ludności wiejskiej (wzrost o 87
osób).
Rycina 1. Liczba ludności gminy Tuliszków w latach 1995-2012.
10700
10600
10500
10400
10300
10200
10100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rycina 2. Liczba ludności miasta Tuliszków w latach 1995-2012.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS

Rycina 3. Liczba ludności na obszarach wiejskich w gminie Tuliszków
w latach 1995-2012.
7300
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rozmieszczenie ludności na obszarze miejsko-wiejskiej gminy Tuliszków
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charakteryzują trzy podstawowe zjawiska:
- duża koncentracja ludności w głównym ośrodku miejskim –
w miejscowości Tuliszków,
- względnie duża koncentracją ludności w części centralnej gminy
(Grzymiszew, Zadworna, Ogorzelczyn),
- względnie równomierne rozproszenie ludności na obszarach wiejskich.
Rycina 4. Liczba ludności sołectw w gminie Tuliszków w 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 ludność w wieku
przedprodukcyjnym stanowiła tylko 25,1 % ludności gminy. Gminę zamieszkiwało
w tym samym czasie 6474 osoby w wieku produkcyjnym (61,1% populacji gminy)
oraz 1455 osób w wieku poprodukcyjnym (13,7% populacji gminy).
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Tabela 10. Struktura ludności gminy Tuliszków według grup wiekowych w 2011
roku.
Mężczyźni
Kobiety
Gmina Tuliszków
Wiek
ogółem udział w% ogółem udział w% ogółem udział w%
ogółem
10593
100,0
5290
100,0
5303
100,0
0 - 4 lat
668
6,3
327
6,2
341
6,4
5 - 9 lat
556
5,2
314
5,9
242
4,6
10 - 14 lat
619
5,8
322
6,1
297
5,6
15 - 19 lat
821
7,8
433
8,2
388
7,3
20 - 24 lat
864
8,2
441
8,3
423
8,0
25 - 29 lat
997
9,4
520
9,8
477
9,0
30 - 34 lat
779
7,4
419
7,9
360
6,8
35 - 39 lat
761
7,2
397
7,5
364
6,9
40 - 44 lat
647
6,1
326
6,2
321
6,1
45 - 49 lat
712
6,7
355
6,7
357
6,7
50 - 54 lat
789
7,4
398
7,5
391
7,4
55 - 59 lat
684
6,5
364
6,9
320
6,0
60 - 64 lat
538
5,1
241
4,6
297
5,6
65 - 69 lat
310
2,9
143
2,7
167
3,1
70 - 74 lat
305
2,9
115
2,2
190
3,6
75 - 79 lat
252
2,4
90
1,7
162
3,1
80 - 84 lat
160
1,5
47
0,9
113
2,1
85 - 89 lat
94
0,9
25
0,5
69
1,3
90 lat i więcej
37
0,3
13
0,2
24
0,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego w 2011

W okresie od 1995 do 2012 roku na terenie gminy obserwuje się stały spadek
liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (z 32,0% do 20,8%) przy jednoczesnym
wzroście udziału osób w wieku produkcyjnym (z 54,5% do 64,9). Na względnie
stałym poziomie pozostaje udział osób w wieku poprodukcyjnym. W omawianym
okresie udział ten wzrósł z 13,5% do 14,3%.
Wskaźnik obciążeń demograficznych (ilość osób w wieku nieprodukcyjnym
przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym) na terenie gminy wynosił
w 2012 roku 54,1.
W latach 2005 - 2012 na terenie gminy obserwuje się dodatni przyrost
naturalny, który z zależności od roku wynosi do 6 osób na 1000 ludności.
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Rycina 5. Struktura ludności gminy Tuliszków według trzech podstawowych grup
wiekowych w latach 1995-2012.
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6825

1450
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2353

6739

1394
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2426

6699

1387
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2433
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1381
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2497

6640

1366

2005

2581

6588

1345
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2669

6482

1362

2003

2769

6333

1384

2002

2879

6218

1388

2001

2971

6124

1401

2000

3068

5985

1405

1999

3202

5887

1391

1998

3219

5918

1406

1997

3295

5841

1399
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3343

5783

1391
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3376

5741
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie gminy w sferze gospodarczej gminy zachodzą przekształcenia
organizacyjne, własnościowe, ilościowe, jakościowe, zmienia się także aktywność
gospodarcza gminy wyrażona zmianą liczby podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w systemie REGON. Największą dynamiką wzrostu aktywności
gospodarczej gminy odznaczają się lata 1995 – 1998 oraz 2009 - 2012. Większą
aktywnością gospodarczą mierzoną liczbą podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców wyróżnia się wiejska część gminy.
Rycina 6. Podmioty gospodarcze na terenie gminy Tuliszków w latach 1995 – 2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Tabela 11. Rozwój podmiotów gospodarczych w gminie Tuliszków w latach
2009 – 2013
Liczba podmiotów
gospodarczych

Rok

ogółem

w tym miasto

446
484
515
549
570

216
242
252
254
254

2009
2010
2011
2012
2013

Dynamika
wzrostu1
–
108,5
106,4
106,6
103,8

Liczba podmiotów
gospodarczych na 1000
mieszkańców
ogółem
miasto
wieś
425,3
407,2
682,3
456,7
456,2
706,0
484,6
474,4
765,9
517,6
478,3
866,4
-

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 1 rok poprzedzający = 100%

Na terenie gminy Tuliszków w 2013 r. zarejestrowanych było wg systemu
ewidencji podmiotów gospodarczych REGON – 570 podmiotów gospodarczych
z czego:
na terenie miasta
– 254, tj. 44,6% ogółu,
na terenach wiejskich – 316, tj. 55,4% ogółu.
Tabela 12. Liczba podmiotów gospodarczych wg wybranych sekcji gospodarki
narodowej w gminie Tuliszków w latach 2009 – 2011
Gmina

SEKCJE GOSPODARKI NARODOWEJ

Tulisz-

działalność
transport i profesjoprzetwórrolnictwo,
handel gospodarnalna,
stwo
budowniłowiectwo i
i
ka
naukowa i
przemyctwo
leśnictwo
naprawy magazy- techniczna
słowe
nowa

ków
o – ogółem
m – miasto
w – wieś

2009 O
M
W

36
12
24

49
20
29

95
48
47

130
68
62

19
8
11

12
8
4

2010 O
M
W

37
15
22

51
20
31

108
60
48

138
72
66

21
11
10

13
7
6

2011 O
M
W

45
18
27

52
20
32

110
63
47

141
66
75

23
13
10

15
9
6

2012 O
M
W

46
16
30

54
18
36

121
59
62

148
71
77

25
11
14

19
11
8

2013 O
M
W

46
15
31

57
21
36

129
58
71

156
73
83

24
12
12

19
11
8

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Największa liczba pomiotów gospodarczych występuje w działalności
usługowej tj. 50,9% podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy. Zjawisko to ma
miejsce zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Strukturę podmiotów
gospodarczych na terenie gminy Tuliszków w 2013 roku przedstawia rycina 7.
Podmioty gospodarcze sektora usługowego mają duże znaczenie w życiu
społecznym i gospodarczym gminy, mimo, że są to najczęściej niewielkie zakłady
i warsztaty prowadzone przez osoby fizyczne.
Na drugim miejscu (pod względem liczby podmiotów gospodarczych)
znalazły się zakłady budowlane. Na 129 podmiotów tej branży, 58 zlokalizowanych
jest w mieście (10,2% ogółu podmiotów gminy), a 71 na terenach wiejskich (12,5%
ogółu podmiotów gminy).
W sektorze transportu i gospodarki magazynowej występuje równa liczba
podmiotów zarówno na terenie miasta jak i wiejskiej części gminy (po 12
podmiotów gospodarczych).
Rycina 7. Struktura podmiotów gospodarczych na terenie gminy Tuliszków według
sektorów gospodarki narodowej w 2013 roku
100%
90%
Transport i gospodarka
ma gazynowa

80%
70%

Usługi

60%
50%

Budownictwo

40%
30%

Przetwórstwo
przemysłowe

20%
10%
0%
ogółem

mia sto

wieś

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i ryba ctwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2012 r. na obszarze gminy Tuliszków pracowało 840 osób, z czego 40,4%
ogółu pracujących stanowili mężczyźni (339).
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie gminy Tuliszków w 2013
wynosiła 636 osób, z czego 58% stanowiły kobiety. W latach 2003 – 2008 na
terenie gminy wystąpił wyraźny spadek liczby osób bezrobotnych. Od roku 2009
liczba osób bezrobotnych utrzymuje się na poziomie około 600 osób.
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Tabela 13. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy Tuliszków
w latach 2003 - 2013
Rok

Ogółem Mężczyźni Kobiety

2003

1314

645

669

2004

1281

619

662

2005

1216

552

664

2006

988

385

603

2007

508

159

349

2008

461

158

303

2009

599

255

344

2010

687

297

390

2011

592

252

340

2012

668

295

373

2013

636

267

369

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

b) Sieć osadnicza.
Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Tuliszków oraz 15 sołectw. Miasto
charakteryzuje się zwartą zabudową jednorodzinną, realizowaną sukcesywnie
w oparciu o plany miejscowe.
Usługi o znaczeniu gminnym (Urząd Gminy i Miasta, bank, Posterunek
Policji, kościół, sklepy, apteka), znajdują się w centrum miasta.
Zabudowa zagrodowa wiejskich jednostek ma charakter pasmowy, wzdłuż
dróg. Zwarta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa występuje w Grzymiszewie.
Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo. Ponad 62%
gospodarstw - to gospodarstwa małe, do 5 ha. Charakter gospodarstw rolnych łączy
się z rozproszoną zabudową zagrodową.
Szkoły podstawowe funkcjonują w:
- Tuliszkowie (szkoła podstawowa +gimnazjum),
- Grzymiszewie (szkoła podstawowa + gimnazjum,
- Ogorzelczynie, Tamowej, Kiszewach i Smaszewie,
- filie szkół są w: Piętnie, Wróblinie i Nowym Świecie.
W 14 miejscowościach występują jednostki ochotniczej straży pożarnej.
Zabudowa mieszkaniowa jest zwodociągowana w 97%, a woda czerpana jest
z pięciu stacji wodociągowych, zlokalizowanych w: Tuliszkowie, Gadowskich
Holendrach, Imiełkowie, Smaszewie i Piętnie. Wieś Ruda zasilana jest z stacji na
terenie gm. Władysławów.
Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków, która
zlokalizowana jest w Tuliszkowie. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych było
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w 2013 r. około 37 % mieszkańców gminy.
Zorganizowaną obsługą w zakresie gospodarki odpadami objętych jest 100 %
mieszkańców.
5.2. Warunki i jakość życia mieszkańców
a) Sytuacja mieszkaniowa.
Według danych na koniec 2012 r. na obszarze gminy Tuliszków
zlokalizowanych było 2926 mieszkań, w tym 926 (31,6%) na obszarze miasta
i 1952 (68,4 %) na terenach wiejskich. Łączna powierzchnia użytkowa tych
mieszkań wynosiła 269 873 m2, z czego 34,3% ogółu powierzchni użytkowej
mieszkań znajdowało się na obszarze miasta. Zasób mieszkaniowy gminy stanowiło
13213 izb (4739 w mieście, tj. 35,9% ogółu izb).
W okresie od 2002 r. do 2012 r. liczba mieszkań na terenie gminy wykazując
tendencję rosnącą. W tym okresie przybyło 189 mieszkań, z czego aż 164 na
obszarze wiejskim gminy. Liczba izb oraz powierzchnia użytkowa mieszkań
w omawianym okresie wykazuje wyraźną tendencję wzrostową zarówno w mieście
jak i wiejskiej części gminy. Liczba izb na obszarze miasta wzrosła o 2,5%
(w stosunku do 2002 r.), a na terenach wiejskich o 9,2% (w stosunku do 2002 r.).
Z kolei powierzchnia użytkowa mieszkań w analogicznym okresie wzrosła o 8,9%
na terenie miasta i 16,1% na obszarach wiejskich.
Tabela 14. Zasoby mieszkaniowe w gminie Tuliszków w latach 2002 - 2012
Powierzchnia
Liczba mieszkań
Liczba izb
użytkowa
2
Rok
gmina miasto wieś gmina miasto wieś gmina miasto wieś
ogółem
ogółem
ogółem
2002 2737
950
1787 11736 4395 7341 237745 85128 152617
2003 2769
957
1812 11910 4431 7479 241616 85878 155738
2004 2786
960
1826 12002 4445 7557 243708 86185 157523
2005 2798
962
1836 12074 4459 7615 245390 86537 158853
2006 2805
964
1841 12116 4471 7645 246304 86815 159489
2007 2830
968
1862 12258 4493 7765 249550 87290 162260
2008 2848
975
1873 12363 4530 7833 251918 88042 163876
2009 2866
978
1888 12466 4546 7920 254203 88364 165839
2010 2897
968
1929 13024 4696 8328 265281 91667 173614
2011 2916
974
1942 13156 4739 8417 268619 92690 175929
2012 2926
974
1952 13213 4739 8474 269873 92690 177183
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W analizowanym okresie nastąpiła poprawa warunków mieszkaniowych
mierzona liczbą osób na 1 izbę oraz powierzchnią użytkową mieszkań przypadającą
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na jednego mieszkańca. Pod względem liczby osób przypadających na 1 izbę
wartość tego współczynnika w 2002 r. wynosiła 0,89 i była wyższa niż w roku
2012, kiedy to na 1 izbę przypadało 0,80 osoby, co oznacza poprawę warunków
mieszkaniowych określonych tym wskaźnikiem. Wartość tego współczynnika jest
znacznie niższa (lepsze warunki) na obszarze miejskim gdzie wynosiła w 2012 r.
0,72 (osoby na izbę) niż w wiejskiej części gminy 0,85 (osoby na izbę).
Powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na jedną osobę na terenie gminy
wynosiła w 2012 r. 25,44 m2 (gmina). Należy zaznaczyć, że powierzchnia użytkowa
mieszkań przypadająca na jedną osobę była większa na terenie miasta i wynosiła
27,22 m2 (miasto), a na terenach wiejskich wynosiła 24,60 m2. W okresie od roku
2002 do 2012 powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na jedną osobę
wzrosła na terenie gminy o 2,77 m2. Większym wzrostem omawianego wskaźnika
odznaczały się tereny wiejskie (wzrost o 3,07 m2). Analizując trzeci wskaźnik
warunków mieszkaniowych tj. liczbę osób przypadającą na 1 mieszkanie, należy
stwierdzić iż w stosunku od roku 2002 obserwuje się stały spadek tego wskaźnika
(co świadczy o poprawie warunków mieszkaniowych). Wskaźnik ten wynosił
w 2012 r. dla obszaru gminy 3,63 osoby na mieszkanie, przy czym w mieście 3,50
i 3,69 w pozostałej części gminy.
W 2012 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 147,7 km (w tym miasto –
17,5 km), a liczba przyłączy do budynków = 2528 (w tym miasto – 836 budynków).
Z sieci wodociągowej na terenie gminy w 2012 r. korzystało 9500 osób, co
stanowiło 89,6% mieszkańców gminy. Większym procentem ludności korzystającej
z sieci wodociągowej odznaczały się tereny wiejskie, gdzie procent ten w 2012 r.
wynosił 94,4 % ludności.
W Tuliszkowie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym
ścieków dowożonych. W 2012 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 20,2 km.
(w tym na terenie miasta 18,9 km.), a liczba przyłączy do budynków wynosiła 815
(w tym 764 na obszarze miasta). W 2013 r. z kanalizacji sanitarnej korzystało około
37% mieszkańców. Długość sieci kanalizacji wynosiła 31,07 km, z której
korzystało 77% mieszkańców aglomeracji Tuliszków).
Obsługą w zakresie gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych objętych
jest 100% mieszkańców.
b) Wyposażenie w usługi i zakłady produkcyjne.
Sieć usług na terenie gminy, z zakresu oświaty, kultury, handlu i drobnego
rzemiosła, jest zadowalająca.
Na terenie gminy funkcjonowało w 2013 r. 570 podmiotów gospodarczych
a ich strukturę branżową ilustruje poniższe zestawienie:
− rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo = 8,1 %,
− przetwórstwo przemysłowe = 10,0 %,
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−
−
−
−
−

budownictwo = 22,6%,
transport i gospodarka magazynowa = 4,2 %,
handel i naprawy = 27,4 %,
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna = 3,3%,
pozostałe = 24,4%.
Oprócz szkół, zdecydowana większość zakładów pracy występuje
w Tuliszkowie. Głównym miejscem pracy na terenach wiejskich są indywidualne
gospodarstwa rolne.
Rolnictwo jest główną funkcja gospodarczą gminy. Zgodnie z danymi
statystycznymi z Narodowego Spisu rolnego 2010 wynika na terenie gminy
Tuliszków 1217 gospodarstw rolnych posiada swą siedzibę (siedziba gospodarstwa
to zadeklarowane przez użytkownika miejsce, w którym mieści się siedziba jego
gospodarstwa rolnego). Najwięcej gospodarstw rolnych posiadających swą siedzibę
na terenie gminy to gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha i stanowią 41,0%
ogółu gospodarstw. Kolejną grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10
ha, które stanowią 28,2% ogółu gospodarstw. Najmniej jest gospodarstw powyżej
15 ha – 5,7 ogólnej liczby.
c) Turystyka.
Pod względem fizjograficznym ogólna ocena stanu środowiska wypada dla
gminy w miarę korzystnie. Teren jest urozmaicony, z dosyć dużym udziałem lasów
i łąk oraz sprawnie działającym systemem powiązań przyrodniczo-ekologicznych.
Wschodnia część gminy znajduje się w granicach Złotogórskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Położone tutaj miejscowości: Ruda i Babiak, ze względu
na atrakcyjny krajobraz, wykazują korzystne warunki dla wypoczynku
i ewentualnej agroturystyki.
Obiektów produkcyjnych jest niewiele. Zasadnicze znaczenie gospodarcze ma
produkcja rolna, z sukcesywnie rosnącą rolą sadownictwa. Dodatkowymi
atrakcjami są:
− pomniki przyrody (dęby szypułkowe, klon srebrzysty, głazy narzutowe),
− XIX - wieczne parki podworskie (Tuliszków, Grzymiszew, Piętno,
Smaszew),
− liczne obiekty zabytkowe zaliczone do dziedzictwa kulturowego.
5.3 Zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia
Dotychczasowe, rolnicze, użytkowanie spowodowało szereg niekorzystnych
zmian w środowisku przyrodniczym, przyczyniając się, m.in. do odlesiania
zwydmionych powierzchni terasowych i wysoczyznowych, a dążenie do wyższych
plonów wymagało przeprowadzenia prac melioracyjnych. Ubocznym skutkiem tych
działań jest, m.in. obniżenie zwierciadła wód gruntowych, zanik szeregu drobnych

32

Uchwalony

Strona 33

cieków, lokalne uruchomienie procesów eolicznych (wędrująca wydma
w Tuliszkowie).
Dla miejscowości położonych w rejonie drogi krajowej (do Turku) dużym
zagrożeniem jest zwiększenie zanieczyszczenia powietrza spalinami i wzmożony
hałas komunikacyjny. Poza tym istniejący układ komunikacyjny o znaczeniu
ponadlokalnym stwarza zagrożenia, obejmujące:
− bariery architektoniczne,
− wypadki na drogach (brak obwodnic dla Tuliszkowa i Grzymiszewa),
− wypadki pojazdów transportujących materiały toksyczne i wybuchowe.

6. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy
Walory środowiska przyrodniczego i zasoby kulturalne nie są konkurencyjne
w stosunku do najatrakcyjniejszych rejonów województwa.
Dogodne połączenia komunikacyjne gminy z Koninem, atrakcyjną dla
inwestorów gminą Stare Miasto i Turkiem, jest czynnikiem aktywizującym
(dostępność do rynku pracy) jak i hamującym rozwój gospodarczy (bliskość dużych
miast w znacznym stopniu ogranicza rozwój funkcji usługowych).
Niekorzystnym zjawiskiem jest duże bezrobocie, które od lat systematycznie
lecz powoli spada. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie gminy
Tuliszków w 2013 wynosiła 636 osób, z czego 58% stanowiły kobiety.
Rolnictwo, które jest podstawową funkcją gminy, charakteryzuje się
rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, niską jakością gleb i brakiem zakładów
przetwórczych.
Aktualna sytuacja społeczno - gospodarcza gminy została przedstawiona
w „planie rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Tuliszków”. Wymienione
opracowanie przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą w poszczególnych
działach gospodarki, formułuje cele zmierzające do osiągnięcia rozwoju
społecznego, szacuje spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na
przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania
środków funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy.
W zakresie wybranych działów gospodarczych wnioski obejmują, m.in.:
1. Gospodarka komunalna:
− niepełne skanalizowanie gminy,
− brak sieci gazowej,
− niewystarczający stan oświetlenia
− niedostateczny stan dróg i chodników na terenie gminy (w tym potrzeba
budowy obwodnicy Tuliszkowa i Grzymiszewa).
Po dokonaniu diagnozy stanu, przedstawiono listę zadań inwestycyjnych
mających na celu złagodzenie podstawowych problemów. Ustalone zadania
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mieszczą się w szerszych programach, które sprowadzają się do:
− dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
− poprawy funkcjonowania układu drogowego,
− rozwoju infrastruktury społecznej.
2. Rolnictwo:
− rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
− monofunkcyjny charakter gminy,
− przeciętne warunki do produkcji rolniczej i niska jakość gleb,
− mały udział przemysłu rolno-przetwórczego.
Planowane projekty obejmują:
− integrację sadownictwa poprzez tworzenie grup producentów,
− organizację i sprzedaż terenów pod działalność gospodarczą,
− ulgi podatkowe,
− prowadzenie doradztwa osób bezrobotnych.
W podobnym zakresie przedstawiono pozostałe działy gospodarcze. Do
niniejszego opracowania przyjęto zadania wymagające zabezpieczenia terenów oraz
ustalenia warunków lokalizacji.

7. Stan prawny gruntów
Stan prawny gruntów przedstawiono w tabelach pt. „Struktura władania
i użytkowania gruntów na terenie miasta i gmina Tuliszków” według stanu na
01.01.2008 r. (tabela 15) oraz 01.01.2014 r. (tabela 16)
Tabela 15. Struktura władania i użytkowania gruntów na terenie miasta i gmina
Tuliszków. Stan w dniu 01.01.2008 r.
Lp.

1.

2.

3.

Forma użytkowania gruntów (w ha)
grunty
treny
tereny
grunty
leśne i
komuosiepod
zadrzenikadlowe
woda-mi
wione
cyjne

Grupa
rejestrowa

Pow. w
ha.

Grunty SP z
wyłączeniem
gruntów
przekazanych
w użytkowanie
wieczyste
Grunty SP z
wyłączeniem
gruntów
przekazanych
w użytkowanie
wieczyste
Grunty gmin i
zw.
międzygmin.
przekazanych
w użytkowanie

M=96

12

69

-

2

13

-

W=4018

1.157

2.699

-

-

148

14

M=-

-

-

-

-

-

-

W= 16

1

-

-

-

15

-

M = 61

22

2

14

1

22

-

W= 128

23

12

2

-

89

2

użytki
rolne

nieużytki
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Grunty gmin i
zw.
międzygmin.
przekazanych
w użytkowanie
wieczyste
Grunty
os.
fizycznych

4.

5.

Grunty
kościołów i zw.
wyznaniowych

6.

Wspólnoty
gruntowe

7.

8.

9.

10.

Grunty
powiatów
z
wyłączeniem
przekazanych
w użytkowanie
Grunty woj. z
wyłącz.
przekazanych
w użytkowanie
Grunty będące
przedmiotem
własn.
i
władania osób
nie
wymienionych
w pkt 1-14
Razem
Razem
ogółem M + W

M=6

1

-

5

-

-

-

W= 1

1

-

-

-

-

-

M = 490

410

26

50

1

-

3

W=9.99
4

8.328

1.572

5

-

3

86

M=9

5

-

4

-

-

-

W= 11

9

-

2

-

-

-

M = 38

32

3

-

-

-

3

W = 51

48

-

-

-

-

3

M=-

-

-

-

-

-

-

W = 28

23

-

-

-

5

-

M=-

-

-

-

-

-

-

W=2

-

-

-

-

2

-

M=-

-

-

-

-

-

-

W= 18

12

2

4

-

-

-

M = 700

482

100

73

4

35

6

W=1426
6

9601

4285

11

-

262

105

14966

10083

4385

84

4

297

111

Źródło. Urząd Miejski w Tuliszkowie

Tabela 16. Struktura władania i użytkowania gruntów na terenie miasta i gmina
Tuliszków. Stan w dniu 01.01.2014 r.
Forma użytkowania gruntów (w ha)

Lp.

1

2

Grupa
rejestrowa

Pow. w
ha.

Grunty SP z
wyłączeniem
gruntów
przekazanych
w użytkowanie
wieczyste
Grunty SP z
przekazane w
użytkowanie
wieczyste

użytki
rolne

grunty
leśne i
zadrzewione

tereny
osiedlowe

grunty
pod
wodami

tereny
komunikacyjne

nieużytki

użytki
kopalne

M=90

11

71

-

2

6

-

-

W=3883

1082

2701

2

10

76

12

-

M=0

-

-

-

-

-

-

-

W= 16

-

-

1

-

15

-

-
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3

Grunty spółek

M=0

-

-

-

-

-

-

-

W=0

-

-

-

-

-

-

-

M = 63

18

2

15

1

26

1

-

W= 184

15

17

5

-

146

1

-

M=4

1

-

3

-

-

-

-

W= 1

-

-

1

-

-

-

-

M= 0

-

-

-

-

-

-

-

W= 0

-

-

-

-

-

-

-

M = 489

412

25

48

1

-

3

-

W=1005
7

8285

1651

36

-

-

83

2

Grunty

M=0

-

-

-

-

-

-

-

spółdzielni

W= 2

2

-

-

-

-

-

-

Grunty
kościołów i zw.
wyznaniowych

M=5

5

-

-

-

-

-

-

W= 11

9

1

1

-

-

-

-

M = 37

32

3

-

-

-

2

-

W = 51

48

-

-

-

-

3

-

M=4

-

-

-

-

4

-

-

W = 41

18

-

-

3

20

-

-

M= 0

-

-

-

-

-

-

-

W=0

-

-

-

-

-

-

-

M=0

-

-

-

-

-

-

-

W=2

-

-

-

-

2

-

-

SP

przeds.

Państwowych i
innych
państwowych
4

5

6

Osób prawnych
Grunty gmin i
zw.
międzygmin.
przekazanych
w użytkowanie
Grunty gmin i
zw.
międzygmin.
przekazanych
w użytkowanie
wieczyste
Grunty które są
własnością
samorządowyc
h

osób

prawnych oraz
grunty których
właściciele nie
7

8

9

10

11

12

13

są znani
Grunty
os.
fizycznych

Wspólnoty
gruntowe
Grunty
powiatów
z
wyłączeniem
gruntów
przekazanych
w użytkowanie
Grunty
powiatów
przekazane w
użytkowanie
Grunty woj. z
wyłączeniem
gruntów
przekazanych
w użytkowanie
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14

15

Grunty
województw
przekazane w
użytkowanie
Grunty będące
przedmiotem
własn.
i
władania osób
nie
wymienionych
w pkt 1-14
Razem
Razem
ogółem M + W

M=0

-

-

-

-

-

-

W=0

-

M=8

1

-

7

-

-

-

-

W= 19

11

3

5

-

-

-

-

M = 700

480

101

73

4

36

6

-

W=1426
7

9470

4373

51

13

259

99

2

14967

9950

4474

124

17

295

105

2

Źródło. Urząd Miejski w Tuliszkowie

W okresie pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 1 stycznia 2008 r. powierzchnia
gminy zwiększyła się o 1 hektar. W strukturze użytkowania gruntów zarówno
w 2014 jak i 2008 roku na terenie całej gminy największy udział posiadały użytki
rolne (około 67% powierzchni całej gminy), grunty leśne i zadrzewione (około 29%
powierzchni całej gminy), tereny komunikacji (około 2% powierzchni całej gminy)
i tereny osiedlowe (około 1% powierzchni całej gminy). Podobnie przedstawia się
struktura użytkowania zarówno na obszarze miasta jak i wiejskiej części.
W omawianym okresie na terenie gminy ubyły 133 hektary gruntów rolnych, przy
czym tylko 2 hektary ubyły na terenie miasta. W tym samym okresie odnotowano
przyrost terenów osiedlowych w wiejskiej części gminy o 40 hektarów. Wielkość
terenów osiedlowych na obszarze miasta pozostała bez zmian i wynosiła 73
hektary. W analizowanym okresie przybyło też 89 hektarów gruntów leśnych
i zadrzewionych, i w 2014 r. wielkość tych gruntów wynosiła 4474 ha z czego 4373
stanowiły grunty w wiejskiej części gminy. W tym samym okresie nastąpił przyrost
terenów komunikacji (wzrost o 2 ha), które w 2014 r. wynosiły łącznie 295
hektarów.

8. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie
przepisów odrębnych
Na podstawie przepisów odrębnych ochroną objęto następujące obiekty
i tereny:
−
Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu,
−
pomnikowy dąb w parku, w Piętnie,
−
„dąb wolności” o obwodzie 225 cm, w Tuliszkowie, przed kościołem,
−
XIX - wieczne parki podworskie w: Grzymiszewie, Piętnie, Tuliszkowie
i Smaszewie,
−
cmentarze: nieczynne, w: Gadowskich Holendrach i Wielopolu,
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czynne, w: Tuliszkowie i Grzymiszewie.
Ponadto, zgodnie z postanowieniami ustaw :
−
o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
−
o ochronie przyrody,
−
o ochronie środowiska,
ochronie podlegają:
−
tereny leśne,
−
zadrzewienia i zarośla łęgowe na glebach pochodzenia organicznego,
−
stanowiska roślin chronionych i rzadkich,
−
ostoje ptactwa i innych zwierząt.

9. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych
Na terenie gminy nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.

10. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód
podziemnych
Gmina jest obszarem mało zasobnym w surowce mineralne. Na obszarze
gminy znajdują się następujące udokumentowane złoża kopalin:
Brzeziny,
Dryja,
Grochowy – Siąszyce,
Krępa,
Tarnowa I,
Tarnowa II,
Piętno,
Grabowiec – Brzeziny.
W 2010 r. została zakończona eksploatacja złoża Tuliszków. Obecnie złoże
jest w trakcie rekultywacji.
W chwili obecnej nieeksploatowane są również złoża Piętno i Grabowiec –
Brzeziny.
W latach 50-tych i 60-tych udokumentowano występowanie torfu (m.in.
w rejonie Wróbliny i Grzymiszewa). Ich ewentualna eksploatacja (np. dla celów
rolniczych) pozostaje w kolizji z ochroną łąkowych środowisk roślinnych.
Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych, objętym reżimem najwyższej
ochrony (ONO), jest na obszarze Gminy, górnokredowy zbiornik szczelinowoporowy Turek - Konin - Koło (GZWP nr 151), w którym poziom wodonośny zalega
na głębokości ok. 24 ~ 150 m p.p.t. Z tego poziomu czerpią wodę niemal wszystkie
studnie głębinowe na terenie gminy.
Nie ma potrzeby ustanawiania dla istniejących studni głębinowych stref
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ochrony pośredniej, ponieważ woda czerpana jest ze znacznych głębokości
w podłożu znajduje się warstwa izolacyjna z gruntów spoistych.

11. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie
przepisów odrębnych
Na obszarze gminy znajdują się następujące obszary górnicze:
− Dryja – złoże zagospodarowane – nr rejestru 10-15/2/90,
− Tarnowa I – złoże zagospodarowane – nr rejestru 10-15/5/306,
− Tarnowa II – złoże eksploatowane okresowo – nr rejestru 10-15/5/306.
oraz tereny górnicze:
− Dryja – złoże zagospodarowane,
− Tarnowa I – złoże zagospodarowane,
− Tarnowa II – złoże eksploatowane okresowo.
Na terenie gminy znajduje się obszar udokumentowanego złoża węgla
brunatnego „Grochowy – Siąszyce”. Złoże to położone jest na terenie kilku gmin:
Rychwał, Tuliszków i Mycielin. W IV kwartale 2012 r. zostały zakończone prace
geologiczno - rozpoznawcze w rejonie złoża węgla brunatnego „Grochowy –
Siąszyce” w wyniku których powstała „Dokumentacja geologiczna złoża węgla
brunatnego „Grochowy – Siąszyce” w kat. C1”. W dniu 17.10.2012 r. ww.
dokumentacja została złożona do Komisji Zasobów Kopalin działającej przy
Ministrze Środowiska celem zatwierdzenia.
Dla terenów eksploatacji surowców mineralnych należy utworzyć tereny
i obszary górnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Komunikacja
12.1.
1.
2.
3.
−
−

−
−

Sieć drogową gminy tworzą:
droga krajowa nr 72, relacji Poznań - Turek - Łódź,
droga wojewódzka nr 443, relacji Jarocin - Gizałki - Rychwał Tuliszków,
drogi powiatowe:
nr 3250P - (Stare Miasto - granica Powiatu Tureckiego - Nowy Świat
(droga wojewódzka 443),
nr 3253P - (droga wojewódzka 443) - granica Powiatu Tureckiego Gadowskie Holendry - Sarbicko - Tuliszków (droga powiatowa nr
4480P),
nr 4478P - Chylin ( droga powiatowa 3219P) – Grzymiszew (droga
krajowa nr 72),
nr 4479P - Tuliszków (droga krajowa nr 72) - Tarnowa Władysławów (droga powiatowa nr 3219P),
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−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
4.
12.2.
1.

nr 4480P - droga wojewódzka nr 443 - Tuliszków (ul. Rogozińskiego)
- Wróblina - Smaszew,
nr 4481P - Ruda - Małoszyna (droga powiatowa nr 3219P),
nr 4488P - Grzymiszew (droga krajowa nr 72) - Piętno – Kotwasice Malanów (droga wojewódzka nr 470),
nr 4583P - (Dzierzbin) - granica Powiatu Tureckiego - Smaszew Piętno - Wrząca - droga krajowa nr 72,
w tym ulice na terenie miasta Tuliszków:
nr 4542P ul. Brzozowa
nr 4543P ul. Krzewinowa
nr 4544P ul. Gromadzka
nr 4545P ul. Jabłonna
nr 4546P ul. Walki Młodych
nr 4547P ul. Krasickiego
nr 4548P ul. Konopnickiej
nr 4549P ul. Górna
nr 4550P ul. Targowa
nr 4551P ul. Parkowa
nr 4552P ul. Senatorska
nr 4553P ul. 1 Maja
nr 4554P ul. Żuchalska
nr 4555P ul. Paderewskiego
drogi gminne - 92 drogi i ulice.
Transport kolejowy:
przez teren gminy przebiega trasa kolei wąskotorowej relacji
Opatówek - Turek.

13. Infrastruktura techniczna
13.1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
a) sieć wodociągowa
Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z pięciu stacji wodociągowych,
zlokalizowanych w: Tuliszkowie, Gadowskich Holendry, Imiełkowie, Smaszewie
i Piętnie.
W 2012 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 147,7 km (w tym miasto –
17,5 km), a liczba przyłączy do budynków = 2528 (w tym miasto – 836 budynków).
Z sieci wodociągowej na terenie gminy w 2012 r. korzystało 9500 osób, co
stanowiło 89,6% mieszkańców gminy.
Dla pełnego zwodociągowania gminy niezbędne jest dokończenie budowy
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sieci w Tuliszkowie oraz budowa wodociągów w Gadowskich i Smaszewskich
Holendrach.
b) kanalizacja sanitarna
Aktualnie funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków wraz z punktem zlewnym
ścieków dowożonych, w Tuliszkowie.
W 2012 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 20,2 km. (w tym na terenie
miasta 18,9 km.), a liczba przyłączy do budynków wynosiła 8155 (w tym 764 na
obszarze miasta). W 2013 r. z kanalizacji sanitarnej korzystało około 37%
mieszkańców. Długość sieci kanalizacji wynosiła 31,07 km, z której korzystało
77% mieszkańców aglomeracji Tuliszków).
13.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Zorganizowaną obsługą w zakresie gromadzenia i odbioru odpadów
komunalnych objętych jest ok. 100 % mieszkańców.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego
i faktyczną przynależnością Gminy i Miasta Tuliszków do Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, woj. wielkopolskie,
Gmina i Miasto Tuliszków została włączona do rejonu, dla którego sposób
gospodarowania odpadami reguluje Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego, zgodnie z którym na lata 2012 – 2017 Gmina i Miasto Tuliszków
została włączona do Regionu X, którego instalacją regionalną, do której należy
kierować odpady jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli
Staw” - Orli Staw 2, 62-834 Ceków, woj. wielkopolskie.
13.3. Elektroenergetyka
Na terenie gminy występują kubaturowe i słupowe stacje transformatorowe
SN/nn, a także linie napowietrzne i kablowe średniego i niskiego napięcia.
Aktualnie na terenie gminy nie występują obiekty elektroenergetyczne sieci
przesyłowej.
13.4. Energetyka gazowa
Na terenie gminy nie występuje sieć gazownicza.
13.5. Odnawialne źródła energii
Obecnie na terenie gminy nie ma urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o znacznej mocy w tym o mocy przekraczającej 100
kW (tj. elektrownie wiatrowe, urządzenia fotowoltaiczne, bio-gazownie).
13.6. Łączność bezprzewodowa.
Przez teren gminy przebiegają trzy radiolinie:
− SLR Dziadowice – RTCN Żółwieniec (Konin), dla której promień
pierwszej strefy Frensela wynosi 23,7 m od osi radiolinii;
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− SLR Dziadowice – SB Rychwał, dla której promień pierwszej strefy
Frensela wynosi 10,1 m od osi radiolinii;
− SLR Dziadowice – SB Turek (ul. Konińska), dla której promień pierwszej
strefy Frensela wynosi 4,9 m od osi radiolinii.

14. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
Plan województwa zalicza obszar gminy Tuliszków do strefy
wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych we wschodnim obszarze
problemowym województwa, gdzie polityka przestrzenna zmierza do minimalizacji
wpływu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na pozostałe funkcje terenu.
Część północna gminy uznana została w tym Planie za obszar dynamicznego
rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wzdłuż głównych tras komunikacyjnych
(związanej z autostradą A-2), jako obszar pozamiejski o najwyższym potencjale
rozwoju. W części północno-wschodniej obszar gminy zaliczono do strefy
obszarów chronionych i powiązań przyrodniczych, m. in. ze względu na utworzony
tam Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu. Doliny rzek Pokrzywnicy
i Pokrzywki uznane zostały za regionalne korytarze ekologiczne.
Zadania ponadlokalne dla gminy Tuliszków:
1. w zakresie komunikacji:
− dostosowanie do klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego – drogi
krajowej nr 72, relacji Konin - Turek - Łódź,
− budowa obwodnicy miasta Tuliszków w ciągu drogi krajowej nr 72 relacji
Poznań - Turek - Łódź,
− dostosowanie do klasy drogi głównej – drogi wojewódzkiej nr 443 relacji
Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków;
− budowa obwodnicy miasta Tuliszków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443
relacji Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków.
2. w zakresie infrastruktury:
− pas łączności teleradiowej relacji SLR Dziadowice - RTCS Żółwieniec
− projektowany gazociąg magistralny wć Ø200 mm z gazociągami
odgałęźnymi i stacją redukcyjno – pomiarową w Tuliszkowie,
− linie najwyższych napięć,
3. w zakresie środowiska przyrodniczego:
− Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu,
4. w zakresie ochrony gleb, wód i surowców pospolitych:
− obszar o najwyższej wartości dla produkcji rolnej,
− obszar wysokiej ochrony wód podziemnych - OWO,
− projektowany zbiornik retencyjny „Niklas” na Powie,
− projektowany zbiornik retencyjny „Jabłonna” na Topcu,
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−

złoża surowców skalnych okruchowych.

15. Wnioski wynikające z oceny dotychczasowego zagospodarowania
i uzbrojenia
Pod względem fizjograficznym obszar gminy jest mało zróżnicowany.
Północno - wschodnia część gminy jest włączona do Złotogórskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Ochroną jest objęta rzeźba terenu. W granicach Obszaru
są trzy skupienia pagórków, tj. Góry Szadowskie, Karpaty i Złote Góry, będące
formami szczelinowymi, powstałymi w okresie zlodowacenia środkowopolskiego.
Główną funkcją gospodarczą jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią około 70%
powierzchni gminy, a wskaźniki waloryzacji przestrzeni produkcyjnej, jakości
i przydatności rolniczej gleb są jedne z najniższych w województwie.
Atutem gminy jest tradycyjny rozwój sadownictwa, a wykorzystanie
istniejących sadów oraz doświadczeń sadowników daje szansę lepszej promocji na
zewnątrz.
Słabością środowiska przyrodniczego jest niemal całkowity brak kopalin
Działalność gospodarczą prowadzi 570 podmiotów gospodarczych, w liczbie
których zdecydowanie dominuje handel i usługi. Przetwórstwo rolnicze i agrobiznes
odgrywają marginalną rolę gospodarczą.
Sieć osadniczą tworzy miasto Tuliszków oraz 15 sołectw. Miasto Tuliszków
pełni funkcje faktycznego centrum usługowego gminy, a sołectwa - mają charakter
jednostek osiedleńczo - rolnych. Miejscowości: Ruda i Babiak, ze względu na
atrakcyjne położenie, wykazują korzystne warunki dla wypoczynku i ewentualnej
agroturystyki.
Zabudowa mieszkaniowa w 97 % wyposażona jest w sieć wodociągową,
a 37% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej.
Przez teren gminy prowadzi droga krajowa nr 72, relacji Konin - Turek -Łódź
oraz droga wojewódzka, relacji Jarocin - Tuliszków. Ruch tranzytowy na
wymienionych drogach odbywa się przez centrum Tuliszkowa - stąd niezbędną
inwestycją jest budowa obwodnicy miasta.
Dokładne informacje nt rozpoznania sytuacji społeczno - ekonomicznej gminy
wraz z identyfikacją problemów w sektorach branżowych oraz zamierzeń
potrzebnych do osiągnięcia rozwoju społecznego, zawarte są w „planie rozwoju
lokalnego gminy i miasta Tuliszków”.
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Funkcjonalno - przestrzenne kierunki rozwoju gminy opracowano na
podstawie uwarunkowań stanu istniejącego i możliwości rozwoju. Do opracowania
wykorzystano informacje zawarte w: planie zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego, strategii rozwoju Gminy i Miasta Tuliszków na lata
2013 - 2025 oraz we wnioskach zgłoszonych przez mieszkańców gminy
i zainteresowane jednostki.

1. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa
wielkopolskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego nie ma
rangi prawa miejscowego - jednak jego ustalenia muszą być uwzględnione
w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin.
a) struktura funkcjonalno - przestrzenna
Plan województwa zalicza obszar gminy Tuliszków do strefy
wielofunkcyjnego rozwoju terenów otwartych we wschodnim obszarze
problemowym województwa, gdzie polityka przestrzenna zmierza do minimalizacji
wpływu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na pozostałe funkcje terenu.
Część północna gminy uznana została w tym Planie za obszar dynamicznego
rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wzdłuż głównych tras komunikacyjnych
(związanej z autostradą A-2), jako obszar pozamiejski o najwyższym potencjale
rozwoju. W części północno-wschodniej obszar gminy zaliczono do strefy
obszarów chronionych i powiązań przyrodniczych, m. in. ze względu na utworzony
tam Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu. Doliny rzek Pokrzywnicy
i Pokrzywki uznane zostały za regionalne korytarze ekologiczne.
b) środowisko przyrodnicze
Na terenie gminy, w północno-wschodniej części obszaru, występuje fragment
Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Południową granicę tego
obszaru, na terenie gminy, wyznacza droga Konin-Tuliszków-Turek.
Cały teren gminy położony jest w obrębie górnokredowego zbiornika wód
podziemnych (GZWP nr 151), określonego jako zbiornik Turek-Konin-Koło.
c) sfera społeczna i gospodarcza
− demografia
Prognoza liczby ludności opracowana przez Główny Urząd Statystyczny
zakłada spadek liczby ludności w powiecie tureckim. Zgodnie z tą prognozą
liczba ludności ma wynosić odpowiednio w: 2020 r. = 83,6 tys. osób,
2025 r. = 82,6 tys. osób, 2030 r. = 81,0 tys. osób.
W strukturze wiekowej ludności postępować będzie proces starzenia się
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−

−

mieszkańców i zmniejszanie się udziału ludności w wieku produkcyjnym.
przemysł i rolnictwo
przemysł - modernizacja i przebudowa obecnego potencjału z możliwością
wzbogacania układami wzdłuż głównych dróg krajowych,
rolnictwo - straciło swoją pozycję jako najsilniejszego działu gospodarki
wielkopolskiej i nie można się spodziewać, że ją odzyska,
Dla terenów wiejskich przewiduje się wielofunkcyjny rozwój, w którym
rolnictwo będzie jednym z działów gospodarki wspieranym przez przemysł,
budownictwo lub rekreację.
komunikacja
dostosowanie do klasy drogi głównej drogi krajowej nr 72 Konin – Turek –
Łódź,
dostosowanie do klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego – drogi
wojewódzkiej nr 443 relacji Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków.

2. Kierunki zmian w strukturze
w przeznaczeniu terenów

przestrzennej

gminy

oraz

Ustalenia studium traktuje się jako wytyczne do planów miejscowych,
zapewniające przestrzeganie prawidłowego i planowanego rozwoju struktury
funkcjonalno-przestrzennej gminy, ochrony interesów publicznych i zwiększenia
skuteczności działalności administracji w tej sferze.
Zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami, w studium określone zostały tereny
rozwojowe dla: mieszkalnictwa, działalności gospodarczej, usług i rekreacji. Część
terenów rozwojowych pokrywa się z obszarami przewidywanymi pod wiodące
funkcje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy z 1998 r., a następnie zmienione w 2010 r. Pozostałe tereny przewidywane
pod rozwój - to nowe obszary ustalone dla przyjętych kierunków rozwoju.
Perspektywiczny rozwój gminy, polegający na wzroście jakościowym, będzie
miał miejsce przede wszystkim na terenach już zainwestowanych, poprzez
modernizację, rozbudowę, a także wprowadzenie niekolizyjnego, uzupełniającego
zainwestowania, nawiązującego do otoczenia oraz powiązań komunikacyjnych.
Zgodnie opracowaną strategią rozwoju gminy i miasta Tuliszków - Gmina
Tuliszków to miejsce, w którym:
- żyje się bezpiecznie i spokojnie, w zintegrowanej społeczności,
- przyjemnie spędza się wolny czas, korzystając z bogatej oferty kultury,
sportu i rekreacji,
- prężnie rozwija się sadownictwo i przetwórstwo owocowe,
- znajduje się atrakcyjną pracę.
Podstawowymi elementami strategii rozwoju (pozwalającymi osiągnąć ww.
cele) są, m.in.:
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1) rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy:
- budowa i remonty dróg,
- budowa chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
- poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej,
- poprawa stanu sieci wodociągowej,
- dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
2) rozwój infrastruktury i usług społecznych:
- budowa i remonty bazy lokalowej oświaty,
- szkolne zajęcia dodatkowe,
- rozbudowa gminnej bazy lokalowej kultury,
- remonty remizy osp i sal wiejskich,
- zwiększenie atrakcyjności oferty instytucji kultury,
- rozbudowa i remonty bazy sportowej i rekreacyjnej,
- budowa i doposażenie placów zabaw,
- zapewnienie większej dostępności usług medycznych,
- poprawa bazy lokalowej ops,
- poprawa bezpieczeństwa publicznego,
- zwiększenie powierzchni terenów zielonych,
3) wspieranie rozwoju gospodarczego i promocja Gminy:
- zrównoważone planowanie przestrzenne,
- promocja gospodarcza gminy,
- promocja turystyczna gminy,
- wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod aktywizację gospodarczą.
2.1. Wiodące funkcje
Istniejący potencjał gospodarczy gminy w postaci zasobów przestrzennych,
związanych z produkcją rolniczą, w naturalny sposób predestynuje obszar gminy do
rozwoju funkcji rolniczej. Poza rozwojem rolnictwa wskazane jest wprowadzanie
pozarolniczej działalności produkcyjnej i usługowej w dostosowaniu do
istniejącego zainwestowania oraz lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego.
2.2.
Sieć osadnicza
Aktualnie sieć osadniczą tworzy miasto Tuliszków i 15 sołectw. Nie
przewiduje się większych zmian w dotychczasowym układzie jednostek
osadniczych. Kształtowanie obszarów wiejskich powinno uwzględniać:
− ochronę charakterystycznych układów ruralistycznych oraz zespołów
sakralnych, pałacowo-parkowych, folwarków, ochronę zabytkowych
budynków mieszkalnych, gospodarczych, wiatraków, szkół, młynów
i innych elementów specyficznych dla architektury wiejskiej, np.
kapliczek i krzyży,
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−
−
−
2.3.

poszanowanie kształtowanej tradycyjnie różnorodności form osadnictwa
wiejskiego w poszczególnych rejonach województwa,
rozwijanie wsi z maksymalnym poszanowaniem rolniczej przestrzeni
produkcyjnej i tworzenie zwartych układów zabudowy,
zabezpieczenie terenów sportowych i rekreacyjnych.
Prognoza warunków i jakości życia mieszkańców

a) Budownictwo
Obecny stan budownictwa w gminie zaspokaja potrzeby mieszkańców
w ujęciu ilościowym. W odniesieniu do istniejącej zabudowy wskazana jest
poprawa stanu jakościowego, głównie w zakresie kanalizacji oraz wymiany
kotłowni węglowych na rzecz paliw niskoemisyjnych. Podstawowym założeniem
przyjętym jest wzrost wykorzystania terenów zabudowanych w ramach istniejącego
zainwestowania.
Zasady kształtowania nowej zabudowy powinny uwzględniać, m.in.:
− ochronę istniejących układów wiejskich oraz zespołów sakralnych
i dworsko-parkowych,
− ochronę zabytkowych obiektów oraz innych elementów architektury
wiejskiej (kapliczek, krzyży, alei drzew),
− przekształcanie istniejącej zabudowy, najczęściej „ulicówki”, w zwarte
układy poprzez zabudowę plombową oraz powiększanie tych terenów na
głębokość większą niż 50 ~ 70 m od głównych tras komunikacyjnych.
Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowousługową i techniczno-produkcyjną, należy uwzględniać poniższe warunki:
−
dostęp każdej działki do drogi publicznej,
−
zabezpieczenie miejsc postojowych dla samochodów w granicach
działki,
−
właściwe gromadzenie odpadów na działce,
−
możliwość podłączenia do sieci infrastruktury technicznej,
−
ograniczenia uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej do
terenu własności działki lub granicy terenu przeznaczonego na
działalność gospodarczą.
b) Infrastruktura społeczna
Na terenie gminy rozwinięta jest sieć usług we wszystkich
najpotrzebniejszych branżach. Działalność produkcyjną i usługową prowadziło
w 2013 r. 570 podmiotów gospodarczych.
Ocena sytuacji w sferze społecznej, w tym: na rynku pracy (duże bezrobocie),
w oświacie (stan jednostek oświatowych), służbie zdrowia (ochrona zdrowia
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i profilaktyka zdrowotna), kulturze i sporcie, wskazuje na poniższe problemy:
−
rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych,
−
ujemne saldo migracji,
−
konieczność doposażenia szkół,
−
niewystarczający dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych.
Celem złagodzenia w/w problemów „ plan rozwoju lokalnego gminy i miasta”
zawiera listę zadań przyjętych do realizacji. Są to, m.in.:
−
rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy,
−
rozwój infrastruktury i usług społecznych,
−
wspieranie rozwoju gospodarczego i promocja Gminy.
2.4. Struktura funkcjonalno - przestrzenna
Realizacja ustaleń przyjętych do niniejszego opracowania, obejmujących
zarówno bieżące potrzeby mieszkańców jak również cele strategiczne, nie
spowoduje istotnych zmian w ukształtowanej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej.
I tak:
a) Rolnictwo
• Tuliszków - Zadworna = predestynowane dla sadownictwa (przeciętne gleby,
korzystny klimat lokalny), umiarkowanego rozwoju osadnictwa (z lokalnym
dopuszczeniem przemysłu nieuciążliwego) oraz obsługi rolnictwa.
• Smaszew = dobre warunki glebowe, przydatne dla produkcji rolnej.
• Krępa - Nowy Świat = średnie i słabe gleby, przydatne dla produkcji rolnej,
lokalnie z sadownictwem.
b) Rolnictwo i leśnictwo
• Piętno - Wielopole - Imiełków - Grzymiszew - Babiak = urozmaicona
rzeźba, duży udział dobrych i średnich gleb - wskazany do rozwoju
gospodarki rolnej i leśnej oraz lokalnie turystyki i rekreacji, ale bez
możliwości trwałego zainwestowania.
• Kiszewy - Tarnowa = urozmaicona rzeźba i ponad przeciętne walory
przyrodniczo - krajobrazowe, przydatne dla gospodarki rolnej i leśnej,
z lokalnym dopuszczeniem turystyki.
c) Leśnictwo i łąkarstwo
• pas terenu w rejonach wsi:
− Smaszew - Piętno (dolina Powy),
− Grzymiszew - Wymysłów (dolina Pokrzywnicy),
− Ruda - Tarnowa (dolina Topca)
o dużej mozaice ekosystemów - przydatny dla hodowli (w tym stawy rybne)
i produkcji pasz. Rejon ten pełni ważną rolę w zachowaniu równowagi
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ekologicznej i różnorodności biologicznej.

3. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania
użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy

oraz

3.1. Parametry układu komunikacji kołowej
a) droga krajowa nr 72, Konin - Turek - Łódź, GP - ruchu głównego
przyspieszonego. Docelowo przewiduje się poszerzenie pasa drogowego
o system dróg dojazdowych.
Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi należy lokalizować poza
zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania drogi oraz w zasięgu tego
oddziaływania, pod warunkiem zastosowania skutecznych środków
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających
ponadnormatywne oddziaływanie drogi co najmniej do poziomów
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych.
Obsługa komunikacyjna terenów położonych do drogi krajowej możliwa jest
wyłącznie poprzez układ dróg zbiorczych i lokalnych z włączeniem do drogi
krajowej na istniejących skrzyżowaniach przy zachowaniu odpowiednich
odległości pomiędzy nimi. Dojazd do planowanych obwodnic Tuliszkowa
i Grzymiszewa możliwy wyłącznie na wyznaczonych skrzyżowaniach.
Wyklucza się możliwość tworzenia bezpośrednich włączeń do drogi krajowej.
Dla prowadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, wodociąg,
sieć energetyczna, gazowa, itp.), niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi,
zarezerwować należy teren poza pasem drogowym drogi krajowej.
Sporządzając projekt planu zagospodarowania należy kierować się
„warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie” - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr
43, poz. 430 z późniejszymi zmianami) dla klasy GP.
b) droga wojewódzka DW (Kalisz - Tuliszków) - przeznaczona dla
wszystkich użytkowników dróg, charakteryzuje się tym, że posiada
dwupasową jezdnię dwukierunkową, ma zapewnione połączenie z drogami
publicznymi na skrzyżowaniach, dostępność drogi jest ograniczona.
Dla drogi wojewódzkiej należy utrzymać istniejące granice pasa drogowego
oraz przyjmować parametry techniczne właściwe dla dróg klasy G - zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi
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zmianami). Zwiększa to wymogi dotyczące zjazdów, poziomu bezpieczeństwa
ruchu drogowego i innych parametrów.
Regulacja granic pasa drogowego będzie następowała zgodnie z potrzebami
rozbudowy drogi.
Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi należy lokalizować poza
zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania drogi oraz w zasięgu tego
oddziaływania, pod warunkiem zastosowania skutecznych środków
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających
ponadnormatywne oddziaływanie drogi co najmniej do poziomów
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych.
Pozostawić poza obszarem zabudowanym teren wolny od zabudowy
kubaturowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w odległości co najmniej 20 m,
licząc odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni, przyjmując docelową
szerokość jezdni = 7,0 m, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460).
Obiekty budowlane nie przeznaczone na pobyt ludzi należy lokalizować przy
drodze wojewódzkiej w odległości od jej zewnętrznej krawędzi zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Dostęp do drogi wojewódzkiej należy zapewnić poprzez drogi niższych
kategorii. Ustala się zakaz lub ograniczenie w urządzaniu nowych publicznych
i indywidualnych zjazdów z drogi wojewódzkiej. Ustala się rezerwę terenu na
rozbudowę skrzyżowań.
Dopuszcza się bezpośrednie włączenia do: drogi wojewódzkiej, miejsc obsługi
uczestników ruchu drogowego.
Dostępność terenu do drogi wojewódzkiej należy zapewnić wewnętrznymi
układami komunikacyjnymi połączonymi z tą drogą poprzez drogi niższej
kategorii, a w przypadku ich braku bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, za
pomocą istniejących zjazdów. Bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką
winno uwzględniać bezpieczeństwo ruchu na tych drogach (np. budowę
lewoskrętów, zmianę lokalizacji zjazdów przy równoczesnej likwidacji
zjazdów istniejących, budowę dróg wewnętrznych itp.).
Podziały geodezyjne działek winny spełniać wyżej wymienione warunki i nie
generować nowych zjazdów na drogę wojewódzką.
Należy ustalić linie rozgraniczające wzdłuż drogi wojewódzkiej poza jej
pasem drogowym na prowadzenie infrastruktury technicznej nie związanej
z funkcjonowaniem drogi (jak: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa,
energetyczna, gazowa itp.). Dopuszcza się lokalizację infrastruktury
technicznej w istniejącym pasie drogowym celem przejścia poprzecznego lub
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celem wykonania przyłącza do istniejących urządzeń.
c) drogi powiatowe DP - przeznaczone dla wszystkich użytkowników dróg,
charakteryzujące się tym, że posiadają dwupasową jezdnię dwukierunkową,
mają zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach,
dostępność do drogi jest nieograniczona.
Najmniejsza odległość obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi pasa
ruchu wynosi 8,0 m na terenie zabudowy wsi i 20,0 m poza terenem
zabudowy, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460).
Trasy infrastruktury technicznej należy projektować poza liniami
rozgraniczającymi pasy drogowe dróg powiatowych.
d) drogi gminne DG oraz drogi zaliczone do dróg gminnych na podstawie
uchwał Rady Miejskiej w Tuliszkowie, przeznaczone dla wszystkich
użytkowników dróg, charakteryzują się tym, że posiadają dwupasową jezdnię
dwukierunkową, mają zapewnione połączenia z drogami publicznymi na
skrzyżowaniach, dostępność do drogi jest nieograniczona.
Najmniejsza odległość obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi pasa
ruchu wynosi 6,0 m na terenie zabudowy wsi i 15,0 m poza terenem
zabudowy, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460).
e) pozostałe drogi przeznaczone dla wszystkich użytkowników dróg,
charakteryzują się tym, że posiadają dwukierunkową jezdnię, mają
zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach,
dostępność do drogi jest nieograniczona.
Najmniejsza odległość obiektu budowlanego od granicy pasa drogowego
wynosi = 5,0 m.
f) ustala się minimalne szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami
terenowymi lub istniejącym zainwestowaniem, dopuszcza się przyjęcie
mniejszej szerokości drogi, pod warunkiem spełnienia wymagań w przepisach
szczególnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu
zgody właściwego zarządu drogi, dopuszcza się usytuowanie obiektu
budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż wynika to z przepisów
szczególnych.
Odległości określone przy różnych kategoriach dróg nie obowiązują
w przypadku remontu, nadbudowy, rozbudowy oraz innych prac
budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi istniejącymi, jeżeli nie
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powoduje to zmniejszenia odległości od zewnętrznej krawędzi pasa ruchu, po
uzyskaniu zgody zarządcy drogi.
Zaleca się wprowadzanie w planach miejscowych ograniczenia
w projektowaniu nowych zjazdów na drogę wojewódzką. Obsługa
komunikacyjna działek położonych przy tej drodze poprzez drogi równoległe,
powiatowe i gminne.
Zakaz realizacji, bez zgody zarządcy drogi, w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej, urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem
infrastruktury związanej z tą drogą.
3.2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
• zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z rozbudowanej sieci wodociągowej.
• odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych poprzez sieć kanalizacji
sanitarnej, kolektory grawitacyjne i rurociągi tłoczne do oczyszczalni
ścieków.
Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie
ścieków
do
szczelnych,
atestowanych
zbiorników
sanitarnych
z zapewnieniem ich systematycznego wywozu przez koncesjonowanego
przewoźnika, do zlewni ścieków przy oczyszczalni.
Przewiduje się budowę oczyszczalni przydomowych, szczególnie
w miejscach, których nie będzie obejmował system kolektorowy.
• zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących lub
uzupełnianych, w miarę potrzeb, sieci elektroenergetycznych (w miarę
możliwości kablowych) oraz stacji transformatorowych istniejących lub
nowo budowanych.
Przyłącza infrastruktury technicznej realizowane będą odpowiednio do
potrzeb inwestorów, określonych we wniosku o pozwolenie na budowę.
Wzdłuż linii napowietrznych wprowadza się zakaz sadzenia drzew wyższych
niż 2,5 m w pasie technologicznym tych linii.
Uwaga:
− przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego należy rezerwować miejsca pod stacje transformatorowe
15/0,4 kV z uwzględnieniem również powiązań z istniejącymi liniami
elektroenergetycznymi,
− dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznej z kolidującym
planowanym zagospodarowaniem terenu.
Trasy infrastruktury technicznej należy projektować w liniach
rozgraniczających dróg (z wyłączeniem drogi krajowej i wojewódzkiej).
W przypadku wąskich dojazdów do działek może wystąpić konieczność
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prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez teren sąsiadujący z tymi
dojazdami.
Parametry techniczne sieci infrastruktury technicznej oraz szczegółowe ich
rozmieszczenie w liniach rozgraniczających dróg, należy określić
w specjalistycznych opracowaniach branżowych, przygotowanych do
wniosku o pozwolenie na budowę.
W przypadku realizacji inwestycji na terenie zmeliorowanym, inwestor
zobowiązany jest do przebudowy urządzeń melioracyjnych poza teren
inwestycji. W miejscowych planach należy ustalić konieczność zapewnienia
dostępu do urządzeń melioracji podstawowych oraz, w razie potrzeby, ich
modernizacji, przebudowy, odbudowy lub regulacji.
3.3.
Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury współczesnej
1. w obrębie stref ochrony konserwatorskiej zespołów dworskofolwarcznych obowiązuje:
− historyczna parcelacja, zgodnie z zasadą niepodzielności
zespołów,
− zachowanie zabytkowej zieleni,
− zachowanie zabytkowej zabudowy,
− podporządkowanie nowych obiektów układowi zabytkowemu w
zakresie: lokalizacji, skali i formy,
2. na terenie cmentarzy objętych ochroną konserwatorską obowiązuje:
− historyczna parcelacja,
− historyczne rozplanowanie,
− zachowanie zabytkowej sztuki sepulkralnej i ogrodzenia,
− zachowanie zabytkowej zieleni.
3. Wymagają
uzgodnienia
Wielkopolskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków wszystkie zmiany planowane w obiektach
i na obszarach objętych ochroną konserwatorską, takie jak:
− w odniesieniu do zabudowy - rozbiórki, remonty, przebudowy,
− rozbudowy, budowy,
− w odniesieniu do zieleni - wycinki (dot. parków wpisanych do
rejestru zabytków),
− podziały geodezyjne,
− prace ziemne,
− zmiany sposobu użytkowania.
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3.4.

Ustalenia dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze
względu na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi

3.4.1. Linie elektroenergetyczne
a) elektroenergetyczna sieć przesyłowa
Dla gminy Tuliszków przewiduje się budowę fragmentu dwutorowej linii
elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, relacji Pątnów - Rogowiec. Wzdłuż
planowanej linii należy zabezpieczyć pas technologiczny o szerokości 70 m (po
35 m od osi linii). Dla terenów znajdujących się w projektowanym pasie
technologicznym obowiązują ustalenia:
− nie należy lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na
stały pobyt ludzi,
− nie należy sadzić roślinności wysokiej pod linią i w odległości od linii po
16,5 m w obu kierunkach,
− teren w pasie technologicznym nie może być kwalifikowany jako teren
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową, ani jako teren
związany z działalnością gospodarczą (przesyłową) właściciela linii,
− wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez
właściciela linii,
− zalesianie terenów rolnych w pasie technologicznym może być
przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii,
− lokalizacje budowli zwierających materiały niebezpieczne pożarowe stacji
paliw i stref zagrożonych wybuchem oraz konstrukcji wysokich,
w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych, wymaga uzgodnienia
z właścicielem linii.
b) elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna
Dla nowo budowanych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia ustala
się następujące pasy technologiczne:
− linia 400kV i 220kV – nie mniej niż 35 m w obie strony od osi linii,
− linia 110 kV – nie mniej niż 15 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
linii w obie strony.
Dla istniejących i nowo budowanych linii elektroenergetycznych średniego
napięcia należy wyznaczyć pasy technologiczne zgodnie z obowiązującymi
normami oraz przepisami prawa.
W pasach technologicznych linii elektroenergetycznych obowiązuje
bezwzględny zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt
ludzi.
Kierunki zagospodarowania gminy muszą uwzględniać dostęp do sieci
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elektroenergetycznej i możliwości zasilania nowych odbiorców, przy
opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy
rezerwować miejsce pod stacje transformatorowe 15/0,4 kV z uwzględnieniem
powiązań z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi, dopuszcza się przebudowę
sieci elektroenergetycznej z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu.
Na etapie projektowym oraz opracowywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się korektę przebiegu linii
elektroenergetycznych wynikającą m. in. z uwarunkowań technologicznych,
prawnych, własnościowych, własnościowych jak i przyrodniczych.
3.4.2. Gazociąg wysokiego ciśnienia
Na terenie gminy projektowany jest dystrybucyjny gazociąg wysokiego
ciśnienia Ø200 mm, z gazociągami odgałęźnymi oraz stacja redukcyjno-pomiarowa
w/c w Tuliszkowie stanowiąca źródło zasilania dystrybucyjnych sieci gazowych
średniego ciśnienia rozprowadzających paliwo gazowe po terenie gminy Tuliszków
oraz Władysławów, Rychwał i Grodziec.
Obowiązuje strefa kontrolowana wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia którą
należy wyznaczyć na podstawie przepisów odrębnych.
W strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych
składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna
działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.
Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad
gazociągiem.
Przy lokalizacji obiektów budowlanych należy zachować odległości
bezpieczne gazociągów wysokiego ciśnienia.
Na etapie projektowym oraz opracowywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się korektę przebiegu gazociągów,
wynikającą m. in. z uwarunkowań technologicznych, prawnych, własnościowych
jak i przyrodniczych.
3.5. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o różnym sposobie
użytkowania
1. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych.
Na terenach rozmieszczenia inwestycji celu publicznego (UP), obowiązują
następujące ustalenia:
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
• zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie
planowanego przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem
zasad projektowania obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, zdrowia
lub sportu oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie,
• wokół ogrodzenia działki należy wykonać pas zieleni izolacyjnej,
• obowiązek zabezpieczenia na działce miejsc parkingowych dla
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pracowników i interesantów, w tym miejsca przeznaczone na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Na terenach rozmieszczenia inwestycji celu publicznego (UP), dopuszcza się
lokalizacje mieszkań służbowych oraz adaptację zabudowy na cele
mieszkaniowe i usługowe.
Zalecane parametry zabudowy:
− wysokość budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji
nadziemnych + piwnica,
− dowolne formy połaci dachowych,
− powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni
działki,
− co najmniej 30 % pow. działki należy pozostawić jako powierzchnie
biologicznie czynną.
2.

Warunki,
zasady
i
standardy
kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania terenów, w tym zasady podziału na działki
budowlane.
2.1. zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o wiodącej zabudowie
mieszkaniowej i zagrodowej (M):
• zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie
planowanego przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie,
• funkcje usługowe mogą być realizowane w obiektach wolnostojących
lub innych pomieszczeniach w budynku niemieszkalnym i mieszkalnym,
• gabaryty i charakter nowych obiektów muszą stanowić kontynuację
formy architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do
obiektów zrealizowanych bądź realizowanych w sąsiedztwie.
Zalecane parametry zabudowy:
− wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji
nadziemnych + piwnica,
− wysokość budynków związanych z produkcja rolną i usługowych jedna kondygnacja + użytkowe poddasze,
− w budynkach mieszkalnych dachy wielospadowe, o nachyleniu
połaci 250~ 450, dopuszcza się inne nachylenie połaci dachowych w
celu dostosowania do zabudowy istniejącej lub zabudowy
sąsiadującej,
− powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40% powierzchni
działki,
− co najmniej 30 % pow. działki należy pozostawić jako powierzchnie
biologicznie czynną,
− powierzchnia usług wbudowanych nie powinna przekraczać 30 %
powierzchni użytkowej,
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−
−
−
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działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
powinny mieć powierzchnię nie mniejszą niż 800 m2, a pod
zabudowę mieszkaniowo- usługową - nie mniejszą niż 1000 m2,
zalecana szerokość działki nie powinna być mniejsza niż 22 m,
zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
funkcje usługowe mogą być realizowane w obiektach
wolnostojących lub pomieszczeniach w budynku mieszkalnym.

2.2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów o wiodącej zabudowie
produkcyjnej i usługowej (P/U)
2.2.1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów usług:
• zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie
planowanego przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie,
• obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych dla interesantów, w tym
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi,
• dopuszcza się adaptacje budynków usług (w całości lub części) na cele
mieszkaniowe.
Zalecane parametry zabudowy:
− powierzchnia zabudowy nie więcej niż 40% pow. działki,
− minimum 30 % pow. działki należy pozostawić jako powierzchnię
biologicznie czynną,
− wysokość budynków do 15 m,
− powierzchnia działki powinna być dostosowana do rodzaju
prowadzonych usług i wynosić nie mniej niż 2000 m2,
− duże działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem: zachowania
frontu działki o szerokości minimum 22 m i zapewnienia dostępu do
drogi publicznej.
2.2.2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudowy
produkcyjnej:
• zabudowa działki obiektami realizowanymi w zakresie planowanego
przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych dla interesantów, w tym
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi,
• oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością musi ograniczać się
do granic własności inwestora lub granic terenu przeznaczonego na ten
cel w planie.
Zalecane parametry zabudowy:
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powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50 % powierzchni działki,
minimum 10 % powierzchni działki należy pozostawić jako
powierzchnię biologicznie czynną,
wysokość budynków do 25 m,
powierzchnia działki powinna być dostosowana do rodzaju
prowadzonych usług i wynosić nie mniej niż 2000 m2,
duże działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem: zachowania
frontu działki o szerokości minimum 22 m i zapewnienia dostępu do
drogi publicznej.

3.6. Budownictwo mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne
a) Obszary wyłączone z zabudowy:
− tereny leśne z wyłączeniem już zabudowanych,
− korytarze technologiczne infrastruktury technicznej i dróg,
− tereny łąk tworzących przestrzenie otwarte o znaczących walorach
krajobrazowych,
− tereny objęte działalnością górniczą,
− tereny zalewowe – tereny dolin rzecznych.
W odniesieniu do terenów oznaczonych na rysunku jako lasy i zadrzewienia
obowiązuje faktyczny, zgodny z ewidencją gruntów, sposób użytkowania.
b) Obszary przeznaczone pod zabudowę.
Istniejące i projektowane obszary przeznaczone pod zabudowę
wielofunkcyjną, usługową i produkcyjną, oznaczono na rysunku zmiany studium
symbolami: M i P/U.
Wyznaczono perspektywiczne tereny rozwojowe:
- tereny rolnicze z możliwością przeznaczenia na tereny o wiodącej
zabudowie mieszkaniowej i zagrodowej (oznaczone symbolami R/M),
które można zagospodarować jako tereny o wiodącej zabudowie
mieszkaniowej i zagrodowej,
- tereny rolnicze z możliwością przeznaczenia na tereny o wiodącej
zabudowie produkcyjnej i usługowej (oznaczone symbolami R/P/U), które
można zagospodarować jako tereny o wiodącej zabudowie produkcyjnej
i usługowej.
Na terenach oznaczonych symbolami R/M oraz R/P/U nie należy
intensyfikować zabudowy do czasu zagospodarowania wyznaczonych w studium
terenów inwestycyjnych, a ich zagospodarowanie winno uwzględniać parametry
i wskaźniki zabudowy odpowiednie dla danego typu zabudowy.
Na tych terenach jest możliwość budowy nowych obiektów, wymiany starej
substancji, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów oraz
możliwość zmian sposobu użytkowania tych obiektów pod warunkiem zachowania
przeznaczenia terenów określonych w zmianie studium.
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Na terenach przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego dopuszcza
się jako funkcję uzupełniającą usługi i działalność produkcyjną, które nie należą do
przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Wskazane w zmianie studium tereny pod zabudowę stanowią kontynuację
istniejącego zainwestowania.
Istnieje możliwość przekształcania lub uzupełniania zabudowy siedliskowej
o funkcję agroturystyki.
Przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
należy wskazać tereny podlegające ochronie akustycznej. W przypadku
stwierdzenia możliwości występowania przekroczeń akustycznych standardów
jakości środowiska na terenach objętych ochrona akustyczną, należy zaproponować
skuteczne środki techniczne, technologiczne i organizacyjne, zmniejszające poziom
hałasu do wartości co najmniej dopuszczalnych na granicy terenu objętego ochroną
akustyczną.
W ramach poszczególnych jednostek terenowych dopuszcza się
w miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego
utrzymanie
dotychczasowego sposobu zagospodarowania (przeznaczenia rolniczego, leśnego)
oraz wyznaczenie układu komunikacyjnego zapewniającego prawidłową obsługę
komunikacyjną terenu.
3.6.1. Mieszkalnictwo
Na terenach wyznaczonych pod mieszkalnictwo, przewiduje się przede
wszystkim zabudowę jednorodzinną o różnym stopniu intensywności i różnych
formach organizacyjnych oraz zabudowę wielorodzinną, np. mieszkania socjalne.
W odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej zaleca się minimalne
i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne dla poszczególnych jednostek
osiedleńczych. Tereny zabudowy mieszkaniowej wymagają niskiej intensywności
zabudowy. Formy budynków należy harmonijnie wkomponować w krajobraz oraz
otoczenie, także poprzez wysoki wskaźnik nasycenia terenów zielenią. Zaleca się
dla budynków mieszkalnych stosowanie dachów stromych. Należy ujednolicić
w skali poszczególnych jednostek osiedleńczych wysokość zabudowy, typ oraz
kierunki nachylenia dachów, rodzaje i kolorystykę pokrycia dachowego. Na
terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej nie wyklucza się możliwości
wprowadzenia rzemiosła i nieuciążliwej działalności gospodarczej.
3.6.2. Usługi
Rozwój przestrzenny usług przewiduje się poprzez:
− przygotowanie różnorodnej oferty dla usług gminnych i ponadgminnych,
mając na uwadze możliwość wykorzystania terenów wolnych lub nadających
się do przekształceń w strefie zainwestowania oraz uwzględniającej nowe
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tereny rozwojowe,
− przekształcanie jakościowe dotychczasowych
usługowych drogą modernizacji i remontów.

obiektów

i

placówek

3.6.3. Przemysł i działalność gospodarcza
Tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową oznaczono na
rysunku symbolem P/U. Tereny te wyznaczone zostały dla średniego i małego
biznesu. Przy lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
powinny być zachowane procesy podejmowania decyzji administracyjnych
z udziałem społeczeństwa. Na terenach działalności gospodarczej przewiduje się
łączenie funkcji gospodarczej z funkcją mieszkaniową w związku z czym istnieje
konieczność stosowania rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki
akustyczne w budynkach mieszkaniowych.
3.7. Turystyka
Pod względem przyrodniczym teren gminy jest mało atrakcyjny dla turystyki.
Występujące na obszarze gminy kompleksy leśne odznaczają się średnią
przydatnością rekreacyjną, małą odpornością siedlisk na użytkowanie rekreacyjne
oraz dużym zagrożeniem erozyjnym i pożarowym. Wyjątkiem jest rejon
Grzymiszewa i Piętna, gdzie występują drzewostany mieszane i liściaste. Dzięki
temu są to powierzchnie przydatne dla użytkowania rekreacyjnego.
Doliny rzeczne układają się w kilku- kilkunastokilometrowe ciągi, często
łączące się ze sobą, stanowiąc atrakcyjny ciąg spacerowy oraz możliwość
uprawiania turystyki rowerowej, niekiedy konnej.
Spokój, bliski kontakt z naturą oraz korzystne warunki wypoczynku, przede
wszystkim w postaci agroturystyki, stwarzają atrakcyjnie położone miejscowości:
Ruda i Babiak.
3.8. Tereny gruntów rolnych (rolniczej przestrzeni produkcyjnej)
Na terenach gruntów rolnych - R (rolniczej przestrzeni produkcyjnej)
dopuszcza się realizację nowej zabudowy siedliskowej pod warunkiem posiadania
gospodarstwa rolnego o powierzchni odpowiadającej warunkom wynikającym
z przepisów szczególnych za wyjątkiem obszaru strefy ochronnej odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w której zakazuje się lokalizacji
nowych obiektów mieszkaniowych i terenów podlegających ochronie akustycznej.
Zakazem lokalizowania nowych budynków obejmuje się obszar złoża kruszyw
naturalnych i złoża węgla brunatnego „Grochowy – Siąszyce”. Zakaz zabudowy
winien być wprowadzony w momencie zatwierdzenia złoża.
Na terenach gruntów rolnych dopuszcza się realizację sieci i obiektów
infrastruktury technicznej z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
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Niezależnie od kategorii i kierunku przeznaczenia terenu określonego
w Studium, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się
przeznaczenia terenów zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem lub
zagospodarowaniem terenu.

4. Obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrona
przyrody oraz krajobrazu kulturowego
1. Mając na względzie główne kierunki rozwoju poszczególnych rejonów
gminy oraz potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, przy wyborze
lokalizacji zamierzeń inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę na:
a) ochronę płaskich powierzchni wysoczyznowych, stanowiących
naturalną bazę żywieniową gminy, przed zmianą użytkowania.
Wskazane jest ograniczenie potencjalnych terenów aktywizacji
gospodarczej do powierzchni leżących przy drodze krajowej (Dryja,
Kiszewy, Tuliszków, Grzymiszew). Nie kolidują one z istniejącym
zagospodarowaniem oraz z korytarzami ekologicznymi (Pokrzywnica,
Topiec) i charakteryzują się korzystnymi warunkami budowlanymi
podłoża gruntowego,
b) ochronę obniżeń dolinnych: Topca, Powy i Pokrzywnicy, łączących
zalesione zespoły wzgórz morenowych z krajowym korytarzem
ekologicznym Warty,
c) ochronę dużych zespołów leśnych, będących najważniejszym
składnikiem równowagi ekologicznej w biosferze oraz niezbędnym
zapleczem środowiska przyrodniczego dla rekreacji,
d) ochronę zadrzewień i zarośli na glebach pochodzenia organicznego
(torfowiska, podmokłe powierzchnie teras zalewowych Topca
i Powy),
e) ograniczenia w zagospodarowaniu Złotogórskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu,
f) ograniczenia swobodnego kształtowania zabudowy i użytkowania
terenów położonych w obrębie tras komunikacyjnych i linii
energetycznych.
2. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, a także ścieków
w postaci wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami
odrębnymi.
3. Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych
ujęć wody oraz zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Nadmiar mas ziemnych powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięć
będzie zagospodarowany na działce pod warunkiem, że ich zastosowanie
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nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby
i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub będzie wywożony na
działki należące do inwestora czy też innej osoby fizycznej, która
zagospodaruje ją na własnej działce.

5. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
Zachowane na terenie gminy obiekty i zespoły objęte ewidencją konserwatora
(rozdz. II, pkt 4), wymagają skutecznej ochrony. Zachowanie zabytków
architektury, zwłaszcza ludowej, jest niezwykle ważnym elementem w promowaniu
walorów kulturowych gminy i świadczy o jej tożsamości.
1. Granice ochrony konserwatorskiej
Założenia sakralne i rezydencjalne podlegają ochronie w granicach założeń
oraz ich najbliższym otoczeniu. Należy uwzględnić znaczenie widoku na zabytek.
W obrębie stref ochrony konserwatorskiej obowiązuje:
− historyczna parcelacja, zgodna z zasadą niepodzielności zespołów,
− zachowanie zabytkowej zabudowy,
− zachowanie zabytkowej zieleni,
− podporządkowanie nowych obiektów układowi zabytkowemu w zakresie
lokalizacji, skali i formy architektonicznej,
− użytkowanie nie kolidujące z historyczną funkcja obiektu.
2. Archeologia
W przypadku szerokopłaszczyznowych prac ziemnych (hale przemysłowe,
drogi, kopalnie, eksploatacja złóż), inwestor może przystąpić do inwestycji dopiero
po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich i określenia przez Wojewódzkiego
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków ustalenia dla terenów objętych
problematyką ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Wszystkie zewidencjonowane stanowiska archeologiczne oraz strefy ich
występowania, podlegają ochronie konserwatorskiej.
2.1.
W obrębie stref ochrony konserwatorskiej zespołów dworskopałacowych, obowiązuje:
−
historyczna parcelacja (zgodnie z zasadą niepodzielności zespołów),
−
zachowanie zabytkowej zieleni,
−
zachowanie zabytkowej zabudowy,
−
podporządkowanie nowych obiektów układowi zabytkowemu
w zakresie: lokalizacji, skali i formy.
2.2.
Na terenie cmentarzy objętych ochroną konserwatorską, obowiązuje:
−
historyczna parcelacja,
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−
historyczne rozplanowanie,
−
zachowanie zabytkowej sztuki sepulkralnej i ogrodzenia,
−
zachowanie zabytkowej zieleni.
2.3.
Wymagają uzgodnienia Kierownika Delegatury Służby Ochrony
Zabytków w Koninie wszystkie zmiany planowane w obiektach i na obszarach
objętych ochrona konserwatorską, takie jak:
−
w odniesieniu do zabudowy - rozbiórki, remonty, przebudowy,
rozbudowy, budowy,
−
w odniesieniu do zieleni - wycinki (dot. parków wpisanych do rejestru
zabytków),
−
podziały geodezyjne,
−
prace ziemne,
−
zmiany sposobu użytkowania.

6. Kierunki rozwoju
technicznej

systemów

komunikacji

i

infrastruktury

6.1. Komunikacja drogowa
Podstawowy układ drogowy należy kształtować w oparciu o istniejący system
tj. drogę krajową, drogę wojewódzką oraz wybrane drogi powiatowe i gminne.
Przyjmuje się następującą klasyfikację dróg na terenie miasta i gminy
Tuliszków:
GP (główna ruchu
przyspieszonego)

G (główna)

- Z (zbiorcza)

– drogi główne ruchu
przyspieszonego lub główne w
mieście oraz drogi o znaczeniu
międzyregionalnym poza
miastem,
– lub główne w mieście oraz
drogi o znaczeniu
międzyregionalnym poza
miastem
– drogi zbiorcze w mieście oraz
drogi o znaczeniu regionalnym
poza miastem,

Droga krajowa nr 72

Droga wojewódzka nr 443

Drogi powiatowe:
− nr 3250P Stare Miasto
Lisiec – Nowy Świat
− nr
4478P
Chylin
Grzymiszew
− nr 4479P Tuliszków
Tarnowa – Władysławów
− nr 4583P Dzierzbin
Smaszew – Wrząca
− nr 4488P Grzymiszew
Kotwasice – Malanów

–
–
–
–
–
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- L (lokalna)

- D (dojazdowa)

– drogi lokalne stanowiące
obsługę otoczenia oraz
powiązania wewnątrz jednostek
strukturalnych.

– drogi dojazdowe stanowiące
obsługę komunikacyjną
wewnątrz jednostek
strukturalnych.

Drogi gminne
oraz
drogi powiatowe:
nr 3253P Gadowskie Holendry
– Tuliszków
nr 4480P Tuliszków – Wróblina
– Smaszew
nr 4481P Ruda – Małoszyna
Drogi gminne

Dla Tuliszkowa przewiduje się budowę dwóch obwodnic: w ciągu drogi
krajowej nr 72 relacji Poznań - Turek - Łódź i drogi wojewódzkiej nr 443 relacji
Jarocin - Gizałki - Rychwał - Tuliszków.
W odniesieniu do dróg - nowe obiekty budowlane i zabudowę mieszkaniową
należy lokalizować w odległości zgodnej z obowiązującymi przepisami (w ustawy
o drogach, prawem budowlanym, rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Polskimi
Normami), poza zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania drogi (w zakresie
emisji hałasu, drgań i wibracji, oraz emisji substancji do powietrza) przy czym
dopuszcza się wznoszenie budynków w zasięgu tego oddziaływania, pod
warunkiem zastosowania skutecznych środków technicznych, technologicznych lub
organizacyjnych ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie drogi co
najmniej do poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych.
Przy lokalizacji obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z drogą
krajową i wojewódzką, należy uwzględnić ponadnormatywne oddziaływanie drogi
dla stałych użytkowników przylegających obszarów, zagrożenie upraw, budowli
oraz narażenie na degradację stałych komponentów środowiska przyrodniczego.
Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dróg układu podstawowego oraz
zmiany w klasyfikacji dróg definiowanych w studium w oparciu szczegółowe
analizy oraz uzgodnienia z zarządcami dróg zgodnie z przepisami odrębnymi.
Dopuszcza się korektę przebiegu projektowanych dróg w stosunku do tras
pokazanych na rysunku studium.
6.2. Komunikacja kolejowa
Adaptuje się trasę kolei wąskotorowej relacji Opatówek - Turek ( dopuszcza
się przeznaczenie terenu na inne cele komunikacji np. droga dojazdowa, droga
rowerowo-piesza itp.).
6.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
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a) sieć wodociągowa
Należy dążyć do zapewnienia możliwości korzystania wszystkim
mieszkańcom gminy z sieci wodociągowej.
Istniejące ujęcia wody w zadowalającym stopniu pokrywają potrzeby
mieszkańców.
W przyszłości wskazana będzie modernizacja i wymiana urządzeń na bardziej
energooszczędne i sprawniejsze technicznie. Należy przebudować hydrofornie
w Sarbicku, Imiełkowie i Piętnie.
b) kanalizacja sanitarna i deszczowa
Należy dążyć do zapewnienia prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze
gminy Tuliszków poprzez wyposażenia jednostek osadniczych, a szczególnie
obszaru miasta w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Adaptuje się istniejącą oczyszczalnię ścieków w Tuliszkowie z możliwością
jej rozbudowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Strategia rozwoju gminy
przyjmuje budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Grzymiszewie
i Smaszewie, a w programie ochrony środowiska Gminy i Miasta Tuliszków,
przewidziano budowę 10 oczyszczalni lokalnych, do których odprowadzane będą
ścieki komunalne z poszczególnych wsi: Smaszew, Wielopole, Sarbicko, Wróblina,
Piętno, Ogorzelczyn, Tarnowa, Krępa, Nowy Świat i Ruda. W pierwszej kolejności
(zgodnie ze strategią rozwoju gminy i miasta Tuliszków) należy wybudować sieć
kanalizacji sanitarnej w Zadwornej, Grzymiszewie, Ogorzelczynie i Tarnowej.
W studium wskazano proponowane rejony lokalizacji nowych oczyszczalni
ścieków, jednak ich szczegółowa lokalizacja może ulec zmianie ze względu na
wyniki analiz branżowych.
Dla pozostałych miejscowości z zabudową rozproszoną i pojedynczych
zabudowań, przewiduje się możliwość dowożenia ścieków do punktów zlewnych
na projektowanych oczyszczalniach oraz budowę oczyszczalni przydomowych. Do
czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków
komunalnych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych
z zapewnieniem ich systematycznego wywozu przez koncesjonowanego
przewoźnika, do zlewni ścieków przy oczyszczalni.
6.4. Gospodarka odpadami
Gmina należy do Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
który zrzesza 16 gmin i 6 miast z woj. wielkopolskiego i woj. łódzkiego. Celem
Związku jest realizacja programu gospodarki odpadami w zrzeszonych jednostkach,
w tym celu uruchomiono Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów
w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia, w powiecie kaliskim.
Gospodarkę odpadami należy prowadzić poprzez selektywne gromadzenie
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odpadów w wyznaczonych miejscach w przystosowanych pojemnikach oraz
przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z regulaminem
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi.
6.5. Elektroenergetyka
a) elektroenergetyczna sieć przesyłowa
Aktualnie brak obiektów elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Na terenie
gminy Tuliszków przewiduje się budowę fragmentu dwutorowej linii
elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, relacji Pątnów-Rogowiec (rozdz. III pkt
3.4.1).
b) elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna
Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących lub
uzupełnianych, w miarę możliwości, sieci elektroenergetycznych oraz stacji
transformatorowych, istniejących bądź nowo budowanych. Na terenie gminy
istnieje możliwość przebudowy i budowy nowych linii dystrybucyjnych WN, ŚN
i NN.
Dla linii elektroenergetycznych należy wyznaczyć pasy technologiczne
o których mowa w rozdz. III pkt 3.4.1.
6.6. Energetyka gazowa
Należy dążyć do zapewnienia mieszkańcom gminy możliwości korzystania
z sieci gazociągowej poprzez budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Ø200 mm
(z gazociągami odgałęźnymi), budowę stacji redukcyjno-pomiarowej w/c
w Tuliszkowie oraz budowę sieci gazociągów średniego ciśnienia.
Dla gazociągów należy wyznaczyć na podstawie przepisów odrębnych strefę
kontrolowana gazociągu.
Na etapie projektowym oraz opracowywania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się korektę przebiegu gazociągów,
wynikającą m. in. z uwarunkowań technologicznych, prawnych, własnościowych
jak i przyrodniczych.
6.7. Odnawialne źródła energii
Na terenie gminy należy dążyć do lokalizowania na terenie gminy urządzeń
i obiektów infrastruktury technicznej służących do pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych, w tym m.in. energii wiatru, energii z biomasy, produkcji biogazu,
wód geotermalnych, słońca.
Lokalizacja odnawialnych źródeł energii jest możliwa na terenach
wyznaczonych na rysunku studium jako tereny lokalizacji odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z towarzyszącymi terenami
komunikacji i infrastruktury technicznej i oznaczonych symbolem EO. Na terenach
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tych zakazuje się lokalizowania obiektów mieszkaniowych i terenów podlegających
ochronie akustycznej, jednocześnie dopuszcza się dotychczasowy sposób
użytkowania
oraz
lokalizowania
obiektów
infrastruktury
technicznej
i komunikacyjnej. Obiekty budowlane wytwarzające energię nie mogą być wyższe
niż 220 m nad poziomem terenu. Lokalizacja i moc urządzeń wytwarzających
energię winna uwzględniać istniejące tereny podlegające ochronie akustycznej
określonej przepisami odrębnymi.
Na rysunku studium wyznacza się strefę ochronna odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW. W strefie tej dopuszcza się: lokalizację
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dotychczasowy sposób użytkowania
terenów (m. in. tereny gruntów rolnych, lasy), jednocześnie zakazuje się lokalizacji
nowych obiektów mieszkaniowych i terenów podlegających ochronie akustycznej.
6.8. Energetyka cieplna
Należy dążyć do stopniowej likwidacji kotłowni węglowych na rzecz
stosowania w źródłach wytwarzania energii w celach grzewczych paliw
charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz wykorzystania
alternatywnych źródeł energii.
Nakazuje się wprowadzania w nowej zabudowie proekologicznych
i niskoemisyjnych urządzeń lub źródeł ciepła.
6.9. Łączność
W rozwoju systemów telekomunikacji i przesyłu danych należy dążyć do
osiągnięcia europejskich standardów poprzez:
−
wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i zwiększenie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informatycznych;
−
wspieranie realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych;
−
bardziej efektywne, wspólne wykorzystywanie przez różnych operatorów
już wzniesionych obiektów budowlanych.
Inwestycje z zakresu łączności publicznej dopuszcza się na terenie całej gminy
i miasta, jeżeli nie jest to sprzeczne z określonym przeznaczeniem terenu i nie
narusza zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się
lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
Dla linii teleradiowych należy wyznaczyć pas ochronny linii teleradiowej,
w którym obowiązuje:
−
zakaz lokalizowania siłowni wiatrowych (słupów oraz łopat wiatraków),
−
ograniczenie wysokości zabudowy, które należy uzgadniać z gestorem
linii.
Szerokość pasa ochronnego linii teleradiowych równa się dwukrotności
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promienia pierwszej strefy Frensela o którym mowa w punkcie 13.6.
6.10. Trasy rowerowe
Zakłada się rozwój sieci dróg rowerowych skorelowany z programami
komunikacyjnymi.
Program budowy dróg rowerowych winien uwzględniać społeczną inicjatywę
powiązań, łączącą elementy atrakcyjne dla ruchu turystycznego.

7. Obszary, na których rozmieszczone
publicznego o znaczeniu lokalnym

będą

inwestycje

celu

Do zadań służących realizacji lokalnych celów publicznych zaliczono
poniższe przedsięwzięcia:
− modernizację i budowę dróg,
− budowę ścieżek rowerowych nie związanych z utwardzonymi drogami
publicznymi, po trasach o znaczeniu ponadlokalnym,
− rehabilitację zdegradowanych obszarów i obiektów zabytkowych oraz
objętych ochroną konserwatorską,
− budowa lokalnych oczyszczalni ścieków.

8. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami
planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
wielkopolskiego
Ustalenia planu wojewódzkiego, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obejmują:
− dostosowanie drogi krajowej klasy G (głównej) nr 72, Konin - Tuliszków Łódź do klasy drogi GP (głównej ruchu przyspieszonego),
− budowa obwodnicy miasta Tuliszków w ciągu drogi krajowej Nr 72 relacji
Poznań - Turek - Łódź
− budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 relacji TuliszkówJarocin.
− budowę fragmentu dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV,
relacji Pątnów - Rogowiec,
− budowę gazociągu magistralnego Ø200 mm, z gazociągami odgałęźnymi,
− trasa kolei wąskotorowej relacji Opatówek - Turek (dopuszcza się
przeznaczenie terenu na inne cele komunikacji),
− projektowany zbiornik retencyjny „Niklas” na Powie,
− projektowany zbiornik retencyjny „Jabłonna” na Topcu,
− pas łączności teleradiowej relacji SLR Dziadowice - RTCS Żółwieniec

9. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów
odrębnych, w tym obszary wymagające scaleń i podziału
nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów
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handlowych wielkopowierzchniowych oraz obszary przestrzeni
publicznej
1. Obowiązkiem opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego objąć należy:
− tereny występowania gruntów rolnych, wymagających uzyskania
zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne,
− tereny powierzchniowej eksploatacji surowców, wymagających
rekultywacji
− tereny i obszary górnicze.
2. Opracowania planistyczne wskazane, dla:
− terenów przeznaczonych do zalesienia,
− terenów nowych inwestycji.
3. Ustala
się
możliwość
realizacji
obiektów
handlowych
wielkopowierzchniowych na terenie miasta Tuliszków.
4. Na obszarze gminy nie wyznacza się obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. W przypadku, gdy dla
prawidłowego i racjonalnego podziału i zagospodarowania terenów
zasadne będzie przeprowadzenie scaleń i podziałów, zastosowanie
znajdzie art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Także zgodnie z art. 98b ust. 1 wspomnianej ustawy,
właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości ukształtowanych
w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie mogą
złożyć zgodny wniosek o ich połączenie i ponowny podział na działki
gruntu, jeżeli przysługują im jednorodne prawa do tych nieruchomości.
5. Na obszarze gminy wyznacza się obszar przestrzeni publicznej
obejmujący centrum miasta Tuliszków, dla którego zaleca się:
− podniesienia walorów przestrzennych,
− zadbania o sferę estetyczną pierzei tworzących rynek oraz ciągi piesze
poprzez przeprowadzenie renowacji historycznych budynków,
− wprowadzanie zieleni, elementów wypoczynkowych – „mebli
miejskie” (ławki, stoły), placów zabaw dla dzieci i urządzeń
rekreacyjnych.

10.Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne
Na obszarze całego miasta i gminy Tuliszków obowiązują miejscowe planu
zagospodarowania przestrzennego. Należy dążyć do opracowania miejscowych
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planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich nowo wyznaczonych
terenów inwestycyjnych oraz dla nowych i udokumentowanych złóż kopalin.
Obszarami wymagającymi zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych
na cele nierolnicze i nieleśne są wszystkie tereny inwestycyjne, z włączeniem
gruntów, dla których uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

11. Kierunki i zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej
11.1. Rolnictwo
Rolnictwo jest i pozostanie podstawową funkcją gospodarczą gminy.
Ocena dotychczasowej sytuacji w rolnictwie pozwoliła na sformułowanie
poniższych problemów:
1. rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
2. monofunkcyjny charakter gminy,
3. przeciętne warunki do produkcji rolniczej i niska jakość gleb,
4. mały udział przemysłu rolno-przetwórczego.
W Strategii Rozwoju Gminy Tuliszków na lata 2000-2010 „misją gminy” było
wspieranie rozwoju rolnictwa i uzyskanie (do 2010 r.) statusu sadowniczego
zagłębia Wielkopolski z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i komunalną.
W chwili obecnej nadal należy wspierać rozwój rolnictwa, może to następować
m. in. poprzez integrację mniejszych gospodarstw rolniczych w grupy
producenckie, co pozwoliłaby na zwiększenie opłacalności tej produkcji i lepszą
promocję gminy na zewnątrz.
Uwzględniając ewentualne wprowadzanie nowych funkcji do gospodarstw
rolnych, ustala się możliwość ich lokalizacji na terenach przeznaczonych pod
zabudowę siedliskową i jednorodzinną. Tereny bezpośrednio przylegające do
zabudowy mogą być miejscem lokalizacji: obiektów i urządzeń produkcji rolniczej
i usług rolniczych, z wyeliminowaniem konfliktów sanitarnych.
Należy dążyć do ochrony gruntów rolnych na terenach występowania
wysokich klas bonitacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb
inwestycyjnych społeczności lokalnej.
Na glebach na których występują gleby niższych klas bonitacyjnych zaleca się
wprowadzenie zalesień.
Należy stwarzać warunki do zwiększania powierzchni gospodarstw rolnych
i tym samym dalszego wzrostu towarowości produkcji rolnej.
11.2. Leśnictwo
Aktualnie udział lasów w ogólnej powierzchni gminy wynosi ok. 30%.
Program zalesień, przedstawiony w „granicy polno - leśnej dla gminy Tuliszków”,
obejmuje zalesienie około 1300 ha gruntów rolników indywidualnych. Realizacja
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programu spowoduje wzrost powierzchni leśnej do 5600 ha. i podniesienie
lesistości do 40 %.
W zakresie gospodarki leśnej i zadrzewieniowej należy:
1. dążyć do zwiększenia powierzchni leśnej i do wyrównywania granic
kompleksów leśnych poprzez zalesianie gruntów mało przydatnych do
produkcji rolnej, wskazanych na rysunku zmiany studium oraz innych,
spełniających wymogi przepisów szczególnych, w tym, m. in.:
a) są gruntami kl. VI lub V,
b) są gruntami położonymi na stokach o średnim nachyleniu powyżej
15%,
c) są gruntami okresowo zalewanymi,
d) są gruntami zdegradowanymi w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów
rolnych.
2. dążyć do zwiększenia powierzchni lasów ochronnych, grupy I,
z zachowaniem wszelkich prawideł ich zagospodarowania.
3. w granicach obszaru chronionego krajobrazu dostosować skład gatunkowy
nasadzeń do lokalnych warunków siedliskowych i hydrologicznych.
Przy zagospodarowaniu terenów lasów należy uwzględnić faktyczny, zgodny
z ewidencją gruntów, stan użytkowania terenu.

12. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się
mas ziemnych
Występujące na terenie gminy rzeki charakteryzują się śnieżno-deszczowym
ustrojem zasilania, z jednym maksimum i jednym minimum w roku. Kulminacje
stanów występują na ogół pomiędzy lutym i kwietniem, po czym stany wody
i przepływy wyraźnie się zmniejszają. Coroczne zalewy rzek i cieków ograniczają
się głównie do podtapiania użytków zielonych w dolinach. W rocznym przebiegu
stanów wody wyraźnie zaznacza się dominacja stanów niskich.
Na terenie gminy nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo
osuwania się mas ziemnych. Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych
należy zgłaszać do organu prowadzącego rejestr takich terenów celem ich
monitorowania.

13. Obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny
Na terenie gminy nie ma potrzeby wyznaczania filarów ochronnych.

71

Uchwalony

Strona 72

14. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz
obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności
gospodarczej
Na terenie gminy nie występują obszary pomników zagłady i ich stref
ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności
gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002
r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).

15. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji
Na terenie gminy nie występują obszary wymagające przekształceń
i rehabilitacji.
Na terenie gminy rekultywacji wymaga składowisko odpadów w Tuliszkowie
(zgodnie z wymogami określonymi przez Starostę Powiatu Turek).
Rekultywacją należy objąć obszary i tereny górnicze po zakończeniu
eksploatacji surowców mineralnych. Pożądany kierunek rekultywacji to kierunek
leśny lub wodny.

16.Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
Na obszarze gminy nie ma ustalonych terenów zamkniętych.

17.Inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie
Gospodarowanie terenami w rejonie drogi krajowej i wojewódzkiej wymaga
uwzględnienia ponadnormatywnego oddziaływania drogi oraz stosowania
skutecznych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych
ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie drogi co najmniej do poziomów
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych.

18.Strefy polityki przestrzennej i główne kierunki rozwoju
Dla określenia kierunków rozwoju przestrzennego gminy i zasad rozwoju
wprowadzono umowny podział przestrzeni na strefy polityki przestrzennej,
wskazano niezbędne działania związane z utrzymaniem i wzrostem kondycji tych
obszarów oraz wskazano nowe kierunki rozwoju przestrzennego.
Podstawowymi kryteriami wydzielania stref polityki przestrzennej były:
−
obecny 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 wydzielono niżej wymienione strefy polityki
przestrzennej:
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W1
W2
LP
R

-

strefa rozwoju wielofunkcyjnego,
strefa rozwoju wielofunkcyjnego,
strefa leśno-przyrodnicza,
strefa intensywnego rozwoju gospodarki rolnej,

1. Strefa rozwoju wielofunkcyjnego W1.
Strefa wyznaczona terenami zainwestowanymi i projektowanymi pod
zainwestowanie obiektami produkcyjnymi, składami magazynami i budynkami
usługowymi oraz zabudową mieszkaniową z usługami w mieście Tuliszków
i miejscowościach Zadworna, Tarnowa, Ogorzelczyn i Sarbicko. Przewiduje się
systematyczny rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz rozwój zróżnicowanej
działalności gospodarczej. Dynamika przemian aktywizujących strefę to kierunek
oczekiwany.
Przewiduje się zagospodarowania terenów pod zabudowę mieszkaniową
i zagrodową z usługami i działalnością gospodarczą, których oddziaływanie nie
powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami
odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Wymagane jest strefowanie funkcji z wyraźnym rozgraniczeniem terenów
wyznaczonych dla usług, terenów mieszkaniowych i funkcji mieszanych.
Dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i zabudowy usługowej
zaleca się: maksymalny współczynnik intensywności zabudowy wynoszący 2,
maksymalną wysokość zabudowy 25 m, minimalną powierzchnię biologicznie
czynną na działkach budowlanych wynoszącą 10 %.
Dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się współczynnik intensywności
zabudowy od 0,25 do 0,5. Zabudowa mieszkaniowa powinna być zaprojektowana
z dachami stromymi o wysokości maksymalnej 9,5 m.
Należy komponować zabudowę w sposób celowy, w nawiązaniu do
istniejącego krajobrazu, istniejącej zabudowy dla osiągnięcia ładu przestrzennego.
Przewiduje się także dopuszczenie zachowania części istniejących siedlisk
rolniczych w części podstrefy oraz dopuszcza się zalesienie terenu gleb słabszych.
W zabudowie mieszanej, siedliskowo - mieszkaniowej, dopuszczalna
maksymalna intensywność zabudowy 0,25.
Obsługa komunikacyjna terenów z dróg powiatowych, dróg gminnych lub
dróg wewnętrznych.
Kolejność opracowywania planów i stworzenie możliwości zagospodarowania
terenów uwarunkowana jest możliwością zapewnienia podłączenia terenów do sieci
infrastruktury technicznej, przede wszystkim do kanalizacji sanitarnej. Decyzje
dotyczące tej kolejności podejmie Rada Miejska Gminy.
Ustala się konieczność podłączenia terenów do zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków lub indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków realizowanych w ramach inwestycji
gospodarczych, zgodnie z przepisami szczególnymi.
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2. Strefa rozwoju wielofunkcyjnego W2.
Strefa wyznaczona terenami zainwestowanymi i projektowanymi pod
zainwestowanie zabudową mieszkaniową z usługami w miejscowości Grzymiszew
i Wielopole. Przewiduje się systematyczny rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz
rozwój zróżnicowanej działalności gospodarczej. Dynamika przemian
aktywizujących strefę to kierunek oczekiwany.
Przewiduje się zagospodarowania terenów pod zabudowę mieszkaniową
i zagrodową z usługami i działalnością gospodarczą, których oddziaływanie nie
powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami
odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Wymagane jest strefowanie funkcji z wyraźnym rozgraniczeniem terenów
wyznaczonych dla usług, terenów mieszkaniowych i funkcji mieszanych.
Dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i zabudowy usługowej
zaleca się: maksymalny współczynnik intensywności zabudowy wynoszący 2,
maksymalną wysokość zabudowy 25 m, minimalną powierzchnię biologicznie
czynną na działkach budowlanych wynoszącą 10 %.
Dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się współczynnik intensywności
zabudowy od 0,25 do 0,5. Zabudowa mieszkaniowa powinna być zaprojektowana
z dachami stromymi o wysokości maksymalnej 9,5 m.
Należy komponować zabudowę w sposób celowy, w nawiązaniu do
istniejącego krajobrazu, istniejącej zabudowy dla osiągnięcia ładu przestrzennego.
Przewiduje się także dopuszczenie zachowania części istniejących siedlisk
rolniczych w części podstrefy, oraz dopuszcza się zalesienie terenu gleb słabszych.
W zabudowie mieszanej, siedliskowo - mieszkaniowej, dopuszczalna
maksymalna intensywność zabudowy 0,25.
Obsługa komunikacyjna terenów z dróg powiatowych, dróg gminnych lub
dróg wewnętrznych.
Kolejność opracowywania planów i stworzenie możliwości zagospodarowania
terenów uwarunkowana jest możliwością zapewnienia podłączenia terenów do sieci
infrastruktury technicznej, przede wszystkim do kanalizacji sanitarnej. Decyzje
dotyczące tej kolejności podejmie Rada Gminy.
Ustala się konieczność podłączenia terenów do zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków, lub indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków realizowanych w ramach inwestycji
gospodarczych, zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Strefa leśno - przyrodnicza LP.
Strefa obejmuje tereny wyróżniające się dużą ilością lasów i terenów
przeznaczonych do zalesienia.
Istniejące powiązania funkcjonalne powinny podlegać pozytywnym
przekształceniom w kierunku zachowania równowagi ekologicznej w strefie.
Ustala się obowiązek utrzymania i uzupełniania zadrzewień śródpolnych oraz
przydrożnych. Dopuszcza się scalanie i wymianę gruntów, nie ustanawia się
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obowiązku przeprowadzania scaleń. Przy scalaniach zakazuje się likwidacji zieleni,
zadrzewień śródpolnych i przydrożnych.
4. Strefa intensywnego rozwoju gospodarki rolnej - R.
Ukształtowana przestrzeń przewidziana do zachowania. Zakłada się
możliwość poprawy standardu zamieszkania poprzez wymianę substancji
i uzupełnienia w obszarze istniejącego zainwestowania osiedleńczego. Nie
przewiduje się znacznego rozwoju przestrzennego wsi. Przewiduje się zachowanie
istniejących powiązań funkcji produkcji rolnej ze środowiskiem przyrodniczym.
Obejmuje obszary nie wchodzące w skład innych stref polityki przestrzennej.
Istniejące powiązania funkcjonalne powinny podlegać pozytywnym
przekształceniom w kierunku zachowania równowagi ekologicznej w strefie.
Ustala się obowiązek utrzymania i uzupełniania zadrzewień śródpolnych oraz
przydrożnych. Dopuszcza się scalanie i wymianę gruntów, nie ustanawia się
obowiązku przeprowadzania scaleń. Przy scalaniach zakazuje się likwidacji zieleni,
zadrzewień śródpolnych i przydrożnych.
Przewiduje
się
obowiązek
sporządzenia
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów wyznaczonych pod zabudowę na
gruntach gleb III klasy.
W uzasadnionych wypadkach wynikających z dotychczasowego sposobu
użytkowania i zagospodarowania terenu dopuszcza się zmianę współczynnika
intensywności zabudowy pod warunkiem zachowania ładu przestrzennego.

19.Pozostałe ustalenia
1. Wszelkie projektowane na obszarze opracowania budowle o wysokości równej
i większej niż 50,0 m n.p.t. należy każdorazowo przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę uzgadniać z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił
Zbrojnych RP.
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IV. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Przyjęte rozwiązania wynikają z istniejących uwarunkowań, strategii rozwoju
przestrzennego zapisanej w obowiązującym studium, obowiązujących przepisów
odrębnych i zamierzeń inwestycyjnych.
Kierunki polityki przestrzennej gminy zawarte w studium są podstawą
działalności merytorycznej tak w odniesieniu do sporządzania planów miejscowych
jak i decyzji administracyjnych na obszarach nie objętych planami.
Ustalenia studium traktuje się jako wytyczne do planów miejscowych,
zapewniające przestrzeganie prawidłowego i planowanego rozwoju struktury
funkcjonalno-przestrzennej gminy, ochrony interesów publicznych i zwiększenia
skuteczności działalności administracyjnej w tej sferze.
Realizacja postanowień ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedstawiona w niniejszym tekście oraz na rysunku zmiany
studium, obejmuje :
1. charakterystykę uwarunkowań, wynikających w szczególności z stanu
środowiska przyrodniczego oraz z istniejącego zagospodarowania
przestrzennego terenu gminy,
2. określenie
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy,
w szczególności : zmian w strukturze przestrzennej, zasad ochrony
środowiska przyrodniczego, obszarów, na których rozmieszczone będą
inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz
wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym
obszarów wyłączonych z zabudowy.
Na aktualną strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, w ogólnym zarysie,
składa się :
• północno-wschodnia i zachodnia część gminy, ze słabymi glebami
wskazanymi do zalesienia,
• środkowa część gminy, z przeciętnymi glebami i sprzyjającymi warunkami
klimatu lokalnego, korzystnymi dla rozwoju sadownictwa.
W tej części gminy, w dolinie Topca oraz Wzgórz Malanowskich
i Szadowskich, występują warunki do zharmonizowanego rozwoju
gospodarki rolnej i leśnej z lokalnymi elementami dla turystyki i rekreacji.
• południowa i południowo-wschodnia część gminy, z dobrymi glebami
predestynowanymi do intensywnej produkcji rolnej.
Rejon rolno-leśny Wzgórz Złotogórskich, w północnej części gminy,
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o urozmaiconej
rzeźbie
i
ponadprzeciętnych
walorach
przyrodniczokrajobrazowych, przydatny jest dla gospodarki rolnej i leśnej, z lokalnym
dopuszczeniem turystyki. W granicach tego rejonu znajduje się subrejon rolno leśny kulminacyjnej części Wzgórz Złotogórskich oraz subrejon sadowniczy okolic
Tuliszkowa.
Naturalne predyspozycje środowiska dla produkcji rolnej są niewielkie. Na
dużych połaciach gminy dominują słabe gleby, wskazane do zalesienia. Jedynie
nieduże fragmenty, w rejonie Grzymiszewa, Wielopola, Piętna i Smaszewa,
charakteryzują się dobrymi walorami produkcyjnymi. Spore fragmenty gminy
zajmują tereny wyraźnie przesuszone, a występujące cieki mają charakter
okresowy.
Obiektów produkcyjnych jest niewiele. Zasadnicze znaczenie ma produkcja
rolna, w części centralnej ukierunkowana na sadownictwo.
Potencjalne tereny aktywizacji gospodarczej, nie kolidujące z istniejącym
zagospodarowaniem i z korytarzami ekologicznymi, znajdują się w rejonie drogi
krajowej nr 72, w miejscowościach: Dryja, Kiszewy, Tuliszków, Gozdów
i Grzymiszew.
Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Tuliszków oraz 15 sołectw.
Miasto charakteryzuje się zwartą zabudową jednorodzinną, realizowaną
sukcesywnie (poszczególnymi osiedlami (w oparciu o plany miejscowe). Zabudowa
zagrodowa wiejskich jednostek osiedleńczych ma charakter pasmowy, wzdłuż dróg.
Zwarta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa występuje w Grzymiszewie.
Uwzględniając aktualne uwarunkowania, w niniejszym opracowaniu określono
tereny rozwojowe dla mieszkalnictwa, działalności gospodarczej, i usług. Część
ustaleń zmiany studium pokrywa się z ustaleniami studium uchwalonego w 1998 r.,
a następnie zmienionego w 2010 r., pozostałe tereny przewidziane do rozwoju uwzględniają potrzeby projektowanego użytkowania oraz wymogi lokalizacyjne
dotyczące zagospodarowania i funkcjonowania terenów i obiektów.
Generalnym założeniem, przyjętym w studium, jest wzrost wykorzystania
terenów zabudowanych w ramach istniejącego zainwestowania.
Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną,
pokazano na rysunku studium jako tereny zainwestowane i przeznaczone do
zainwestowania.
Na tych terenach jest możliwość budowy nowych obiektów, wymiany starej
substancji, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów oraz
możliwość zmian sposobu użytkowania tych obiektów pod warunkiem zachowania
przeznaczenia terenów określonych w studium.
Na terenach przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego dopuszcza
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się, jako funkcję uzupełniającą: handel, usługi i rzemiosło nieuciążliwe dla
otoczenia.
Istnieje możliwość przekształcania lub uzupełniania zabudowy siedliskowej
do funkcji agroturystyki.
Na terenach istniejącej, rozproszonej zabudowy, jest możliwość jej
uzupełniania z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych, z wyjątkiem
terenów obligatoryjnie wyłączonych z zabudowy.
W odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej podano
minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne.
Tereny zabudowy mieszkaniowej wymagają niskiej intensywności zabudowy,
a formy budynków winny być harmonijnie wkomponowane w krajobraz oraz
otoczenie, także poprzez wysoki wskaźnik nasycenia terenów zielenią.
Dla budynków mieszkalnych zalecane są dachy strome. Należy ujednolicić,
w skali poszczególnych jednostek osiedleńczych, wysokość zabudowy, typ oraz
kierunki nachylenia dachów, rodzaje i kolorystykę pokrycia dachowego.
Na terenach bezpośrednio przylegających do istniejącej zabudowy zagrodowej
dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń produkcji rolniczej i usług
rolniczych, z wyeliminowaniem konfliktów sanitarnych.
Dla działalności gospodarczej wskazano tereny przy drodze krajowej Konin Tuliszków - Turek. Tereny te wyznaczone zostały dla średniego i małego biznesu,
a lokalizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagać będzie opracowania decyzji administracyjnych z udziałem społeczeństwa.
Na terenach działalności gospodarczej przewiduje się łączenie funkcji
gospodarczej z funkcją mieszkaniową.
W odniesieniu do istniejącej zabudowy wskazana jest poprawa stanu
jakościowego, głównie w zakresie kanalizacji oraz wymiany kotłowni węglowych
na rzecz paliw niskoemisyjnych.
Na terenie gminy rozwinięta jest sieć usług we wszystkich
najpotrzebniejszych branżach.
Wiodącą funkcją gospodarczą pozostanie rolnictwo, a rola wsi i rolnictwa
w lokalnej gospodarce zmieniać się będzie w kierunku kształtowania wsi
wielofunkcyjnej. Oznacza to, że prócz rolnictwa możliwe będzie wprowadzanie
pozarolniczej działalności produkcyjnej i usługowej, w dostosowaniu do
istniejącego zainwestowania oraz lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego.
Dokładne informacje na temat rozpoznania sytuacji społeczno-ekonomicznej
gminy wraz z identyfikacją problemów w sektorach branżowych oraz zamierzeń
potrzebnych do osiągnięcia rozwoju społecznego, zawarte są w „planie rozwoju
lokalnego gminy i miasta” oraz w „strategii rozwoju gminy i miasta”.
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Plan rozwoju lokalnego zawiera listę projektów, których realizacja ma na celu
niwelowanie podstawowych problemów i barier rozwojowych gminy. Ustalone
inwestycje mieszczą się w szerszych programach, które sprowadzają się do:
1. dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
2. poprawy funkcjonowania układu drogowego,
3. rozwoju infrastruktury społecznej.
Zgodnie opracowaną strategią rozwoju gminy i miasta Tuliszków - Gmina
Tuliszków to miejsce, w którym:
- żyje się bezpiecznie i spokojnie, w zintegrowanej społeczności,
- przyjemnie spędza się wolny czas, korzystając z bogatej oferty kultury,
sportu i rekreacji,
- prężnie rozwija się sadownictwo i przetwórstwo owocowe,
- znajduje się atrakcyjną pracę.
Podstawowymi elementami strategii rozwoju (pozwalającymi osiągnąć ww
cele) są, m.in. :
1) rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy:
- budowa i remonty dróg,
- budowa chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
- poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej,
- poprawa stanu sieci wodociągowej,
- dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
2) rozwój infrastruktury i usług społecznych:
- budowa i remonty bazy lokalowej oświaty,
- szkolne zajęcia dodatkowe,
- rozbudowa gminnej bazy lokalowej kultury,
- remonty remizy osp i sal wiejskich,
- zwiększenie atrakcyjności oferty instytucji kultury,
- rozbudowa i remonty bazy sportowej i rekreacyjnej,
- budowa i doposażenie placów zabaw,
- zapewnienie większej dostępności usług medycznych,
- poprawa bazy lokalowej osp,
- poprawa bezpieczeństwa publicznego,
- zwiększenie powierzchni terenów zielonych,
3) wspieranie rozwoju gospodarczego i promocja Gminy:
- zrównoważone planowanie przestrzenne,
- promocja gospodarcza gminy,
- promocja turystyczna gminy,
- wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod aktywizację gospodarczą.
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Kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Komunikacja
Adaptuje się istniejący układ komunikacyjny.
Na rysunku zmiany studium określono ogólną lokalizację obwodnic m.
Tuliszkowa oraz Grzymiszewa.
2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Istniejące ujęcia wody w zadowalającym stopniu pokrywają potrzeby
mieszkańców. W przyszłości wskazana będzie modernizacja i ewentualna
rozbudowa istniejących obiektów.
Adaptuje się istniejącą oczyszczalnię ścieków w Tuliszkowie, z możliwością
modernizacji i rozbudowy.
Wskazana będzie budowa nowych oczyszczalni w miejscowościach,
w których występują tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej.
3. Gospodarka odpadami.
Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Tuliszków oraz przepisami
odrębnymi.
4. Elektroenergetyka
Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących lub
uzupełnianych sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych.
Przewidywana jest budowa fragmentu dwutorowej linii elektroenergetycznej
o napięciu 400 kV, relacji Pątnów - Rogowiec.
5. Energetyka gazowa.
Należy dążyć do zapewnienia mieszkańcom gminy możliwości korzystania
z sieci gazociągowej poprzez budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Ø200
mm, relacji Turek - Tuliszków - Konin (z gazociągami odgałęźnymi), budowę
stacji redukcyjno-pomiarowej w/c w Tuliszkowie oraz budowę sieci
gazociągów średniego ciśnienia
6. Elektrownie wiatrowe
Lokalizacja odnawialnych źródeł energii jest możliwa na terenach
wyznaczonych na rysunku studium jako tereny lokalizacji odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz z towarzyszącymi
terenami komunikacji i infrastruktury technicznej i oznaczonych symbolem
EO. Na terenach tych zakazuje się lokalizowania obiektów mieszkaniowych
i terenów podlegających ochronie akustycznej, jednocześnie dopuszcza się
dotychczasowy sposób użytkowania oraz lokalizowania obiektów
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
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Na rysunku studium wyznacza się strefę ochronna odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW. W strefie tej dopuszcza się:
lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dotychczasowy sposób
użytkowania terenów (m. in. tereny gruntów rolnych, lasy), jednocześnie
zakazuje się lokalizacji nowych obiektów mieszkaniowych i terenów
podlegających ochronie akustycznej.
7. Łączność
W rozwoju systemów telekomunikacji i przesyłu danych należy dążyć do
osiągnięcia europejskich standardów poprzez:
− wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i zwiększenie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informatycznych;
− wspieranie realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych;
− bardziej efektywne, wspólne wykorzystywanie przez różnych operatorów
już wzniesionych obiektów budowlanych.
Inwestycje z zakresu łączności publicznej dopuszcza się na terenie całej gminy
i miasta, jeżeli nie jest to sprzeczne z określonym przeznaczeniem terenu i nie
narusza zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się
lokalizowanie
infrastruktury
telekomunikacyjnej
o
nieznacznym
oddziaływaniu.
8. Trasy rowerowe
Wskazany jest rozwój sieci dróg rowerowych skorelowany z programem
komunikacyjnym. Program budowy dróg rowerowych winien uwzględniać
społeczną inicjatywę powiązań, łączącą elementy atrakcyjne dla ruchu
turystycznego.
Strefy polityki przestrzennej.
Dla określenia kierunków rozwoju przestrzennego gminy i zasad rozwoju
wprowadzono umowny podział przestrzeni na strefy polityki przestrzennej,
wskazano niezbędne działania związane z utrzymaniem i wzrostem kondycji
tych obszarów oraz wskazano nowe kierunki rozwoju przestrzennego.
Podstawowymi kryteriami wydzielania stref polityki przestrzennej były:
− obecny stan zainwestowania i charakter zagospodarowania,
− jakość środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem terenów
podlegających ochronie,
− stan środowiska kulturowego i charakter krajobrazu,
− stopień urbanizacji,
− możliwości rozwojowe.
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W granicach gminy wydzielono niżej wymienione strefy
przestrzennej:
W1
strefa rozwoju wielofunkcyjnego,
W2
strefa rozwoju wielofunkcyjnego,
LP
strefa leśno - przyrodnicza,
R
strefa intensywnego rozwoju gospodarki rolnej,

polityki

1. Strefa rozwoju wielofunkcyjnego W1.
Strefa wyznaczona terenami zainwestowanymi i projektowanymi pod
zainwestowanie obiektami produkcyjnymi, składami magazynami i budynkami
usługowymi oraz zabudową mieszkaniową z usługami wmieście Tuliszków
i miejscowościach Zadworna, Tarnowa, Ogorzelczyn i Sarbicko. Przewiduje się
systematyczny rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz rozwój zróżnicowanej
działalności gospodarczej. Dynamika przemian aktywizujących strefę to kierunek
oczekiwany.
Przewiduje się zagospodarowania terenów pod zabudowę mieszkaniową
i zagrodową z usługami i działalnością gospodarczą, których oddziaływanie nie
powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami
odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Wymagane jest strefowanie funkcji z wyraźnym rozgraniczeniem terenów
wyznaczonych dla usług, terenów mieszkaniowych i funkcji mieszanych.
2. Strefa rozwoju wielofunkcyjnego W2.
Strefa wyznaczona terenami zainwestowanymi i projektowanymi pod
zainwestowanie zabudową mieszkaniową z usługami w miejscowości Grzymiszew
i Wielopole. Przewiduje się systematyczny rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz
rozwój zróżnicowanej działalności gospodarczej. Dynamika przemian
aktywizujących strefę to kierunek oczekiwany.
Przewiduje się zagospodarowania terenów pod zabudowę mieszkaniową
i zagrodową z usługami i działalnością gospodarczą, których oddziaływanie nie
powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami
odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Wymagane jest strefowanie funkcji z wyraźnym rozgraniczeniem terenów
wyznaczonych dla usług, terenów mieszkaniowych i funkcji mieszanych.
3. Strefa leśno - przyrodnicza LP.
Strefa obejmuje tereny wyróżniające się dużą ilością lasów i terenów
przeznaczonych do zalesienia.
Istniejące powiązania funkcjonalne powinny podlegać pozytywnym
przekształceniom w kierunku zachowania równowagi ekologicznej w strefie.
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4.Strefa intensywnego rozwoju gospodarki rolnej - R.
Ukształtowana przestrzeń przewidziana do zachowania. Zakłada się
możliwość poprawy standardu zamieszkania poprzez wymianę substancji
i uzupełnienia w obszarze istniejącego zainwestowania osiedleńczego. Nie
przewiduje się znacznego rozwoju przestrzennego wsi. Przewiduje się zachowanie
istniejących powiązań funkcji produkcji rolnej ze środowiskiem przyrodniczym.
Obejmuje obszary nie wchodzące w skład innych stref polityki przestrzennej.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 0007.63.2015
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 listopada 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm..) Rada Miejska
w Tuliszkowie rozstrzyga co następuje:
§1. Po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Tuliszków wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 10 czerwca 2015 r. do 9 lipca 2015 r., rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w tabeli 1 pt.: „Rozstrzygnięcie Rady
Miejskiej w Tuliszkowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Tuliszków”.
Tabela 1. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Tuliszkowie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków

Lp.

1.

1.

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchom Ustalenia projektu zmiany
ości, której Studium dla nieruchomości,
dotyczy
której dotyczy uwaga
uwaga

Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
(uzasadnienie)

2.

3.

4.

5.

Proszę o usunięcie
z projektu zmiany
studium
uwarunkowań
oznaczenia
UP
(tereny
rozmieszczenia
inwestycji
celu
publicznego) dla
obszarów, których
uwaga
dotyczy.
Tereny
te
stanowią
moją
własność.
Nie
przewiduję
wykonania
inwestycji
celu
publicznego
na
tym
obszarze.
Zależy mi na
pozostawieniu dla
wyżej wskazanych

Działki
numer
ewidencyjn
y 992/1 i
992/2
w
obrębie
Tuliszków

UP - Teren rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego
(cała działka nr ewid. 992/1 i
część działki nr ewid. 992/2)
R/M - Tereny rolnicze z
możliwością przeznaczenia na
tereny o wiodącej zabudowie
mieszkaniowej i zagrodowej
(północna część działki nr
ewid. 992/2)

Uwaga nieuwzględniona
W
obowiązującym
studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
i
Miasta
Tuliszków
zatwierdzonym
uchwałą
nr
XLIV/231/98 Rady Miejskiej w
Tuliszkowie z dnia 29 maja 1998 r. a
następnie zmienionego uchwałą Nr
XU/293/2010 Rady Miejskiej w
Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2010
r. przedmiotowe działki przeznaczone
są również pod „Teren rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego – UP”.
Taki kierunek zagospodarowania jest
również określony w miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego miasta Tuliszków
zatwierdzonym uchwałą nr VIII/69/03
Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
29 sierpnia 2003 r. w sprawie
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działek
funkcji,
jakie przewidziane
są w aktualnym
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Tuliszków

2.

Nie zgadzam się z
przekształceniem
działki
budowlanej
na
usługowo
–
budowlaną i nie
posiadam lasu na
terenie
działki
1251/2.

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tuliszków (Dz.
U. Woj. Wlkp. nr 156 poz. 2943) w
którym to działka 992/1 przeznaczona
jest pod zabudowę związaną ze
sportem i rekreacją (tereny US).
Natomiast działka nr 992/2 w części
południowej i centralnej przeznaczona
jest pod zabudowę związaną ze
sportem i rekreacją (tereny US), w
części północnej przeznaczona jest
pod - użytki zielone, tereny łąk i
pastwisk bez prawa zabudowy (RZ).
Ustalenia obowiązującego studium jak
i
projektu
zmiany
studium
umożliwiają
realizację
funkcji
określonej
w
obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Tuliszków.
Zwiększenie
powierzchni
terenu
rozmieszczenia
inwestycji
celu
publicznego UP (w projekcie studium)
w stosunku do jednostki US (w
obowiązującym
mpzp)
umożliwi
wprowadzenie funkcji na całej działce
ewidencyjnej.
Działka
M – Tereny o wiodącej
Uwaga nieuwzględniona
numer
zabudowie mieszkaniowej i
ewidencyjn zagrodowej
Projekt zmiany studium dla działka
y 1251/2 w
numer ewidencyjny 1251/2 obręb
obrębie
Tuliszków nie wprowadza zabudowy
Tuliszków
usługowej
i
lasu.
Zarówno
w obowiązującym studium jak i
opracowywanej zmianie studium
działka ta przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniową i zagrodową
- oznaczona symbolem M – tereny o
wiodącej zabudowie mieszkaniowej i
zagrodowej.

§2. Do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków wyłożonego do publicznego wglądu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 września 2015 r. do 22 października
2015 r. w terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany
Studium, tj. do dnia do dnia 12 listopada 2015 r. – nie wniesiono uwag, w związku, z czym
nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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Uzasadnienie
do uchwały nr 0007.63.2015
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków.
Konieczność zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Tuliszków wynika z aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych gminy i miasta
Tuliszków między innymi z potrzeby wyznaczenia nowych terenów o wiodącej zabudowie
mieszkaniowej i zagrodowej, terenów o wiodącej zabudowie produkcyjnej i usługowej, terenów
eksploatacji surowców mineralnych, terenów lokalizacji odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW wraz z towarzyszącymi terenami komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz korekty przebiegu drogi krajowej nr 72 (na terenie obrębu Zadworna).
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Tuliszków sporządzany został na podstawie uchwały nr 0007.21.2013 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie
z dnia
26 kwietnia
2013 r.
w sprawie
przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta
Tuliszków.
Projekt dokumentu opracowano zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
199 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie wymaganego zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233). W oparciu o przepisy wykonawcze do
ustawy opracowano ujednolicony tekst i rysunek Studium. Do projektu zmiany studium zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) przeprowadzono strategiczną ocenę
oddziaływania, zapewniając społeczeństwu możliwość udziału w opracowywanym dokumencie
oraz zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją.
Rozwój przestrzenny Gminy i Miasta Tuliszków wskazany w zmianie Studium w swych
głównych założeniach stanowi kontynuację oraz
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rozwinięcie
kierunków
przyjętych
we wcześniejszych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Tuliszków.
Przyjęta struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy jest wynikiem uwzględnienia licznych
wniosków składanych do Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków w sprawie wyznaczania nowych
terenów inwestycyjnych oraz uwzględnienia zmian wynikających z przepisów odrębnych oraz
zdiagnozowanych uwarunkowań przestrzennych.
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Tuliszków uzyskał wymagane uzgodnienia oraz został zaopiniowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Tuliszków wyłożono do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 10 czerwca 2015 r. do 9 lipca 2015 r., a w terminie, w którym osoby
fizyczne
i prawne
oraz
jednostki
organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium, tj.
do dnia 31 lipca 2015 r wpłynęło 9 pisma z uwagami, których łącznie było 19.
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w swym rozstrzygnięciu postanowił uwzględnić
siedemnaście uwag i wprowadził stosowne korekty do projektu zmiany Studium, po czym
ponownie projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Tuliszków wyłożył do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
w dniach
od
23 września
2015 r.
do 22 października 2015 r. W terminie, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu
zmiany Studium, tj. do dnia do dnia 12 listopada 2015 r. – nie wniesiono dodatkowych uwag.
W trakcie prowadzenia prac związanych zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków odbyły się dwie dyskusje publiczne,
w trakcie których społeczność lokalna miała możliwość szczegółowego zapoznania się
z dokumentem oraz mogła wypowiedzieć się w zakresie przyjętych rozwiązań w projekcie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków.
Większość rozwiązań przestrzennych zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków została zaakceptowana przez
społeczność lokalną, o czym świadczy liczba nieuwzględnionych uwag złożonych
do projektu zmiany studium.
Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Tuliszków wiąże się z dużymi oczekiwaniami społeczności lokalnej. W oparciu
o przyjętą
politykę
przestrzenną
określoną
w Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tuliszków możliwe będzie opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które precyzyjnie określą zasady
wprowadzania nowych inwestycji z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego, co również
przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta i Gminy Tuliszków.
W związku z powyższym podjęcie
w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.
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