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 str. 215 

 2.13 Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych 

wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 

str. 215 

 2.14 Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji i infrastruktury str. 215 
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technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej oraz gospodarki odpadami 

 2.15 Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych 

celów publicznych 

str. 217 

 2.16 Uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpowodziowej 

str. 217 

   

3. DZIAŁ TRZECI – Kierunki zagospodarowania przestrzennego objęte 

                                     zmianą Studium 

 

str. 217 

  3.1 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego, uwzględniające bilans 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d 

ustawy 

str. 217 

  3.2 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 

w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod 

zabudowy, uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy 

str. 218 

  3.3 Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony  przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk  

str. 219 

 3.4 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  

kultury współczesnej 

str. 220 

 3.5 Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej str. 220 
  3.6 Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o  

znaczeniu lokalnym 

str. 222 

  3.7 Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa 

w art. 48 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

str. 222 

  3.8 Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych 

str. 222 

  3.9  Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, str. 222 
  3.10 Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

str. 222 

  3.11 Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne 

str. 223 

  3.12  Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej str. 223 
  3.13 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas  

ziemnych 

str. 223 

  3.14 Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny 

str. 223 

  3.15 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 byłych hitlerowskich  obozów zagłady 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2120) 

str. 223 

  3.16 Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji oraz 

remediacji 

str. 223 

  3.17 Obszary zdegradowane str. 223 
  3.18 Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych str. 224 
  3.19 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od  uwarunkowań  

i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie 

str. 224 

   3.20 Obszary przestrzeni publicznych str. 224 
  4. DZIAŁ CZWARTY - Uzasadnienie i synteza ustaleń zmiany Studium str. 224 
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CZĘŚĆ PIERWSZA- STUDIUM 2010 
 
1. DZIAŁ PIERWSZY - METODOLOGIA PRAC NAD STUDIUM 

1.1. Podstawa prawna opracowania 
a.) Podstawową ustawą regulującą zagospodarowanie przestrzenne na terenie kraju, 

województwa a przede wszystkim gminy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 

późniejszymi zmianami). Nakłada ona na organa gminy obowiązek sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

b.) Obowiązek ten funkcjonuje w polskim prawodawstwie od 1995 roku, tj. od wejścia 

w życie poprzednio obowiązującej ustawy, a mianowicie ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku o zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl tych przepisów zostało 

opracowane, a następnie uchwalone „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”. Stosowna uchwała w 

tym zakresie została podjęta przez Radę Gminy i Miasta Stawiszyn w dniu 

30.12.1999r. (uchwała nr XV/85/99). 

c.) Podstawą podjęcia przez Burmistrza Stawiszyna prac nad sporządzeniem zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Stawiszyn” jest uchwała Nr XVI/90/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z 

dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Stawiszyn. 

 

1.2. Organ upoważniony do sporządzenia Studium 

Organem odpowiedzialnym za sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”, jak również jego zmian, 

zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, jest Burmistrz Stawiszyna. 
 

1.3. Autor Studium 

Autorem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Stawiszyn”, które zostało przyjęte uchwałą nr XV/85/99 Rady Gminy i Miasta 

Stawiszyn z dnia 30.12.1999r. był zespól autorski działający pod kierunkiem głównego 

projektanta Pana mgr. inż. arch. Bolesława Bąkowskiego. 

Autorem niniejszej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” jest zespół autorski działający pod kierunkiem 

głównego projektanta Pana mgr. inż. arch. Zbigniewa Łabudy – KON-INWEST.  
 

1.4. Cel opracowania 
Celem tego dokumentu jest określenie długofalowej polityki przestrzennej gminy i miasta 

Stawiszyn, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 1 

ustawy), w odniesieniu do wszystkich komponentów życia gminy i miasta, przy 

uwzględnieniu zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy 

i miasta Stawiszyn. 

 

1.5. Zakres obszarowy opracowania 

Studium obejmuje swym zasięgiem terytorium całej gminy w jej granicach 

administracyjnych (art. 9 ust. 3 ustawy). W skład tych granic wchodzi wyodrębniona 

jednostka terytorialna jaką jest miasto Stawiszyn. Zarówno granice całej jednostki 
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administracyjnej jak i granice miasta Stawiszyna zostały oznaczone na rysunkach 

Studium. 

 

1.6. Zakres merytoryczny opracowania 

Studium uwzględnia wszystkie elementy życia gminy i miasta Stawiszyn zachodzące na 

ich terytorium oraz elementy zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie tej jednostki 

administracyjnej. Zakres merytoryczny Studium został określony szczegółowo w art. 10 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

1.7. Znaczenie Studium 
Studium jest to element miejscowego planowania przestrzennego. Stanowi tzw. akt 

kierownictwa wewnętrznego. Bezpośrednio wiąże zatem ono organa gminy przy 

podejmowaniu przez władze gminy działań na jej terytorium. Nie jest jednak prawem 

miejscowym na terenie gminy (art. 9 ust. 5 ustawy) i nie stanowi podstawy wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stąd w tym zakresie nie 

wiąże członków wspólnoty samorządowej. 

Znaczenie Studium jest jednak bardzo duże, chociażby z uwagi na fakt, iż jest to jedyny 

dokument tej rangi, który swym zasięgiem obejmuje całe terytorium gminy i omawia 

bardzo szeroką problematykę, uwzględniającą wszystkie elementy życia gminy.  

 

1.8. Studium a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Choć Studium nie jest prawem miejscowym to wpływa jednak pośrednio, na jego kształt. 

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisano obowiązek (art. 20 

ust. 1 w związku z art. 9 ust. 4 ustawy) badania – przed uchwaleniem miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego - ich zgodności z polityką przestrzenną gminy 

określoną w Studium. 

 

1.9. Studium a polityka przestrzenna państwa 
Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 9 ust. 2 

ustawy) Studium winno uwzględniać zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. 

Polityka przestrzenna państwa (w zapisach ww. ustawy) formułowana jest zatem na 

poziomie krajowym - w postaci koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

natomiast polityka przestrzenna województwa - w postaci strategii rozwoju i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Dodatkowo ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w art. 11 pkt. 4 – 

zobowiązała do uwzględnienia w Studium ustaleń programów zawierających zadania 

rządowe, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

 

1.10. Obowiązująca procedura sporządzenia Studium 

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono – odmiennie 

jak to było pod rządami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 

przestrzennym – znaczną ilość obowiązków proceduralnych, które winny zostać spełnione 

w toku sporządzenia Studium. 

Są to następujące wymogi proceduralne: 

a.) podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium 

(art. 9 ust. 1 ustawy), 
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b.) wymóg ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w 

sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia Studium (art. 11 pkt 1 ustawy), 

c.) wymóg poinformowania w ww. ogłoszeniach i obwieszczeniach o możliwości 

składania wniosków dotyczących Studium (art. 11 pkt 1 ustawy), 

d.) wymóg zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia Studium, instytucji i organów właściwych do uzgadniania i 

opiniowania projektu Studium (art. 11 pkt 2 ustawy), 

e.) wymóg rozpatrzenia wniosków dotyczących Studium (art. 11 pkt 3 ustawy), 

f.) wymóg uzyskania opinii o projekcie Studium od gminnej komisji urbanistyczno-

architektonicznej (art. 11 pkt. 5 ustawy), 

g.) wymóg uzgodnienia projektu Studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

(art. 11 pkt 6 ustawy), 

h.) wymóg uzgodnienia projektu Studium z wojewodą w zakresie jego zgodności z 

ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, służących realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (art. 11 pkt 7 ustawy), 

i.) wymóg wystąpienia o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie Studium 

(art. 11 pkt 8 ustawy), m.in. do:  

- starosty powiatowego, 

- gmin sąsiednich, 

- wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

- organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

- dyrektora urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego,                                

pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

- organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, 

- organu administracji geologicznej, 

- ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów  

   ochrony uzdrowiskowej, 

- dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie 

zagospodarowania  

   obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

- regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

j.) wymóg ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w 

sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu Studium 

do publicznego wglądu (art. 11 pkt 10 ustawy), 

k.) wymóg wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 

30 dni (art. 11 pkt 10 ustawy), 

l.) wymóg zorganizowania - w czasie wyłożenia projektu Studium do publicznego 

wglądu - dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie studium 

rozwiązaniami (art. 11 pkt 10 ustawy), 

m.) wymóg wyznaczenia terminu, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące 

projektu Studium (art. 11 pkt 11 ustawy), 

n.) wymóg przedstawienia radzie gminy do uchwalenia projektu Studium wraz z list 

nieuwzględnionych uwag (art. 11 pkt 12 ustawy), 

o.) uchwalenie Studium przez radę gminy (art. 12 ust. 1 ustawy), z jednoczesnym 

rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag, zgłoszonych 

do projektu Studium. 
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Po podjęciu przez Radę Miejską w Stawiszynie uchwały Nr XVI/90/2008 z dnia 6 

czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 

Burmistrz Stawiszyna, rozpoczynając procedurę sporządzenia zmiany „Studium ...” - w 

celu umożliwienia społeczności lokalnej wypowiedzenia się na temat przyszłej polityki 

przestrzennej gminy, zamieścił w prasie lokalnej ogłoszenie, w którym powiadomił 

wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 

oraz o możliwości wpisania się w tok jego sporządzenia poprzez składanie wniosków 

dotyczących sposobu zagospodarowania gminy i miasta oraz przewidywanych zamierzeń 

inwestycyjnych na terenie tej jednostki administracyjnej.  

 

Kolejnym krokiem było wystąpienie do wszystkich wymienionych wyżej organów i 

instytucji, w którym powiadomiono o rozpoczęciu prac nad Studium oraz poproszono o 

przekazanie stosownych wniosków w celu ich wykorzystania w niniejszym opracowaniu.  

Istotną sprawą było również poznanie zamierzeń inwestycyjnych największych firm i 

jednostek działających na terenie miasta i gminy, przede wszystkim tych zarządzających 

infrastrukturą techniczną czy też społeczną. Stąd wystąpienie z prośbą o sformułowanie 

stosownych wniosków skierowano również do nich. 

 

Zebrany w ten sposób materiał dał pogląd zarówno o potencjalnych potrzebach w zakresie 

gospodarki przestrzennej na terenie gminy i miasta Stawiszyn, jak i o wymogach 

sformułowanych przez organy administracji publicznej w zakresie kompetencji 

przyznanych tym organom w obowiązujących przepisach prawa. Był on podstawą do 

rozpoczęcia prac przez autorów Studium nad zmianą omawianego dokumentu. 
 

1.11. Poszczególne fazy prac nad Studium 

W niniejszym opracowaniu wyodrębniono cztery podstawowe fazy prac nad Studium: 
a.) Faza diagnozy stanu - to etap, w którym – na bazie informacji zawartych w obecnie 

obowiązującym, uchwalonym w 1999r. Studium - zostały zebrane wszystkie nowe, 

dostępne informacje o mieście i gminie Stawiszyn, jak również powiązań gminy z 

regionem. Uzupełniono zatem dane zebrane przez autorów Studium z 1999r. o dane z 

lat ostatnich, aby w ten sposób uzyskać aktualny stan zagospodarowania gminy 

Stawiszyn. Baza ta została stworzona zarówno poprzez inwentaryzację bezpośrednio 

przeprowadzoną na terenie miasta i gminy jak i poprzez informacje zebrane od 

szeregu instytucji, przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz z dostępnych dokumentacji 

czy wynikające z aktów normatywnych gminy i organów administracyjnych 

wyższych szczebli. Aby uzyskać bardziej aktualny obraz funkcjonowania gminy 

Stawiszyn uwzględniono również dane statystyczne z roku 2006 oraz 2007, 

gromadzone i opublikowane przez Urząd Statystyczny, w zestawieniu wszystkich 

gmin Powiatu Kaliskiego. W fazie tej zebrane dane zostały ponownie ocenione. W 

ten sposób otrzymano stan istniejący oraz jego aktualną ocenę.  
b.) Faza uwarunkowań - to etap, w którym na bazie wszelkich informacji zebranych w 

toku prac inwentaryzacyjnych, dokonano ich przetworzenia w celu określenia 

uwarunkowań przestrzennego rozwoju miasta i gminy. Zostały one przedstawione w 

podsumowaniu w podziale na uwarunkowania  zewnętrzne (szanse i zagrożenia) i 

uwarunkowania wewnętrzne (mocne strony i słabe strony). 
c.) Faza kierunków - to etap, w którym przy uwzględnieniu uwarunkowań 

przestrzennego rozwoju miasta i gminy (zarówno tych pozytywnych jak 

negatywnych) określono kierunki dalszego rozwoju tej jednostki administracyjnej 
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oraz przygotowano wykaz terenów niezbędnych do objęcia miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego w przyszłości. 
d.) Faza podsumowań – to etap, w którym zestawiono w sposób syntetyczny wnioski 

płynące z prac nad Studium i uzasadniono przyjęte rozwiązania. 

 

1.12. Elementy składowe Studium 
Elementami składowymi Studium są: 

a.) Tekst Studium, 

b.) Rysunki Studium. 

Uznano, że materiały powyższe winny być tak przedstawione, aby przede wszystkim 

pozwoliły w najlepszy sposób pokazać istniejące zainwestowanie, uwarunkowania 

wpływające na przestrzenny rozwój miasta i gminy oraz kierunki dalekosiężnej polityki 

na terenie miasta i gminy Stawiszyn. 

W tym celu tekst Studium podzielony został na pięć podstawowych działów. Pierwszy z 

nich to Metodologia prac nad Studium. Przedstawiono w nim materiał o charakterze 

informacyjnym oraz metodycznym, niezbędny do prawidłowego odczytania zapisów 

Studium, jak również służący przyszłym korzystającym z tego dokumentu poznać 

założenia i przesłanki wpływające na tok prac oraz zadania, które zostały postawione 

autorom tego dokumentu. 

Drugi dział to Powiązania gminy z regionem. Przedstawiono w nim powiązaniach gminy 

z regionem w różnej skali (powiatowej, wojewódzkiej i krajowej). Podano ocenę stanu 

znaczenia tej jednostki administracyjnej - w poszczególnych sferach życia - w skali 

regionalnej. Informacje te przedstawiono w poszczególnych działach tematycznych. 

Trzeci dział to Uwarunkowania rozwoju miasta i gminy. Przedstawiono w nim w 

układzie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wszystkie zebrane w toku prac inwentaryzacyjnych, jak również w toku dokonywania 

ocen stanu istniejącego, czynniki wpływające na rozwój miasta i gminy, potwierdzone 

opisem stanu istniejącego.  

Czwarty dział to Uwarunkowania rozwoju miasta i gminy - podsumowanie. 

Przedstawiono w nim w sposób syntetyczny (w rozbiciu na uwarunkowania zewnętrzne i 

wewnętrzne) wszystkie czynniki wpływające na rozwój miasta i gminy. Podano je w 

rozbiciu na szanse i zagrożenia (uwarunkowania zewnętrzne) oraz mocne strony i słabe 

strony (uwarunkowania wewnętrzne). 

Piąty dział to Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. W tym 

dziale, uwzględniając te informacje, które zostały zebrane we wcześniejszych fazach prac 

nad Studium, sformułowano przyszłe kierunki polityki przestrzennej miasta i gminy w 

odniesieniu do wszystkich komponentów życia samorządu gminnego, jak również podano 

listę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do opracowania 

w przyszłości. 

Szósty dział to Uzasadnienie i synteza zapisów Studium. Między innymi przedstawiono 

w nim uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz sformułowano wnioski wypływające z 

prac nad Studium oraz przedstawiono zasady realizacji polityki przestrzennej miasta i 

gminy. Stosownie do wymogów § 4. ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233), w 

końcowej części Studium przedstawiono w sposób skrócony syntezę zapisów Studium. 

 

Załącznikami graficznymi do uchwały rady gminy będą trzy rysunki Studium, 

przedstawiające: 

 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy, 
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 Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, tj. całej jednostki administracyjnej 

w jej granicach administracyjnych, 

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta – w celu zapewnienia właściwej 

czytelności ustaleń Studium na terenie miasta. 

 

1.13. Forma przyjęcia Studium 
Studium jest dokumentem przyjmowanym w drodze uchwały Rady Miejskiej Stawiszyna 

(art. 12 ust. 1 ustawy).  

 

1.14. Obowiązujący stan prawny w zakresie gospodarki przestrzennej 
         na terenie miasta i gminy. 

Wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej państwa w 1990 roku i powstaniem 

samorządu gminnego, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) powstał obowiązek ogłoszenia przez 

organy gminy obowiązującego prawa miejscowego na jej terenie.  

 

Rada Gminy i Miasta w Stawiszynie, Uchwałą Nr VI/33/90 z dnia 23 października 1990 

roku w sprawie wykazów aktów prawa miejscowego, obowiązujących na obszarze gminy 

i miasta, również uregulowała porządek prawny na jej terenie.  

 

W myśl ww. uchwały Rady Gminy i Miasta w Stawiszynie - na terenie miasta i gminy 

Stawiszyn – nadal obowiązywały następujące uchwały i zarządzenia dotyczące 

gospodarki przestrzennej, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

- uchwała Nr XV/52/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 6 

czerwca 1977 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiszyna (Dz.Urz. WRN Woj. Kal. Nr 4, 

poz. 20 z 1977r.), 

- uchwała Nr XV/53/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 6 

czerwca 1977 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego 

zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiśniowa w mieście Stawiszynie (Dz.Urz. 

WRN Woj. Kal. Nr 4, poz. 21 z 1977r.), 

- uchwała Nr XVII/57/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 26 

września 1977 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiszyn (Dz.Urz. WRN Woj. Kal. Nr 4, 

poz. 22 z 1977r.), 

- zarządzenie Nr 1 Naczelnika Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 20 czerwca 1978 

roku w sprawie ustalenia terenu budownictwa jednorodzinnego w Stawiszynie 

(Dz.Urz. WRN Woj. Kal. Nr 5, poz. 33 z 1978r.), 

- uchwała Nr XIII/28/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 20 

września 1979 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego 

zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej w Zbiersku 

(Dz.Urz. WRN Woj. Kal. Nr 5, poz. 58 z 1979r.), 

- uchwała Nr XXXIX/82/83 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 29 

grudnia 1983 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego 

zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych – ul. Zielona w 

Stawiszynie (Dz.Urz. WRN Woj. Kal. Nr 7, poz. 97 z 1985r.), 

- zarządzenie Nr 5 Naczelnika Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 24 sierpnia 1984 

roku w sprawie ustalenia terenu budownictwa jednorodzinnego w mieście Stawiszynie 
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w rejonie ulicy Zielonej i jego podziale na normatywne działki budowlane (Dz.Urz. 

WRN Woj. Kal. Nr 7, poz. 97 z 1985r.), 

- uchwała Nr II/12a/84 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 27 

września 1984 roku w sprawie ustalenia terenu budownictwa jednorodzinnego w 

mieście Stawiszynie w rejonie ul. Zielonej i jego podziale na normatywne działki 

budowlane (Dz.Urz. WRN Woj. Kal. Nr 8, poz. 120 z 1985r.), 

- uchwała Nr XIII/50/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 26 

czerwca 1986 roku w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiszyna (Dz.Urz. WRN Woj. Kal. Nr 22, 

poz. 256 z 1986r.), 

- uchwała Nr XIII/50/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Stawiszynie z dnia 26 

czerwca 1986 roku w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiszyn (Dz.Urz. WRN Woj. Kal. Nr 22, 

poz. 257 z 1986r.). 

 

Ustanowione ww. uchwałami prawo miejscowe przestało obowiązywać – w większości - z 

mocy prawa, w części z dniem 31.12.2002r., w części zaś z dniem 31.12.2003r., kiedy to - 

zgodnie z zapowiedzią zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 

przestrzennym - mocą ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przestały obowiązywać wszystkie plany miejscowe uchwalone przed 1 

stycznia 1995 roku. 

 

Po roku 1994 na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn podjęto następujące uchwały regulujące 

gospodarkę przestrzenną na jej terenie, a mianowicie: 

- uchwała Nr XV/85/99 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 30 grudnia 1999 roku w 

sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Stawiszyn”, 

- uchwała Nr XX/113/2000 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 20 września 2000 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Stawiszyna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001r. Nr 18, poz. 

244), 

- uchwała Nr XX/114/2000 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 20 września 2000 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Stawiszyn 

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001r. Nr 18, poz. 245), 

- uchwała Nr XX/115/2000 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 20 września 2000 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

gminy Stawiszyn, dla terenów we wsiach: Zbiersk, Zbiersk Cukrownia, Długa Wieś II i 

Wyrów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2001r. Nr 18, poz. 246), 

- uchwała Nr XX/116/2000 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 20 września 2000 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

miasta Stawiszyna, dla terenów działek nr: 220/2 i 300/2 (Dziennik Urzędowy 

Województwa Wielkopolskiego z 2001r. Nr 33, poz. 520), 

- uchwała Nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 25 czerwca 2003 roku w 

sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stawiszyn, w części wsi: Długa Wieś Druga, Wyrów, Zbiersk” (Dziennik Urzędowy 

Województwa Wielkopolskiego z 2003r. Nr 133, poz. 2500), 

- uchwała Nr XIX/129/2004 Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 8 grudnia 2004 roku w 

sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zbiersk 

Cukrownia” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 12, poz. 

279). 
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Ww. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią prawo miejscowe, w 

oparciu o które realizowana jest zabudowa na terenie objętym granicami tych planów. 

 

Rozmieszczenie terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego zostało pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego. 
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2. DZIAŁ DRUGI – POWIĄZANIA GMINY Z REGIONEM 
 

2.1 ZWIĄZKI GMINY I MIASTA Z REGIONEM 
 
2.1.1 Położenie gminy i miasta  
 
2.1.1.1 Położenie gminy i miasta na mapie administracyjnej kraju  
 
Reforma administracyjna państwa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku 
ulokowała Miasto i Gminę Stawiszyn w Województwie Wielkopolskim. Na szczeblu 
wojewódzkim stworzono administrację rządową, którą reprezentuje Wojewoda Wielkopolski 
oraz samorządową (trzeci szczebel samorządu terytorialnego), którą reprezentuje sejmik 
województwa (organ stanowiący i kontrolny) oraz zarząd województwa (organ wykonawczy). 
Na czele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego stoi Przewodniczący natomiast pracami 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego kieruje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.  
 
2.1.1.2 Położenie gminy i miasta w Województwie Wielkopolskim  
 
Miasto i Gmina Stawiszyn położone są w południowo-wschodniej części Województwa 
Wielkopolskiego. Zaledwie około 30 kilometrów dzieli ją od granic Województwa 
Łódzkiego (gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim). Od stolicy województwa – Poznania 
– dzieli ją dystans ca 110 km. Jest to dość odległe i w związku z tym mało korzystne 
położenie.  
 
2.1.1.3 Położenie gminy i miasta w Powiecie Kaliskim 
 
Z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadzono również drugi szczebel samorządu 
terytorialnego, jakim jest powiat. Miasto i Gmina Stawiszyn znalazły się w granicach 
Powiatu Kaliskiego. 
Miasto i Gmina Stawiszyn położone są w północnej części powiatu kaliskiego. Jest to jedyna 
gmina miejsko-wiejska Powiatu Kaliskiego. Miasto Stawiszyn położone jest w środku gminy 
- centralnie w stosunku do pozostałych miejscowości gminy Stawiszyn i granic gminy. Jej 
powierzchnia wynosi 78,3km2, co plasuje ją na przedostatnim miejscu w powiecie kaliskim. 
Jest to zatem niewielka gmina. Gmina Stawiszyn graniczy z pięcioma jednostkami samorządu 
gminnego. Od strony zachodniej graniczy z gminą Blizanów (na długości ca 15,2 km). Od 
południa i południowego-wschodu z gminą Żelazków (na długości ca 10,5 km). Od wschodu 
zaś z gminą Mycielin (na długości ca 13,6 km). Wszystkie trzy wymienione gminy położone 
są również w powiecie kaliskim. Granica północna gminy Stawiszyn stanowi północną 
granicę ziemskiego powiatu kaliskiego i ziemskiego powiatu konińskiego. Od północy zatem 
gmina Stawiszyn graniczy z gminami Grodziec (na długości ca 2,0 km) i Rychwał (na 
długości ca 4,4 km), położonymi w powiecie konińskim. 
Biorąc pod uwagę odległość do Kalisza - stolicy powiatu, Stawiszyn – stolica gminy - 
- położony jest niezbyt daleko (porównując dystans jaki dzieli Kalisz od wszystkich 
miejscowości gminnych Powiatu Kaliskiego). Odległość ta wynosi niespełna 20 km. Bliżej 
Kalisza położone są takie miejscowości gminne jak Opatówek i Godziesze Wielkie. W 
porównywalnej odległości położone są Blizanów i Żelazków. Pozostałe miejscowości gminne 
położone są dalej od Kalisza niż Stawiszyn. Położenie Stawiszyna, w porównaniu do innych 
miejscowości gminnych powiatu kaliskiego, nie jest najgorszym położeniem, biorąc pod 
uwagę bardzo korzystne powiązanie ze stolicą powiatu poprzez drogę krajową nr 25. 
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2.1.1.4 Położenie gminy i miasta w makroregionie  
 

Rozpatrując położenie Miasta i Gminy Stawiszyn w skali makroregionu, należy zauważyć, 
że usytuowana jest ona – podobnie jak Kalisz - w trójkącie trzech dużych miast: Poznania, 
Łodzi i Wrocławia. Dystanse dzielące Stawiszyn od tych dużych miast są porównywalne i 
wynoszą od 110 do 140 km. Położenie to stwarza równe szanse pod względem dostępu do 
dużych aglomeracji miejskich, jakimi są te miasta. 
 
2.1.1.5 Położenie gminy i miasta w odniesieniu do organizacji administracji finansowej  
     państwa 
 

Reforma administracyjna kraju nie zmieniła w istotny sposób dostępu miasta i gminy 
do służb finansowych. Tak jak to było przed 1 stycznia 1999 roku teren Miasta i Gminy 
Stawiszyn podlega pod działalność Urzędu Skarbowego w Kaliszu, natomiast zmieniła się 
siedziba Izby Skarbowej. Obecnie siedzibą Izby Skarbowej jest Poznań, natomiast w Kaliszu 
znajduje się Oddział Zamiejscowy tej instytucji. 
Nie zmieniła się siedziba Urzędu Celnego. Tak jak poprzednio teren Miasta i Gminy 
Stawiszyn podlega pod Urząd Celny w Poznaniu. Oddział tego Urzędu znajduje się w 
Kaliszu. 
 
2.1.1.6 Położenie gminy i miasta w odniesieniu do organizacji wymiaru sprawiedliwości 
 

Wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej kraju nie zmieniła się również odległość 
miasta i gminy do siedziby sądu - dawniej wojewódzkiego - a dziś okręgowego. Mieści się on 
w Kaliszu. Nie zmieniła się również siedziba Sądu Rejonowego. Tak jak poprzednio teren 
Miasta i Gminy Stawiszyn podlega pod działalność Sądu Rejonowego w Kaliszu. 
Podobnie ma się sprawa z prokuraturą. Tak jak poprzednio siedziba Prokuratury Okręgowej 
(dawniej wojewódzkiej) mieści się w Ostrowie Wielkopolskim. Siedziba Prokuratury 
Rejonowej zaś, tak jak przed reformą, w Kaliszu. 
 
2.1.1.7 Położenie gminy i miasta w odniesieniu do organizacji terytorialnej kościoła  
 rzymskokatolickiego 
 

Gmina Stawiszyn położona jest w całości w dekanacie Stawiszyn. W dniu 25 marca 1992 
roku na mocy bulli papieża Jana Pawła II ustanowiona została nowa organizacja kościoła, 
dostosowana do obecnych granic państwa.  
W poprzednim podziale terytorialnym, ustanowionym jeszcze konkordatem 
z 1925 roku, z pewnymi korektami wprowadzonymi na mocy bulli papieża Pawła VI z 1972 
roku, teren Miasta i Gminy Stawiszyn należał do: 
 

 Metropolii Gnieźnieńskiej 
 Diecezji Włocławskiej 

 Dekanatu Stawiszyn. 
 
W obecnym podziale terytorialnym, teren Miasta i Gminy Stawiszyn należy do: 
 Metropolii Poznańskiej 

 Diecezji Kaliskiej 
 Dekanatu Stawiszyn. 

 
Zatem 25 marca 1992 roku zmieniła się zarówno siedziba metropolii jak i zmieniła się 
siedziba diecezji dla terytorium Dekanatu Stawiszyn.  
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2.1.2 Powiązania przyrodnicze 
 
2.1.2.1 Położenie fizyczno-geograficzne 
 
Podstawowymi jednostkami regionalizacji fizycznogeograficznej całego kraju są 
mezoregiony, które wpasowane zostały w hierarchiczny dziesiętny system regionalizacji 
Europy. 
 
Zgodnie z ww. podziałem (wg Kondrackiego) Miasto i Gmina Stawiszyn położone są w 
następujących regionach fizycznogeograficznych: 
 
 MEGAREGION - Europa Środkowa 

 PROWINCJA - Niż Środkowoeuropejski 
 PODPROWINCJA – Niziny Środkowopolskie 

 MAKROREGION – Nizina Południowowielkopolska 
 MEZOREGION – Równina Rychwalska  

 (obniżenia, kotliny, większe doliny i równiny akumulacji wodnej – 
  częściowo z wydmami). 

 MEZOREGION – Wysoczyzna Kaliska. 
 
2.1.2.2 Budowa geologiczna 
 
Gmina Stawiszyn położona jest na obszarze synklinorium mogileńska – łódzkiego, które 
wchodzi w skład wielkiej jednostki tektonicznej tzw. Platformy paleozoicznej, którą tworzą 
stare górotwory zbudowane ze sfałdowanych skał dewonu i karbonu. Powierzchnia ścinająca 
ten górotwór zapada się ku północnemu wschodowi do głębokości ok. 5000 m. Powierzchnię 
tę pokrywa młodsza pokrywa osadowa z trzema piętrami strukturalnymi: dolnym – permskim, 
środkowym – triasowym i górnym – jurajsko–kredowym. W obrębie synklinorium 
mezozoicznego występują iły i margle kredy dolnej a następnie margle i wapienie kredy 
górnej. Na utworach mezozoicznych zalegają iły i piaski pliocenu (trzeciorzęd) oraz nieciągła 
pokrywa iłów pstrych pliocenu. W rejonie Stawiszyna trzeciorzęd nie występuje, a utwory 
czwartorzędowe leżą bezpośrednio na marglach i wapieniach kredy górnej. Strop trzeciorzędu 
występuje na rzędnej od 33 do 50 m p.p.t. Utwory czwartorzędowe tworzą pokrywę o 
zróżnicowanej miąższości z maksimum kilkudziesięciu metrów w okolicach Stawiszyna. 
Osady czwartorzędowe to głównie gliny zwałowe na ogół piaszczyste, półzwarte i 
twardoplastyczne oraz wkładki piasków gliniastych i glin pylastych i piaski akumulacji 
glacjalnej, a także piaski rzeczne, a na północ od Stawiszyna piaski wydmowe. 
 
2.1.2.3 Rzeźba terenu 
 
Gmina Stawiszyn leży na obszarze przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego, tj. 
środkowopolskiego. Rzeźba terenu ukształtowana została w okresie zlodowacenia 
środkowopolskiego (formy glacjalne) a w okresie interglacjału emskiego, zlodowacenia 
bałtyckiego i holocenu wystąpiły procesy niszczenia i przeobrażania form glacjalnych. 
 
Większość obszaru gminy stanowią przeobrażone równiny płaskie i faliste moreny dennej 
(zlodowacenie środkowopolskie). Rozcięte są one zbudowaną z osadów holoceńskich doliną 
Bawołu przebiegającą z SE na NW. Północna część gminy to równiny akumulacji rzecznej z 
zespołami wydmowymi. 
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Teren gminy Stawiszyn wg podziału B. Krygowskiego na jednostki fizyczno-geograficzne 
znajduje się w dwóch zróżnicowanych środowiskowo jednostkach. W części południowo-
wschodniej i południowej gmina Stawiszyn położona jest w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej i 
jej subregionie Równiny Kaliskiej. Jest to wysoczyzna morenowa wzniesiona na wysokość 
115 – 115,5 m n.p.m., o spadkach poniżej 2%, lokalnie 2 – 5%.  
 
Północna i północno-zachodnia część gminy wchodzi w skład Pradoliny Warszawsko-
Berlińskiej i jej subregionu Kotliny Pyzdrskiej. Kotlina Rychwalska na terenie gminy 
występuje jako terasa środkowa wydmowa (wg B. Krygowskiego) wchodząc od północy na 
teren gminy i obrzeżając północny fragment wysoczyzny. Jest to forma morfologiczna płaska, 
o spadkach rzadko przekraczających 5%. 
 
2.1.2.4 Klimat 
 
Wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia (A. Woś, 1994 – Klimat Niziny Wielkopolskiej) 
gmina Stawiszyn zaliczona została do regionu Klimatycznego XV – 
Środkowowielkopolskiego. Znajduje się w zasięgu trzech mas powietrza: polarnego, 
arktycznego i zwrotnikowego. 
 
2.1.2.5 Wody powierzchniowe i podziemne 
 
Wody powierzchniowe 

Gmina Stawiszyn pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Warty, 
jedynie południowy niewielki fragment należy do zlewni Prosny. Między nimi przebiega 
dział wodny III rzędu. Oś hydrograficzną obszaru stanowi rzeka Bawół (Baweł) uchodząca do 
rzeki Czarnej Strugi (Defet), która z kolei uchodzi do Warty, stanowiąc jej lewy dopływ. 
Bawół wypływa spod Podzborowa na wysokości około 119 – 120 m n.p.m. i przepływa przez 
gminę z południowego wschodu na północny zachód.  
 
Wody podziemne 

Gmina Stawiszyn wg podziału hydrologicznego Polski należy do regionu mogileńskiego 
(XII). Główne poziomy użytkowe w obrębie tego regionu stanowią poziomy wodonośne z 
wodami porowymi w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz wodami 
szczelinowymi i szczelinowo – porowymi w utworach kredowych.  
Na terenie gminy Stawiszyn występują 3 poziomy wodonośne: czwartorzędowy, 
trzeciorzędowy, górnokredowy. 
 
2.1.2.6 Lasy 
 
Wg podziału Tadeusza Tramplera na regiony przyrodniczo–leśne, północna i wschodnia część 
gminy Stawiszyn należy do Krainy Wielkopolsko–Pomorskiej, Dzielnicy Niziny 
Wielkopolsko–Kujawskiej, Mezoregionu Doliny Konińskiej, a południowa i południowo – 
zachodnia część gminy do Dzielnicy Krotoszyńskiej. 
Gmina Stawiszyn jest gminą o dużym wskaźniku lesistości wynoszącym 28,3% mierzonym 
jako stosunek procentowy powierzchni lasów i terenów zadrzewionych do ogólnej 
powierzchni gminy. Jest to wskaźnik wysoki w porównaniu do wskaźnika dla powiatu 
kaliskiego wynoszącego 19,7%. Lesistość gminy kształtuje się na poziomie wskaźnika dla 
kraju wynoszącego 28,9% i jest nieco wyższa od wskaźnika dla Województwa 
Wielkopolskiego wynoszącego 25,5%. 
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2.1.2.7 Obszary prawem chronione 
 
Ustawa o ochronie przyrody definiuje kilka form ochrony przyrody ustanawianych dla 
potrzeb ochrony cennych tworów przyrody, które mogą występować na danym terenie, 
niezależnie od granic administracyjnych poszczególnych jednostek administracyjnych. 
 
Na terenie gminy Stawiszyn nie ustanowiono powierzchniowych form ochrony przyrody, 
które zajmowałyby znaczne powierzchnie terenów i w ten sposób wpływały na tereny 
sąsiednich gmin. Występują natomiast punktowe formy ochrony przyrody takie jak pomniki 
przyrody i użytki ekologiczne, które zostały omówione w kolejnych rozdziałach.  
 
Niezależnie od powyższego polskie prawodawstwo wprowadziło pewne formy ochrony 
elementów środowiska przyrodniczego w poszczególnych ustawach, regulujących w sposób 
szczegółowy wyodrębnione sfery życia i działalności człowieka. Do nich - między innymi - 
należy zaliczyć: 
 lasy ochronne - ustanowione na podstawie przepisów ustawy o lasach, 
 grunty rolne wysokich klas bonitacyjnych gleb - chronione (od 1 stycznia 2009 roku poza 

granicami miast) na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
 wody powierzchniowe oraz zbiorniki wód podziemnych chronione na podstawie 

przepisów ustawy prawo wodne. 
Omówienie poszczególnych chronionych elementów środowiska przyrodniczego - 
występujących na terenie gminy - przedstawione zostało w kolejnych rozdziałach. 
 
2.1.2.8 Świat zwierząt 
 
Rozwój flory i fauny uzależniony jest od warunków środowiska przyrodniczego. 
Wielowiekowa działalność człowieka doprowadziła do przekształcenia naturalnych 
zbiorowisk roślinnych, w tym również lasów. Gmina Stawiszyn jest przykładem 
wykarczowania lasów na rzecz upraw polowych. Stało się to najprawdopodobniej z racji 
występowania bardzo dobrych gleb, które stały się podstawą gospodarki rolnej. Kompleksy 
leśne pozostały w północnej części gminy i w jej wschodniej części (Nadleśnictwo Grodziec), 
tam, gdzie występują słabsze gleby. Najbardziej atrakcyjnym terenem dla bytowania, rozrodu 
i ostoi zwierząt są obszary zalesione i teren związany ze stawami i rzeką Bawół. Oczywiście 
świat zwierzęcy nie zna granic administracyjnych poszczególnych jednostek 
administracyjnych ustanowionych przez człowieka, stąd – poza osobnikami stale 
zamieszkującymi określone terytorium - należy również mieć na uwadze te, które stale 
przemieszczają się w poszukiwaniu za pożywieniem czy też dogodniejszymi warunkami 
bytowania.  
 
Z grubych zwierząt występują tu jelenie, daniele, dziki. Z innych ssaków można spotkać 
bobra, borsuki, jenoty, tchórze, kuny, piżmaka, wydrę, norniki, lisy, norki amerykańskie, 
zające, przemieszczające się sarny. Zaobserwowano także bażanty, kuropatwy, kaczki. 
Ponadto z ptaków występują jastrząb, remiz, rycyk, kos, szpak, sroka, wróbel, zięba, kwiczoł, 
kszyk, bocian biały. Na terenie gminy w lasach Zbiersku Kolonii występuje stanowisko 
bociana czarnego proponowane do objęcia ochroną. Na terenie gminy brak jest ostoi ptaków o 
znaczeniu regionalnym czy też krajowym. 
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2.1.2.9 Hałas 
 
Wśród wielu źródeł hałasu zanieczyszczających środowisko, do najbardziej uciążliwych i 
najbardziej powszechnych należy hałas komunikacyjny: 
- drogowy, 
- kolejowy, związany z kolejką wąskotorową, 
- przemysłowy. 
 
Na terenie gminy głównym źródłem hałasu jest komunikacja samochodowa, głównie przy 
drodze krajowej nr 25 Oleśnica – Kalisz – Konin – Bydgoszcz. Linia kolejowa wąskotorowa 
Opatówek – Turek (dawniej również Kalisz – Turek), odgrywa obecnie mniejsze znaczenie 
jako źródło hałasu z tej racji, że jej ranga bardzo zmalała na przestrzeni ostatnich lat. Do 
niedawna (tj. przed załamaniem się przemysłu cukrowniczego na terenie gminy) 
funkcjonowała ona – jako ważny środek transportu - w okresie kampanii cukrowniczej. 
Ostatnio funkcjonuje incydentalnie, głównie w ramach przewozów turystycznych.  
 
2.1.2.10 Promieniowanie niejonizujące 

 
Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadziła regulacje dotyczące 
pól elektromagnetycznych (PEM), które definiowane są łącznie jako pola elektryczne, 
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz (zakres 
promieniowania niejonizującego). Rozkład pól elektrycznych i magnetycznych 
występujących w sąsiedztwie linii energetycznych jest zależny od napięcia znamionowego 
prądu, jaki płynie przez te linie oraz od samej konstrukcji linii wysokiego napięcia. Pola 
elektromagnetyczne towarzyszą zazwyczaj każdej linii i stacji o dużych wartościach.  
 
Na terenie gminy Stawiszyn z południa na północ przebiega linia elektroenergetyczna 
wysokiego napięcia 110 kV. Liczne są także linie 15 kV średniego napięcia, które są źródłem 
promieniowania elektromagnetycznego. Przyjmuje się, iż wzdłuż linii 110 KV, w pasie 
technologicznym o szerokości 15m na stronę od skrajnego przewodu, obowiązuje zakaz 
zabudowy dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zaś dla linii 15 KV szerokość 
tego pasa wynosi 5 m na stronę, od skrajnego przewodu linii. 
 
Na terenie gminy znajdują się również stacje telefonii komórkowej. Z uwagi na rodzaj 
obiektów, na których są one montowane (wieże telefonii komórkowej) promieniowania 
wytworzone w wyniku działania stacji – w większości przypadków – występują w miejscach 
niedostępnych dla ludzi. 
 
2.1.3 Powiązania historyczne  
 
Uwarunkowania historyczne są często ważnym czynnikiem gospodarczego i społecznego 
rozwoju każdego terytorium. Ważnym zatem jest, aby poznać sytuację polityczną danego 
terytorium w rozbiciu na poszczególne okresy historyczne i status tych obszarów jak również 
sytuację gospodarczą, której najjaskrawszym przejawem jest lokacja miast. 
 
Ziemia kaliska, w skład której w większości dziejów wchodziły tereny gminy Stawiszyn 
prawie zawsze w historii Polski miała szczęście znaleźć się, niezależnie od zmian granic 
kraju, na terytorium państwa polskiego. 
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Granice pomiędzy poszczególnymi jednostkami politycznymi w pierwszych latach 
powstawania państwa polskiego, w czasach pierwszych Piastów, jak również za panowania 
późniejszych dynastii, rzadko kiedy były szczegółowo udokumentowane. Stanowiły pewną 
strefę graniczną (za wyjątkiem granic na rzekach i grzbietach górskich), przeważnie pokrytą 
lasami. Najczęściej więc, mówiąc o granicach mówimy o umownych liniach granicznych, 
wykształconych w późniejszych okresach.  
 
Za czasów piastowskich, począwszy od Mieszka I (990 rok), jak i około 50 lat później za 
panowania Kazimierza I Odnowiciela, kiedy to odeszły od Polski: Mazowsze, Pomorze i 
Śląsk teren obecnej gminy Stawiszyn (ziemia kaliska) znajdował się w granicach państwa 
polskiego. 
 
Po śmierci Bolesława Krzywoustego (1138 rok), w wyniku rozbicia dzielnicowego, teren 
gminy Stawiszyn znalazł się w granicach tej części Wielkopolski, która weszła w skład 
dzielnicy pryncypalnej. Obok Kalisza i Gniezna należała do niej dzielnica krakowska, ziemie 
sieradzka i łęczycka oraz część Kujaw. Zarządzał tą dzielnicą najstarszy syn Bolesława 
Krzywoustego – Władysław – książę zwierzchni. Pozostałą częścią Wielkopolski z 
Poznaniem zarządzał drugi z kolei syn Bolesława Krzywoustego - Mieszko. 
W tym też okresie - rozbicia dzielnicowego - Stawiszyn uzyskał prawa miejskie. 
 
Również za czasów Władysława Łokietka (1320 rok) ziemia kaliska była częścią państwa 
polskiego. Stanowiła ona część Królestwa Polskiego. W tym okresie prawa miejska posiadały 
już takie miasta jak Kalisz, Pleszew, Stawiszyn, Koźmin, Jarocin, Ostrzeszów, Ołobok (który 
utracił je również w tamtym okresie) czy położone na wschód Sieradz i Warta. 
 
Jednym z okresów świetności monarchii piastowskiej jest panowanie Kazimierza 
Wielkiego. W tym czasie ustala się nazwa państwa: Korona Królestwa Polskiego oraz podział 
wewnętrzny państwa na ziemie, zwane później województwami. Stawiszyn wszedł w skład 
województwa kaliskiego, które w tamtym okresie rozciągało się od Ołoboku i Brzezin na 
południu, poprzez Pyzdry, Gniezno aż do Nakła, Sępólna i Kamienia na północy. Istotnym 
również jest proces urbanizacji kraju. W tym okresie bardzo dużo miejscowości otrzymało 
prawa miejskie w tym prawa miejskie w okolicach Kalisza otrzymał Opatówek i Koźminek, 
Mikstat i Turek, później Staw. 
 
Piętnasty wiek przyniósł prawa miejskie kolejnym sąsiadom Stawiszyna. Najbliżej położone 
to Iwanowice, Ostrów i Raszków, Grabów, Dobrzyca. 
 
Sprawną organizacją administracji państwa charakteryzuje się wiek XVI, 
a szczególnie okres panowania Stefana Batorego. Jest to okres rozkwitu politycznego i 
gospodarczego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest to również znaczny rozwój miast 
Rzeczypospolitej. W okolicach Kalisza i Stawiszyna prawa miejskie otrzymały: Korab, 
Sobótka, Strzyżew. Stawiszyn podobnie jak za Kazimierza Wielkiego znajdował się w tym 
okresie w wielkim województwie kaliskim Korony Królestwa Polskiego. 
 
Siedemnasty wiek przyniósł prawa miejskie jeszcze jednemu dość blisko położonemu 
miastu, tj. Błaszkom.  
 
Schyłek wieku XVIII przyniósł Polsce rozbiory. Okres poprzedzający ten czas jest okresem 
silnego rozwoju istniejących miast. Ale jest to jednocześnie schyłek pewnej epoki 
historyczno-politycznej rozwoju kraju. Pierwszy rozbiór Polski (1770 i 1772 rok) dla 
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Stawiszyna nie miał istotnego znaczenia. Jedynie część północna dawnego wielkiego 
województwa kaliskiego znalazła się pod panowaniem Prus. Powierzchnia województwa 
kaliskiego zmniejszyła się o połowę między innymi na skutek usamodzielnienia się Gniezna 
jako stolicy województwa. Konstytucja uchwalona w dniu 3 maja 1791 roku likwidowała 
podział państwa na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie oraz wprowadzała jednolity system 
zarządzania całą Rzecząpospolitą. Niestety następne dwa rozbiory Polski całkowicie odebrały 
jej suwerenność. W wyniku drugiego rozbioru Polski (1793 rok) ziemia kaliska ze 
Stawiszynem znalazła się pod panowaniem Prus. Trzeci rozbiór Polski całkowicie zniósł z 
mapy Europy nasz kraj. 
 
Wiek XIX zapisał się w historii Stawiszyna utratą praw miejskich. Podobny los spotkał 
również miejscowości położone w pobliżu Stawiszyna, tj. Koźminek, Opatówek, Staw i 
Iwanowice. W wyniku powstania Księstwa Warszawskiego (1807 rok) Kalisz ze 
Stawiszynem znalazły się w jego granicach. Kalisz został stolicą departamentu. 
Decyzją Kongresu Wiedeńskiego (1815 rok) ziemie polskie znalazły się we władaniu trzech 
ościennych państw. Stawiszyn dostał się pod panowanie Rosji (w guberni kaliskiej), która z 
rdzennych ziem polskich utworzyła monarchię konstytucyjną - Królestwo Polskie, na zawsze 
połączone z Rosją. Zastępcą króla, zwanym namiestnikiem, został generał Józef Zajączek 
(ściśle związany z sąsiednim Opatówkiem).  
 
Po odzyskaniu niepodległości pełne ujednolicenie całej administracji nastąpiło dopiero po 
1933 roku. Charakterystyczne dla tego podziału jest zachowanie dawnych granic państw 
zaborczych, stąd Stawiszyn stał się częścią Powiatu Kaliskiego w Województwie Łódzkim. 
Ten stan rzeczy zmienił się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to Stawiszyn 
administracyjnie wrócił do Wielkopolski stając się częścią Województwa Poznańskiego  
(w Powiecie Kaliskim). Taki stan rzeczy funkcjonował również po drugiej wojnie światowej.  
 
Do 1975 roku funkcjonował trójstopniowy podział administracyjny: województwa, powiaty, 
gromady (po 1970 roku - gminy). W tym czasie Stawiszyn pełnił rolę gromady, a następnie 
gminy.  
 
Reforma administracyjna kraju z 1975 roku wprowadzając dwustopniowy podział 
państwa, tj. na województwa i gminy, usytuowała omawiany teren w Województwie 
Kaliskim, jednocześnie lokując w Stawiszynie siedzibę gminy.  
Rozpoczynając przebudowę struktur władzy państwowej utworzono w 1990 roku pośredni 
szczebel pomiędzy gminą a województwem – rejony (rządowe). Stawiszyn znalazł się w 
granicach rejonu kaliskiego. 
 
Od 1 stycznia 1999 roku, podobnie jak przed 1975 rokiem, Stawiszyn stał się częścią 
Powiatu Kaliskiego, tym razem w Województwie Wielkopolskim. 
 
Powyższą analizę historyczną należy uzupełnić o bardzo ważną rzecz dla zrozumienia 
rozwoju omawianego obszaru. Są to historyczne powiązania komunikacyjne. Otóż należy 
podkreślić, iż już za panowania Piastów przez Stawiszyn przebiegał ważny szlak handlowy z 
południa na północ, tj. z południa Europy nad Bałtyk. Ten element do dziś stanowi okno na 
świat dla obszaru tej gminy. 
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W tym miejscu wspomnieć należy o dawnym (mającym swe początki w pierwszej połowie 
XIII wieku) szlaku handlowym z Kalisza, przez Konin do Torunia i dalej na północ, 
pełniącym istotną rolę w tej części Wielkopolski do XVII w., czyli do czasu zainicjowania 
kontaktów z rozwijającą się Warszawą.  
 
W wieku XX nieporównywalnie zmieniła się skala ruchu, jak i środki lokomocji. Rozwój 
motoryzacji wymusił zmiany parametrów technicznych dróg dostosowanych do przenoszenia 
większych obciążeń i pozwalających na podwyższenie prędkości podróży. Polepszenie 
dostępności czasowej miało daleko idące konsekwencje między innymi w zmianie systemu 
osadniczego. Lokowane przed wiekami ośrodki miejskie były oddalone od najbliższego 
sąsiada o ok. 25 km, co równało się średniemu dystansowi, jaki można było swobodnie 
przebyć w ciągu jednego dnia. Możliwość pokonywania większego dystansu spowodowała 
upadek małych ośrodków, które utraciły funkcje obsługi komunikacji, co miało miejsce w 
przypadku Stawiszyna, czy sąsiedniego Koźminka i Opatówka (pomijając polityczne powody 
tego procesu). 
 
2.1.4 Powiązania społeczne 
 
Stosunkowo niedaleki (biorąc pod uwagę dostępność czasową) dystans od tak dużej 
aglomeracji miejskiej, jaką jest Kalisz pozytywnie wpływa na sferę społeczną miasta i gminy. 
Kalisz zaspakaja wszystkie najważniejsze potrzeby mieszkańców gminy, których nie są oni w 
stanie zaspokoić na swym terenie. Najważniejszą z nich obok rozrywki, szkolnictwa, ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa, jest praca. Kalisz to miejsce pracy wielu setek mieszkańców gminy. 
Ma to istotny wpływ na stan zatrudnienia i zmniejszenie stanu bezrobocia na terenie gminy.  
 
2.1.5 Powiązania gospodarcze 
 
Gmina Stawiszyn jest typowo rolniczą gminą, o dość silnie rozwiniętych działach specjalnych 
rolnictwa, w tym przede wszystkim ogrodnictwa i sadownictwa. Stąd sąsiedztwo dużego 100-
tysięcznego miasta, jakim jest Kalisz, stanowi dla gminy bardzo korzystne położenie. Kalisz 
to bardzo dobry rynek zbytu dla płodów wyprodukowanych na terenie gminy. To duży 
ośrodek przemysłu spożywczego. Dużym udogodnieniem dla rozwoju tej współpracy jest 
powstała w Kaliszu w 1990 roku „Giełda Kaliska”.  
Silne związki z Kaliszem zacieśniają się jeszcze bardziej na skutek działań inwestorów, 
którzy swe siedziby lokują na terenie obu jednostek administracyjnych.  
 
2.1.6 Powiązania komunikacyjne 
 
Na terenie gminy i miasta Stawiszyn możemy mówić o dwóch rodzajach powiązań 
komunikacyjnych, tj. o powiązaniach drogowych i powiązaniach kolejowych. Nie występują 
tutaj dwie pozostałe możliwości komunikacyjne, a mianowicie nie występują tutaj powiązania 
drogą wodną, z uwagi na brak rzek, którymi mogłyby się one odbywać i nie występują tutaj 
powiązania drogą powietrzną, z uwagi na brak na terenie gminy i miasta Stawiszyn lotniska 
czy też lądowiska. 
 
2.1.6.1 Drogownictwo 
 
Stawiszyn ma bardzo dobre powiązanie komunikacyjne z pozostałymi regionami Polski. 
Główną osią komunikacji drogowej służącej realizacji celów ponadgminnych jest 
przebiegająca przez teren gminy w układzie południkowym droga krajowa nr 25 relacji 
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Bydgoszcz-Oleśnica. Wprowadza ona gminę w układ dróg o znaczeniu krajowym. Jest to 
szlak, który ciągnąc się przez teren gminy z południa na północ, stanowi połączenie gminy, 
poprzez Konin ze stolicą Wielkopolski – Poznaniem i stolicą kraju – Warszawą jak również 
północnymi dzielnicami kraju, poprzez Kalisz – z Wrocławiem, Katowicami czy Łodzią. 
 
Na terenie gminy i miasta Stawiszyn droga krajowa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie 
dziewięciu jednostek osadniczych. Dwie z nich to ważne ośrodki urbanistyczne gminy,  
a mianowicie Zbiersk oraz główny ośrodek administracyjny gminy, tj. miasto Stawiszyn. Po 
wybudowaniu obwodnicy Stawiszyna, droga krajowa omija jego śródmieście od wschodu w 
odległości zaledwie ca 350 m.  
 
Na długości ca 13 km, w granicach gminy i miasta Stawiszyn, droga nr 25 posiada 7 
skrzyżowań ze szlakami rangi powiatowej zlokalizowanymi w Zbiersku Cukrowni i Zbiersku 
(3), Starym Kiączynie, Wyrowie, Piątku Małym i Piątku Małym-Kolonii, których wzajemne 
rozmieszczenie względem siebie waha się w granicach od ca 0,14 km do ca 3,9 km. 
 
W 1995r. przejeżdżało nią ok. 4 tys. pojazdów na dobę, co oznaczało 160% wielkości 
odnotowanej w 1990r. (punkt w Nowym Kiączynie). W tej strukturze dominowały 
samochody osobowe (68%), nad pojazdami ciężarowymi (19%), a największe przepływy 
wystąpiły w dni robocze z wyraźnym osłabieniem ruchu w soboty i niedziele. Mimo, że 
natężenie przejazdów należało do najmniejszych wśród obecnych dróg rangi krajowej w 
regionie kaliskim, tutaj właśnie nastąpił dynamiczny przyrost natężenia ruchu. Natężenie 
ruchu na drodze krajowej nr 25 w 2005 roku, wg badań GDDKiA w Poznaniu, na odcinku 
Rychwał - Stawiszyn wynosiło 5540 pojazdów na dobę, natomiast na odcinku Kalisz - 
Stawiszyn wynosiło 6693 pojazdów na dobę. Nie są to wartości wysokie, niemniej jednak jest 
to – w skali gminy – najbardziej obciążony układ drogowy. 
 
Przebiegająca przez teren gminy Stawiszyn droga krajowa nr 25 ma duże znaczenie dla 
regionu kaliskiego z uwagi na to, że ten korytarz komunikacyjny stanowi najkrótsze 
połączenie miasta Kalisza z autostradą A-2 Warszawa-Poznań-Berlin.  
  
Przez teren gminy i miasta Stawiszyn nie przebiega żadna droga wojewódzka, stąd następne 
w kolejności - co do hierarchii ustalonej ustawą o drogach publicznych - są drogi powiatowe. 
Łączą one teren gminy ze wszystkimi gminami ościennymi. 
 
Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe: 
 
 Nr 3247 - relacji Grodziec (gm. Grodziec) – Zbiersk, 

na odcinku od węzła sieciowego 018 na granicy powiatu do węzła sieciowego nr 005  
w Zbiersku, 

 Nr 4342 - relacji Janków - Blizanów (gm. Blizanów) – Długa Wieś Druga – Stawiszyn,  
na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego nr 006 w Stawiszynie, 

 Nr 4581 - relacji Zbiersk – Dzierzbin (gm. Mycielin),  
na odcinku od węzła sieciowego 003 w Zbiersku do węzła sieciowego nr 013 na granicy 
gminy, 

 Nr 4582 - relacji Zbiersk Cukrownia - Zbiersk Kolonia,  
na odcinku od węzła sieciowego 010 w Zbiersku Cukrowni do węzła sieciowego nr 013 
na granicy gminy, 

 Nr 4584 – relacji Przyranie (gm. Mycielin) – Zbiersk, 
na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego 004 w Zbiersku, 
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 Nr 4585 - relacji Stawiszyn - Stary Kiączyn – Przyranie – Mycielin (gm. Mycielin), 
na odcinku od węzła sieciowego 001 w Stawiszynie do granicy gminy, 

 Nr 4586 - relacji Florentyna – Żelazków – Goliszew (gm. Żelazków) – Petryki - Zbiersk 
Cukrownia – Zbiersk,  
na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego nr 005 w Zbiersku, 

 Nr 4587 - relacji Goliszew (gm. Żelazków) – Złotniki Małe – Stawiszyn, 
na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego nr 006 w Stawiszynie, 

 Nr 4590 - relacji Kalisz – Stary Borków - Tykadłów (gm. Żelazków) - Złotniki Małe 
Kolonia, 
na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego 008 w Złotnikach Małych Kolonii, 

 Nr 4591 - relacji Piątek Mały Kolonia – Góry Zborowskie (gm. Żelazków),  
na odcinku od węzła sieciowego 009 w Piątku Małym Kolonii do granicy gminy, 

 Nr 4597 - relacji Brudzew - Jarantów (gm. Blizanów) – Długa Wieś Druga,  
na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego 002 w Długiej Wsi Drugiej, 

 Nr 4598 - relacji Blizanów (gm. Blizanów) – Piątek Mały,  
na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego 008 w Piątku Małym. 

 
Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy Stawiszyn wynosi ca 37 km, w tym  
ca 4 km tych dróg nie posiada jeszcze nawierzchni utwardzonej. 
 
Najbardziej znaczące skrzyżowania tej kategorii dróg znajdują się na terenie zespołu 
osadniczego Zbiersk Cukrownia – Zbiersk - Zbiersk-Kolonia, Petryki oraz Stawiszyn. 
Faktycznie – biorąc pod uwagę nie granice danej miejscowości, a położenie zwartej 
zabudowy tej miejscowości - niewiele wsi nie posiada bezpośredniej dostępności do dróg 
powiatowych, opierając się jedynie na drogach gminnych. Do nich należą Pólko-Ostrówek i 
Długa Wieś Trzecia.  
 
Drogi rangi powiatowej, jakkolwiek nie prowadzą w większości przypadków do 
najważniejszego i największego sąsiada Stawiszyna, jakim jest Kalisz – siedziba władz 
powiatu kaliskiego ziemskiego, to służą jednak dogodnej komunikacji z gminami ościennymi, 
tj.: Blizanowem (3 drogi), Żelazkowem (4 drogi), Mycielinem (3 drogi), Grodźcem (1 droga). 
Istniejący układ dróg powiatowych zapewnia właściwe możliwości komunikacyjne w 
układzie powiatu. 
 
2.1.6.2 Kolej 
 
Przez tereny gminy przebiega, funkcjonująca na terenie gminy od 1914r., linia kolei 
wąskotorowych Opatówek - Turek. Łączy ona teren gminy Stawiszyn z Opatówkiem na 
południu i gminą Mycielin czy Turek na północnym-wschodzie. W przeszłości miała ona 
również połączenie z Kaliszem, jednak odcinek z Kalisza przez Niedźwiady i Kokanin został 
zdemontowany. Obecnie znaczenie w transporcie towarowym, przebiegającego przez gminę 
odcinka linii wąskotorowej Opatówek - Żelazków - Zbiersk – Turek, jest marginalne. Do 
niedawna jednak stanowiła ona ważne połączenie w przewozach buraka cukrowego i 
ziemniaka. Załamanie się polskiego rolnictwa spowodowane nadprodukcją żywności oraz jej 
importem zza granicy znacznie osłabiło jej znaczenie. Transport kolejowy linią wąskotorową 
(z przystankami w Zbiersku Cukrowni i Petrykach) funkcjonuje obecnie marginalnie. 
Incydentalnie kolej ta wykorzystywana jest jako atrakcja turystyczna. Administratorem 
(użytkownikiem) kolei wąskotorowej jest obecnie Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów 
Lokalnych w Kaliszu, które otrzymało w użytkowanie tę linię kolejową na mocy decyzji 
władz powiatowych. 
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2.1.7 Powiązania w zakresie transportu 

 
2.1.7.1 Transport osobowy 
 
Z uwagi na duże przewozy osób zamieszkałych na terenie gminy do pracy na terenie Kalisza 
dość dobrze rozwinięty jest transport autobusowy. 
 
System komunikacji zbiorowej na terenie gminy i miasta Stawiszyn funkcjonuje w oparciu o 
usługi świadczone przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółkę z o.o. oraz dawne 
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, a obecnie – po przekształceniu -
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółkę z o.o. Obie te firmy mają 
swą siedzibę na terenie miasta Kalisza. W ostatnich latach te dwa duże przedsiębiorstwa 
konkurują z niewielkimi firmami transportowymi, które oferują swe usługi na zasadach 
wolnorynkowych. 
 
Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. utrzymuje linię pozwalającą na bezpośrednie 
połączenie z siedzibą powiatu - Kaliszem poprzez drogę krajową nr 25. Na trasie przejazdu 
liczącej w granicach gminy ok. 10 km zlokalizowane są przystanki z kierunku Kalisza we 
wszystkich miejscowościach, przez które przejeżdżają autobusy przewoźnika. 
 
Nieco bardziej rozbudowaną sieć połączeń posiada Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej mimo tego, że główny ciężar przewozu pasażerskiego kieruje się, tak jak w 
przypadku konkurencyjnej firmy, na drogę krajową nr 25. Podstawowe znaczenie odgrywają 
połączenia lokalne Kalisz - Kokanin (gm. Żelazków) - Stawiszyn oraz tranzytowe m.in. 
Kalisz - Konin z przystankami zlokalizowanymi w ciągu drogi krajowej. Uzupełnieniem są 
linie obsługujące poszczególne miejscowości gminy Stawiszyn, na trasie przejazdu do gmin 
ościennych, położonych dalej od Kalisza.  
 
Istotne znaczenie posiadają połączenia uruchamiane na czas roku szkolnego, co ma 
odzwierciedlenie w ofercie przewoźników.  
 
Sposób dotychczasowego funkcjonowania komunikacji autobusowej należy uznać za 
wystarczający mimo braku komunikacji kolejowej. Liczba ludności we wsiach, gdzie nie 
zlokalizowano punktów przystankowych i gdzie dostępność do nich jest utrudniona (powyżej 
2 km) stanowi niewielki procent.  
 
Lokalizacja miasta i gminy Stawiszyn w sąsiedztwie Kalisza z dostępnością czasową do jego 
centrum wynoszącą ok. 30 min. pozwala na sprawne przemieszczanie się w sposób pośredni 
(przez Kalisz) na duże odległości (w skali województwa i kraju, a także w ruchu 
międzynarodowym). 
 
Istniejący – zasadniczy - układ drogowy cechuje się dobrymi warunkami użytkowymi. 
Zagrożenia dla użytkowników dróg stwarza zewnętrzny ruch tranzytowy na drodze krajowej 
Oleśnica - Bydgoszcz. Zagrożenia te wzrastają i nadal będą wzrastać wraz z prognozowanym 
wzrostem natężenia ruchu prowadzonego tą drogą. 
 
Przemieszczanie się w relacjach północ – południe (z pominięciem drogi krajowej nr 25) jest 
limitowane zróżnicowanymi (w większości przeciętnymi) walorami użytkowymi dróg 
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sklasyfikowanych jako gminne. W tej sytuacji warunkiem bezpieczniejszego rozłożenia ruchu 
jest zmodernizowanie niektórych dróg powiatowych i gminnych. 
 
2.1.7.2 Transport towarowy 
 
Z uwagi na przebieg przez gminę drogi krajowej nr 25, przez teren gminy odbywa się 
znaczny transport towarowy tym ciągiem komunikacyjnym. Nasiliło się to po znacznym 
zmniejszeniu rangi przewozów kolejowych na rzecz przewozów samochodowych o dużych 
tonażach ładunku. W zdecydowanej większości jest to ruch tranzytowy.  
 
Do niedawna można było mówić o znaczącym transporcie towarowym buraka cukrowego 
istniejącym szlakiem kolejki wąskotorowej. Odbywał się on m.in. z terenu gmin ościennych 
do cukrowni Zbiersk na terenie gminy Stawiszyn. Był to ruch docelowy. Jednak obecnie, po 
zmianach zachodzących na skutek wprowadzenia gospodarki rynkowej, znaczenie 
wybudowanej w latach ubiegłych kolei wąskotorowej i odbywającego się nią transportu 
znacznie zmalało. 
 
Dość duże znaczenie odgrywa również transport towarów sypkich, takich jak: nawozy 
sztuczne, miał i węgiel, pasze i nawozy do produkcji rolnej i ogrodniczej, jak również 
transport materiałów budowlanych. Jest to transport zarówno tranzytowy i jak i docelowy. 
Należy również wspomnieć o transporcie odbywającym się do istniejących na terenie gminy 
zakładów przemysłowych. Jest on stosunkowo niewielki, niemniej jednak istotny dla tych 
przedsiębiorstw. 
 
2.1.8 Powiązania w zakresie gospodarki przestrzennej 
 

Analizując powiązania przestrzenne nie zaobserwowano tendencji do rozwoju przestrzennego 
gminy (rozwoju zabudowy) w zbiegu z zabudową rozlokowaną na terytorium sąsiednich 
jednostek administracyjnych. Strefy graniczne to przede wszystkim tereny upraw polowych i 
lasów. O powiązaniach przestrzennych można mówić zatem w odniesieniu do sfery 
środowiskowej, w której dominującą rolę odgrywają duże kompleksy leśne, położone w 
części północnej i wschodniej gminy, rozciągające się na terytorium kilku jednostek 
administracyjnych. Drugą grupę stanowić będą tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
które nie są delimitowane przez granice administracyjne gmin. Kolejnym elementem 
struktury przestrzennej, który należy wymienić w ramach prowadzonej analizy powiązań 
zewnętrznych, są wody płynące. Ostatnią grupę stanowią obiekty liniowe drogownictwa 
(drogi) i infrastruktury technicznej (sieci infrastruktury technicznej). 
 
2.1.9 Powiązania w zakresie infrastruktury technicznej 
 
Energetyka 

Centralnie przez teren gminy przebiega napowietrzna linia energetyczna przesyłowa o 
napięciu 110 kV Kalisz Północ – Konin Południe. Linia ta wchodzi w skład systemu 
energetycznego kraju. Łączna długość tej linii na terenie gminy Stawiszyn wynosi 12,723 km. 
Linia ta ma odczep, który zasila Główny Punkt Zasilania (GPZ) o nazwie Stawiszyn. Główny 
Punkt Zasilania (stacja elektroenergetyczna 110/15kV) położony jest na terenie wsi Wyrów 
nieopodal granic miasta Stawiszyna. Na terenie tej stacji mają swój początek magistrale SN 
15 kV, rozprowadzające energię elektryczną do poszczególnych miejscowości gminy, a co za 
tym idzie zasilające w energię elektryczną odbiorców energii. Teren gminy Stawiszyn jest 
również zasilany z Głównych Punktów Zasilania położonych poza granicami gminy, tj. z 
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GPZ Kalisz Północ położonego na terenie miasta Kalisza oraz z GPZ Ceków położonego na 
terenie gminy Ceków Kolonia. Wszystkie trzy wymienione GPZ-ty pracują w sieci krajowej 
linii energetycznych 110kV z rezerwowanym zasilaniem. 
 
Łączność 

Przez teren gminy przebiegają linie światłowodowe o znaczeniu ponadlokalnym. Na terenie 
gminy znajdują się również stacje telefonii komórkowej. Zapewniają one połączenia w 
układach lokalnych i ponadlokalnych. Nowe technologie rozwijające się w ostatnich latach w 
bardzo szybkim tempie spowodowały, iż dzisiaj dużą rolę odgrywa łączność bezprzewodowa. 
Obserwacje w tym zakresie dają podstawy do stwierdzenia, iż będzie ona rozwijać się nadal i 
w perspektywie będzie odgrywać główną rolę w zakresie zaspakajania tego rodzaju potrzeb 
człowieka. 
 
Gazociągi 

Na terenie gminy aktualnie nie ma technicznych możliwości użytkowania gazu sieciowego. 
Wg Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przyjętego 
uchwałą nr XLII/62/2001 z dnia 26 listopada 2001 roku, przez teren gminy planowany jest 
przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia ø 100. 
 
2.1.10 Powiązania gminy z regionem – podsumowanie 

 
Najbardziej zauważalne związki Stawiszyna w regionie wynikają z przebiegu drogi krajowej 
nr 25, która – można powiedzieć – jest oknem na świat dla tej jednostki administracyjnej. 
Zapewnia ona najważniejsze powiązania gminy z regionem.  
Za istotne – mimo znacznej odległości – należy uznać powiązania z Kaliszem, stolicą Powiatu 
Kaliskiego, który jest głównym ośrodkiem obsługującym mieszkańców gminy w zakresie 
usług ponadpodstawowych.  
Istotne są również powiązania środowiskowe, w szczególności, co do układu dużych 
kompleksów leśnych. Powiązania te jednak – jak wynika z analiz dokonanych na potrzeby 
niniejszego opracowania i innych dokumentów traktujących o funkcjonowaniu miasta i gminy 
Stawiszyn – nie wpłynęły w istotny sposób na rozwój tej jednostki administracyjnej, na 
przestrzeni ostatnich lat. 
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3. DZIAŁ TRZECI - UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA I GMINY  
 
3.1 Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania  

      i uzbrojenia terenu 

 

Analizę przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu należy rozpocząć od 
omówienia podstawowej kwestii jaką jest budowa gminy Stawiszyn z punktu widzenia stref 
zurbanizowanych czyli ośrodków osadniczych. Stąd też ten rozdział rozpoczęto od 
omówienia osadnictwa na terenie gminy. Z uwagi na to, iż gmina Stawiszyn to gmina o 
dominującej funkcji rolniczej kolejny podrozdział poświęcono rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Na terenie gminy występują również liczne tereny usługowe i produkcyjne, 
stąd trzeci podrozdział poświęcono działalności gospodarczej. Są to trzy główne grupy 
użytkowania gruntów na terenie gminy, związane bezpośrednio z codzienną działalnością 
człowieka.  
 
Pozostałe sposoby użytkowania terenu jak lasy, rzeki, drogi i inne, omówione zostały w 
dalszych rozdziałach tematycznych. Również poziom uzbrojenia terenu został szczegółowo 
omówiony w dalszej części niniejszego tekstu, tj. w rozdziale 3.13, w którym szczegółowo 
zostały przedstawione informacje dotyczące infrastruktury technicznej. 
 

3.1.1 Osadnictwo 
 
Powierzchnia gminy obejmuje 78,3 km2. W skład gminy Stawiszyn - administracyjnie – 
wchodzi miasto Stawiszyn i czternaście sołectw. Siedzibą władz jest miasto Stawiszyn. 
Należy ono do najmniejszych miast w kraju, bowiem rozlokowane jest na niespełna 1km2. 
 
Wg stanu na dzień 31.12.2006r. gminę Stawiszyn zamieszkiwało - 7275 mieszkańców, ze 
średnią gęstością zaludnienia 93,3 osób/km2. Liczba ludności miasta i gminy Stawiszyn – co 
jest oczywiste - stale się zmienia. Zmiany te nie są jednak duże. Wg stanu na dzień 
31.12.2007r. wynosiła ona 7251 osób, natomiast wg stanu na dzień 30.06.2008r. liczba 
ludności miasta i gminy kształtowała się na poziomie 7282 osób. 
 
Miasto Stawiszyn wg stanu na dzień 31.12.2006r. zamieszkiwało 1.582 osoby. I tutaj 
obserwuje się tylko niewielkie zmiany w liczbie ludności na przestrzeni poszczególnych lat. 
 
W mieście – na dzień 31.12.2007r. - mieszkało 1570 osób, natomiast wg stanu na dzień 
30.06.2008r. - 1588 osób.  
 
Tym samym na wsi – na dzień 31.12.2007r. - mieszkało 5681 osób, natomiast wg stanu na 
dzień 30.06.2008r. - 5730 osób. 
 
Rozciągłość gminy z zachodu na wschód wynosi ca 10,4 km, a z południa na północ ca 13,2 
km. Środek geometryczny gminy znajduje się we wsi Petryki.  
 
W skład Gminy Stawiszyn wchodzą - poza miastem Stawiszyn - następujące wsie sołeckie: 
 

1. Długa Wieś Pierwsza, 

2. Długa Wieś Druga, 

3. Długa Wieś Trzecia, 

4. Piątek Mały, 
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5. Piątek Mały Kolonia, 

6. Piątek Wielki, 

7. Zbiersk Kolonia, 

8. Zbiersk,  

9. Zbiersk Cukrownia, 

10. Nowy Kiączyn, 

11. Wyrów, 

12. Pólko – Ostrówek, 

13. Werginki, 

14. Petryki. 
 
Granice poszczególnych sołectw jak i siedziby zostały oznaczone i wyróżnione na rysunkach 
Studium. 
 
Oprócz wsi sołeckich w strukturze osadniczej wyróżnić można trzy przysiółki, tj. Stary 

Kiączyn, Łyczyn oraz Złotniki Małe Kolonię. 
 
Z pośród wyżej wymienionych wsi sołeckich i przysiółków wyróżnia się zdecydowanie 
miejscowość Zbiersk Cukrownia, która jest większa, zarówno powierzchniowo jak i pod 
względem ludnościowym od stolicy gminy – miasta Stawiszyna. Wg danych na dzień 
30.06.2008r. w Zbiersku Cukrowni zamieszkiwało 1837 osób, natomiast w Stawiszynie o 
około 250 mniej, tj. 1588 osób. 
 

Pozostałe osady należą do jednostek średniej wielkości, np. Zbiersk (724 osoby), Petryki (551 
osoby), Zbiersk Kolonia (402 osoby), Piątek Wielki (347 osoby) i Długa Wieś Druga (333 
osoby), Piątek Mały (232 osoby) choć nie brak i mniejszych jak Werginki (171 osób), Piątek 
Mały Kolonia (171 osoby), Długa Wieś Trzecia (138 osoby), Wyrów (118 osoby), Długa 
Wieś Pierwsza (109 osoby), Łyczyn (86 osoby), Pólko (84 osoby), Ostrówek (54 osoby), 
liczące mniej niż dwieście osób.  
 

Jak wynika z powyższego w strukturze wielkościowej dominują zdecydowanie dwa ośrodki: 
Zbiersk Cukrownia i Stawiszyn skupiając blisko połowę ogólnego zaludnienia. Mimo, że 
Stawiszyn pełni rolę głównej jednostki usługowej, jego znaczenie maleje nie tylko w skali 
gminy (na rzecz zespołu wsi Zbiersk) ale i powiatu na rzecz silniejszych gospodarczo 
miejscowości, jak np. Opatówka.  
 
Dalsze miejsca zajmują wsie położone w bezpośrednim sąsiedztwie Zbierska Cukrowni: 
Zbiersk i Zbiersk Kolonia, a ponadto wzmiankowane wcześniej Petryki, Piątek Wielki i 
Piątek Mały oraz Długa Wieś Druga, gdzie w każdej z nich zamieszkuje więcej niż 200 osób. 
Poniżej tej granicy znajdują się pozostałe sklasyfikowane jednostki, a udział w ogólnym 
zaludnieniu tej grupy wynosi około 20%.  
 
Ludność wiejska z liczbą 5730 mieszkańców (30.06.2008r.) stanowi zdecydowaną większość 
mieszkańców gminy. 
 
Liczba ludności poszczególnych jednostek wiejskich, szczególnie tych o niewielkim 
zaludnieniu może podlegać relatywnie dużym wahaniom, nawet w przedziałach czasowych 
odnoszących się do jednego roku. Warto jednakże odnotować, że w porównaniu do wyników 
Spisu Powszechnego z 1988r. wśród największych wsi najwyższą dynamikę wzrostu 
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osiągnęły Petryki i Długa Wieś Druga. Najbardziej wyraźne spadki dotyczyły Zbierska 
Kolonii oraz Piątku Wielkiego.  
 
Dla porównania w poniższej tabeli podano dane dotyczące liczby ludności poszczególnych 
miejscowości gminy Stawiszyn wg stanu na dzień 30.06.2008r., w układzie od największej 
miejscowości do najmniejszej, pod względem liczby ludności. Jak widać, dwie jednostki 
osadnicze zdecydowanie wybijają się na liderów, pod względem liczby mieszkańców. Jest to 
Zbierak Cukrownia i dopiero w drugiej kolejności – siedziba gminy – miasto Stawiszyn. Na 
uwagę zasługuje również to, iż aż cztery miejscowości zamieszkuje mniej niż 100 
mieszkańców.  
 

Miejscowość Liczba ludności 

  

Zbiersk Cukrownia 1837 

Stawiszyn 1588 

Zbiersk 724 

Petryki 551 

Zbiersk Kolonia 402 

Piątek Wielki 347 

Długa Wieś Druga 333 

Piątek Mały 232 

Stary Kiączyn 174 

Piątek Mały Kolonia 171 

Werginki 171 

Nowy Kiączyn 150 

Długa Wieś Trzecia 138 

Wyrów 118 

Długa Wieś Pierwsza 109 

Łyczyn 86 

Pólko 84 

Ostrówek 54 

Złotniki Małe Kolonia 49 

  
Dane: Urząd Miejski w Stawiszynie 

 
Pod względem budowy układu ruralistycznego wsie gminy Stawiszyn można podzielić 
ogólnie na skupione, o układzie kratowym (Zbiersk Cukrownia), wsie zwarte, wielopasmowe 
(Petryki, Piątek Wielki), liniowe proste (Werginki), liniowo – pasmowe (Zbiersk, Zbiersk 
Kolonia) i rozproszone (Długa Wieś Pierwsza).  
 
Średnio na wieś sołecką przypada 5,6 km2 powierzchni. Wskaźnik ten jest również mniejszy 
od średniej dla wsi sołeckich Powiatu Kaliskiego.  
 
Reasumując, gmina Stawiszyn to gmina miejsko-wiejska, z dwoma dużymi ośrodkami 
osadniczymi o funkcjach (poza podstawową jaką jest mieszkalnictwo) również 
ogólnogminnych, zaspakajających podstawowe potrzeby mieszkańców gminy. Pozostałe 
miejscowości gminy Stawiszyn to wsie o funkcjach rolniczych, z tendencją (narastającą od 
1990 roku) do lokowania tam również innych rodzajów działalności. Wsie te stanowią 
miejsce zamieszkania oraz w zdecydowanej większości przypadków miejsce pracy 
mieszkańców gminy Stawiszyn.  
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3.1.2. Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

 
Gmina Stawiszyn jest gminą rolniczą, stąd ten rodzaj użytkowania gruntów dominuje na jej 
terytorium. Potwierdza to analiza zestawienia powierzchni poszczególnych rodzajów 
użytkowania występujących na terenie gminy. Oczywiście przez użytkowanie rolnicze 
gruntów rozumie się zarówno uprawy polowe jak i tereny zajęte pod budowle i budynki 
(również mieszkalne) niezbędne dla potrzeb prowadzenia gospodarstw rolnych. 
 

Użytki rolne 

 

Z ogólnej powierzchni gminy Stawiszyn obejmującej 7.827 ha, 4.980 ha przypada na użytki 

rolne. Stanowi to blisko 64% powierzchni gminy. Dodatkowo na terenie gminy Stawiszyn 
występują duże kompleksy leśne, których powierzchnia – wraz z terenami zadrzewionymi - 
wynosi 2.487 ha (31,8% powierzchni gminy). 
 
Procentowy udział poszczególnych użytków rolnych w ogólnej powierzchni gruntów rolnych 
przedstawia się następująco: 

 grunty orne      - 88,2%, 
 łąki trwałe      - 6,4%, 
 pastwiska trwałe     - 4,3%, 
 sady        - 1,1%. 

 
Dane procentowe poszczególnych rodzajów użytków rolnych na terenie gminy Stawiszyn 
przedstawione zostały na poniższym wykresie.  
 

 
 

Wykres: Struktura użytków rolnych w gminie Stawiszyn 

 
 

W strukturze użytkowania gruntów rolnych w gminie Stawiszyn, znaczącą większość zajmują 
grunty orne. Grunty te zajmują ponad 58% powierzchni ogólnej gminy a ich największą 

Struktura użytków rolnych w gminie 

Stawiszyn

grunty orne

89%

łąki trwałe

6%

sady

1%

pastwiska 

trwałe

4%
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część, liczącą ponad 73%, stanowią grunty o największej wartości dla rolnictwa (II, III i IV 
klasy). 
 
Jak widać z powyższego łąki i pastwiska stanowiące łącznie 10,7% powierzchni wszystkich 
użytków rolnych nie odgrywają zbyt dużej roli w prowadzonej działalności rolniczej na 
terenie gminy. Są to w większości tereny położone wzdłuż rzeki Bawół z tendencją do 
zalewania ich wodami powodziowymi w okresach dużych opadów atmosferycznych i 
roztopów wiosennych. Również sady – jak widać z powyższego zestawienia - odgrywają 
marginalne znaczenie w strukturze użytkowania gruntów rolnych. 
 
Struktura gospodarstw rolnych 

 
Zdecydowana większość gruntów ornych (90%) znajduje się w strukturach indywidualnych 
gospodarstw. Na 953 indywidualnych gospodarstw i działek rolnych na terenie gminy 
Stawiszyn dominują drobne gospodarstwa (do 2 ha), co daje ponad 40% ogółu. Nieliczną 
grupę stanowią gospodarstwa duże (powyżej 15 ha) oraz z przedziału 2-3 ha. 
 
Mimo najmniejszego udziału gospodarstw większych od 20 ha zajmują one ca 18% 
powierzchni wszystkich gospodarstw, największy zaś posiadają gospodarstwa średniej 
wielkości (7-15 ha) - łącznie ca 38%. Stawiszyńskie gospodarstwa charakteryzują się dużą 
zwartością - średnio składają się na nie 3 działki (w byłym województwie kaliskim - 3,7). 
 
Uprawy 

 

Najbardziej rozpowszechnioną kulturą rolną do niedawna były ziemniaki uprawiane przez 
60% gospodarstw indywidualnych. Sytuacja ta zmieniła się w ostatnich latach z uwagi na 
politykę Unii Europejskiej. Uprawy te nie są bowiem dofinansowywane z funduszów Unii 
Europejskiej, stąd uprawy te radykalnie zmniejszyły się w całym kraju, a tym samym i na 
terenie gminy Stawiszyn. Zasadnicze znaczenie mają zboża podstawowe obsiewane obecnie 
na większości gruntów ornych, a wśród nich pszenica. Mimo znacznego rozpowszechnienia 
(obecnie wśród 20% gospodarstw indywidualnych) niewielki udział w powierzchni zasiewów 
i zbiorów posiada pszenżyto. W związku z systematycznie malejącym wykorzystaniem koni 
jako siły pociągowej niewielkie znaczenie odgrywa ponadto owies zajmujący niewiele bo ca 
1% powierzchni gruntów ornych, który uprawiany jest przede wszystkim w drobnych 
gospodarstwach, nie przekraczających 5 ha. 
 
W związku z funkcjonowaniem do niedawna zakładu cukrowniczego we wsi Zbiersk 
Cukrownia wiele gospodarstw nastawiało się na uprawę buraków cukrowych, które 
zajmowały ok. 11% powierzchni. 
 
Na terenie gminy jest ogółem 4211 ha gruntów zmeliorowanych, w tym 3825 ha gruntów 
ornych. Łączna długość rowów melioracyjnych to ok. 71 km. Sieć drenarska obejmuje grunty 
orne o pow. 3772 ha. 
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3.1.3 Działalność gospodarcza 
 
Produkcja 

 
Typowe dla miast kreowanie funkcji nierolniczych znajduje potwierdzenie także w przypadku 
Stawiszyna. Jak wskazywano wyżej, największy udział w zatrudnieniu posiadają tutaj 
pracujący w przemyśle (60%). Od kilku lat pozycja Stawiszyna maleje jednakże wobec 
szybciej rozwijającego się zaplecza wiejskiego. Likwidacji uległo kilka firm, jak np. oddział 
kaliskiej mleczarni, czy słodownia. Pozostałe jednostki należą do niewielkich, zatrudniając 
kilka bądź kilkanaście osób. 
 
Na terenach wiejskich na przestrzeni ostatnich lat rozlokowały się dwa duże w skali gminy 
zakłady: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Ziołopex” w Piątku Małym i 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vitpol” w Długiej Wsi Pierwszej.  
 
Pierwszy z nich (powstał na bazie upadającego gospodarstwa rolnego w Piątku Małym) jest 
zakładem pracy chronionej, zatrudnia dużą ilość osób i planuje dalszą rozbudowę na 
działkach w Piątku Małym i Piątku Wielkim. Swoją działalnością obejmuje produkcję oraz 
kompleksowe zaopatrzenie małej gastronomii oraz przemysłu spożywczego i przetwórstwa.  
 
Lokalizacja przedsiębiorstwa charakteryzuje się: znaczną odległością od miasta, brakiem 
możliwości dalszej rozbudowy (zabudowane działki sąsiednie) i dobrą dostępnością z układu 
dróg. Stan ten jest konsekwencją dokonanego przekształcenia filii byłego zakładu SKR 
Stawiszyn. Zagospodarowywanie terenu dla potrzeb nowej funkcji jest mocno zaawansowane. 
 
Drugi (powstał na bazie upadającego gospodarstwa rolnego w Długiej Wsi Pierwszej) jest 
również zakładem pracy chronionej, zatrudniającym znacznie ponad 100 osób w tym 
kilkadziesiąt niepełnosprawnych. Prawdopodobnie w ciągu kolejnych lat ten zakład podwoi 
zatrudnienie do kilkuset osób. Swoją działalnością obejmuje produkcję oraz kompleksowe 
zaopatrzenie masarni, zakładów przetwórstwa mięsnego i spożywczego na terenie kraju i 
poza nim. Oba zakłady należą do najbardziej dynamicznych i widocznych na rynku krajowym 
przyczyniając się w sposób pośredni do promocji gminy.  
Lokalizacja przedsiębiorstwa charakteryzuje się: dobrą dostępnością drogową, dużą 
odległością od miasta (ok. 3 km) i sąsiedztwem wyłącznie terenów rolnych. Stan ten jest 
konsekwencją dokonanego przekształcenia byłego zakładu SKR Stawiszyn. 
Zagospodarowywanie terenu dla potrzeb nowej funkcji jest mocno zaawansowane.  
 
Ważną pozycję do niedawna zajmowała cukrownia w Zbiersku Cukrowni, jeden z 
ważniejszych tego typu zakładów w regionie, stanowiąc ważny punkt zbytu płodów rolnych 
nie tylko dla mieszkańców gminy Stawiszyn. Mimo redukcji zatrudnienia znajdowało tam 
pracę w końcu lat 90-tych ponad 200 osób. 
Zakład był najstarszym zakładem w gminie i jednym z największych zakładów w regionie. 
Funkcjonował na terenie o funkcji przemysłowej położonym we wschodniej i północno-
wschodniej części wsi. Obecnie stan zagospodarowania i użytkowania terenów zakładu 
wymaga przekształceń w celu ich racjonalnego wykorzystania.  
 
Wielkopolskie Tartaki „Witar" Tartak w Zbiersku Cukrowni. 
Zakład funkcjonuje przy drodze krajowej na terenie leśnym. Lokalizacja nie stwarza 
problemów dla gospodarki przestrzennej. 
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Na terenie gminy i miasta Stawiszyn dotychczas funkcjonowały następujące mniejsze 
zakłady:  
 „Arpo” w Długiej Wsi Drugiej (przerób tłuszczy). 
 Zakład piekarniczy "Emko" w Zbiersku (produkcja całodobowa pieczywa).  

Zakład funkcjonuje na działce położonej na terenie o funkcjach składowych i 
przemysłowych. Lokalizacja charakteryzuje się: dobrą dostępnością z układu dróg, 
korzystnym położeniem w stosunku do terenów zamieszkałych.  

 Zakład piekarniczy (Iwona i Stanisław Wojciechowscy) w Zbiersku. 
 Ubojnia zwierząt i przerób mięsa (Ireneusz Dębkowski) w Zbiersku. 
 Ubojnia zwierząt i przerób mięsa (Krzysztof Wawrzyniak) w Zbiersku. 
 „Ekowikt" w Stawiszynie (tłocznia oleju). 
 Zakład produkujący elementy betonowe (Stanisław Nowicki) w Stawiszynie. 
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITPOL” w Wyrowie.  

Lokalizacja przedsiębiorstwa charakteryzuje się: korzystną odległością od miasta, dobrą 
dostępnością z układu dróg i ograniczonymi możliwościami dalszej rozbudowy 
(zabudowane działki sąsiednie, rzeka Bawół). Stan ten jest konsekwencją dokonanego 
przekształcenia pierwotnej (rolniczej) funkcji terenu. Zagospodarowywanie terenu dla 
potrzeb nowej funkcji jest mocno zaawansowane.  

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „ZIOŁOPEX” w Piątku Wielkim. 
Zakład funkcjonuje na działce, położonej w centrum wsi (ok. 1,9 km od drogi krajowej), 
na terenach zabudowy zagrodowej. Lokalizacja zakładu charakteryzuje się brakiem 
możliwości dalszej rozbudowy. Stan ten jest konsekwencją przekształcenia pierwotnej 
(rolniczej) funkcji terenu. 

 Zakład Stacji Kolei Dojazdowej PKP w Zbiersku. 
 Punkt poboru paliwa PKP Zbiersk.  
 
Strukturę wielkościową przedsiębiorstw produkcyjnych z terenu gminy i miasta Stawiszyn 
należy uznać za prawidłową. Brak jest tutaj zdecydowanego lidera, jednakże zła kondycja 
któregoś z większych zakładów może zaważyć w zdecydowanym stopniu na gospodarce 
rejonu. Dominują jednostki branży spożywczej bazujące w znaczącym stopniu w oparciu o 
miejscowe rolnictwo.  
 
Zatrudnieni w stawiszyńskich zakładach nie rekrutują się wyłącznie z miejscowego rynku 
pracy. W przypadku przedsiębiorstwa „Ziołopex” dojeżdżający spoza gminy stanowią 65%, 
nieco mniejsze wskaźniki charakteryzują „Vitpol” (43%) i cukrownię „ Zbiersk ” (18%). W 
zakładach tych udział pracujących, którzy posiadają wykształcenie podstawowe wahał się w 
granicach 20-30%, większość ukończyło szkoły zawodowe, a legitymujący się 
wykształceniem wyższym to 14% w zakładzie „Ziołopex”, co dziesiąty w „Vitpolu” i blisko 
5% ogółu pracujących w dawnej cukrowni „Zbiersk” (przed jej zamknięciem).  
 
Tereny przemysłowe zajmują niewielką powierzchnię w mieście i na wiejskich terenach. Na 
dzień 01.01.1999r. w Stawiszynie tego typu użytkowanie terenu dotyczyło 1 ha (1,01%), a na 
terenach wiejskich - 26 ha (0,33%). Największe tereny przemysłowe i składowe istnieją w 
Zbiersku Cukrowni. Są nimi tereny dawnej cukrowni „Zbiersk” (ok. 15,6 ha) i Wielkopolskie 
Tartaki „Witar” Tartak (ok. 6,3 ha). 
 
Funkcje przemysłowe dały początek rozwojowi funkcji mieszkalnych wokół tartaku w 
Zbiersku Cukrowni, która stanowi charakterystyczną enklawę wśród otoczenia leśnego. W 
innym miejscu, również w Zbiersku Cukrowni, przeplatają się one (zabytkowa Cukrownia 
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„Zbiersk”) z funkcjami mieszkaniowymi, stanowiąc zdecydowane dominanty przestrzenne. 
Najkrótszą historią posiadają zakłady wyrosłe bezpośrednio z gospodarstw rolnych, jak np. w 
Piątku Wielkim i inne mniejsze.  
 
Usługi 

 
Charakterystyka i typologia usług może obecnie dostarczać wiele trudności. Wiąże się to po 
części z niezwykle rozbudowanym wachlarzem oferty jak i miejscem świadczonych usług. 
Najbardziej istotne znaczenie posiadają usługi wyższego rzędu, grupa której elementy nie 
zostały ostatecznie i wyczerpująco zdefiniowane, występujące jednakże w ograniczonej 
liczbie i posiadające niejednokrotnie szerszy od miejscowego charakter działania. Do tego 
typu usług możemy zaliczyć usługi administracyjne, które na omawianym terenie 
reprezentowane są w Stawiszynie przez Urząd Miejski, które z racji swojego charakteru 
zamykają się w granicach gminy i miasta, podobnie jak zakres działania tutejszego 
posterunku policji. W skali gminy do omawianej grupy można dodatkowo włączyć usługi 
oświaty, zdrowia, finansowe i kultury, a w szczególności miejsca kultu religijnego. Usługi 
niższego rzędu są reprezentowane głównie przez placówki handlowe i rzemieślnicze 
świadczone w większości jednostek osadniczych. 
 
Głównym ośrodkiem realizującym potrzeby mieszkańców jest Stawiszyn, funkcje 
uzupełniające, w części północnej gminy pełni zespół wsi Zbiersk Cukrownia / Zbiersk. 
Mniejsze znaczenie odgrywa Piątek Wielki (lokalny poziom obsługi), który cechuje się 
względną niezależnością od Stawiszyna i w wąskim zakresie swoją działalnością wykracza 
poza granice wsi. Niższym stopniem rozwoju odznaczają się Petryki (poziom elementarny 
wyższego rzędu) i w dalszej kolejności jednostki poziomu elementarnego (14 wsi). Z 
głównym ośrodkiem gminy - Stawiszynem w zakresie usług administracyjnych, porządku 
publicznego, oświaty, łączności i kultury, ściśle powiązanych jest dziewięć miejscowości 
rozlokowanych w centralnej części gminy. 
 
Handel 

 
Największa koncentracja usług handlu występuje w m. Stawiszynie. Na starówce najczęstszą 
formą są lokale usługowe usytuowane w parterach budynków mieszkalnych. Na terenach 
położonych poza zwartą zabudową starówki usługi funkcjonują w oddzielnych pawilonach 
lub w lokalach wbudowanych w nowych domach mieszkalnych. 
 
Drugą pod względem rozmiarów koncentracji usług handlu jest wieś Zbiersk Cukrownia. 
Znajdują się tam usługi w zabudowie kioskowej i pawilonowej. 
 
W pozostałych wsiach funkcjonują usługi handlu typu podstawowego. Są to małe sklepy 
spożywcze, spożywczo - przemysłowe i punkty napełniania płynnym gazem butli, 
wolnostojące lub lokale w budynkach mieszkalnych.  
 
Również silną koncentrację wykazują usługi z zakresu transportu i komunikacji. Najliczniej 
występują w mieście Stawiszynie i we wsi Stary Kiączyn.  
 
Stałą sprzedaż paliw płynnych prowadzą stacje paliwowe w Starym Miączynie i Zbiersku 
Cukrowni. W ograniczonym asortymencie handlem paliwami płynnymi zajmują się placówki 
na terenach po byłych gospodarstwach SKR Stawiszyn, we wsiach: Długiej Wsi Drugiej i 
Piątku Małym. 
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Rzemiosło 

 
Usługi stolarskie występują na terenach wsi Zbiersk Cukrownia i Zbiersk. Inne usługi 
rzemieślnicze nie wykazują klarownych koncentracji, występując na całym obszarze gminy. 
W tej najliczniejszej grupie usług rzemieślniczych naprawa sprzętu radiowo - telewizyjnego i 
artykułów gospodarstwa domowego jest słabo reprezentowana. 
Najliczniej reprezentowane są usługi murarskie, instalatorstwo elektryczne, sanitarne, 
centralne ogrzewanie, malarskie i tapeciarskie. Kolejną pozycję (w kategorii ilości) zajmują 
usługi w zakresie mechaniki pojazdowej, blacharstwa i lakiernictwa. 
Usługi kowalskie istnieją na terenach miasta Stawiszyna i wsi Piątek Wielki. 
 
 
3.1.4 Wnioski 
 
Z wyżej opisanego stanu dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia 
terenu wypływają następujące uwarunkowania rozwoju gminy, które można podzielić na 
korzystne (mocne strony gminy) i niekorzystne (słabe strony gminy): 
 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

 dobrze rozwinięta sieć osadnicza, 
 istnienie zakładów pracy o znacznym potencjale wytwórczym, 
 dobre wyposażenie Stawiszyna, jak i drugiego ważnego ośrodka gminnego – Zbierska 

Cukrowni, w podstawowe usługi niepubliczne (komercyjne), w tym handlu i rzemiosła, 
 wysoka wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w południowej części gminy, 
 potencjalne, korzystne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa - duży udział gruntów 

rolnych o wysokiej przydatności dla produkcji rolniczej w areale ogółem, 
 wysoka kultura rolna na większości obszaru gminy, 
 korzystna, duża zwartość gospodarstw rolnych, 
 wystarczające zaopatrzenie w środki niezbędne do prowadzenia produkcji rolniczej, 
 występowanie ośrodków przetwórstwa rolno-spożywczego, 
 położenie w sąsiedztwie aglomeracji Kalisza, jako rynku zbytu dla producentów rolnych z 

terenu gminy Stawiszyn, 
 dość duży udział gruntów ornych w powierzchni ogólnej gminy, 
 stosunkowo duży udział osób młodych w ogólnej liczbie użytkowników gospodarstw 

indywidualnych, 
 korzystne warunki dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej: fizjograficzne, układ dróg, nie 

duża odległość do miast powiatowych: Kalisz, Konin. 
 

uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 
 
w zakresie sfery społecznej 
 spadek zapotrzebowania na pewne typy usług, 
 szczupłość miejsc pracy poza rolnictwem w całym regionie, 
 zapaść gospodarcza i brak polityki prorodzinnej, 
 brak inicjatyw w zakresie tworzenia dużych zakładów pracy o dużym potencjale 

wytwórczym, 
 nieopłacalność produkcji rolnej w małych gospodarstwach indywidualnych, 
 upadek gospodarczy, 
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 niedostateczne wykorzystanie terenów przemysłu, baz i magazynów, 
 brak – w większości - bezpośredniego dostępu terenów przemysłu, baz i magazynów do 

drogi krajowej nr 25, 
 niski udział osób z wykształceniem wyższym pracujących w rolnictwie, 
 wysokie koszty przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o wysokiej wartości rolniczej, 
 utrudnienia natury prawnej (przedłużające się procedury prawne) w uzyskaniu zgody na 

przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych, proponowanych dla 
realizacji innych funkcji (dotyczy to przede wszystkim zakładów, które powstały na bazie 
upadających rolniczych jednostek gospodarczych – najczęściej spółdzielczych), 

 wyłączone z zabudowy doliny rzeczne stanowiące ciągi wysokiej aktywności 
przyrodniczej, 

 obniżająca się opłacalność pracy w rolnictwie i towarzyszące jej poczucie zagrożenia 
bankructwem. 
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3.2 Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony 

 

3. 2.1 Ocena ładu przestrzennego na terenie gminy 

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

definiuje pojęcie ładu przestrzennego. W rozumieniu tych przepisów przez ład przestrzenny 

należy rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 

uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-

estetyczne. 
 

Oceniając w tych aspektach przestrzeń gminy Stawiszyn należy wymienić następujące 

główne rodzaje użytkowania terenu występujące na terenie gminy: 

 Miasto Stawiszyn – w jego granicach administracyjnych - wyodrębniona koncentracja 

zabudowy zwartej, uwarunkowana historycznie, z otoczeniem położonym stycznie do 

granic miasta na terenach poszczególnych wsi, ale o cechach porównywalnych z terenem 

miejskim. 

 Tereny zwartej zabudowy poszczególnych wsi gminy Stawiszyn. 

 Powstające tereny działalności gospodarczej, skoncentrowane w rejonie drogi krajowej nr 

25, jak i rozproszone w poszczególnych miejscowościach. 

 Strefa upraw z pojedynczym pojawiającymi się zabudowaniami najczęściej o charakterze 

zabudowy zagrodowej. 

 Tereny dużych kompleksów leśnych. 

 

Z wyżej wymienionych grup użytkowania gruntów najbardziej pozytywnym, co do 

jednorodności funkcjonalnej, są duże kompleksy leśne, położone w północnej części gminy. 

Sposób ich użytkowania i zagospodarowania – na skutek statusu prawnego tych kompleksów 

wynikającego z obowiązujących w Polsce przepisów (lasy ochronne), jak i z uwagi na 

jednorodny charakter władania – należy uznać za poprawny. 

 

Dość wyraźną jednolitą strukturę miejską o niepowtarzalnym charakterze ma miasto 

Stawiszyn. I w tym przypadku nie można doszukać się istotnych, wyraźnych konfliktów 

przestrzennych. Należy jednak podkreślić, iż aby utrzymać ten stan trzeba rygorystycznie 

przestrzegać zasad ochrony konserwatorskiej tego obszaru, z uwagi na pojawiające się, 

nieliczne przypadki odstępstw od zasad jakie winny kształtować zabudowę na tym terenie. 

Korzystne są również tendencje do powstawania na obrzeżach historycznego miasta (od 

strony południowo-zachodniej) stref zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tendencje te 

należałoby utrzymywać. 

 

Rozwój działalności gospodarczej niesie za sobą nową jakość zabudowy, niekiedy obcą 

rodzimym tendencjom występującym na terenie gminy. Jest to jednak naturalny proces 

rozwojowy, stąd nie należy w tym upatrywać nieprawidłowości, w zakresie lokowania tego 

typu zabudowy na terenie gminy w ściśle wyznaczonych w polityce przestrzennej gminy – 

miejscach. Należy pozytywnie ocenić tendencje do rozprzestrzeniania się tego typu zabudowy 

w rejonie skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową w miejscowości Wyrów. Niemniej 

jednak należałoby zwrócić uwagę na takie aspekty jak architektura obiektów, ich estetyka, 

utrzymanie zarówno budynków jak i otoczenia. W wielu przypadkach pozostawia to wiele do 

życzenia. 

 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 

 

38 

 

Najbardziej niekorzystne są w strukturze zagospodarowania terenów gminy pojawiające się 

na większości obszaru gminy samotnicze budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

Zabudowa ta pojawia się na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wyraźnie z nią 

kolidując. Nie jest to jednak zjawisko zauważalne tylko i wyłącznie na terenach gminy 

Stawiszyn. Można je zaobserwować na obszarze całego kraju, a ma to związek z obecnie 

obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które 

dają takie efekty, jak wyżej opisane. To zjawisko należy uznać za zdecydowane niepożądane. 

 

Niekorzystne jest również zjawisko powstawania funkcji produkcyjnych w strefach zwartej 

zabudowy wsi gminy Stawiszyn, niekiedy w kolizji z powstającą na tych terenach funkcją 

mieszkaniową. Tego typu przykłady pokazują, iż propagowana w Polsce zasada swobody 

gospodarczej (rozumiana jako możliwość prowadzenia działalności na własnych gruntach, 

niezależnie od kontekstu przestrzennego) koliduje z wyżej przytoczoną definicją ładu 

przestrzennego. 

 

3.2.2 Wnioski 

 

Z wyżej opisanego stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony wypływają 

następujące uwarunkowania rozwoju gminy, które można podzielić na korzystne (mocne 

strony gminy) i niekorzystne (słabe strony gminy): 

 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

 poprawny sposób użytkowania i zagospodarowania kompleksów leśnych,  

 wyraźna jednolita struktura miejska o niepowtarzalnym charakterze miasta Stawiszyna 

 korzystne tendencje powstawania na obrzeżach historycznego miasta (od strony 

południowo-zachodniej) stref zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 pozytywne tendencje do rozprzestrzeniania się zabudowy usługowej i produkcyjnej w 

rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą powiatową w miejscowości Wyrów, 

 
 

 

uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 
 

 pojawiające się przykłady odstępstw od zasad jakie winny kształtować zabudowę na 

terenie miasta Stawiszyna w części miasta lokacyjnego, 

 pojawiające się przykłady niekorzystnej pod względem architektury, estetyki i utrzymania 

zabudowy usługowej bądź produkcyjnej w eksponowanych rejonach gminy Stawiszyn, 

 niekorzystne zjawisko powstawania funkcji produkcyjnych w strefach zwartej zabudowy 

wsi gminy Stawiszyn, niekiedy w kolizji z powstającą na tych terenach funkcją 

mieszkaniową. 
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3.3 Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej  
      przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów  
      ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 
 
Środowisko przyrodnicze, odgrywające bezcenną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym, 
stanowi zespół elementów biotycznych i abiotycznych, wzajemnie powiązanych i 
wpływających na siebie. Jest ono przedmiotem oddziaływania i świadomego lub 
nieświadomego przekształcania w wyniku działalności człowieka. Przekształceniom i 
degradacji w wyniku działania antropopresji ulegają jego poszczególne elementy: rzeźba 
terenu, budowa geologiczna, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, 
gleby, szata roślinna i świat zwierzęcy. 
 
Diagnozę stanu oparto na ocenie ilościowej i jakościowej, wydobyciu sytuacji ekstremalnych 
w oparciu o istniejące opracowania fizjograficzne, wizję terenową, dostępne materiały 
dotyczące badań stanu środowiska i jego degradacji, a także w oparciu o własne analizy. 
 
3.3.1 Morfologia 

 
Jak to już wspomniano w rozdziale 2.1 Związki gminy i miasta z regionem, podrozdziale 
2.1.2.3 Rzeźba terenu teren miasta i gminy Stawiszyn wg podziału B. Krygowskiego na 
jednostki fizyczno-geograficzne znajduje się w części w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej i jej 
subregionie  Równiny Kaliskiej. Jest to wysoczyzna morenowa wzniesiona na wysokość 115 
– 115,5 m npm, o spadkach poniżej 2%, lokalnie 2%–5%. Posiada ona cechy silnego 
przeobrażania spowodowanego akumulacją fluwioglacjalną i procesami peryglacjalnymi. W 
wyniku tych procesów powierzchnia wysoczyzny została wyrównana, a zbocza są długie i 
bardzo łagodne, przecięte lokalnie słabo zarysowującymi się dolinkami okresowego odpływu 
wód powierzchniowych. Wysoczyzna zajmuje południową część gminy. Wyjątkiem jest 
fragment wysoczyzny wyrastającej z dna doliny Bawół w postaci kopulastego ostańca  
morenowego, na którym położone jest stare miasto Stawiszyn. Przeważają tu większe spadki, 
miejscami do 10% a nawet powyżej 10%.  
 
Północną część gminy zajmuje Równina Rychnowska. Kotlina Rychwalska na terenie gminy 
występuje jako terasa środkowa wydmowa (wg  B. Krygowskiego) wchodząc od północy na 
teren gminy i obrzeżając północny fragment wysoczyzny. Jest to forma morfologiczna płaska, 
o spadkach rzadko przekraczających 5% (wg Rotnickiego są to pola sandrowe strefy 
marginalnej zlodowacenia bałtyckiego).  
Pod koniec plejstocenu piaski budujące terasę poddane zostały procesom eolicznym i 
utworzyły się wały wydmowe o wysokościach względnych dochodzących do 10 m. Obszary 
podmokłe występują głównie przy wałach wydmowych. Świadczą one o płytkim zaleganiu 
gliny morenowej zamaskowanej różnej miąższości piaskami.  
 
Wysoczyznę morenową i terasę wydmową rozcina z południowego wschodu na północny 
zachód dolina rzeki Bawół. Jest to forma dolinna o dość zróżnicowanej szerokości od ca 100 
m do ca 1500 m. Dno stanowi terasę zalewową płaską, o spadkach nie przekraczających 2%. 
 
Na terenie gminy występują także formy antropogeniczne powstałe w wyniku działalności 
człowieka. Są to formy wklęsłe powstałe po eksploatacji surowców (Długa Wieś - po 
eksploatacji piasków i Nowy Kiączyn - po wydobyciu piasku, niezrekultywowane, 
wypełnione wodą do głębokości 2/3). Obecnie nastąpiło zamulenie tych wyrobisk i obserwuje 
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się sukcesję roślinności wilgociolubnej oraz drzew samosiejek. 
 
Na terenie miasta Stawiszyna występują grunty nasypowe o miąższości 0,7 – 2,7 m jako 
przejaw antropizacji środowiska. 
 
Z uwagi na przyjęty układ niniejszego tekstu – zgodny z zapisami ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym – kwestia Budowy geologicznej i surowców mineralnych 
omówiona została w podrozdziale 3.11 Uwarunkowania wynikające z występowania 
udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych. 
 
3.3.2 Klimat 
 
Jak to już wspomniano w rozdziale 2.1 Związki gminy i miasta z regionem, podrozdziale 
2.1.2.4 Klimat, teren miasta i gminy Stawiszyn, wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia  
(A. Woś, 1994 – Klimat Niziny Wielkopolskiej) zaliczony został do regionu Klimatycznego 
XV – Środkowowielkopolskiego. Znajduje się w zasięgu trzech mas powietrza: polarnej, 
arktycznej i zwrotnikowej. 
 
Wiatry 

Masa powietrza polarnego dominuje w ciągu całego roku. Napływa jako powietrze polarno – 
morskie lub polarno – kontynentalne. Powietrze polarno – morskie napływa znad północnej 
części Atlantyku, cechuje się znaczną wilgotnością i przynosi wzrost zachmurzenia nieba. W 
zimie napływowi tej masy powietrza towarzyszy ocieplenie i odwilże oraz opady 
atmosferyczne (śnieg, deszcz), natomiast latem ochłodzenie oraz opady atmosferyczne i burze 
atmosferyczne. Powietrze polarno–kontynentalne napływa z rejonów umiarkowanych 
szerokości geograficznych Azji i Europy Wschodniej. Charakteryzuje się stosunkowo małą 
wilgotnością, małym zachmurzeniem oraz brakiem opadów atmosferycznych. W zimie tej 
masie powietrza towarzyszą znaczne spadki temperatury, natomiast latem przynosi ona 
pogodę słoneczną, gorącą i suchą z zachmurzeniem o charakterze konwekcyjnym. Nad 
Wielkopolską, średnio masa powietrza polarnego występuje przez około 82% dni w roku, 
najczęściej w lipcu (92,6%) i sierpniu, najrzadziej w kwietniu (71,0%), listopadzie i grudniu. 
Powietrze arktyczne napływające z północy charakteryzuje się stosunkowo niewielką 
wilgotnością oraz dużą przeźroczystością. Towarzyszą mu znaczne spadki temperatury 
będące przyczyną bardzo późnych przymrozków wiosennych i wczesnych przymrozków 
jesiennych. Masy powietrza arktycznego zalegają przeciętnie przez około 16% dni w roku, 
najczęściej w kwietniu (28%) oraz listopadzie, najrzadziej w sierpniu (2,9%) oraz lipcu. 
Rzadko, bo przez około 2% dni w roku, zalegają nad Wielkopolską masy powietrza 
zwrotnikowego. Towarzyszą im gwałtowne ocieplenia zimą i okresy bardzo gorącej pogody 
latem. Powietrze zwrotnikowe napływa od strony Azorów jako morskie, albo od strony 
Afryki i Bliskiego Wschodu jako suche kontynentalne. Masy powietrza zwrotnikowego 
najczęściej napływają w okresie od sierpnia (5,5%) do października oraz w czerwcu i maju, a 
najrzadziej – raz na kilka lat - w listopadzie oraz w styczniu i lutym. 
 
Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd 
najczęściej obserwowane wiatry pochodzą z sektora zachodniego i południowo– zachodniego. 
Wysoki udział stanowią również wiatry z sektora południowego i wschodniego. 
 
Wg danych z wielolecia Stacji Meteorologicznej w Kaliszu udział kierunków wiatrów w 
Kaliszu wynosił: 

♦ N  –   6,9%; 
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♦ NE  –   6,0%; 
♦ E  – 13,0%; 
♦ SE  – 11,2%; 
♦ W  – 21,4%; 
♦ NW – 10,0%; 
♦ S  – 13,8%; 
♦ SW – 14,4%. 

 
Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatru zarysowują się pomiędzy 
poszczególnymi porami roku. W zimie wiatry z NW i SW pojawiają się na całym obszarze z 
częstością około, lub ponad 20%, w porze letniej frekwencja wiatrów W wynosi 25% (dane 
dla stacji Kalisz). Dla terenu gminy Stawiszyn, wg Atlasu klimatu Województwa 
Wielkopolskiego, prędkość średnia roczna wiatru wynosi powyżej 3,5 m/s. 
 
Największe prędkości notowane są zimą i wiosną, najmniejsze latem. Dla projektowanego w 
niniejszym Studium przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji elektrowni wiatrowych 
ważne są prędkości wiatru. Przeciętna roczna liczba dni ze średnią dobową prędkością < 1m/s 
wynosi 5 – 10 dni, a ze średnią dobową prędkość wiatru > 10 m/s wynosi powyżej 1,5 dnia 
(z wielolecia).  
 
Natomiast średnia roczna częstość prędkości wiatru 
 w przedziale 1 – 3 m/s wynosiła 35 – 40 % 
 w przedziale 4 – 9 m/s wynosiła 60 – 65 % 
 w przedziale > 10 m/s wynosiła >1  %. 
 
Prędkości wiatru z tego okresu w poszczególnych miesiącach przedstawiały się następująco: 
 

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia 
roczna 

ŚREDNIA 
ROCZNA 

 
4,4 

 
4,4 

 
4,4 

 
4,0 

 
3,6 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,3 

 
3,6 

 
3,8 

 
3,9 

 
4,4 

 
3,9 

 
 
W dzień wiatr jest znacznie silniejszy niż w nocy, co wiąże się z silniejszą turbulencją 
powietrza w porze południowego nasłonecznienia. 
 
Wg stacji Hydrologiczno–Meteorologicznej IMiGW w Kaliszu średnia roczna prędkość 
wiatru w Kaliszu  wyliczona z ostatnich 20 lat (1985–2005) z pory dziennej wynosiła 3,9 m/s 
(wiatromierz umieszczony 10 m nad ziemią).  
 
Średnia roczna prędkość wiatru (m/s) w roku na wysokości rzeczywistej wiatromierza oraz na 
wysokości 100 m n.p.g. przy klasie szorstkości 0 za okres 1971–2005 przedstawia się 
następująco: 
 

Wysokość (m n.p.g.) Klasa szorstkości* Prędkość wiatru (m/s) 
h=10 1 3,6 

h=100 0 5,3 
*Klasa szorstkości terenu 0: 
  płaski teren otwarty, na którym średnia wysokość jakichkolwiek obiektów jest mniejsza niż  0,5 m  
  klasa szorstkości terenu 1: 
  teren otwarty z nielicznymi przeszkodami, może być nieznacznie pofalowany, mogą znajdować się luźne niskie  
  zabudowania lub pojedyncze drzewa w dużych odległościach od siebie. 
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Wg danych Stacji Hydrologiczno–Meteorologicznej IMiGW w Kaliszu średnia roczna 
prędkość wiatru w m/s w Stawiszynie za okres 2002–2006, na wysokości rzeczywistej 
wiatromierza (10 m n.p.g.), przy klasie szorstkości 1, wynosiła 3,6 m/s, a na wysokości 100 m 
n.p.g., przy klasie szorstkości 0, wynosiła 5,4 m/s. Wysokość stacji wynosiła 138 m npm. 
Średnia roczna częstość występowania cisz atmosferycznych wynosiła 4% – 6%. 
 
Temperatury 

 
Stosunki termiczne panujące na obszarze miasta i gminy ocenić można w oparciu o wartości 
średnich miesięcznych i rocznych temperatur powietrza (stacja Kalisz). Przedstawia je 
poniższa tabela. 
 

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

1972 
 

-4,8 
 

0,5 
 

4,5 
 

7,8 
 

12,7 
 

16,3 
 

19,7 
 

16,7 
 

11,6 
 

6,0 
 

4,3 
 

-0,4 
 

7,9 
 

1982 
 

-4,6 
 

-1,2 
 

4,1 
 

5,7 
 

13,5 
 

16,6 
 

19,4 
 

19,3 
 

16,0 
 

9,9 
 

5,4 
 

1,0 
 

8,8 
 

1992 
 

-0,1 2,2 3,8 8,2 14,0 18,9 20,3 21,9 13,8 6,5 4,3 -0,8 9,4 

1971-
2000 

-1,5 -0,5 3,1 7,8 13,5 16,4 18,1 17,8 13,1 8,4 3,1 0,1 8,3 

 
Tabela: Wartości średnie temperatury powietrza w oC dla stacji pomiarowej Kalisz. 

 
Średnia roczna temperatura powietrza będącą kompleksowym wskaźnikiem klimatu dla stacji 
Kalisz, wykazuje tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich 35 lat. 
 
Średnia temperatura z wielolecia wynosi 8,3oC, średnia najzimniejszego miesiąca stycznia 
wynosiła  -1,5oC, a najcieplejszego miesiąca lipca 18,1oC. 
 
Wilgotność powietrza 
Średnia roczna wilgotność powietrza przekracza na terenie gminy 80%. W okresie zimowym 
powietrze atmosferyczne nasycone jest parą wodną w 88% – 89%, latem wartości te są 
znacznie niższe i wynoszą 73% – 77%. Analiza poszczególnych miesięcy pozwala stwierdzić, 
iż najwyższa średnia miesięczna wilgotność powietrza przypada na listopad i wynosi 96%, 
najniższa zaczyna się w kwietniu i wynosi 65%. Wartości średnie za lata 1951 –1980 w % dla 
stacji pomiarowej Kalisz przedstawia poniższa tabela. 
 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

 
a 
b 
c 

 
88 
93 
82 
 

 
86 
93 
79 

 
81 
86 
74 

 
76 
83 
65 

 
74 
82 
67 

 
73 
82 
66 

 
76 
85 
66 

 
77 
86 
68 

 
80 
86 
72 

 
85 
91 
71 

 
89 
96 
81 

 
89 
93 
86 

 
81 
85 
77 

a – średnia miesięczna wilgotność względna powietrza 
b – największa średnia miesięczna wilgotność względna powietrza 
c - najmniejsza średnia miesięczna wilgotność względna powietrza. 

 
Tabela: Wilgotność względna powietrza.  

Wartości średnie za lata 1951 –1980 w % dla stacji pomiarowej Kalisz 
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Opady 

 
Średnie sumy opadów z wielolecia 1971 – 2000 kształtują się na poziomie 508 mm. W 
poszczególnych porach roku średnie wartości opadów różnicują się dochodząc zimą do 85 
mm (XII – II), do 198 mm latem (VI – VIII), a w okresie wegetacyjnym do 359 mm (IV – X). 
 

 
Miejscowość wiosna lato jesień zima rok okres wegetacji 
Kalisz 112 203 118 84 517 332 

 
Tabela: Sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku w stacji pomiarowej Kalisz.  

Wartość (w mm) za lata 1951 – 1980. 
 
 

Miejscowość wiosna lato jesień zima rok okres wegetacji 
Kalisz 18 198 117 85 508 359 

 
Tabela: Sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku w stacji pomiarowej Kalisz.  

Wartość średnia (w mm) za lata 1971 – 1980. 
 
 

STACJA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

 
Kalisz 
 

 
26 

 
22 

 
29 

 
33 

 
46 

 
61 

 
75 

 
62 

 
48 

 
34 

 
35 

 
37 

 
508 

 
Tabela: Wartości średnie opadów atmosferycznych za lata 1971 – 2000 w mm 

 
Zasoby wodne uzupełnia pokrywa śnieżna zalegająca na terenie gminy średnio 50 dni w roku. 
Dane te w poszczególnych latach mogą ulegać różnicowaniu. 
 
Wg map zamieszczonych w Atlasie klimatu Województwa Wielkopolskiego średnia roczna 
suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 550–600 mm w północno  - 
wschodniej części gminy i poniżej 550 mm w południowo–zachodniej części gminy. 
 
Średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 5–6 cm, a średnia trwałość pokrywy śnieżnej 
wynosiła 40 - 45 dni. Średnia dni z mrozem z 10-lecia wynosiła 35–35 dni. Średnia liczba z 
burzą (Kalisz) wynosiła 26 dni. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosiła 80% 
– 82%. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 226–228 dni. Mgły, które wywierają znaczny 
wpływ na kształtowanie warunków klimatyczno – zdrowotnych występują średnio w roku 43 
dni. 
 
Warunki topoklimatyczne są zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne, głównie 
solarne i wilgotnościowe posiadają obszary wysoczyznowe. Obszary dolinne mają warunki 
niekorzystne, podatne na tworzenie się mgieł przeważnie radiacyjnych. Dno doliny Bawół nie 
stanowi jednak typowego zbiornika chłonnego powietrza i mimo dużego udziału cisz jest na 
ogół dobrze przewietrzane. 
 
Doliny rzeczne są z reguły terenami niekorzystnymi dla stałego pobytu ludzi. Zjawiska 
podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i 
zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom gruntowym i podmokłościom. Na 
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poprawę warunków klimatycznych wpływają istniejące w sąsiedztwie lasy. Swoisty 
mikroklimat tworzą kompleksy leśne usytuowane w północnej części gminy. Cechuje je 
większa wilgotność powietrza, zaciszność, zmniejszenie prędkości wiatru. Wpływają 
łagodząco na dobowe i roczne wahania temperatur. Kompleksy leśne modyfikują klimat 
terenów bezpośrednio przyległych. Są głównym regulatorem klimatu i wilgotności. 
Zmniejszają wahania temperatur, wyhamowują silne wiatry, zwiększają zdolność retencji, 
podnoszą walory zdrowotne poprzez wzbogacony skład fizyko–chemiczny powietrza w tlen, 
ozon, olejki eteryczne (fitocydy) i inne substancje śladowe podnoszące komfort 
bioklimatyczny. 
 
3.3.3 Wody powierzchniowe 

 
Jak to już wspomniano w rozdziale 2.1 Związki gminy i miasta z regionem, podrozdziale 
2.1.2.5 Wody powierzchniowe i podziemne gmina Stawiszyn pod względem hydrograficznym 
położona jest w zlewni rzeki Warty, jedynie południowy niewielki fragment należy do zlewni 
Prosny. Między nimi przebiega dział wodny III rzędu. Oś hydrograficzną obszaru stanowi 
rzeka Bawół (Baweł) uchodząca do rzeki Czarnej Strugi (Defet), która z kolei uchodzi do 
Warty stanowiąc jej lewy dopływ. Bawół wypływa spod Podzborowa na wysokości około 119 
– 120 m n.p.m i przepływa przez gminę z południowego wschodu na północny zachód.   
 
Średni spadek całej rzeki wynosi 0,3%. Koryto rzeki Bawół wcina się w dno doliny na około 
1 – 2 m. Szerokość koryta wynosi około 2 m. Brzeg rzeki jest sztucznie uregulowany. Działy 
wodne IV rzędu wyznaczają zlewnie dopływów Bawołu i Czarnej Strugi. Poza główną rzeką 
występują liczne rowy melioracyjne (70,8 km) stale bądź okresowo wypełnione wodą. 
 
Na terenie gminy jest ogółem 4.211 ha gruntów zmeliorowanych, w tym 3825 ha gruntów 
ornych i 386 ha użytków zielonych. Ilość terenów zdrenowanych i nawodnionych 
przedstawiono w poniżeszej tabeli. 
 

 
Rodzaj użytków 

Powierzchnia użytków 
drenowanych (w ha) 

Powierzchnia użytków 
nawodnionych (w ha) 

   

Grunty orne 3772 (ok. 82%) 64 (ponad 1%) 

Użytki zielone 21 (ok. 4%) 16 (ok. 3%) 

   

 
Tabela: Tereny zdrenowane i nawodnione na terenie miasta i gminy Stawiszyn 

 
Na terenie gminy działa Spółka Wodna Zbiersk obejmująca 1250 ha gruntów wsi Zbiersk 
Kolonia, Zbiersk Cukrownia i Zbiersk oraz Łyczyn i Kiączyn.  
 
Grunty orne zdrenowane są prawie w całości. Część drenów ma jednak wiele lat i ich 
efektywność jest ograniczona. Niemal wszystkie lasy i łąki pocięte są rowami 
odwadniającymi. Rzadko, co kilka lat, wyłącznie podczas wysokich wiosennych wezbrań, 
zalewane są fragmenty doliny Bawół. 
 
Regulację odpływu wód i ich retencjonowanie zapewniają jazy zlokalizowane na rzece 
Bawół. 
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Wykaz budowli piętrzących na ciekach w gminie Stawiszyn przedstawia poniższa tabela. 
 

Lp. Nazwa cieku Km Wysokość 
piętrzenia (m) 

Typ budowli 

     
1. 
2. 

Rz. Bawół 
Rz. Bawół 

17 + 120 
18 + 920 

1,50 
1,50 

Zastawka 
Zastawka 

     
Źródło: dane WZMiUW w Kaliszu. 

 
Tabela: Wykaz budowli piętrzących na ciekach w gminie Stawiszyn 

 
Gmina położona jest w obszarze bezjeziornym. Wody stojące to przede wszystkim niewielkie 
zbiorniki wód powierzchniowych (rejon Zbierska i Petryk - o ogólnej pow. ca 8,5 ha), stawy 
hodowlane, przyzagrodowe sadzawki i zbiorniki przeciwpowodziowe. 
 
Obiekty małej retencji wodnej w gminie Stawiszyn przedstawia poniższa tabela. 
 
Lp. Lokalizacja Miejscowość Rodzaj 

urządzenia 
Powierzchnia 

w ha 
Pojemność 
w tys. m3 

Przeznaczenie 
zbiornika 

       
1. 
 
2.  
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 
8. 

Park 
 
ALP 
Cukrownia 
Rów 
Śródpolne 
 
Rów 
Rów 

Złotniki 
Wielkie 
Petryki 
Zbiersk Kol. 
Długa Wieś III 
Łyczyn 
Zbiersk Cukr. 
Petryki 
Stawiszyn 

Staw 
 
Stawy 
Stawy 
Stawy 
Stawy 
Staw 
Staw 
Stawy 

0,3 
 

8,3 
1,0 
0,6 
0,7 
0,1 
0,2 
0,4 

6,2 
 

99,6 
11,0 
4,8 
4,9 
1,6 
3,0 
5,2 

deszczownie 
 
hodowlane 
gospodarcze 
hodowlane 
hodowlane 
p. pożarowe 
p. pożarowe 
gospodarcze 

       
Źródło: dane Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 

 
Tabela: Obiekty małej retencji wodnej w gminie Stawiszyn 

 
Obszary podmokłe występują głównie w obniżeniach śródwydmowych: Trzęsawka i w strefie 
na zachód od Tartaku Zbiersk i w okolicy Kolonii Zbiersk. 
 
W północno–zachodniej części gminy występuje zagłębienie ewapotranspiracyjne ze 
zbiornikiem Trzęsawka na północ od Miedzy. Ze względu na brak posterunków pomiarowych   
IMiGW, charakterystykę hydrologiczną przeprowadzono na podstawie danych posterunków    
znajdujących się poza granicą gminy – na Czarnej Strudze (Trąbczyn). Cieki na terenie gminy 
charakteryzują się śnieżno – deszczowym reżimem zasilania z jednym maksimum i jednym 
minimum w ciągu roku hydrologicznego. Wysokie przepływy i stany występują najczęściej w 
lutym i w marcu w okresie roztopów. Fale wezbrań roztopowych trwają przeciętnie od 16 do 
25 dni i osiągają trzykrotnie wyższe kulminacje od fal opadowych. Wezbrania opadowe 
występują rzadziej, najczęściej w lipcu i sierpniu i trwają krócej poniżej 20 dni. Obserwuje się 
szybkie przejście od kulminacji do znacznie dłuższych okresów niżówkowych. Niżówki letnie 
powstają w wyniku długotrwałego braku opadów  atmosferycznych oraz dużych strat wody 
na parowanie związane z wysokimi temperaturami powietrza. Po okresie suszy 
atmosferycznej w wyniku wysychania gleby pojawia się susza glebowa, która w przypadku 
przedłużania się okresu bezopadowego przechodzi w suszę hydrologiczną, której oznaką jest 
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między innymi zmniejszanie zasilania cieków a zatem również stanów i przepływów. 
Niżówki letnie rozpoczynają się przeciętnie w czerwcu i trwają do października. Niżówki 
zimowe, niekiedy głębokie, wywoływane utrzymywaniem się przez dłuższy czas ujemnych 
temperatur powietrza są krótsze (trwają ok. 30 dni), przeciętnie rozpoczynają się od połowy 
grudnia i trwają do połowy lutego. Rzeki omawianego rejonu charakteryzują się znaczną 
nieregularnością przepływów średnio miesięcznych i rocznych. Jest to charakterystyczne dla 
rzek nizinnych i świadczy o małej retencji tego obszaru, a tym samym o małej zasobności 
wodnej zlewni. Współczynnik nieregularności przepływów skrajnych, mierzony jako iloraz 
przepływu maksymalnego do minimalnego jest bardzo wysoki i wynosi dla Czarnej Strugi 
496. Niskie opady oraz mała zdolność retencyjna zlewni sprawiają, że analizowany obszar 
położony jest w strefie najniższych w Polsce odpływów. Średnia wartość odpływu  
jednostkowego, wyraźnie niższa od przeciętnego dla Polski (q = 5,5 dm3.s1.km2), dla Czarnej 
Strugi wynosi q = 3,9 dm3.s1.km2. Maksymalne wartości odpływu jednostkowego wynoszą 
58,6 dm3.s1.km2 a minimalna 0,08 dm3.s1.km2. Zdecydowanie większym odpływem (ponad 2 
krotnie) charakteryzuje się półrocze zimowe. W strukturze odpływu rzecznego obserwuje się 
równowagę, procentowe udziały odpływu powierzchniowego i gruntowego wskazują zbliżone 
wartości i stanowią po 50% odpływu całkowitego. 
 
Wg mapy hydrograficznej w trakcie badań terenowych 24.08.2001r. przepływ chwilowy 
Bawołu w Długiej Wsi III wynosił 3,1 m3.s1 a Czarnej Strugi w Zamętach 1,0 m3.s1. 
(23.07.2001). Zasilanie wód powierzchniowych następuje bezpośrednio z opadów 
atmosferycznych i topniejącej pokrywy śnieżnej.  
 
Reasumując, wody powierzchniowe zajmują nieznaczną, liczącą niespełna 1%, część obszaru 
gminy. Są to: 
- rzeka Bawół z nielicznymi, okresowo zanikającymi, dopływami, 
- większe stawy w parkach we wsiach: Piątek Wielki i Petryki, 
- większe stawy w lasach, 
- sadzawki w pobliżu siedlisk, nieliczne małe stawy i sadzawki śródpolne.  
 
Aktualny, stwierdzony w czasie lustracji terenu gminy, sposób gospodarowania naturalnymi 
użytkami środowiska przyrodniczego (sadzawkami) potwierdza występowanie przypadków 
niewłaściwego ludzkiego działania. Zaliczyć do nich należy zasypywanie istniejących stawów 
czy też sadzawek przypadkowym materiałem (np. istniejącego stawu przy cmentarzu we wsi 
Piątek Wielki, który zasilał ciek wodny, a co za tym idzie był zatem bardzo ważnym ogniwem 
w istniejącym systemie małej retencji). 
 
Z uwagi na przyjęty układ niniejszego tekstu – zgodny z zapisami ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym – kwestia wód gruntowych i podziemnych omówione 
została w podrozdziale 3.11 Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych 
złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych. 
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3.3.4 Wody powierzchniowe i podziemne - źródła zanieczyszczenia 
 
Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych zależy od stopnia skażenia środowiska 
i możliwości przenikania tych skażeń do gruntu, co wiąże się z budową geologiczną. 
 
Na terenie gminy głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód są: 
- nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, 
- nadmierna chemizacja rolnictwa, 
- obiekty zagrażające środowisku (stacje paliw, składowiska odpadów, zakłady produkcyjne, 

punkty eksploatacji kopalin). 
 
Stan czystości wód rzeki Bawół, która przepływa przez gminę Stawiszyn, badany był w 
ramach monitoringu diagnostycznego w latach 2004  - 2006  przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Poznaniu (Delegatura w Kaliszu). 
W okresie przeprowadzanych badań jakość wód zaliczana była, na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania 
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu 
interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284), do jednej z pięciu 
klas czystości, tj.: wody o bardzo dobrej, dobrej, zadowalającej, niezadowalającej i złej 
jakości. Rozporządzenie to straciło moc z dniem 1 stycznia 2005 roku. Obecnie od 24 
września 2008 roku obowiązują nowe przepisy, tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska w 
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U z 2008 r. 
Nr 162 poz.1008 ). 
 
Wody rzeki Bawół charakteryzowała IV klasa czystości (niezadowalająca). Na niską jakość 
wód znaczący wpływ mają podwyższone stężenia substancji biogennych i organicznych oraz 
stan sanitarny. Wody Bawołu zostały określone jako nieprzydatne do bytowania ryb ze 
względu na azotyny i fosfor ogólny. 
 
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest przez WIOŚ i dostosowany jest do 
prawa Unijnego (Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE). Dyrektywa ta wprowadza 
pojęcie jednolitych części wód JCWPd, przez które rozumie się określoną objętość wód 
podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. JCWPd 
stanowią właśnie przedmiot badań monitoringowych. Obszar jednolitej części wód 
podziemnych (JCWPd), w której jest położony Stawiszyn ma nr 78. 
 
Na terenie gminy Stawiszyn brak jest punktów monitoringu krajowego i regionalnego wód 
podziemnych. Badania zwykłych wód podziemnych w sieci krajowej przeprowadza 
Państwowy Instytut Geologiczny, a w sieci regionalnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktualne wyniki badań 
dotyczące jakości tych wód z najbliższej okolicy wobec analizowanej gminy. Najbliżej 
położony w stosunku do obszaru opracowania jest punkt w sieci regionalnej monitoringu 
wód. Jest to otwór nr 77 - Grodziec (trzeciorzęd). 
 
W punkcie 77 Grodziec stwierdzono w roku 2004 - IV klasę czystości wód, a w 2005r. – III 
klasę czystości wód.  
 
Obecnie od 6 sierpnia 2008 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008r. Nr 143, poz. 896). 
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Wody poziomu kredowego charakteryzują się na ogół dobrą jakością. Według klasyfikacji 
jakości A. Macioszczyka i T. Błaszyka należą do Ib klasy czystości. 
 
Wody z utworów czwartorzędowych są gorszej jakości. Według klasyfikacji T. Błaszyka i A. 
Macioszczyka należą do klasy Ib, a w okolicach m. Stawiszyna do II i III klasy czystości 
(Klasyfikacja jakości wód podziemnych wg A. Macioszczyk, T. Błaszyk dla potrzeb 
monitoringu, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1993r.). Są to wody o 
jakości średniej, składniki toksyczne nie przekraczają wymagań dla wód pitnych, a 
nietoksyczne przekraczają je znacznie. Woda wymaga prostego uzdatniania. 
 
Na terenie gminy nadal nie jest rozwiązany problem kanalizacji na całym jej terytorium.  
 
Problemem poważnym są zatem szamba, w przeważającej mierze nieszczelne, z których 
zanieczyszczenia przedostają się do wód gruntowych, szczególnie na terenach pozbawionych 
dobrej izolacji w postaci warstw nieprzepuszczalnych. Ścieki z szamb częściowo wywożone 
są na tereny składowisk, część ścieków w gospodarstwach rolnych zagospodarowywana jest 
we własnym zakresie (odprowadzanie na pola jako nawóz organiczny). Sytuacja taka 
powoduje zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych.  
 
Na terenie miasta i gminy do niedawna znajdowało się kilkanaście podmiotów gospodarczych 
zagrażających środowisku. Tylko niektóre z nich częściowo oczyszczają ścieki. Należały do 
nich: 
♦ Cukrownia „Zbiersk” - w miejscowości Zbiersk, 
♦ Zakład „Vitpol” - w miejscowości Długa Wieś Pierwsza i Wyrów, 
♦ Zakład „Ziołopex” - w miejscowości Piątek Mały, 
♦ Zakład „Fort-Narew” po „Unirolu” - w Stawiszynie, 
♦ Zakład „Ekowikt” - w Stawiszynie, 
♦ Zakład „Arpo” - w Długiej Wsi Drugiej, 
♦ Zakład uboju zwierząt i przerobu mięsa (Ireneusz Dębkowski) w Zbiersku, 
♦ Zakład uboju zwierząt i przerobu mięsa (Krzysztof Wawrzyniak) w Zbiersku, 
♦ Zakład piekarniczy „Emko” w Zbiersku, 
♦ Zakład piekarniczy (Iwona i Stanisław Wojciechowscy) w Zbiersku, 
♦ Zakład Wielkopolskie Tartaki „Witar” – Zakład Przerobu Drewna – Tartak Zbiersk, 
♦ Zakład produkujący elementy betonowe – Stanisław Nowicki w Stawiszynie, 
♦ Stacja Kolei Dojazdowej PKP w Zbiersku. 
 

Na terenie gminy istniało dotąd kilka stacji paliw, które należą także do obiektów 
zagrażających środowisku (w tym 2 stacje ogólnodostępne usytuowane przy drodze krajowej 
Kalisz – Konin). Są to następujące obiekty (w części już nieczynne): 
♦ stacja paliw w Stawiszynie – właściciel AW Ciech Petrol – Błaszki, 
♦ stacja paliw w Zbiersku – własność GS Stawiszyn, 
♦ Punkt sprzedaży paliw płynnych SKR Stawiszyn w miejscowości Piątek Mały, 
♦ Punkt sprzedaży paliw płynnych SKR Stawiszyn w miejscowości Zbiersk, 
♦ Punkt sprzedaży paliw płynnych SKR Stawiszyn w miejscowości Długa Wieś Druga, 
♦ Punkt sprzedaży paliw płynnych SKR Stawiszyn w miejscowości Długa Wieś Druga, 
♦ Stacja paliw w Cukrowni „Zbiersk”, 
♦ Punkt poboru paliwa PKP Zbiersk. 
 

Na terenie stacji paliwowych nie prowadzi się monitoringu wód. Opisana sytuacja wpływa 
także na stan wód, cieków wodnych, rzeki Bawół i Strugi spod Zbierska, która uchodzi do 
Bawołu na wysokości Królikowa (byłe województwo konińskie). 
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W gminie Stawiszyn długość sieci kanalizacyjnej wynosi 12,9 km. Procent pokrycia 
kanalizacji wynosi 39%. W Stawiszynie, Nowym Kiączynie, Zbiersku istnieje kanalizacja, 
którą ścieki odprowadzane są do oczyszczalni gminnej typu BOS zlokalizowanej w Długiej 
Wsi Drugiej, w kierunku na NW od miasta Stawiszyn o przepustowości 200 m3/d (oddana do 
użytku w 2003r.) z możliwością rozbudowy do 1000m3.  
 
Ponadto oczyszczalnia istnieje na terenie nieczynnej już Cukrowni Zbiersk. Oczyszczalnia ta 
pracuje i podłączone są do niej budynki Cukrowni i zabudowania mieszkalne pracowników 
dawnej cukrowni.  
Na terenie Zakładu „Ziołopex” w Piątku Małym ścieki komunalne oraz opadowe i roztopowe 
przechodzą  przez oczyszczalnie ścieków typu „ NEBRASKA” i wpuszczane są do rowu, na 
co właściciel posiada pozwolenie wodno-prawne.  
W zakładzie w Piątku Wielkim ścieki gromadzone są w szambie i wywożone na 
oczyszczalnie ścieków. 
Na terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Vitpol” w Długiej Wsi Pierwszej ścieki 
komunalne oraz opadowe i roztopowe odprowadzane są do własnej oczyszczalni ścieków i 
dalej do rowu, na co właściciel posiada pozwolenie wodno - prawne.  
Przedsiębiorstwo wielobranżowe „ARPO” zajmujące się przetwórstwem tłuszczów 
zwierzęcych posiada urządzenia do podczyszczania ścieków i ścieki są wywożone do 
oczyszczalni.  
Na terenie ubojni i masarni (Ireneusz Dąbkowski) w Zbiersku są rozwiązane sprawy 
gospodarki wodno-ściekowej. Wodę pobiera się z gminnej sieci wodociągowej. Krew 
pochodząca z uboju odstawiana jest do Bacutilu, ścieki po wyłapaniu tłuszczu wywożone są 
w 90% do oczyszczalni gminnej, a w niewielkim procencie do oczyszczalni w Złotnikach na 
terenie gmin Żelazków.  
Na terenie masarni (Krzysztof Wawrzyniak) w Zbiersku woda pobierana jest z wodociągu, a 
ścieki po podczyszczeniu odstawiane są do gminnej oczyszczalni ścieków i do oczyszczalni w 
Złotnikach. 
 
Do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przyczyniają się także nawozy 
stosowane w rolnictwie, a także chemiczne środki ochrony roślin. Dużym zagrożeniem są 
również niewłaściwie stosowane nawozy, głównie naturalne, takie jak gnojowica, gnojówka, 
obornik. Następuje wtedy zanieczyszczenie wód gruntowych znacznie stężonymi składnikami 
nawozu oddziaływującymi przez dłuższy okres czasu na środowisko. Ponadto mogą być 
przyczyną zanieczyszczenia sanitarnego organizmami chorobotwórczymi. 
 
Elementem zanieczyszczającym wody może być także „dzikie” składowisko śmieci 
usytuowane ca 2 km na północny-zachód od Zbierska, w nieczynnym wyrobisku piaskowni 
(Łyse Góry).  
 
Podstawowym zadaniem zatem dla gminy jest rozwiązanie problemów związanych z 
gospodarką wodno-ściekową.  
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3.3.5 Gleby 

 

Rodzaje gleb 
 

Na terenie gminy występują dobre i bardzo dobre gleby. Związane są obszarem obszarem 
obszarem wysoczyzny, utworzone na podłożu zbudowanym z piasków o różnej gliniastości 
podścielone glinami.  
 
Najlepsze z nich to gleby w typie czarnych ziem o składzie mechanicznym piasków 
gliniastych mocnych, często pylastch. Są to gleby IIIa - IIIb, a miejscami II klasy gruntów 
ornych kompleksu przydatności rolniczej pszennego dobrego. Są bardzo żyzne prawidłowo, 
uwilgotnione i mają poziom próchniczny o dużej miąższości. Są odpowiednie dla wszelkich 
upraw polowych. 
 
W ich obrębie, w postaci niewielkich płatów, występują gleby brunatne wytworzone z 
piasków gliniastych mocnych lub lekkich naglinowych. Są to gleby IIIb - IVa klasy gruntów 
ornych i należą do kompleksu żytniego bardzo dobrego i są odpowiednie dla upraw 
polowych, sadownictwa i warzywnictwa. 
 
Gleby brunatne lub bielicowe wytworzone na piaskach gliniastych lekkich  
i słabogliniastych, podścielonych głęboko glinami lekkimi i średnimi, należą do kompleksu 
żytniego. Przydatne do upraw polowych czy też sadownictwa. Można uprawiać: żyto, owies, 
kukurydzę, ziemniaki, len, tytonie lekkie, łubin, rośliny motylkowe pastewne.  
 
Do gleb o małej przydatności rolniczej należą gleby brunatne zbielicowane wytworzone na 
piaskach różnej gliniastości na piaskach luźnych. Użytkowane są jako grunty orne oraz czarne 
ziemie właściwe i zdegradowane. 
 
Ponadto występują gleby murszowate i mursze użytkowane jako użytki zielone.  
 
Gleby bielicowe i murszowate są ubogie i zawodne, wymagają nawożenia i zabiegów 
agrotechnicznych. 
 
Bonitacja gleb 

 
Na podstawie analizy struktury klas bonitacji gruntów rolnych można stwierdzić, iż gmina 
Stawiszyn jest zasobna w grunty rolne (a także i leśne) objęte szczególną ochroną z mocy 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
 
Dane procentowe poszczególnych rodzajów klas bonitacji gruntów ornych na terenie gminy 
Stawiszyn przedstawione zostały na poniższym wykresie.  
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Wykres: Struktura klas bonitacji gruntów ornych  na terenie gminy Stawiszyn 

 
 
Z powyższego wykresu wynika, iż na terenie gminy Stawiszyn nie występują grunty orne I 
klasy bonitacji gleb. Występują natomiast grunty klasy II (5,9%). Ich udział nie jest duży, 
niemniej jednak stanowią one cenny element rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy 
Stawiszyn. Największy udział (blisko 60%) mają jednak grunty klas III (44,2%) i IV (13,7%), 
a więc grunty o dużej przydatności rolniczej. Łącznie gleby o wysokich klasach 
bonitacyjnych (kl. II, III i IV) stanowią ca 63,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych, które 
zajmują ponad 58% powierzchni ogólnej gminy.  
 
Łąki i pastwiska zajmują obecnie powierzchnię ok. 7%, obszaru gminy. Użytki zielone kl. III 
stanowią ponad 50% ogółu wszystkich użytków zielonych. 
 
Kompleksy przydatności rolniczej 
 
Najważniejsze, największe kompleksy uprawowe na terenie gminy Stawiszyn, to pszenne 
bardzo dobre (1) i pszenne dobre (2) oraz kompleksy żytnie odpowiednio: bardzo dobre 
(4) i słabe (6 i 7). 
 
Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej w ogólnej powierzchni gruntów 
rolnych przedstawia poniższa tabela:  
 

Kompleksy przydatności rolniczej  
(% pow. gruntów ornych) 

Pszenny bardzo dobry (1) 8,3% 
Pszenny dobry (2) 42,4% 
Pszenny wadliwy (3) 0% 
Żytni bardzo dobry (4) 13,5% 
Żytni dobry (5) 4,0% 
Żytni słaby (6) 20,1% 
Żytni słaby (7) 11,3% 
Zbożowy - pastewny mocny (8) 0,1% 

Struktura klas bonitacji gruntów ornych na terenie 

gminy Stawiszyn

klasa II

5,9%
klasa IIIa

25,7%

klasa IIIb

18,5%

klasa IVb

5,3%

klasa VI

22,1%

klasa IVa

8,4%

klasa V

14,2%
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Zbożowy - pastewny słaby (9) 0,3% 
Grunty pod użytki zielone (10) 0% 

 
Tabela: Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej w ogólnej powierzchni gruntów rolnych 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że najliczniej reprezentowane są – w kolejności malejącej 
– następujące kompleksy uprawowe: 2 (pszenny dobry - 42,4%), 6 (żytni słaby - 20,1%) i 4 
(żytni bardzo dobry - 13,5%). 
 
Rozmieszczenie kompleksów uprawowych 
 
Największe zwarte kompleksy gleb o wysokiej bonitacji z dominującymi kompleksami 
uprawowymi pszennymi dobrymi występują w centralnej części gminy, ograniczonej od 
północy  dolinką rzeki Bawół. Występują one na terenach wsi: Długa Wieś Pierwsza, Długa 
Wieś Druga i Długa Wieś Trzecia, Piątek Kolonia, Piątek Mały, Piątek Wielki, Łyczyn, 
Petryki, Werginki.  
Drugą co do wielkości powierzchnię zajmują kompleksy uprawowe żytnie bardzo dobre.  
Następnie mniejsze kompleksy uprawowe to żytni dobry i pszenny bardzo dobry. 
Kompleksy żytnie zajmują północną część gminy. 
Kompleksy uprawowe o małej przydatności dla rolnictwa znajdują się w części środkowej 
rozciągającej się w kierunkach WE. 
Znaczna część użytków zielonych jest pochodzenia organicznego. Występują one w rozległej 
dolinie rzeki Bawół i na terenie miasta Stawiszyna oraz fragmentarycznie wzdłuż kilku 
dopływów tej rzeki i przy dalej położonych rowach. Wymagają uregulowania stosunków 
gruntowo-wodnych, innych zabiegów agrotechnicznych i ochronnych.  
 
W wyniku stałego wzrostu presji środowiskowej wywołanej zanieczyszczeniem atmosfery – 
w szczególności strumienia zanieczyszczeń docierającego do gleby i czasu jego 
oddziaływania – następują zmiany jakościowe przechodzące z czasem również w ilościowe. 
Właściwości sorbcyjne gleb są w tym momencie podstawowym czynnikiem powodującym 
zubożenie i obniżenie właściwości produkcyjnych. 
 
Z badań przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu 
przeprowadzonych w 1998r. wynikało, że na terenie gminy Stawiszyn gleby były w dużym 
stopniu zakwaszone i wymagały wapnowania jako podstawowego zabiegu agrotechnicznego. 
Sytuację tę obrazują poniższe tabele: 
 
 

Udział procentowy gleb użytkowanych rolniczo wg odczynu (pH) 
 poniżej 4,5 

b. kwaśny 
4,6 – 5,5 
kwaśny 

5,6 – 6,5 
lekko kw. 

6,6 – 7,2 
obojętny 

powyżej 7,2 
zasadowy 

      
Gm. Stawiszyn 17 37 32 13 1 
      
 

Tabela: Udział procentowy gleb użytkowanych rolniczo wg odczynu (pH) na terenie gminy Stawiszyn 
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Potrzeby wapnowania gleb (% powierzchni użytków rolnych) 
 konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 

      
Gm. Stawiszyn 19 19 22 16 24 

      
 

Tabela: Potrzeby wapnowania gleb (% powierzchni użytków rolnych) na terenie gminy Stawiszyn 
 
Z badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu wynikało w 1998r., że prawie 
we wszystkich typach gleb obserwowany jest wzrost zawartości ołowiu pochodzącego 
głównie ze spalin samochodowych stosujących benzynę z dodatkiem alkilowego ołowiu, 
łuszczenia się farb, spalania odpadów komunalnych itd. 
 
Ołów akumulował się głównie w poziomie próchnicznym gleby i w pewnych warunkach w 
glebach kwaśnych piaszczystych bogatych w substancję organiczną jest łatwo pobieralny 
przez rośliny, co może powodować bezpośrednie zagrożenie dla organizmów żywych poprzez 
łańcuch pokarmowy. Zawartość ołowiu w warstwie ornej gleb w omawianym okresie 
przedstawia poniższa tabela:  

 
Gmina Liczba próbek Zawartość całkowita w mg/kg 

  najniższa najwyższa średnia 

     
Stawiszyn 15 8,7 30,6 12,7 

     
 

Tabela: Zawartość ołowiu w warstwie ornej gleb na terenie gminy Stawiszyn 
 
Najwyższa zawartość ołowiu kształtowała się na poziomie 30,6 mg/kg i była wyższa od 
średniej dla Polski wynoszącej 27-28 mg/kg. Przebieg przez gminę drogi krajowej nr 25 
Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin – Bydgoszcz sprzyja niewątpliwie takiej kumulacji 
zanieczyszczeń w glebie. 
 
Według opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Okręgowej Stacji 
Chemiczno –Rolniczej w Poznaniu „Stan gleb województwa kaliskiego, ich zasobność i 
zanieczyszczenie” (Kalisz, 1998) gleby gminy Stawiszyn w niektórych rejonach wykazywały 
podwyższone skażenie siarką (III stopień (zawartość wysoka) – 20% ogólnej ilości prób; II 
stopień (zawartość średnia) – 27% ogólnej ilości prób).  
Stopień I, II i III określają naturalną zawartość siarki (S-SO4 – siarki siarczanowej). Na 
podwyższenie zawartości siarki mogą jednak mieć wpływ emisje przemysłowe, niskie, 
spalanie paliw płynnych, które to zanieczyszczenia wprowadzane są do gleby z suchym i 
mokrym opadem. W glebach użytkowanych rolniczo siarka dodatkowo wprowadzona jest z 
nawozami i pestycydami. 
 
Obecnie wg Agrochemicznego Badania Gleb Wielkopolski w latach 2000-2004 (WIOŚ w 
Poznaniu – OSCh-R w Poznaniu) stwierdzono średnią zawartość całkowitą ołowiu na 
poziomie 13 mg/kg. 
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Na terenie gminy występują dobre i bardzo dobre gleby. Sytuację obrazuje waloryzacja 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG Puławy, co przedstawiono w poniższej tabeli. 

 
 Ocena gleb w punktach  

w skali 100 punktowej 
Wskaźnik bonitacji  

jakości i przydatności 
 Bonitacja Przydatność rolnicza rolniczej gleby 

    
Gmina 

Stawiszyn 
54,5 57,6 56,0 

Polska 47,2 50,1 48,4 
    

 
Tabela: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG Puławy na terenie gminy Stawiszyn 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że wskaźniki te kształtują się powyżej średniej dla kraju. 
Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na który składają się wskaźniki 
bonitacji, jakości i przydatności rolniczej gleb, agroklimatu, rzeźby terenu i warunków 
wodnych wynosi dla gminy 75,7 i jest wyższy od średniej dla kraju, która wynosi 65,5. 
 
3.3.6 Szata roślinna 
 
Wielowiekowa działalność człowieka doprowadziła do przekształcenia naturalnych 
zbiorowisk roślinnych w tym również lasów. Gmina Stawiszyn jest przykładem 
wykarczowania lasów na rzecz upraw polowych. Stało się to najprawdopodobniej z racji 
występowania bardzo dobrych gleb, które stały się podstawą gospodarki rolnej. Kompleksy 
leśne pozostały w północnej (Leśnictwo Zbiersk) i wschodniej (Leśnictwo Petryki) części 
gminy. W tej sytuacji, ważną rolę w systemie ekologicznym gminy, w większości wylesionej, 
pełni również roślinność nieleśna. Zasoby roślinności nieleśnej na obszarze gminy tworzą 
następujące formy: 
 roślinność parków i parkopodobna, 
 roślinność cmentarzy, 
 roślinność sadów, 
 roślinność ogrodów działkowych, 
 roślinność w ogrodach przydomowych, 
 roślinność śródpolna, 
 roślinność przydrożna i izolacyjna. 
 
Lasy 

 

Tereny leśne zajmują północną i wschodnią część gminy. Lasy i grunty leśne zajmują 2216 ha 
tj. ca 28% powierzchni ogólnej gminy. Wszystkie tereny leśne znajdują się poza miastem 
Stawiszynem. 
 
Szczególne wartości przyrodnicze posiadają lasy na północy (Leśnictwo Zbiersk). Występują 
tam lasy ochronne, prawnie usankcjonowane użytki ekologiczne, wytypowany do prawnego 
usankcjonowania rezerwat przyrody, ostoje ptactwa i zwierząt. Zachowały się tam okazałe 
dęby szypułkowe z kwalifikacją pomnika przyrody.  
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Duże walory rekreacyjne posiadają lasy na wschodzie (Leśnictwo Petryki). W pobliżu lasu w 
Petrykach rośnie 5 okazałych dębów szypułkowym z kwalifikacją pomnika przyrody.  
 
Występuje duże zróżnicowanie siedlisk. Na wszystkich siedliskach dominującym gatunkiem 
lasotwórczym jest sosna. Tworzy ona drzewostany jednogatunkowe, czasami mieszane z 
brzozą, świerkiem, dębem. 
Drzewostany rosnące na siedliskach boru suchego i boru świeżego posiadają ubogą warstwę 
podszytową występującą pojedynczo, czasem grupowo, składającą się z jałowca, sosny, 
brzozy i świerka.  
Na siedlisku boru świeżego rosną także podszyty wprowadzone sztucznie, złożone z dębu i 
dębu czerwonego, świerka, czeremchy amerykańskiej.  
Bogatsza warstwa podszytów znajduje się na siedliskach wilgotnych, boru mieszanego 
świeżego i lasu mieszanego. W jej skład wchodzą: świerk, kruszyna, leszczyna, dąb, 
jarzębina.  
W runie najczęściej występuje: czernica, śmiałek pogięty, rokiet, widłoząb, chrobatek, a w 
siedliskach wilgotnych i bogatszych: orlica, pszeniec, kosmatka, malina, jeżyna. 
Z roślin chronionych w lasach występują: widłak babimór, widłak jałowcowy, długosz 
królewski, a na wilgotnych siedliskach – rosiczka okrągłolistna.  
 
Tereny położone po wschodniej stronie drogi krajowej (o pow. 281,11 ha), na działkach 63-
67 i 81-85 porastają lasy grupy I (lasy ochronne) sklasyfikowane jako glebowe powierzchnie 
wzorcowe czyli lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych (GPW). Tę 
grupę tworzą lasy wodochronne stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (działki 67 f, 
i, k, m, n, o) i ostoje zwierząt chronionych (działki 65 i-r, 83 a-f). 
 
Również w tej części lasu zbierskiego znajdują się następujące użytki ekologiczne ustalone 
rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego (Nr 44 z 19.12.1997 roku): 
1) bagno (o pow. 4,39 ha, na działce 91), 
2) łąki (o pow. 12,22 ha, na działce 81a i 81d), 
3) łąki (o pow. 7,10 ha, na działce 80b i 80f).  
 
Ponadto znajduje się tam bagno (na działce 67) zaproponowane do zakwalifikowania jako 
rezerwat przyrody o nazwie „Czarcie Bagno”.  
 
W lasach zbierskich zachowały się okazałe dęby szypułkowe, z których 9 
zaewidencjonowano z kwalifikacją pomnika przyrody. W pobliżu lasu w Petrykach podobną 
kwalifikację nadano 5 okazałym dębom szypułkowym.  
 
Stan sanitarny lasów jest zadowalający. Zagrożeniami dla lasów mogą być zbyt silne 
trzebieże i duża penetracja. Zagrożeniem dla zwierzyny, brak budek lęgowych. 
 
Jak to już wyżej podano - według ewidencji - grunty sklasyfikowane jako leśne (Ls) zajmują 
łącznie ponad 2216 ha (czyli ponad 28% powierzchni ogólnej gminy), z czego lasy 
państwowe zajmują 1960 ha, tj. ok. 88,5%. 
 
Lasy państwowe znajdują się pod administracją Nadleśnictwa „Grodziec” oraz Leśnictwa 
Zbiersk i Leśnictwa Petryki. Część lasu zbierskiego posiada kwalifikacje lasu ochronnego. 
Dla innych części tego lasu i lasu petryckiego (o łącznej powierzchni ponad 1800 ha) 
przygotowano udokumentowane propozycje sklasyfikowania jako lasy ochronne. 
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W Nadleśnictwie „Grodziec” las zbierski i petrycki zajmują najwyższą pozycję pod 
względem wartości. Stan ich zachowania (według oceny administratora) pozwala na 
penetrację i zbieranie runa leśnego zgodnie z ogólnie obowiązującym regulaminem. 
 
Lasy będące własnością osób fizycznych posiadające uproszczone plany urządzenia 
(obejmujące okres od 1.01.1995r. do 31.12.2004r.) znajdują się we wsiach: 

♦ Długa Wieś Trzecia  - pow. 5,48 ha, 
♦ Nowy Kiączyn   - pow. 25,18 ha, 
♦ Petryki    - pow. 0,49 ha, 
♦ Zbiersk    - pow. 165,74 ha, 
♦ Zbiersk Kolonia  - pow. 12,40 ha. 

 
Dla porównania, w poniższej tabeli zestawiono struktura władania gruntów leśnych gminy i 
miasta Stawiszyn w roku 2006 na tle gmin Powiatu Kaliskiego. Struktura ta nie zmienia się na 
przestrzeni ostatnich lat. 
 

 Powierzchnia gruntów leśnych [w ha] 
Gmina  

 
Ogółem w tym 

lasy  
Powierzchnia gruntów leśnych – publicznych 

Razem Własność 
gminy 

Własność Skarbu Państwa 
Ogółem w zarządzie 

Lasów 
Państwowych 

w zasobie 
Agencji 

Nieruchom
ości 

Rolnych 

        
Stawiszyn 2287,6 2224,4 1967,6 9,0 1958,6 1956,6 2,0 

Miasto - - - - - - - 
Wieś 2287,6 2224,4 1967,6 9,0 1958,6 1956,6 2,0 

        

Blizanów 4058,7 3959,0 3636,7 7,3 3629,4 3620,4 9,0 

Brzeziny 5539,9 5424,6 4867,8 2,8 4865,0 4862,0 3,0 

Ceków Kolonia 2519,7 2482,2 1856,2 2,7 1853,5 1841,5 12,0 

Godziesze Wielkie 1491,5 1482,9 446,0 7,4 438,6 438,6 - 

Koźminek 917,0 907,5 506,8 2,6 504,2 501,2 3,0 

Lisków 751,4 750,8 116,3 1,5 114,8 114,8 - 

Mycielin 4175,5 4081,4 3349,9 4,4 3345,5 3338,5 7,0 

Opatówek 797,1 790,5 266,2 3,1 263,1 260,1 3,0 

Szczytniki 480,2 474,9 212,8 3,0 206,8 209,8 - 

Żelazków 891,4 870,3 838,7 3,5 835,2 832,2 3,0 

        

Powiat Kaliski 23910,1 23448,5 18065,1 47,3 18017,8 17975,8 42,0 

        

 
Tabela Struktura władania gruntów leśnych gminy i miasta Stawiszyn w roku 2006  

na tle gmin Powiatu Kaliskiego  
 

Jak wynika z obserwacji zmian w strukturze użytkowania gruntów gminy Stawiszyn na 
przestrzeni kilku lat - brak jest zainteresowania ze strony właścicieli gruntów zalesianiem 
porolnym.  
 
Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiono lesistość gminy Stawiszyn w roku 2006r.  
na tle gmin Powiatu Kaliskiego. Wielkości te również nie zmieniają się zasadniczo na 
przestrzeni ostatnich lat. 
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Gmina Powierzchnia gminy 

[w km2] 

Powierzchnia lasów 

[w ha] 

Lesistość 

[w %] 

    

Stawiszyn  78 2224,4 28,3 

Miasto 1 - X 

Wieś 77 2224,4 X 

    

Blizanów 158 3959,0 25,1 

Brzeziny 127 5424,6 42,7 

Ceków Kolonia 88 2482,2 28,1 

Godziesze Wielkie 105 1482,9 14,1 

Koźminek 89 907,5 10,2 

Lisków 76 750,8 9,9 

Mycielin 111 4081,4 36,8 

Opatówek 104 790,5 7,6 

Szczytniki 110 474,9 4,3 

Żelazków 114 870,3 7,7 

    

Powiat Kaliski 1160 23448,5 20,2 

    

 
Tabela Lesistość gminy Stawiszyn w roku 2006r.  

na tle gmin Powiatu Kaliskiego 
 
Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiono zestawienie gruntów nieleśnych 
zalesionych w roku 2006r. na tle gmin Powiatu Kaliskiego. Wielkości te również nie 
zmieniają się zasadniczo na przestrzeni ostatnich lat. 
 

Gmina Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych 

[w ha] 

  

Stawiszyn 1,0 

  

Blizanów 1,9 

Brzeziny 2,9 

Ceków Kolonia - 

Godziesze Wielkie - 

Koźminek - 

Lisków - 

Mycielin 1,7 

Opatówek - 

Szczytniki - 

Żelazków  

  
Powiat Kaliski 7,5 

  

 
 

Tabela Grunty nieleśne zalesione w roku 2006r.  
na tle gmin Powiatu Kaliskiego 
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Problemem wymagającym pilnego rozwiązania jest również brak udokumentowania granic 
rolno-leśnych.  
 
Zieleń parkowa i parkopodobna 

 
Gmina Stawiszyn nie jest zasobna w parki. Zabytkowe parki krajobrazowe (podworskie), 
ujęte w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, istnieją w Piątku Wielkim (pow. 
6,40 ha) i Petrykach. Podlegają one ochronie z mocy przepisów szczególnych. 
 
W mieście Stawiszynie istnieją dwa ogólnodostępne (o małej powierzchni) tereny 
zadrzewione o charakterze parku. Jedno o pow. 0,88 ha przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i 
Pleszewskiej, drugie w centralnej część rynku. Innym zadrzewionym terenem, ale o 
ograniczonej dostępności, jest teren Gminnego Ośrodka Zdrowia. 
 
Zieleń cmentarna  

 
Drzewa i krzewy porastają położone na terenie gminy cmentarze wyznaniowe. Dwa z nich 
znajdują się w mieście Stawiszynie. Pierwszy to cmentarz wyznania rzymsko-katolickiego, 
drugi zaś to cmentarz wyznania ewangelicko-augsburskiego. Pozostałe dwa cmentarze 
wyznania rzymsko-katolickiego położone są w miejscowościach Piątek Wielki i Zbiersk 
Cukrownia. W miejscowości Kiączyn Stary znajdują się pozostałości niewielkiego cmentarza 
wyznania mojżeszowego. 
Stan zachowania cmentarzy katolickich jest dobry. Stan zaniedbania i ślady dewastacji 
charakteryzują cmentarz ewangelicki. Obraz całkowitego braku opieki i daleko sięgającej 
dewastacji przedstawia maleńki cmentarz wyznania mojżeszowego w Kiączynie Starym. 
 
Wszystkie cmentarze podlegają ochronie z mocy przepisów szczególnych.  
 
Zieleń ogródków działkowych, sady i zieleń w ogrodach przydomowych 

 
Zieleń ogrodów działkowych i sadów odgrywa pomocniczą rolę w systemie ekologicznym 
miasta i wsi gminy Stawiszyn. Ten rodzaj rolniczego użytkowania terenów jest mało 
popularny w gminie. Ogrody działkowe w formie zorganizowanej istnieją we wsi Zbiersk 
Cukrownia (o pow. ok. 5,50 ha.). Inaczej zorganizowane ogródki działkowe istnieją w Piątku 
Wielkim. Funkcjonują one w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. 
 
Sady istniejące głównie we wsiach Werginki i Piątek Mały. Zajmują one powierzchnię ok. 
1% powierzchni gminy. W odległej przeszłości było w gminie więcej sadów (dowody 
zachowane na starych mapach). Później wielkość zasobów zmieniała się i tak np. w 1996 
roku sady zajmowały 25,46 ha czyli ok. 0,3% powierzchni gminy. 
 
Uzupełnieniem roślinności zorganizowanej jest zieleń w ogrodach przydomowych, 
najczęściej niewielkich lecz intensywnie zagospodarowanych.  
 
Zieleń przydrożna, śródpolna i izolacyjna  

 
Poza ww. zielenią parkową, cmentarną, ogrodów działkowych oraz sadów, szczególne 
miejsce zajmuje zieleń przydrożna, śródpolna i izolacyjna. 
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Zieleń śródpolna (krzewy i drzewa-samosiejki), towarzysząca drogom, rowom, skarpom 
(nielicznym) i ciekom, ukształtowała się w sposób naturalny. Występuje ona na całym 
obszarze gminy, na ogół jednak fragmentarycznie. Charakteryzuje się małą zwartością 
ciągów. 
 
Największe szpalery drzew nieowocowych istnieją przy drogach przebiegających przez tereny 
wsi: 
 Piątek Mały-Kolonia, Piątek Mały, Piątek Wielki, Długa Wieś Druga, Nowy Kiączyn i 

Zbiersk-Cukrownia (przy drodze krajowej),  
 Długa Wieś Druga (w części zach. przy obu drogach powiatowych), 
 Wyrów (w części płn. zach. przy obu drogach), 
 Werginki (w części płd. wsch. przy obu drogach gminnych), 
 Petryki (w części południowej przy drodze powiatowej). 
 
Zadrzewienia śródpolne tworzą przede wszystkim pasy rozciągnięte wzdłuż cieków wodnych 
i budowane głównie przez olszę czarną (Alnus glutinosa). Zbiorowiska nieleśne są biotopem 
wielu gatunków fauny nie występujących na terenach leśnych. Szczególną rolę odgrywają 
zbiorowiska łąkowe w dolinie Bawołu. 
 
Większe szpalery zieleni łęgowej istnieją na terenach wsi: Nowy Kiączyn, Długa Wieś 
Trzecia, Długa Wieś Druga i Długa Wieś Pierwsza. We wsi Petryki istnieje aleja młodych 
dębów szypułkowych. Ważnym elementem krajobrazu są także zadrzewienia przydrożne, 
które mają swój udział w wychwytywaniu zanieczyszczeń. 
 
3.3.7 Świat zwierzęcy 
 

Łąki i pastwiska zajmują powierzchnię ok. 8%, obszaru gminy. Występują w dolinie rzeki 
Bawół oraz fragmentarycznie wzdłuż kilku dopływów tej rzeki i przy dalej położonych 
rowach. Szczególnie bogate układy ekologiczne powstają wtedy, gdy łąki, zadrzewienia, 
zakrzewienia sąsiadują z terenami leśnymi. Mogą one pełnić wtedy funkcję korytarzy 
ekologicznych ułatwiając migracje fauny. 
Na terenie gminy, w Zbiersku Kolonii (Leśnictwo Zbiersk) występuje stanowisko bociana 
czarnego, które podlega ochronie (ochrona okresowej ostoi, miejsca rozrodu i regularnego 
przebywania). Ochrona ta została ustanowiona na podstawie decyzji Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 18.08.2008r. znak KP.Ka-16631-/9/08. 
 
3.3.8 Wnioski 
 

Z wyżej opisanego stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 
wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego wypływają następujące uwarunkowania rozwoju gminy, które można 
podzielić na korzystne (mocne strony gminy) i niekorzystne (słabe strony gminy): 
 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

 ukształtowanie terenu stwarzające, poza dolinami rzecznymi, dogodne warunki 
budowlane, 

 korzystne warunki fizjograficzne dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 
 ukształtowanie terenu, układ dróg, warunki fizjograficzne - korzystne dla inwestycji 

związanych z rolnictwem i innych, pozarolniczych, 
 możliwości wykorzystania cennych przyrodniczo terenów gminy w celach dydaktycznych 
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oraz jako potencjalnych obszarów rozwoju agroturystyki, 
 dość duże powierzchnie gleb wysokich klas bonitacyjnych podlegających ochronie przed 

zmianą użytkowania na cele nierolnicze (II –IV klasa) stwarzają możliwość rozwoju 
gospodarki rolnej, 

 występowanie zwłaszcza wzdłuż rzeki Bawół gleb organicznych podlegających ochronie, 
ze względu na swe wartości przyrodnicze, 

 wysoka lesistość gminy, 
 blisko położone, dostępne dla celów rekreacyjnych i zbierania runa, lasy: zbierski i 

petrycki, 
 malowniczo położony, dostępny dla celów rekreacyjnych i wędkarskich, zespół 

zbiorników wodnych w lesie zbierskim, 
 możliwości zalesienia nowych areałów gruntów niskich klas bonitacji gleb, co przyczyni 

się do powiększenia potencjału ekologicznego gminy, 
 istnienie obszarów zdrenowanych poprawiających warunki wodne na terenie gminy, 
 występowanie obszarów zieleni wysokiej – parków podworskich oraz zieleni działkowej i 

cmentarnej – jako elementów wspomagających system środowiska przyrodniczego gminy, 
 występowanie na terenie gminy form ochrony przyrody, tj.: użytku ekologicznego i 

pomników przyrody, 
 występowanie potencjalnych możliwości wprowadzenia nowych form ochrony przyrody, 

tj. rezerwatu przyrodniczego, którego propozycję lokalizacji oznaczono na rysunku 
Studium, 

 występowanie potencjalnych możliwości utworzenia zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego, którego propozycję lokalizacji oznaczono na rysunku Studium, 

 przebieg przez teren gminy doliny rzecznej pełniącej rolę korytarza ekologicznego o 
znaczeniu ponadgminnym (rzeka Bawół) i lokalnym (mniejsze cieki wodne), 
umożliwiającej migracje różnych gatunków zwierząt oraz pełniącej rolę ciągu 
wentylacyjnego, 

 powiązanie poprzez dolinę rzeki Bawół z systemem ekologicznym Czarnej Strugi i Warty, 
 występowanie bogactwa fauny, w tym ostoi bociana czarnego, 
 istnienie na części terenu gminy systemu kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni 

ścieków, 
 rozwiązanie problemu odpadów poprzez udział gminy w Związku Komunalnym Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, 
 
 

uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 

 

 występowanie na terenie gminy nielegalnych punktów składowania odpadów 
stwarzających możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych, 

 wzmożona niekontrolowana penetracja terenów leśnych wynikająca z funkcji rekreacyjnej 
ekosystemów leśnych, a przyczyniająca się do degradacji środowiska przyrodniczego, 

 funkcjonowanie stacji paliw płynnych, szczególnie tych zrealizowanych przed 
kilkudziesięciu laty, stanowiących potencjalne źródło skażenia środowiska (gleb oraz wód 
podziemnych), w przypadku ewentualnej awarii, 

 występowanie nieszczelnych szamb i niekontrolowane przedostawanie się 
niebezpiecznych związków do ziemi i wód powierzchniowych, 

 brak sieci kanalizacji sanitarnej na części terytorium gminy, 
 brak opracowanej granicy rolno-leśnej, 
 planowana budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia - jeden z wariantów 

proponuje trasę poprzez las w Zbiersku Wsi, 
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 rozwijające się miasto (towarzyszące temu zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane), 
stwarza realne zagrożenie, zwłaszcza dla terenów biologicznie czynnych, położonych 
najbliżej terenów już zainwestowanych, 

 tendencje do zabudowywania terenów położonych w dolinie rzeki Bawół, 
 tereny położone w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym grunty pochodzenia 

organicznego - chronione przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze, 
 rosnące zjawisko przekształcania dotychczasowych funkcji terenu (rolniczych lub z 

rolnictwem związanych) - w nowe funkcje, często nie związane z rolnictwem – co wiąże 
się z umniejszeniem istniejącej bazy rolnictwa oraz skutkuje przypadkową lokalizacją, z 
jej negatywnymi przestrzennymi konsekwencjami. 
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3.4 Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  
       kultury współczesnej 
 

3.4.1 Osadnictwo 
 

Rozwój osadnictwa na terenie gminy Stawiszyn – oczywiście mając na uwadze epoki 
najdawniejsze - można prześledzić na podstawie Archeologicznego Zdjęcia Polski. Jak 
wynika z tej analizy znaczna część gminy podlega obserwacji archeologicznej, z uwagi na 
udokumentowane, bądź potencjalne możliwości występowania tutaj znalezisk 
archeologicznych. Lasy położone na terenie gminy Stawiszyn nie były systematycznie 
penetrowane przez archeologów. Na wydmach występujących na terenach leśnych odkryto 
ślady pobytu z mezolitu i epok młodszych. Świadczą one, iż teren ten był atrakcyjny 
osadniczo. Na terenie lasów w okolicach Zbierska odkryto skarb monet 
wczesnośredniowiecznych. Jak wynika z informacji podanych przez służby konserwatorskie 
brak jest dokładnie przeprowadzonej kwerendy archeologicznej i bibliograficznej dotyczącej 
tych terenów. 
 

Przez tereny gminy Stawiszyn przepływa ciek wodny – rzeczka Bawół (zwana też Czarną 
Strugą). Przecina ona teren z kierunku południowo - wschodniego na północny - zachód, 
tworząc miejscami szeroką, zabagnioną dolinę z bardzo korzystnymi warunkami dla rozwoju 
pradziejowego osadnictwa. W toku badań przeprowadzonych w ramach AZP, ustalono, że 
osadnictwo pradziejowe na tych terenach sięga epoki kamienia – ślady osadnicze z terenu 
Stawiszyna oraz Długiej Wsi. Osadnictwo z okresu kultury łużyckiej odkryto na terenach 
Kiączyna, Złotnik Wielkich i Złotnik Wielkich Kolonii. Relikty osadnictwa kultury 
przeworskiej występują na terenach Ostrówka, Petryk, Pólka, Stawiszyna i Wyrowa. 
 
Kilka miejscowości, na terenie gminy posiada udokumentowany średniowieczny rodowód. 
Najstarsze źródła historyczne pochodzą z 1065r., dotyczą wsi Ścibiersko, czyli dzisiejszego 
Zbierska należącego wówczas do klasztoru benedyktynów. Intensywny rozwój osadnictwa w 
okolicach Stawiszyna nastąpił na przestrzeni wieków XIV-XVI. Źródła pochodzące z tego 
okresu dokumentują istnienie następujących miejscowości: Stawiszyna w 1291r., Piątku w 
1308r., Rychnowa w 1338r., Petryk w 1497r., Kiączyna w 1513r., Zbierska w 1457r., 
Wyrowa w 1517r., Piątku Małego i Wielkiego w 1583r. 
 
W okresie 1601 – 1800 trwał proces tzw. osadnictwa olenderskiego, któremu początek dały 
wojny religijne na zachodzie Europy oraz wojna 30. letnia w XVII w. i związane z tym 
migracje ludności. Założeniem tego ruchu osadniczego było zasiedlanie nie 
zagospodarowanych do tej pory terenów leśnych i bagiennych oraz uzupełnienie zaludnienia 
w miejscowościach, których liczba mieszkańców drastycznie się zmniejszyła. Na terenie 
gminy w ramach tej działalności powstały: Piskory Holendry, Zamęty (1787r.), Zamęty 
Holendry, Zbierskie Holendry.  
 
W wyniku procesów uwłaszczeniowych, separacyjnych, kolonizacyjnych, czy innych 
parcelacyjnych, a także zmiany sieci drogowej w znacznym stopniu zatarte zostały 
średniowieczne schematy planistyczne  miejscowości. Dobrze zachował się owalnicowy 
schemat miasta lokacyjnego Stawiszyna. Prawdopodobnie pierwotne rozplanowanie Zbierska 
powstało na kanwie centralnego placu owalnicowego, na który nałożono XIX. wieczny 
schemat kolonii rzędowych związanych z urbanizacją miejscowości wynikającą z lokalizacji 
zakładów cukrowni w poł. XIX w. Schemat krótkich ulicówek zachował Ostrówek, Wyrów, 
Piątek Wielki. Złotniki Małe, Przyranie. Założenie dworskie wraz z folwarkiem zdominowało 
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układ przestrzenny Petryk. Łuczyn powstał zapewne jako osiedle folwarczne.  Rzędówką 
bagienną (w części luźnymi osadami) są Zamęty, Piskory Holendry, Zamęty Holendry, 
Zbierskie Holendry. W procesie XIX. wiecznych  regulacji powstały liniowe kolonie 
rzędowe: Długa Wieś I, II, III, Piątek Mały, Piątek Mały Kolonia, Kolonia Złotniki Małe, 
Kolonia Miedza.  
 
 
Stawiszyn. Osada zlokalizowana została na piaszczystej wyspie wśród rzecznych rozlewisk, 
pomiędzy dwiema odnogami Czarnej Strugi, na szlaku handlowym łączącym Śląsk 
(Wrocław) z Pomorzem (Toruniem). Przypuszczalnie była to osada rzemieślniczo – handlowa 
z kościołem w miejscu obecnego, zabudową skupioną w otoczeniu obecnego Rynku oraz 
gródkiem usytuowanym w zachodniej części, w miejscu późniejszego zamku. Pierwsza 
wzmianka o Stawiszynie jako mieście książęcym pochodzi z 1291r. w dokumencie wydanym 
przez Przemysława II. W 1306r. rozwój miasta przerwany na skutek pożaru podczas najazdu 
Litwinów; w 1331r. miasto pustoszą wojska krzyżackie. Odbudowuje się za czasów 
Kazimierza Wielkiego: zostaje otoczone murem obronnym z kamienia polnego i cegły oraz 
fosą zasilaną w wodę z rzeki. Z tego czasu pochodzi prawdopodobnie schemat planistyczny 
miasta: wrzecionowate centrum wzdłuż osi płd.–zach. na półn.-wsch., z ulicami zbiegającymi 
się przy dwóch bramach miejskich, z czworobocznym (prawie kwadratowym) Rynkiem 
pośrodku, z którego narożników wychodzą po dwie ulice. W południowo-wschodniej części 
miasta usytuowany jest kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja i św. Jadwigi; po stronie 
przeciwnej, w południowo-zachodniej części miasta, zlokalizowany został zamek. W 1419r. 
następuje zmiana prawa lokacyjnego miasta z polskiego na niemieckie, podobnie jak w 
Kaliszu.  
 
W w. XV i XVI następuje rozwój  gospodarczy miasta (rządy Jagiellonów). W 1450r. 
ukonstytuowany zostaje samorząd miejski. W 1550r miasto staje się własnością pierwszego 
starosty Jana Zaręby. W okresie reformacji powstaje w Stawiszynie gmina Braci Czeskich; 
kościół parafialny zostaje zamieniony na zbór, który na pocz. XVII w. powraca do katolików.  
 
W 1 poł. XVII w. tempo rozwoju zostaje zahamowane; wojny i zubożenie chłopstwa 
wpływają na złą koniunkturę w handlu i rzemiosła, ponadto w latach 30. XVII w. miasto 
zostaje zniszczone przez pożar i epidemię. W poł. XVII w. miasto spustoszone przez wojska 
szwedzkie: zniszczeniu ulegają mury miejskie, zamek, kościół oraz domy miejskie.         
 
Wyludnienie miasta sprzyja osadnictwu żydowskiemu, którzy przejmują handel i częściowo 
rzemiosło. Osiedlają się w płn.-zach. części miasta, gdzie w k. XVIII w. powstaje synagoga i 
dom talmudyczny. Zwiększa się także liczba osadników niemieckich. W k. XVIII w. powstaje 
gmina ewangelicka i na miejscu zniszczonego zamku wybudowany zostaje kościół 
ewangelicki. W 1789r. odbudowano już większość domów w centrum wraz z Rynkiem i trwa 
odbudowa kościoła parafialnego. 
 
Pod koniec XVIII w. na znaczeniu zyskuje Kalisz; jako miasto wojewódzkie dysponujące 
większym budżetem, rozwija przemysł włókienniczy oraz rzemiosło. Ponadto ukształtowanie 
się nowej sieci komunikacyjnej wywiera niekorzystny wpływ na kondycję gospodarczą 
Stawiszyna. 
 
W okresie rządów pruskich - pocz. XIX w. - Stawiszyn staje się siedzibą gminy. Całkowitej 
rozbiórce ulegają mury miejskie, z których pozyskuje się materiał na budowę obiektów 
użyteczności publicznej: szpitala, szkoły, zakładu kąpielowego, stacji pocztowej oraz 
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nawierzchni brukowej ulic. W 1828 r. zostaje sporządzony plan regulacyjny miasta, w którym 
projektowano wyrównanie linii zabudowy, poszerzenie niektórych ulic - m.in. cofnięcie 
wschodniej pierzei Rynku, ul. Kaliskiej i Konińskiej. Założenia planu częściowo 
zrealizowano po pożarze miasta w 1900r., który zniszczył 1/3 zabudowy: przesunięto 
wschodnią pierzeję Rynku i poszerzono ul. Piskorzewską; nie zmieniono ulic Kaliskiej i 
Konińskiej; przy kościele ewangelickim utworzono plac targowy, który w 1925r. 
przeniesiono na ul. Szkolną. W roku 1925 wybudowano elektrownię oraz budynek Straży 
Pożarnej, a zachowany fragment fosy przy kościele ewangelickim, zamieniono na basen 
strażacki.  
 
Obecna zabudowa miejska pochodzi głównie z przełomu XIX i XX w., kilka z okresu 
wcześniejszego, zapewne ok. poł. XIX w. 
 
Długą historią charakteryzują się ponadto Petryki (wzmiankowane od 1497r.) i Piątek Wielki, 
których rozwój przypadł na lata powojenne, związany z uruchomieniem stacji hodowli roślin 
ogrodniczych. Intensywny rozwój przeżywał w 2 poł. XIX i na pocz. XX w. Zbiersk, 
związany z budową na tym terenie w 1852r. cukrowni założonej przez Wilhelma Repphana. 
 
 
W rozdziale korzystano z opracowań: Stawiszyn, rozpoznanie historyczno – urbanistyczne do 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta, PKZ, Pracownia Dokumentacji Zabytków, 

Warszawa 1963; Zbiory archiwum, AZP, WUOZ Poznań, Delegatura Kalisz. 

 
3.4.2 Ważniejsze zabytki oraz obiekty dziedzictwa kulturowego 
 
Szczegółowe omówione poszczególnych zabytków na terenie miasta Stawiszyna zostało 
zawarte w opracowaniu Ewy Nowackiej p.t. „Zabytki historyczne miasta Stawiszyna” (wyd. 
Towarzystwo Miłośników Stawiszyna 1998r.), z którego to opracowania autorzy Studium z 
1999r. zawarli obszerne fragmenty w tekście Studium. Dotyczą one następujących obiektów 
zabytkowych na terenie miasta Stawiszyna: 
♦ kościół rzymskokatolicki z ok. 1360r., 
♦ kościół ewangelicko-augsburski z 1874r., 
♦ parterowy dom zabytkowy z I połowy XIX w. z dwiema wystawkami, 

położony przy ul. Kaliskiej 16, 
♦ tzw. „Murowaniec” czyli fragmenty stawiszyńskiego muru obronnego, 
♦ cmentarz rzymskokatolicki, położony przy ul. Kaliskiej 42, 
♦ cmentarz ewangelicko-augsburski, położony przy wylocie drogi w kierunku do Konina, 
♦ usytuowany w północnej pierzei rynku - stawiszyński ratusz, 
♦ kapliczka w parku miejskim. 
 
Tekst ten jest cytowany również w niniejszym opracowaniu poniżej. 
 
Kościół rzymskokatolicki. 
Gotycki kościół w Stawiszynie znajduje się przy ul. Kościelnej. Został on wzniesiony przed 
rokiem 1360 z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Później był przebudowany, m.in. z roku 
1876 pochodzi kaplica od pd. i neogotycka nadbudowa wieży. 
W niszach szkarpach wieży znajdują się małe rzeźby z w. XVII, przedstawiające świętych. 
Wewnątrz kościoła znajduje się barokowy ołtarz główny, pochodzący z pocz. XVIII w., do 
1829r. znajdował się w kaliskiej kolegiacie. [...] 
W kaplicy, z r. 1876 w ołtarzu znajduje się osiemnastowieczny obraz „Święta Rodzina” 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 
 

65 
 

szkoły włoskiej.  
Polichromię wnętrza kościoła wykonał w latach 1914 – 1915 Aleksander Powalski. 
W kruchcie pod wieżą znajduje się gotyckie sklepienie krzyżowe oraz kilka tablic 
pamiątkowych, m.in. tablica ku czci 66 pomordowanych w II wojnie światowej 
stawiszyniaków. 
Wokół kościoła znajduje się stary mur ceglany z użyciem kamieni. 
W roku 1991 przy kościele została pobudowana dzwonnica kościelna, a z wieży kościelnej 
zostały do niej przeniesione trzy dzwony. 
 
Kościół ewangelicko-augsburski. 
Kościół ewangelicko-augsburski znajduje się w Stawiszynie przy ul. Garbarskiej. 
Został on pobudowany na miejscu dawnego drewnianego w r. 1874. Wzniesiony został dzięki 
olbrzymiej pomocy finansowej Wilhelma REPPHANA, właściciela ziemskiego Zbierska i 
Petryk.  
Budowę kościoła prowadził majster zamieszkały w Stawiszynie, a roboty ciesielskie i 
stolarskie wykonali: Sliżewski i Blumel. Wyposażenia wnętrza świątyni, jak i zegar na wieży 
kościoła sprawione zostały również kosztem fundatora. 
We wnętrzu kościoła, na ołtarzu głównym umieszczono obraz „Zmartwychwstanie 
Chrystusa” autorstwa malarza kaliskiego – Augusta Bertelmana. Pomysł i układ figur do tego 
obrazu został zaczerpnięty z dzieła Annibala Carraciego – mistrza szkoły włoskiej. 
Ostatnim pasterzem parafii stawiszyńskiej był Rudolf Kersten, który pracował tu do r. 1936. 
Po jego odejściu parafia ewangelicko-augsburska w Stawiszynie nigdy już nie była 
samodzielna, a podlegała parafii w Kaliszu. 
Kościół służył ewangelikom do lat 80-tych naszego stulecia. Obecnie prawie ewangelików w 
Stawiszynie i w sąsiednich gminach prawie już nie ma, a kościół jest mocno zdewastowany i 
grozi niebezpieczeństwem. Administracyjnie należy do parafii w Kaliszu, lecz ta nie 
przejawia zainteresowania jego stanem. 
W 1998r. w części frontowej władze wojewódzkie założyły – bardzo skromne zabezpieczenie 
na koszt parafii w Kaliszu. Mimo jego katastrofalnego stanu znajdują się w nim zabytkowe 
organy z XVIII wieku wykonane przez ostrowianina Karola Benjamina Schefflera w stanie 
uszkodzenia. 
 
Parterowy dom zabytkowy z I połowy XIX w. z dwiema wystawkami 
Dom ten znajduje się w Stawiszynie, przy ul. Kaliskiej 16 przy parku miejskim. Jest on 
własnością prywatną. 
Od strony parku zamieszkały jest przez lokatorów i troskliwie przez nich otaczany. 
Druga część budynku od strony Ośrodka Zdrowia jest poważnie zniszczona i stoi pusta. 
W budynku tym przez wiele lat, aż do śmierci w XX wieku zamieszkiwała stawiszynianka 
Tylda Jezierska. 
 
Murowaniec. - fragmenty stawiszyńskiego muru obronnego 
Stawiszyńskie mury obronne, które zastąpiły wały drewniano-ziemne zbudowano z kamieni 
eratycznych i ułamków cegieł, łącząc całość zaprawą wapienną. Obwód murów o długości 
około 1100 m zakreślał w przybliżeniu kształt kolisty, obejmujący około 10 ha przestrzeni. 
Średnica miasta w ich obrębie w kierunku północ-południe i wschód-zachód liczyła po 340 
metrów. 
Mury były istotnymi elementami obronnymi miasta. Miały też symbolizować odrębność 
ustrojową gminy miejskiej i odrębność tej w razie potrzeby obrony. Do budowy ich oprócz 
dotacji królewskiej przyczynili się zapewne i sami mieszkańcy Stawiszyna. 
Od zewnątrz murów przebiegała nawodniona fosa, przez którą przerzucono most. 
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Do miasta prowadziły dwie bramy usytuowane przy arteriach wlotowych: konińska od 
północy i kaliska od południa. O formie architektonicznej tych bram wiadomo tylko, że 
mieściły się w przejazdowych wieżach bram. 
Z 1802r. pochodzi przerys planu miasta, na którym zaznaczono m.in. wschodni, południowy i 
północny odcinek murów oraz położenie obu bram.  
Obecne relikty muru [...] zachowane są w południowej ścianie domu zw. „Murowańcem” 
przy ul. Starościńskiej, przed Ośrodkiem zdrowia oraz w południowo-wschodniej części 
kościoła katolickiego. Grubość muru przy ul. Starościńskiej wynosi 1,95 m.  
Jedyny, pozostały do dnia dzisiejszego fragment fosy, w południowo-zachodniej części 
miasta, o długości 45 m, szerokości 7,5 m przy budynku p. Denisiewiczów wykorzystywany 
był jako basen strażacki.  
W 1988r. J. Tomala archeolog z Łodzi przeprowadził w mieście badania archeologiczne, 
zakładając 10 wykopów o łącznej powierzchni 189 m kwadratowych, oraz cztery odwierty. 
Nie udało się odsłonić reliktów fundamentów muru zamku, którego fundatorem miał być Król 
Kazimierz Wielki. Nie potwierdziły tego faktu badania archeologiczne prowadzone przez 
niego. 
 
Cmentarz rzymskokatolicki 
Cmentarz katolicki w Stawiszynie przy ul. Kaliskiej 42 powstał zapewne w I połowie XIX 
wieku.  
W środkowej (tzw. „rondo”) w najstarszej części cmentarza zachowały się dwa najstarsze 
grobowce i płyty z inskrypcjami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umieszczona przy głównej alei – wejściu na cmentarz tablica informacyjna, opracowana i 
wykonana przez działaczy Towarzystwa Miłośników Stawiszyna w lipcu 1990r. przez 
Henryka Celińskiego i Jana Rąckiego zawiera spis ważniejszych mieszkańców miasta z 
usytuowaniem ich mogił (zaznaczone na naszkicowanym planie). 
Dziś możemy powiedzieć, iż liczbę osób zasługujących na upamiętnienie byłaby dwukrotnie 
większa. Oto kilka nazwisk, których ciała złożono na cmentarzu: 
Tzw. „rondo”, czyli środkowa i najstarsza część cmentarza jest miejscem pochówku co 
bardziej zacnych i zasłużonych mieszkańców Stawiszyna. Zachowały się tutaj najstarsze 
grobowce. Jednym z nich to grobowiec Bogumiły WEISS z Becrokońskich Porajów zmarłej 
18.XII.1890r. i innych członków rodziny: Sztarków, Hoffmanów z pięknymi inskrypcjami – 
liternictwo. Dalej piękne grobowce z pylonami i inskrypcjami rodziny Messingów i innych. 
Przy wejściu skromny krzyż symboliczny grób: „Członkom OSP w Stawiszynie. 
pomordowanym w obozach hitlerowskich. Wieczna pamięć”, jak głosi napis z 1962r. Tu z 
okazji rocznic i uroczystości składa się wieńce i wiązanki kwiatów. 
Wymienić należy burmistrzów Stawiszyna.  

 

Elżbieta z L A R E C K I C H 
Ł A S K A 

urodz. 26 listopada 1815r. 
zm. 27 grudnia 1843r. 

 

 

Joanna Karolina z S Z T A R K Ó W 
1-go ślubu W E I S S, 2-go ślubu H E I N 
3-go ślubu B E D N A R K I E W I C Z 

1796 - 1846 
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Edward KNOR, który pełnił tu urząd zaledwie 14 miesięcy, przywrócony 7.VII.1917r. przez 
okupacyjne władze pruskie w okresie pierwszej wojny światowej. Wspaniało i bogato 
rzeźbiony grobowiec secesyjny wykonała znana firma B. Dobrzyńskiego z Włocławka.  
Skromna mogiła poświęcona jest Henrykowi ŁOWICKIEMU, burmistrzowi Stawiszyna w 
latach 1928–1939, wieloletniemu prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie, 
aresztowanemu w 1939 roku przez okupanta hitlerowskiego i zamordowanemu w obozie 
koncentracyjnym w Mathausen w 1940 roku. 
Przypomnienia wymaga postać Józefa KOŁOWROTKIEWICZA, przewodniczącego 
Miejskiej Rady Narodowej w Stawiszynie w latach 1954–72. 
Księża proboszczowie: Edward ESMAN, Stanisław GRABINSKI, Roman KMIECIK, Zenon 
WIEWIORSKI oraz zamordowany w 1941r. w obozie koncentracyjnym Bronisław 
KOZANKIEWICZ. 
ORGANISTA: Józef TOMASZEWSKI. 
LEKARZE: dr Zygmunt DUKALSKI, który przez pół wieku służył i sumiennie pomagał 
mieszkańcom Stawiszyna i okolicznych wiosek. Dr WETTLER z „Nocy i dni” Marii 
Dąbrowskiej, to właśnie nasz lekarz, który dla rodziny Szumskich był lekarzem domowym. 
Lekarze: Stefania i Walenty DOLNI – przez pół wieku służyli społeczeństwu naszego miasta. 
Pierwszy prowizor farmacji i właściciel apteki w Stawiszynie – Jan LEŻUCHOWSKI, zmarły 
w 1904 roku, uwieńczony również w „Nocach i Dniach”, Adam KOBZA – aptekarz z żoną., 
K. Łuniewski – literat, A. Kozłowska – artystka dramatyczna. Powstańcy z 1863 roku: - A. 
Rącki i J. Borowski, uczestnik Powstania Warszawskiego – S. Graliński „GROT” itp. 
Dziesięć nazwisk zawiera lista nauczycieli, wychowawców licznych pokoleń stawiszyńskich. 
Nie należy też zapomnieć o Jerzym Płoneckim, zacnym człowieku i rzeźniku. 
W dniu 03 sierpnia 1999 r. obok ks. proboszcza Z. Wiewiórskiego został pochowany ks. prał. 
Stanisław Janicki, który był proboszczem w Stawiszynie przez 33 lata. Był również 
dziekanem dekanatu stawiszyńskiego. Przeżył 73 lata. Od 1.VII.98 r. był na emeryturze 
kapłańskiej. Osobistą jego wolą było pochowanie na cmentarzu w Stawiszynie. 
 
 
Cmentarz ewangelicko-augsburski. 
Znajduje się w północnej części miasta Stawiszyna po lewej stronie szosy biegnącej z Kalisza 
do Konina przed boiskiem sportowym. Przy otwartej zawsze bramie wejściowej widnieje 
napis: „CMENTARZ EWANGELICKI W STAWISZYNIE” oraz godziny urzędowania ks. 
pastora w Kaliszu, który jest administratorem dóbr ewangelickich. (Brak jest danych 
źródłowych o powstaniu cmentarza). 
Obecnie istnieją jeszcze na cmentarzu nagrobki pochowanych ewangelików Niemców i 
Polaków, na podstawie których można odtworzyć historię cmentarza jako zabytku. Znane mi 
dzieje kościoła ewangelicko-augsburskiego i parafii w poważnym stopniu pomogły mi 
opracować dzieje powyższego cmentarza. Skoro powstała parafia ewangelicko-augsburska w 
Stawiszynie w 1777r. i przez wiele dziesiątek lat stanowiła ważną część społeczności 
Stawiszyna musiał też w latach 80-tych XVIIIw. istnieć już cmentarz grzebalny. Szczególny 
rozwój parafii datuje się od r. 1843, kiedy duszpasterzem był pastor ks. Franciszek Haessner. 
Do dziś zachował się jego nagrobek z napisem: 

 
 
 
 

 
 

 

„ks. Franciszek H A U S S E R 
urodz. 26.II.1802r. zm. 3.IV.1889r. 

pastor parafii w Stawiszynie 
w latach 1843 – 1889” 
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Za jego bytności włączono do parafii Stawiszyn dwa filiały: Józefów i Nową Kaźmierkę oraz 
wybudowano okazały kościół murowany i plebanię. 
Na cmentarzu znajdują się do dziś dnia w stanie zniszczonym grobowce zmarłych 
ewangelików z lat 1847–1999 z napisami niemieckimi i polskimi. Cmentarz do dnia 
dzisiejszego jest cmentarzem grzebalnym dla ewangelików.  
W 1994r. została tu pochowana polska Niemka ewangeliczka – Matylda BUSSE, która 
przeżyła lat 94, a zmarła w dniu 25.III.1994r. W dniu 26.VIII.1999r. uczestniczyłam w 
pogrzebie na tym cmentarzu Almy REBIGER ze Złotnik Wielkich, z gminy Żelazków, która 
przeżyła lat 87, a zmarła 24.VIII.1999r. 
Cmentarz ten zajmuje trwałe miejsce w krajobrazie Stawiszyna, niestety znajduje się mocno 
zaniedbanym stanie. Zniszczone jest ze wszystkich stron oparkanienie, potłuczone są tablice 
nagrobkowe, zewsząd jest brudno. 
 
Stawiszyński ratusz.  
Brak jest wzmianek źródłowych o wybudowaniu ratusza w Stawiszynie. Za jego istnieniem 
przemawia fakt, że był on symbolem rady miejskiej – reprezentanta gminy, miejscem, w 
której miały siedzibę, a więc budowlą niezbędną dla funkcjonowania stawiszyńskiego 
samorządu miejskiego. 
Według lustracji Stawiszyna z roku 1789 zachowała się tylko wzmianka: 
„Istnieje w mieście 115 domów, zakończona jest odbudowa rynku, którego środek zajmuje 
ratusz. Jest to piętrowy budynek z wieżą o konstrukcji szachulcowej”.  
Na wieży ratusza w latach późniejszych umieszczono zegar, który znajduje się do dnia 
dzisiejszego. 
Po II wojnie światowej i wyzwoleniu Stawiszyna spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 
1945 roku ratusz był siedzibą władz miejskich do grudnia 1972 roku. W latach 1973 – 1989 
mieściły się władze PZPR. Obecnie znajduje się sala ślubów. 
W ścianie frontowej ratusza znajdują się tablice pamiątkowe z racji jubileuszów nadania praw 
miejskich Stawiszynowi, z lewej strony tablica z 660-lecia, a z prawej z 700-lecia z 1991r. 
Obecnie w ratuszu mieści się sala ślubów, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
 
Kapliczka w parku miejskim. 
Kapliczkę w parku miejskim w Stawiszynie wybudował w latach 80-tych XIX wieku 
proboszcz parafii katolickiej na miejscu dawnego kościoła drewnianego, który uległ 
zniszczeniu w czerwcu 1855 roku. Kapliczka ta przetrwała do czasów drugiej wojny 
światowej i okupacji hitlerowskiej. Niemcy zniszczyli ją doszczętnie. 
Obecną kapliczkę wybudował w miejscu poprzedniej w 1949 roku proboszcz parafii 
stawiszyńskiej ks. Józef Będkowski. Z okazji 280 rocznicy śmierci O. Bolesława Gwidona 
Jaśniewicza z Zakonu Kanoników członkowie Towarzystwa Miłośników Stawiszyna: Jan 
Rącki i Henryk Celiński umieścili tablicę pamiątkową. 
Kapliczka jest obiektem sakralnym z wizerunkiem Matki Boskiej, pielęgnowana przez 
stawiszyńskich parafian. Palą się nieustannie na niej światła i znajdują się w okresie letnim 
wciąż świeże kwiaty. 
 
 
Na szczególną uwagę zasługuje również – wpisany do rejestru zabytków – cały układ 
urbanistyczny miasta Stawiszyna, z zachowanymi, licznymi jeszcze zabytkowymi 
niewielkimi budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-usługowymi, zlokalizowanymi zarówno 
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w rynku, jak i na jego obrzeżach. Układ urbanistyczny Stawiszyna należy do klasycznych 
układów - wrzecionowaty, wewnątrz owalnicy 4-boczny rynek, położony centralnie, w 
najwyższym miejscu miasta. 
 
 
 
Szczegółowe omówione poszczególnych zabytków na terenie gminy Stawiszyn zostało 
zawarte w kolejnym opracowaniu Ewy Nowackiej p.t. „Zabytki gminne Stawiszyn” (wyd. 
Towarzystwo Miłośników Stawiszyna 1998r.), z którego to opracowania autorzy Studium z 
1999r. również zawarli obszerne fragmenty w tekście Studium. Dotyczą one następujących 
obiektów zabytkowych na terenie gminy Stawiszyna: 
♦ Kościół p.w. św. Marcina w Piątku Wielkim, 
♦ Kościół p.w. św. Urszuli w Zbiersku Cukrowni, 
♦ Kaplica cmentarna na cmentarzu rzymskokatolickim w Zbiersku Cukrowni, 
♦ Cukrownia Wilhelma Repphana w Zbiersku Cukrowni, 
♦ Dwór klasycystyczny z poł. XIX w. w Petrykach. 
 
Tekst ten jest cytowany również w niniejszym opracowaniu poniżej. 
 
Kościół św. Marcina w Piątku Wielkim. 
PIĄTEK WIELKI, dawna wieś szlachecka, rodzinna miejscowość Piątkowskich – Mikołaja, 
Kacpra i Andrzeja – herbu Korab. Od nich też pochodzi nazwa wsi. 
Jak podaje Callier Kaliski, Piątek Wielki w r. 1579 należał do Jakuba Piątkowskiego, choć 
istnienie wsi jest znacznie wcześniejsze, bo już w r. 1308 z Piątku pochodzili: Jator, a w r. 
1330 – Wszebór – łowcy kaliscy. Do tej rodziny Piątek wielki należał do roku 1618. 
Z akt konsystorskich znajdujących się w Gnieźnie wiadomo, że w XV w. istniał już w Piątku 
Wielkim kościół pod wezwaniem św. Marcina, ufundowany przez rodzinę Piątkowskich. 
Odbudowany w roku 1740 przez biskupa krakowskiego Jana Lipskiego. Odrestaurowany w 
1671r. Na fundamencie kamiennym, z drewna modrzewiowego, kryty gontami. Nad kruchtą 
wieża drewniana, dwukondygnacyjna, kryta blachą. Prezbiterium niższe i węższe od nawy, 
zamknięte wielobocznie. Wewnątrz strop. Ołtarz główny z połowy XVIII w. z obrazem Matki 
Bożej słynącej łaskami, w drewnianej, złoconej szacie, na zasuwie wizerunek św. Marcina. 
Trzy dzwony. 
W środku kościoła, przed ołtarzem w nocy z 12/13 września 1710 r. złożone było ciało 
świątobliwego Sługi Bożego i Apostoła parafii Stawiszyn O. Bolesława Gwidona 
Jaśniewicza, którego następnie zabrali mieszkańcy Stawiszyna. 
W latach 1975–1979 przeprowadzono remont kapitalny kościoła. Założono betonowy 
fundament. Wnętrze wyłożono drewnem modrzewiowym i świerkowym. Zamontowano nowy 
chór, wstawiono nowe okna, drzwi i podłogę. Boazeria rzeźbiona przedstawia tajemnice 
różańca św. i motywy religijne. Roboty stolarskie i ciesielskie wykonane zostały przez górali 
z Zębu koło Zakopanego pod kierunkiem Wincentego Lasaka. Dokonano również złoceń 
ołtarza głównego i konserwacji obrazów. Kościół otrzymał nowe modrzewiowe meble. Wieżę 
i dach pokryto miedzianą blachą.  
Wszystko to stało się dzięki inicjatywie i wielkiej przedsiębiorczości długoletniego 
proboszcza parafii ks. Jana Dwojackiego i ofiarności parafian. 

 
Kościół p.w. św. Urszuli w Zbiersku Cukrowni  
Kościół pod wezw. św. Urszuli. Jest zabytkiem historycznym w Zbiersku i gminie Stawiszyn. 
Pochodzi z XV w. W kościele drewniana nawa powstała w roku 1759 z fundacji właściciela 
wsi, Stanisława Kożuchowskiego. Prezbiterium i zakrystia są murowane, dobudowano je w r. 
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1879. W wyposażeniu wnętrza kościoła występują elementy rokokowe. 
 
Kaplica cmentarna na cmentarzu rzymskokatolickim w Zbiersku Cukrowni 
Na szczególna uwagę wśród gminnych zabytków sakralnych zasługuje kaplica cmentarna na 
cmentarzu rzymskokatolickim w Zbiersku pobudowana w roku 1730 w stylu mauretańskim. 
Jest to piękna i okazała budowla w tym stylu jedyna w powiecie kaliskim, a druga w Polsce. 
 
Cukrownia Wilhelma Repphana w Zbiersku Cukrowni 
W Zbiersku w roku 1852 Wilhelm Repphan założył cukrownię, poruszaną początkowo siłą 
koni. Stopniowo wprowadzano ulepszenia techniczne i rozbudowywano zakład. Od r. 1884 
była to spółka akcyjna. W roku 1914 wybudowano dla potrzeb cukrowni kolejkę 
wąskotorową do Opatówka i Kalisza, z licznymi odgałęzieniami, przedłużana w latach I 
wojny światowej do Turku. 
Cukrownia ta istnieje do dziś wielokrotnie modernizowana i przebudowywana. Na placu za 
bramą wejściową cukrowni znajduje się płyta pamiątkowa ku czci 5-ciu pomordowanych 
obywateli Zbierska w latach 1939 – 1945. Płyta ta znajduje się na metalowym stojaku. 

 
Dwór klasycystyczny z poł. XIX w. w Petrykach 
W PETRYKACH, wsi oddalonej o 3 km na wschód od Stawiszyna znajduje się dwór 
klasycystyczny z poł. XIX w. z krytym dachem naczółkowym W fasadzie północnej 
czterokolumnowy portyk. Za dworem znajduje się park krajobrazowy o powierzchni 2,33 ha 
oraz zabudowania folwarczne, częściowo pochodzące z II połowy XIX wieku. 
 
 
W uzupełnieniu tej listy można wymienić jeszcze następujące obiekty, z uwagi na ich 
szczególną wartość, dokumentującą historię miejscowości gminy Stawiszyn: 
♦ Cmentarz wyznania mojżeszowego w miejscowości Stary Kiączyn, 
♦ Założenie parkowo-dworskie w miejscowości Piątek Wielki, 
♦ Cenne obiekty (kaplica, nagrobki, tablice nagrobne) na cmentarzu rzymskokatolickim w 

Stawiszynie, 
♦ Cenne obiekty (nagrobki, brama) na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Stawiszynie, 
♦ Cmentarz rzymskokatolicki w miejscowości Zbiersk Cukrownia. 
 
Cmentarz wyznania mojżeszowego w miejscowości Stary Kiączyn 
W miejscowości Stary Kiączyn, na tyłach istniejących zabudowań mieszkalnych i 
gospodarczych usytuowanych przy drodze relacji Stawiszyn – Petryki, można odnaleźć 
pozostałości dawnego cmentarza wyznania mojżeszowego. Znajdują się na nim – w stanie 
zupełnej dewastacji – mogiły osób tam pochowanych. Teren ten nie jest zabezpieczony 
ogrodzeniem, stąd dostęp do nagrobków jest swobodny. Stan obecny cmentarza wymaga 
pilnych działań ze strony zarządcy tego terenu jak również ze strony służb konserwatorskich, 
przede wszystkim w zakresie ograniczenia dostępu do terenu cmentarza (np. poprzez 
wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza), jak i w zakresie zabezpieczenia pozostałości 
kamiennych nagrobków na tym cmentarzu. 

 

Cenne obiekty na cmentarzu rzymskokatolickim w Stawiszynie 
Na uwagę zasługują liczne obiekty o znaczeniu artystycznym i kulturowym znajdujące się na 
cmentarzu rzymskokatolickim w Stawiszynie. Zaliczyć do nich należy: 
♦ wspominaną już wyżej kaplicę - mauzoleum Pomian-Łubieńskich, 2 poł. XIX w., mur. 

neogotycka, 
♦ nagrobki secesyjne, pocz. XX w., 
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♦ tablice nagrobne na mogiłach Stefana Jaskulskiego (IX.39r.) i księdza Telesfora 
Jaskulskiego (Dachau 6.V.42 r.), 

♦ tablicę nagrobną Stan. Bryńskiego (Mauthausen 20. X.40 r.), 
♦ tablicę na mogile kierownika szkoły Władysława Kulasa (obóz 1940 r.), 
♦ tablica na grobie rodziny Gralińskich ku czci Stefana Gralińskiego „Grota”, żołnierza AK 

i powstańca warszawskiego (II.45 r.), 
♦ nagrobek z tablicą upamiętniającą zamordowanie w obozach hitlerowskich 12 członków 

OSP ze Stawiszyna, 
♦ 2 tablice nagrobkowe ku czci poległego w walce z Niemcami milicjanta Stanisława 

Paluszczaka i szeregowca Józefa Skórzewskiego poległego w walce o utrwalanie władzy 
ludowej. 

 
Cenne obiekty na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Stawiszynie 
Na uwagę zasługują liczne obiekty o znaczeniu artystycznym i kulturowym znajdujące się na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Stawiszynie. Zaliczyć do nich należy: 
♦ liczne groby od pocz. XIX w. 
♦ bramę, przed 1900 r. , mur. 
 
W rozdziale korzystano z opracowań:  

„Zabytki historyczne miasta Stawiszyna” autorstwa Ewy Nowackiej  

(wyd. Towarzystwo Miłośników Stawiszyna 1998r.) 

„Zabytki gminne Stawiszyn” autorstwa Ewy Nowackiej  

(wyd. Towarzystwo Miłośników Stawiszyna 1998r.) 

 
3.4.3 Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

 
Na podstawie ostatecznych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru 
zabytków wpisanych jest dziesięć zabytków nieruchomych występujących na terenie gminy i 
miasta Stawiszyn. 
 
Poniższa tabela zawiera wykaz zabytków wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków: 

 

Nr 
 ewid. 

Miejscowość obiekt Nr decyzji Data 

542/A Piątek Wielki Kościół par. św. Marcina L. Rej. 60 24.09.30 

559/A miasto 
Stawiszyn 

Kościół śś. Bartłomieja i 
Jadwigi 

KS.Z.I-2a/42/48 28.10.48 

74/A Zbiersk Kościół parafialny św. Urszuli KL-III-885/23/61 27.12.61 

163/A Petryki dwór KL-III-680/96/68 21.08.68 

219/A Długa Wieś Oficyna dworska KL-III-880/17/69 01.02.69 

237/A m. Stawiszyn Dom Rynek 15 KL.-III-880/40/69 03.02.69 

238/A m. Stawiszyn Dom ul. Kaliska 16 KL.-III-880/41/69 04.02.69 

482/A m. Stawiszyn Wiatrak KL-III-5349/53/86 18.06.86 

444/A Piątek Wielki Dwór i park KL-III-5340/55/89 27.06.89 
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675/A m. Stawiszyn Układ urbanistyczny i warstwy 
archeologiczne 

 15.06.93 

 
Podlegają one ścisłej ochronie konserwatorskiej, stosownie do wymogów ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Ochroną konserwatorską – na podstawie ww. przepisów - 
objęte są również występujące na terenie gminy Stawiszyn stanowiska archeologiczne. 
 
3.4.4 Obiekty wpisane do ewidencji zabytkowych obiektów architektury  
          i budownictwa 
 
Ponadto na terenie gminy występuje wiele innych cennych historycznie i kulturowo obiektów, 
które nie zostały wpisane do rejestru zabytków, lecz ich wartość historyczna i kulturowa 
predysponuje do otoczenia ich szczególną ochroną. Zostały one – w ramach podejmowanych 
działań przez służby ochrony zabytków – zewidencjonowane. W ewidencji tej znajdują się 
takie obiekty takie jak: budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, kaplice, 
budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, itp.  
 

Podlegają one zarówno przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak 
również przepisom prawa budowlanego i w stosunku do nich winny być również 
respektowane ogólne wymogi konserwatorskie.  
 

Spis zabytkowych obiektów architektury i budownictwa spełnia rolę inwentarza wszystkich, 
zachowanych obiektów zabytkowych. Jest on bazą danych, z której obiekty kwalifikujące się, 
umieszczane są w rejestrze zabytków. 
 

Niżej wyszczególnione obiekty zostały zapisane w 1986 roku, a następnie uzupełnione w 
1989 roku, w ewidencji zabytkowych obiektów architektury i budownictwa 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wiele z nich już nie istnieje, stąd w poniższej 
tabeli, w uwagach, zamieszczono wzmiankę o tego typu przypadkach. 
 

W mieście Stawiszynie zewidencjonowano następujące obiekty zabytkowe: 
 

Opis zbytku Położenie Uwagi 

Wiatrak koźlak z 1871 roku We wschodniej części miasta Nie 
istnieje 

Dom z XIX/XX w., mur. Ul. Droga Petrycka 4 Nie 
istnieje 

Dom z pocz. XX, mur. drew. Ul. Droga Petrycka 8 Nie 
istnieje 

Kościół ewangelicki 1874r., mur., neogotycki Ul. Garbarska  
Fragment fosy miejskiej za kościołem ewangelickim Ul. Garbarska  
Dom z 1927r., mur., piętrowy Ul. Garbarska 2  
Kapliczka na skwerze, pocz. XX w.  Ul. Kaliska  
Dom z poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Kaliska 3  
Dom z kon. XIX w., mur. Ul. Kaliska 4  
Dom z 1. poł. XIX w., szach. Ul. Kaliska 8 Nie 

istnieje 
Dom z 1. poł. XIX w., szach., dach naczółkowy Ul. Kaliska 10  
Dom z 1 poł. XIX w., szach. Ul. Kaliska 11 Nie 

istnieje 
Dom z 1 poł. XIX w., drew. Ul. Kaliska 12 Nie 
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istnieje 
Dom z 2. poł. XIX w., mur., wystawka w dachu Ul. Kaliska 13  
Dom z 1 poł. XIX w., szach., dach gont., z 2. 
wystaw. 

Ul. Kaliska 16  

Dom z pocz. XX w., mur., piętrowy Ul. Kaliska 17  
Dom z XIX/XX w., drew. Ul. Kaliska 24  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. Kaliska 26 Nie 

istnieje 
Dom z 2 poł. XIX w., mur.-drew. (ob. kuźnia) Ul. Kaliska 39  
Dom z poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Konińska 1  
Dom z ok. 1900 r., piętrowy Ul. Konińska 2  
Dom z pocz. XX w., mur. Ul. Konińska 5  
Dom z poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Konińska 6  
Dom z ok. 1900r., mur., piętrowy Ul. Konińska 7  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. Konińska 8  
Dom z poł. XIX w., mur. Ul. Konińska 13  
Dom z 2 poł. XIX w., mur. Ul. Konińska15  
Dom z ok. 1900r., mur., piętrowy Ul. Konińska 16  
D. magazyn zbożowy z pocz. XX w., mur. Ul. Konińska 18  
Dom z ok. poł. XIX w., dach naczółkowy Ul. Konińska 21  
Zespół kościelny: 
Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja i św. 
Jadwigi, przed 1360r., mur. 
Mur kościelny z XVIIIw., fragmenty obwarowań 
miejskich z XIVw., kam.-ceglanych. 

Ul. Kościelna  

Dom z ok. poł. XIX w., mur. Ul. Kościelna 14  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. 1 Maja 1  
Dom z 2. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. 1 Maja 3  
Dom z 2. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. 1 Maja 4  
Dom z ok. 1902r., mur. Ul. 1 Maja 5  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. 1 Maja 9  
Dom z 2. poł. XIX w., szach. Ul. 1 Maja 10 Nie 

istnieje 
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. 1 Maja 12  
Dom z 2. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. 1 Maja 17  
Dom z 2. poł. XIX w., mur ., piętrowy Ul. Niecała 2  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. Niecała 3  
Dom z 1863r., mur. Ul. Piekarska 2  
Dom z poł. XIX w., mur. Ul. Piekarska 3  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. Piskorzewie 3  
Dom z 2 poł. XIX w., mur. Ul. Piskorzewie 6  
Dom z 2 poł. XIX w., mur. Ul. Piskorzewie 8  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. Piskorzewie 10 Nie 

istnieje 
Dom z 2. poł. XIX w., drew. Ul. Pleszewska 2  
Dom z poł. XIX w., drew. Ul. Pleszewska 10  
Dom z 2. poł. XIX w., drew. Ul. Pleszewska 12  
Dom z 2 poł. XIX w., mur. Ul. Starościńska 1  
Dom z ok. 1900r., mur.-drew. Ul. Starościńska 2  
Dom z poł. XIX w., mur. Ul. Starościńska 3  
Dom z ok. 1900r., mur.-drew. Ul. Starościńska 5  
Dom z ok. 1900r., drew. Ul. Starościńska 7  



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 
 

74 
 

Dom z poł. XIX w., mur., dach naczółkowy Ul. Starościńska 9  
Dom z ok. 1910r., mur., piętr. z wieżyczką, 
ob. OSP 

Ul. Starościńska 11  

Dom z ok. 1900r., mur. Ul. Szkolna 2 Nie 
istnieje 

Dom z poł. XIX w., szach. Ul. Szkolna 3  
Dom, po 1900r., mur., adaptowany na szkołę Ul. Szkolna 8  
Dom z XIX/XX w., mur. Ul. Szkolna 9  
Dom z poł. XIX w., szach. Ul. Szkolna 11 Nie 

istnieje 
Dom z kon. XIX w., drew. Ul. Szkolna 13 Nie 

istnieje 
Dom, przed 1900r., mur., piętrowy Ul. Szkolna 15  
Dom z pocz. XX w., mur. Ul. Szkolna 17  
Plebania z ok. 1900r., mur.   
Dom z pocz. XX w., mur., dach naczółkowy Ul. Szosa Konińska 1  
Dom z ok. 1900r., mur. Ul. Szosa Konińska 11  
Dom z 2. poł. XIX w., mur., strzecha Ul. Szosa Konińska 13 Nie 

istnieje 
Dom z pocz. XX w., mur., dach naczółkowy Ul. Szosa Pleszewska 1  
Dom z 2. poł. XIX w., drew. Ul. Szosa Pleszewska 7  
Dom, po 1900r., drew. Ul. Szosa Pleszewska 16  
Dom z XIX/XX w., drew. Ul. Szosa Pleszewska 18 Nie 

istnieje 
Dom z poł. XIX w., drew., strzecha Ul. Szosa Pleszewska 29  
Dom z 2. poł. XIX w., drew., strzecha Ul. Szosa Pleszewska 30  
Dom z 2. poł. XIX w., drew., strzecha Ul. Szosa Pleszewska 32  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. Targowa 10  
Dom z 2. poł. XIX w., drew. Ul. Targowa 14 Nie 

istnieje 
Dom z 2. poł. XIX w., drew. Ul. Targowa 16  
Ratusz, ok. poł. XIX w., mur., piętr., wieżyczka z 
zegarem 

Ul. Wolności 1  

Dom z 2. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Wolności 2  
Dom z 2. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Wolności 4  
Dom z 2. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Wolności 5  
Dom z ok. 1900r., mur., piętrowy Ul. Wolności 6  
Dom z ok. 1900r., mur. Ul. Wolności 7  
Dom z 2. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Wolności 8  
Dom z 2. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Wolności 9  
Dom z ok. 1900r., mur. Ul. Wolności 12 Przebudo

wany 
Dom z 1. poł. XIX w., mur., wystawka w dachu Ul. Wolności 13  
Dom z 1. poł. XIX w., mur. Ul. Wolności 15  
Dom z 1. poł. XIX w., mur., piętrowy Ul. Wolności 17  
Dom z 2. poł. XIX w., mur. Ul. Wolności 18  
Dom z ok. 1900r., mur., piętrowy Ul. Wolności 19  
Dom z pocz. XX w., mur., ob. poczta Ul. Zamkowa 1  
Dom z poł. XIX w., mur. Ul. Zamkowa 7  
Dom z 2. poł. XIX w., drew. Ul. Zamurna 10  
Magazyn, pocz. XX w., mur., piętrowy   
Dom z XIX/XX w., mur. Ul. ZWM 2  
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Można oszacować, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat ubyło na terenie miasta Stawiszyna ok. 
20% zabytków architektury ujętych w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 
W pozostałych jednostkach osadniczych na terenie gminy Stawiszyn zewidencjonowano 
następujące obiekty zabytkowe: 
 
 

Opis zabytku Położenie Uwagi 

DEFET - osada w sołectwie Zbiersk   
D. leśniczówka „Zamęty” z pocz. XX w., drew.   
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy przy drodze Zbiersk-
Turek, ok. 150 m na zach. od d. leśniczówki, obw. 350 cm 

 Nr rej. centr. 
102/56 

Nr rej. wojew. 4 
Stanowisko wawrzynka wilczełyko w odl. 1050 m na płn. 
zach. od d. leśniczówki. 

  

DŁUGA WIEŚ DRUGA   
Dwór z poł. XIX w., mur.  Nie istnieje 
Dom z 1910r. mur. Nr 26  
Dom z 1915-20r., mur.-glin., strzecha Nr 29  
Dom z 1910-15r. mur.-glin., strzecha Nr 40 Nie istnieje 

DŁUGA WIEŚ TRZECIA   
Zagroda z 1900-10r.: Nr 4  
Dom drew.   
Stodoła drew., strzecha   
Zagroda: Nr 9  
Dom z XIX/XX w., drew., strzecha (zm. na eternit)   
Obora z 1917r., mur., strzecha  Nie istnieje 
Dom z 1920-30r., drew.-mur., strzecha Nr 10 Nie istnieje 
Zagroda z 1925-30r.: Nr 14  
Dom, drew.   
Stodoła, drew., strzecha  Nie istnieje 
Dom z 1925r., drew. (zm. na eternit) Nr 16  
Dom z 1915-20r., drew. Nr 17 Nie istnieje 
Dom z 1910-20r., mur., strzecha Nr 31 Nie istnieje 
Dom z 1926r., mur. Nr 32  

MIEDZA - wieś w sołectwie Zbiersk   
Dom z 1925-35r., drew.-glin. Nr 11  
Dom z 1910r., drew. Nr 16  
Dom z kon. XIX w., glin.-mur., strzecha Nr 29 Nie istnieje 
Dom z kon. XIX w., drew., strzecha Nr 32 Nie istnieje 
Dom z 1936r., drew. Nr 35  
Dom z 1937r., drew. Nr 42 Nie istnieje 
Dom z 1925-35r., drew., strzecha Nr 128 Nie istnieje 
Dom z 1925-35r., drew. Nr 130 Nie istnieje 

OSTRÓWEK – wieś w sołectwie Wyrów   
Dom z ok. 1920r., drew. Nr6  
Stodoła w odl. ok. 100 m od domu j.w. z 1870r., mur.   

PAWŁÓWEK – osada w sołectwie Zbiersk  
(zm. Zbiersk Cukrownia) 

  

D. czworak z 1875r., drew.-glin. Nr 132  
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(zm. nr 8) 
PETRYKI   

Zespół dworski, ob. SHRO Petryki:   
Dwór z 1. poł. XIX w., mur.  zaadaptowany 
Park krajobrazowy (grupa drzew: dęby, cisy, jesiony, platan) 
- pomnik przyrody wpisany do rejestru pod pozycją 509 

(Nr rej.  
444 A/89) 

Nr rej. centr. 
102/56 

Stodoła z 2. poł. XIX w., mur.  zaadaptowana 
Kuźnia i wozownia z ok. poł. XIX w., mur. ob. garaże   
Spichrz z ok. poł. XIX w., mur. ob. magazyn   
Obora z 2. poł. XIX w., mur. ob. magazyn   
Dworzec kolei wąskotorowej, kon. XIX w., mur.   
Dom z ok. 1925r., drew. Nr 40  
Dom z ok. 1925 r., drew. Nr 41  
Czworak z poł. XIX w., mur. Nr 44  
Czworak z poł. XIX w., mur.: Nr 48  
Obora, obok domu j.w. z poł. XIX w., mur.   
Grupa 5 dębów szypułkowych (rosnących wzdłuż rowu) na 
płd. od wsi w pobliżu drogi do Złotnik Wielkich i lasu. 

  

PIĄTEK MAŁY   
Dwór z poł. XIX w., mur., ob. szkoła  
(zm. na bud. mieszkalny) 

  

Dom z 1920-25r., drew. Nr 1  
Dom z 1914r., mur. Nr 13  
Dom z ok. 1900r., drew. Nr 19 Nie istnieje 
Dom z lat 1880-1900r., drew. Nr 20  
Wiatrak koźlak z 1791r., drew. ob. nieczynny   

PIĄTEK WIELKI   
Zespół kościelny:   
Kościół parafialny p.w. św. Marcina z 1740r., drew.   
Kapliczka Serca Jezusowego z 1935r., mur.   
Obora przykościelna z 1935-39r., mur.   
Zespół dworski:   
Dwór z kon. XIX w., mur.   
Obora z XIX/XX w., mur   
Spichrz z XIX/XX w., mur.   
Park podworski, krajobrazowy - pomnik przyrody wpisany 
do rejestru pod pozycją 510/83 

 Nr rej. centr. 
800/54 

Dom z 1920-30r., drew. Nr 42  
Dom z 1920-30r., drew. Nr 47 Nie istnieje 
Dom z ok. 1920r., mur. Nr 53  
Kapliczka z 1910r., mur., figura M.B. Niepokalanej   

PÓLKO - wieś w sołectwie Wyrów   
Dom z ok. 1920-30r., mur. Nr 12 Nie istnieje 
Dom z ok. 1900r., mur. Nr 18  

STARY KIĄCZYN - wieś w sołectwie Petryki   
Dom z 1918r., drew. Nr 3 Nie istnieje 
Dom z pocz. XX w., mur. Nr 6 Nie istnieje 
Dom z 1920r., drew. Nr 14 Nie istnieje 
Dom z 1924r., drew. Nr 15  
Dom z 1880-90r., drew.-glin., strzecha Nr 21 Nie istnieje 
Dom zwany Młynarzówką z 1910r., mur Nr 26  
Wiatrak koźlak obok domu j.w. z 4. ćw. XIX w., drew.  spalony 

WERGINKI   
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Szkoła z ok. 1930-39r., drew.   
Dom z ok. 1920r., glin.-mur. Nr 13  
Dom z ok. 1910r., mur. Nr 16  

ZBIERSK   
Dom z 1925r., mur., piętrowy, dach naczółkowy Nr 1  
Dom z ok. 1930r., drew. Nr 6  
Dom z ok. 1925r., drew. Nr 15 Nie istnieje 
Zagroda: Nr 17  
Dom z ok. 1924r., drew.   
Obora z 1927r., mur.  Nie istnieje 
Dom z 1910-20r., mur.-glin., strzecha Nr 27 Nie istnieje 
Dom z 1910-20r., drew. Nr 35  
Dom z 1915-25r., drew. Nr 43  
Dom z XIX/XX w., glin. Nr 49  
Dom z 1920-30r., drew. Nr 58 Nie istnieje 
Dom z ok. 1910r., drew. Nr 69 Nie istnieje 
Dom z 1909r., drew. Nr 72 Nie istnieje 
Dom z ok. 1900-10r., drew. Nr 75  
Dom z 1925r., mur. Nr 77  
Dom z 1920-25r., drew. Nr 78 Nie istnieje 
Dom z 1932r., drew. Nr 93 Nie istnieje 
Czworak robotników cukrowni z kon. XIX w., mur. Nr 101  
Czworak robotników cukrowni z kon. XIX w., mur. Nr 102  
Dom z kon. XIX w., mur. Nr 104 Nie istnieje 
Dom zwany Młynarzówką z poł. XIX w., drew.-mur. Nr 168  
Gminny Ośrodek Kultury z1970-80r.   
Osada leśna Zbiersk, ob. Nadleśnictwo Grodziec:   
D. dom nadleśniczego, część mur. z 1890r., część drew. z 
1942r. 

  

Dom nr 48, 1910-20 r., drew.   
2 budynki gospodarcze z ok. 1910r., mur.   
Pomniki przyrody - 3 dęby szypułkowe w osadzie leśnej o 
obw. 470, 460 i 450 cm 

  

Dąb szypułkowy w lesie przy skrzyżowaniu drogi 
Konińskiej z drogą do Turku o obw. 330 cm 

  

Dąb szypułkowy w pn.-zach. narożu Oddziału 101 
Leśnictwa Zbiersk o obw. 417 cm - pomnik przyrody 
wpisany do rejestru pod pozycją 5 

 Nr rej. centr. 
102/56 

Dąb szypułkowy przy drodze leśnej do stawu Trzęsawka, 
1000 m na zach. od osady leśnej o obw. 360cm - pomnik 
przyrody wpisany do rejestru pod pozycją 6 

 Nr rej. centr. 
102/56 

Grupa 3 dębów szypułkowych przy schronisku Koła 
Łowieckiego "Darzbór", na zachód od osady leśnej przed 
stawem Trzęsawka o obw. 385, 288 i 250 cm 

  

Stanowisko bluszczu pospolitego przy drodze leśnej, 
odchodzącej od drogi konińskiej, naprzeciw tartaku na 
wsch., nad rowem w odl. ok. 500 m od drogi, obrasta sosny 
do wys. 20-25 m 

  

ZBIERSK – CUKROWNIA   
Zespół kościelny:   
Kościół paraf. p.w. św. Urszuli, mur.-drew.  
(1759 r., 1879 r., 1907 r.) 

  

Plebania z 2. poł. XIX w., mur.   
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Szkoła z 1932r., mur., piętrowa   
Zespół zabudowań cukrowni, zał. w 1852r.,  
moderniz. i rozbudowa w 2. poł. XIX w.: 

  

Budynek gł. z 1900r., mur., piętrowy   
Budynek dyrekcji z pocz. XX w., mur.-drew.   
Budynek biurowy z 2. poł. XIX w., mur.   
Budynek fabryczno-biurowy z pocz. XX w.,  
mur., piętr. 

  

Magazyny techniczne, po 1851r., mur.   
D. Budynek fabryczny (dom nr 66), z 2 poł. XIX w., mur. 
ob. mieszkania 

  

Dom z 1929r., drew. Nr47 (zm. 153)  
Zagroda: Nr 50   
Dom z ok. 1860r., mur. (zm. na pocztę) (zm. 143)  
Budynek gospodarczy z kon. XIX w., mur.   
Dom z ok. 1920r., mur., piętrowy Nr 54  
Dom z 1860r., drew.-mur. Nr 66  
Dom z 1867r., drew.-mur. Nr 68  
Dom z 1850r., drew.-mur. Nr 70 Nie istnieje 
Dom z 1927r., mur., z tzw. wagą kolejową Nr 78  
D. ochronka dla dzieci robotników cukrowni z 1929r., mur., 
ob. przedszkole cukrowni 

Nr 96  
(zm. 81) 

 

Dom z kon. XIX w., szach. Nr 108  
Czworak robotników cukrowni z kon. XIX w., szach.   

ZBIERSK – KOLONIA   
D. szkoła z pocz. XX w., mur., ob. mieszkania   
D. dworzec kolei wąskotorowej z pocz. XX w., mur., ob. 
dom mieszkalny 

  

Budynek d. Tartaku z kon. XIX w., drew.,  
ob. mieszkania 

  

Dom z ok. poł. XIX w., mur., strzecha Nr 6 Nie istnieje 
Dom z kon. XIX w., mur., strzecha, ob. część. bud. gospod. Nr 11  
Dom z XIX/XX w., drew., strzecha Nr 43  
Dom z XIX/XX w., drew., strzecha Nr 56 Nie istnieje 
Dom z pocz. XX w., drew., otynkowany Nr 68  

 
 
Można oszacować, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat ubyło na wsiach położonych na terenie 
gminy Stawiszyn ok. 30% zabytków architektury ujętych w ewidencji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 
3.4.5 Wnioski 
 
Z wyżej opisanego stanu zasobów dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr  
kultury współczesnej wypływają następujące uwarunkowania rozwoju gminy, które można 
podzielić na korzystne (mocne strony gminy) i niekorzystne (słabe strony gminy): 
 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

 występowanie obiektów zabytkowych o znaczącej randze artystycznej i historycznej, 
kształtujących obraz gminy (zabytki Stawiszyna, Zbierska, Petryk, Piątku Wielkiego), 
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 siedzibą gminy jest miasto o nieprzeciętnych walorach kulturowych, z zachowanym 
historycznym układem urbanistycznym ze zwartą zabudową, położonym na wzgórzu o 
niekwestionowanych walorach krajobrazowych, co umożliwia wypromowanie go na 
atrakcję turystyczną rangi ponadregionalnej,  

 wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum historycznego założenia urbanistycznego 
miasta Stawiszyna szansą na zachowanie tego założenia w niezmienionym kształcie oraz 
szansą na sukcesywną rewaloryzację poszczególnych obiektów wewnątrz miasta, które 
nie są obecnie niszczone poprzez ruch samochodowy, szczególnie o dużym tonażu,  

 występowanie na terenie gminy zespołów podworskich z zachowanymi dworami, 
towarzyszącymi zabudowaniami gospodarczymi, parkami i stawami – czyli przykładów 
budownictwa dawnych majątków ziemiańskich (funkcjonujących na tym terenie) – co 
wzbogaca ofertę turystyczną gminy, 

 zachowanie zespołu czworaków w Zbiersku Cukrowni jako przykładu obiektów 
zamieszkania wielorodzinnego o ciekawej architekturze i wysokich walorach 
artystycznych, daje szansę na stworzenie – wraz z całym zespołem fabrycznym Cukrowni 
Zbiersk – unikalnej w skali kraju atrakcji turystycznej, 

 możliwość zachowania w niezmienionej formie, nielicznie już występującej, tradycyjnej 
zabudowy zagrodowej (przykłady budownictwa drewnianego) czyli świadectwa 
tożsamości narodowej, co wzbogaca ofertę turystyczną gminy, 

 dogodne warunki komunikacyjne obiektów i zespołów zabytkowych z siecią głównych 
dróg, 

 możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego w procesie, szeroko pojętej, promocji 
walorów turystyczno-krajoznawczych, stymulującego także działalność gospodarczą, 

 
uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 

 

 brak źródeł finansowania dla właściwego utrzymania istniejących obiektów zabytkowych 
o znaczącej randze artystycznej i historycznej, wymagających szczególnego traktowania, 
a co za tym idzie stałych nakładów finansowych, 

 zły stan techniczny obiektów zabytkowych w pozostałościach zabudowań dawnych 
majątków ziemskich, będący efektem eksploatacyjnego charakteru ich użytkowania lub 
ich niewłaściwej przebudowy lub rozbudowy, 

 brak podejmowania działań dla zachowania zespołu historycznej zabudowy produkcyjnej 
Cukrowni Zbiersk, 

 brak skutecznych działań prawnych i realizacyjnych w celu zachowania neogotyckiego 
kościoła ewangelickiego o dużych walorach historycznych i krajobrazowych (druga 
dominanta obok budynku kościoła katolickiego) w mieście Stawiszynie, 

 występujący nieuregulowany prawnie status własnościowy niektórych obiektów 
zabytkowych, 

 ograniczone możliwości skutecznej egzekucji skierowanej do właścicieli i użytkowników 
dóbr kultury – popartej wsparciem finansowym - w celu należytego ich użytkowania, 

 przerwany naturalny proces adaptacji tradycyjnej formy budownictwa mieszkaniowego 
(zagrodowego) poprzez stosowanie współczesnych standardów, w wyniku czego powstaje 
zunifikowana zabudowa, nie kultywująca lokalnej tradycji, 

 zanikające zainteresowanie właścicieli i użytkowników dalszym użytkowaniem 
budownictwa drewnianego, z uwagi na małą jego funkcjonalność oraz bardzo ograniczone 
możliwości (lub ich brak) adaptacyjne, 

 brak środków finansowych niezbędnych dla zahamowania dekapitalizacji starej zabudowy 
mieszkaniowej w mieście Stawiszynie. 
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3.5 Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców,  
      w tym ochrony ich zdrowia 
 

3.5.1 Gospodarka mieszkaniowa 
 
Mieszkalnictwo 

 
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba posiadania miejsca zamieszkania. W 
latach minionych ze względu na silny przyrost substancji mieszkaniowej i łatwy dostęp do 
miejsc pracy w miastach wystąpiły znaczne ruchy migracyjne w tym kierunku. Załamanie się 
gospodarki w ostatnich latach oraz wzrost cen mieszkań, spowodowało, że nawet w 
ośrodkach o dobrej kondycji napływ ludności osiągnął nie notowane, niskie rozmiary. 
 
W 1983r. w mieście Stawiszynie istniało 518 mieszkań, a pięć lat później nieco mniej - 481. 
W 1988r. dominowało budownictwo stare, sprzed 1945r. (67%), mocno zdekapitalizowane. 
Mimo upływu lat liczba nowych mieszkań oddanych do użytku do 1997r. nie spowodowała 
wyrównania stanu ogólnych zasobów mieszkaniowych miasta z 1983r. Również rok 2006 nie 
przyniósł wyrównania tego wskaźnika. Nadal dynamika wzrostu osiąga wskaźnik ujemny 
biorąc pod uwagę okres 1983-2006. W podobnym okresie niektóre małe miasta byłego 
Województwa Kaliskiego cechowały się znacznym przyrostem lokali mieszkalnych. Ostatnie 
lata przynoszą poprawę tego stanu również na terenie miasta Stawiszyna. 
 
W poniższej tabeli zestawiono zasoby mieszkaniowe w liczbach bezwzględnych oraz 
wskaźniki procentowe obrazujące zmiany zasobów mieszkaniowych, na terenie miasta i 
gminy Stawiszyn, w latach 1983-2006. Jak widać przyrost liczby mieszkań na przestrzeni 23 
lat wyniósł niespełna 100 mieszkań, co nie jest wielkością imponującą. 
 
 

Wyszczególnienie Zasoby mieszkaniowe 
Zmiany zasobów mieszkaniowych  

w latach [%] 

 1983r. 1988r. 1997r. 2006r. 1983-1988 1983–1997 1983-2006 

        

Miasto Stawiszyn 518 481 495 501 -7,14 -4,44 -3,28 

Gmina Stawiszyn 1420 1447 1486 1536 +1,90 +4,65 +8,17 

        

Miasto i Gmina 
Stawiszyn 

1938 1928 1981 2037 -0,52 +2,22 +5,11 

        

 
Tabela: Zmiany w liczbie mieszkań miasta i gminy Stawiszyn w latach 1983 - 2006 

 
W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w liczbach 
bezwzględnych, na terenie gminy i miasta Stawiszyna oraz poszczególnych gmin Powiatu 
Kaliskiego w 2006 roku.  
 
Wynika z niej, iż gmina Stawiszyn utrzymuje się na średnim poziomie (2.037) pod względem 
ilości mieszkań w porównaniu do pozostałych gmin powiatu. Najniższą liczbę mieszkań 
zanotowano w gminie Ceków Kolonia (1.162), natomiast największą liczbę mieszkań 
zanotowano w gminie Opatówek (2.801).  
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Analogiczne wyniki daje analiza liczby izb w poszczególnych gminach. Największą ilość izb 
posiada Opatówek (12.280), natomiast najmniej Ceków Kolonia (5148). Stawiszyn z liczbą 
8186 izb, plasuje się po środku listy gmin Powiatu Kaliskiego.  
 
Wskaźnik liczby izb w mieszkaniu jest mniej korzystny dla Stawiszyna. Wynosi on 4,02 izby 
na 1 mieszkanie, przy średniej w Powiecie Kaliskim 4,32 izby na 1 mieszkanie. Niższy 
wskaźnik posiada jedynie gmina Szczytniki (4,01), najwyższy zaś gmina Żelazków (4,59). 
 
Korzystnym w Stawiszynie jest wskaźnik liczby osób na jedno mieszkanie. Jest on najniższy 
w całym Powiecie Kaliskim i wynosi 3,57 osoby na 1 mieszkanie. Średnia dla Powiatu 
wynosi zaś 3,86, natomiast najwyższy wskaźnik zanotowano w gminie Lisków (4,07). 
 
Również mało korzystny dla Stawiszyna jest wskaźnik powierzchni użytkowej mieszkania 
przypadającej na 1 osobę. Wynosi on 23,3m2 na 1 osobę, przy średniej w Powiecie Kaliskim 
24,8m2. Niższy wskaźnik posiada jedynie gmina Mycielin (23m2), najwyższy zaś gmina 
Żelazków (27,1m2). 
 

Gmina  
 

Miesz- 
kania 

Izby 
Powie- 
rzchnia 

użytkowa 
mieszkań 
w tys. m2 

Przeciętna 

Liczba 
izb w 

mieszk. 

Liczba osób na Powierzchnia użytkowa 
w tys. m2 

1 mieszkanie 1 izbę 1 mieszkanie na 1 osobę 

         

Stawiszyn 2037 8186 169,3 4,02 3,57 0,89 83,1 23,3 

Miasto 501 2007 40,1 4,01 3,16 0,79 80,1 25,4 

Gmina 1536 6179 129,2 x X X x x 

         

Blizanów 2403 10640 238,3 4,43 3,85 0,87 99,1 25,7 

Brzeziny 1503 6596 145,1 4,39 3,92 0,89 96,5 24,6 

Ceków Kolonia 1162 5148 111,0 4,43 3,90 0,88 95,5 24,5 

Godziesze Wielkie 2091 9455 209,3 4,52 4,02 0,89 100,1 24,9 

Koźminek 1917 8020 178,5 4,18 3,93 0,94 93,1 23,7 

Lisków 1336 5826 127,6 4,36 4,07 0,93 95,5 23,5 

Mycielin 1305 5361 113,4 4,11 3,78 0,92 86,9 23,0 

Opatówek 2801 12280 272,9 4,38 3,63 0,83 97,4 26,8 

Szczytniki 2043 8195 187,2 4,01 3,94 0,98 91,6 23,3 

Żelazków 2255 10344 243,2 4,59 3,98 0,87 107,8 27,1 

         

Powiat Kaliski 20853 90051 1995,6 4,32 3,86 0,89 95,7 24,8 

         
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

Tabela: Zasoby mieszkaniowe w gminach Powiatu Kaliskiego w 2006r. 
 

Dane publikowane przez Urząd Statystyczny w Poznaniu za rok 2007, tylko nieznacznie 
różnią się od tych z roku 2006. 
 
W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkań, izb oraz powierzchnię użytkową tych 
mieszkań, oddanych do użytku w 2006 i 2007 roku na terenie gminy i miasta Stawiszyn oraz 
na terenie gmin Powiatu Kaliskiego. Wynika z niej, iż na terenie gminy Stawiszyn w 2006r. 
oddano do użytku sześć mieszkań o łącznej liczbie – 36 izb. W 2007 zaś roku cztery 
mieszkania o łącznej liczbie – 22 izb. Łączna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w 
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2006r. wyniosła 777m2, co daje przeciętną powierzchnię użytkową na jedno mieszkanie - 
129,5m2. Łączna powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w 2007r. wyniosła 542m2, co 
daje przeciętną powierzchnię użytkową na jedno mieszkanie – 135,5m2. Średnia dla powiatu 
jest niższa i wynosi 126,5m2. Nie są to imponujące wielkości biorąc pod uwagę, iż w tym 
samym roku w gminie Godziesze Wielkie oddano 51 mieszkań, o łącznej powierzchni 
6007m2. Co istotne wszystkie ww. mieszkania oddane były do użytku w 2006r. jak i w 2007r. 
w budynkach indywidualnych. 
 

Gminy Liczba mieszkań Liczba izb 
Powierzchnia użytkowa w m2 

mieszkań przeciętna 1 
mieszkania 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Stawiszyn 6 4 36 22 777 542 129,5 135,5 
Miasto 2 1 13 5 250 115 125,0 115,0 
Wieś 4 3 23 17 527 427 x x 

         
Blizanów 33 33 197 190 4815 4418 145,9 133,9 
Brzeziny 6 14 33 81 633 1689 105,5 120,6 

Ceków Kolonia 9 4 50 18 1150 551 127,8 137,8 
Godziesze Wielkie 51 41 279 230 6007 5151 117,8 125,6 

Koźminek 15 20 81 115 1703 2773 113,5 138,7 
Lisków 4 7 23 42 606 848 151,5 121,1 

Mycielin 1 6 5 35 82 724 82,0 120,7 
Opatówek 49 40 284 233 6077 5494 124,0 137,4 
Szczytniki 5 16 32 100 663 2274 132,6 142,1 
Żelazków 16 29 106 158 2147 4161 134,2 143,5 

         
Powiat Kaliski 195 214 1126 1224 24660 28625 126,5 133,8 

         
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
Tabela: Mieszkania oddane do użytku w gminach powiatu kaliskiego w 2006r. i 2007r. 

 
 
Co czwarte mieszkanie w Stawiszynie (1997r.) stanowiło własność gminy. Taka forma 
własności na terenach wsi była natomiast nieznaczna (3,8%). Wartości te nie uległy 
zasadniczym zmianom od 1988r. - wybudowane od tego okresu mieszkania były wynikiem 
inicjatyw prywatnych.  
 
W latach 1983-1997 tempo budowania nowych mieszkań nie nadążało za liczbą zawieranych 
związków małżeńskich. Sytuacja ta w latach następnych sukcesywnie się polepsza. Obecnie 
dąży się do modelu, w którym jedna rodzina zamieszkuje w jednym mieszkaniu. Na terenach 
wiejskich model ten jednak jeszcze długo nie będzie stosowny m.in. z uwagi na tradycje 
rodzin wielopokoleniowych jakie dominują na tych terenach.   
 
Na poniższym wykresie zestawiono liczbę mieszkań oddanych do użytku i zawarte związki 
małżeńskie w mieście i gminie Stawiszyn w latach 1983 - 1997. 
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Wykres: Mieszkania oddane do użytku i zawarte związki małżeńskie  

w mieście i gminie Stawiszyn w latach 1983 - 1997 

 
Można oszacować, że niedobór mieszkań wynosił 10 lokali rocznie w oparciu o założenie 
istnienia na obszarach wiejskich tradycji życia kilku pokoleniowych rodzin w jednym 
gospodarstwie, jak również pewnego udziału bezpośredniego dziedziczenia lokali 
mieszkalnych. Pomija się przy tym odpływ migracyjny tej grupy ludności poza granice 
gminy, który co prawda wpływa na poprawienie sytuacji mieszkaniowej, lecz uruchamia 
proces depopulacji regionu. Tendencje te jednak stale się zmieniają. 
 
Zakładając pesymistyczny scenariusz zmian zaludnienia Stawiszyna - ubytek ludności do 
2012r. przy jednoczesnym wzroście powierzchni użytkowej mieszkania na osobę powyżej 21 
m2 (obecnie wynosi ona 23,3m2), nie istnieje potrzeba powiększenia istniejącej substancji 
mieszkaniowej, a jedynie zachowanie jej w obecnych rozmiarach. Dając jednak podstawy dla 
dalszego rozwoju trzeba stworzyć warunki dla rocznego przyrostu min. 10 mieszkań, które to 
mogłyby zaspokoić potrzeby mieszkańców zakładających nowe rodziny.  
 
W 2012r. na obszarze wsi prognozuje się wzrost liczby ludności do 6118 osób, stąd potrzeba 
budowy nowych mieszkań przy zagwarantowaniu spadku zagęszczenia ludności 
przypadającej na jedno mieszkanie. Przyjęto, podobnie jak w przypadku miasta, że należy 
zapewnić min. 21 m2 powierzchni użytkowej przypadającej na osobę. Stan na koniec 1997r. 
wskazywał na istnienie 105,7 tys. m2 powierzchni użytkowej wszystkich mieszkań. Stan na 
2006r. jest znacząco wyższy i wynosi 169,3 tys. m2. W latach następnych należałoby 
zwiększyć liczbę mieszkań w celu zapewnienia godnego zamieszkania dla mieszkańców 
gminy, co oznacza powiększenie istniejącego stanu o następnych kilkaset mieszkań. 
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Tereny mieszkaniowe 

 
Tereny mieszkalne zgodnie z ewidencją zajmowały wg stanu na 1999r. 21 ha w Stawiszynie i 
153 ha poza nim. Największym skupiskiem tej formy użytkowania terenu jest Zbiersk 
Cukrownia i zespół osadniczy Zbiersk / Miedza - odpowiednio 32 i 21 ha, więcej niż w 
trzecim w kolejności Stawiszynie. Najmniejszy areał tego typu terenów wśród wsi sołeckich 
(bez Pólka - Ostrówka i Wyrowa) występował w Długiej Wsi Pierwszej (4,91 ha) i Nowym 
Kiączynie (3,21 ha). 
 
Poniższa tabela przedstawia wykaz terenów mieszkalnych w gminie i mieście Stawiszyn 
według obrębów. 
 

Obręb Powierzchnia terenów 
mieszkalnych [ha] 

Zbiersk Cukrownia 31,81 

Zbiersk 21,30 

Stawiszyn 21,23 

Petryki 20,67 

Piątek Wielki 12,60 

Zbiersk Kolonia 10,33 

Długa Wieś Druga 10,31 

Werginki 8,41 

Piątek Mały 7,98 

Wyrów 6,51 

Piątek Mały Kolonia 6,50 

Długa Wieś Trzecia 6,30 

Długa Wieś Pierwsza 4,91 

Nowy Kiączyn 3,21 

Łyczyn 2,15 

Łącznie 174,22 

Źródło : dane Starostwa Powiatowego w Kaliszu 

 
Tabela: Wykaz terenów mieszkalnych w gminie i mieście Stawiszyn 

 
Tereny zwartej zabudowy o dominującej funkcji mieszkalnej istnieją przede wszystkim w 
mieście Stawiszynie. Stanowią urbanistyczny układ objęty szczególną ochroną prawną (wpis 
do Rejestru Zabytków - 15.06.1993r.). Funkcjami towarzyszącymi zabudowie mieszkaniowej, 
wbudowanymi w parterach i w oddzielnych budynkach, są usługi publiczne i usługi 
komercyjne. W mieście istnieją również małe zespoły zabudowy mieszkaniowej w formie 
wolnostojącej, zlokalizowane na terenach obrzeżnych, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
zabudowy zwartej. 
 
W Zbiersku Cukrowni zabudowa mieszkaniowa ma dwie dominujące formy, zabytkowych  
(o unikalnej architekturze) czworaków i budynków wielorodzinnych. W Piątku Wielkim 
powstały, zbudowane w ostatnich latach lecz nie zasiedlone, budynki mieszkalne 
wielorodzinne. 
 
Poza wyżej opisanymi terenami w wszystkich wsiach i przysiółkach istnieją pojedyncze domy 
mieszkalne lub niewielkie zespoły domów mieszkalnych, wolnostojących. Zbudowano je na 
działkach zlokalizowanych w enklawach ciągów zabudowy zagrodowej i nie rzadko poza 
tymi ciągami. 
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Mieszkańcy gminy zgłaszają wnioski dotyczące nowych lokalizacji zabudowy mieszkalnej, 
zarówno w gminie jak i na obszarze Stawiszyna. Zabudowa ta realizowana jest w oparciu o 
uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bądź też w oparciu o 
wydawane przez Burmistrza Stawiszyna decyzje o warunkach zabudowy. 
 
3.5.2 Obsługa ludności 
 
Państwo oraz samorząd mają ustawowy obowiązek zapewnić dostęp ludności do usług, które 
nazywamy usługami publicznymi. Wraz z transformacją ustrojową państwa niektóre usługi 
publiczne zmieniły swą dotychczasową kwalifikację częściowo komercjalizując się. Dotyczy 
to w szczególności usług lekarskich oraz zaopatrzenie w lekarstwa. 
 
Rozmieszczenie terenów usług publicznych i usług, które do niedawna posiadały wyłącznie 
taką kwalifikację, koncentruje się w dwóch jednostkach: mieście Stawiszynie i zespole 
miejscowości Zbiersk – Zbiersk Cukrownia. Pojedyncze instytucje świadczące usługi z 
dziedziny kultury znajdują się jeszcze we wsi Piątek Wielki i Petryki. 
 
Jednostki o największej koncentracji usług komercyjnych to Stawiszyn, Zbiersk Cukrownia i 
Zbiersk Wieś. Inne jednostki o wyróżniającym się skoncentrowaniu usług komercyjnych ale 
znacznie mniejszym od ww. to Piątek Wielki i Petryki. 
 
Administracja samorządowa 

 
Siedzibą administracji lokalnej – samorządowej najniższego szczebla, czyli gminnej - jest 
miasto Stawiszyn. Administracja lokalna wykonuje usługi, które zachowały status 
powszechnego i nieodpłatnego dostępu (nie licząc obowiązku podatkowego). W Stawiszynie 
– nieopodal centrum miasta - w dogodnie usytuowanym budynku położonym przy zbiegu 
dwóch dróg powiatowych, funkcjonuje Urząd Miejski.  
 
Administracja samorządowa reprezentowana jest przez organa gminy, którymi są Rada 
Miejska Stawiszyna oraz Burmistrz Stawiszyna. 
 
Administracja ponadlokalna  

 
Na administrację ponadlokalną składa się administracja samorządowa drugiego szczebla - 
powiatowa i trzeciego szczebla - wojewódzka. Pierwsza z nich swoją siedzibę ma w 
położonym około 20 km od Stawiszyna – Kaliszu i sprawowana jest przez Radę Powiatu 
Kaliskiego oraz Starostę Kaliskiego. Aparatem wykonawczym jest Urząd Starostwa 
Powiatowego mieszczący się również w Kaliszu.  
 
Zgodnie z ustawą kompetencyjną część zagadnień związanych z obsługą mieszkańców (m.in. 
pozwolenia na budowę, nadzór budowlany, ewidencja geodezyjna, rejestracja pojazdów, itd.) 
są w gestii Starostwa Powiatowego w Kaliszu, obejmującego swoją działalnością teren gminy 
i miasta Stawiszyna. Tym samym działalność ta prowadzona jest poza granicami gminy. 
 
Administracja samorządowa trzeciego szczebla reprezentowana jest przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego, Zarząd i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Siedziba Urzędu Marszałkowskiego mieści się w mieście Poznaniu. Obsługa mieszkańców 
przez te organa jest mniej powszechna, jednak ma ona również istotny wpływ na sposób 
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funkcjonowania społeczności lokalnej. W gestii tej administracji są sprawy z zakresu 
melioracji, ochrony środowiska, prawa wodnego, itp. Marszałek Województwa – co bardzo 
istotne - ma również w swoich kompetencjach kwestie dysponowania środkami unijnymi. 
 
Administracja rządowa na terenie Województwa Wielkopolskiego reprezentowana jest przez 
Wojewodę Wielkopolskiego. Również i w tym przypadku siedzibą Wojewody 
Wielkopolskiego jest miasto Poznań. W gestii Wojewody pozostają sprawy przede wszystkim 
związane z nadzorem nad działalnością samorządową. 
 

Administracja specjalna  
 
Poza podstawowymi służbami publicznymi, na które składają się władze samorządowe trzech 
szczebli i władze rządowe, funkcjonuje również administracja specjalna.  
 
Istotną kwestią z punktu funkcjonowania mieszkańców gminy jest bezpieczeństwo publiczne. 
W celu utrzymania porządku publicznego na terenie gminy funkcjonuje Komisariat Policji. 
Komisariat Policji zajmuje lokal w budynku usytuowanym w centrum miasta Stawiszyna. 
Podlega on Miejskiemu Komendantowi Policji w Kaliszu. 
 
Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest przez Ochotnicze Straże Pożarne, mające swoje 
siedziby w większości wsi gminy. Ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa 
pożarowego ciąży na Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Kaliszu. 
 
Pozostałe służby administracji specjalnej nie mają swoich siedzib na terenie gminy. Głównie 
mieszczą się one w Kaliszu. Do nich należy zaliczyć przede wszystkich służby sanitarne 
reprezentowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Istotną dla funkcjonowania 
gminy jest również sprawa ochrony środowiska. Zadanie w zakresie kontroli stanu 
środowiska wykonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, którego Inspektorat 
mieści się również w mieście Kaliszu. W Kaliszu mieści się również siedziba Urzędu 
Skarbowego jak i Prokuratora Rejonowego. 
 
Usługi zdrowia 

 
Podstawowym czynnikiem warunkującym poprawne warunki bytowania jest zapewnienie 
ludności odpowiedniej opieki społecznej. Pierwszoplanową rolę odgrywa podstawowa opieka 
zdrowotna realizowana bezpośrednio na terenie gminy. 
 
Ochrona zdrowia to dziedzina życia, która została w ostatnim okresie zreformowana. Opiera 
się ona obecnie na innych zasadach finansowania niż było to przez ostatnich kilkadziesiąt lat, 
kiedy to służby medyczne zatrudniane były przez państwo, a koszty funkcjonowania 
placówek zdrowotnych w całości pokrywane były z budżetu państwa. Nowy system opiera się 
na instytucji funkcji lekarza rodzinnego. Odstąpiono również od rejonizacji. Finansowanie 
służby zdrowia odbywa się przez kontraktację usług medycznych. Wprowadzona reforma 
zdrowia miała w założeniu służyć lepszej obsłudze pacjenta.  
 
W odczuciu znaczącej części społeczeństwa taka poprawa nie nastąpiła, a wśród 
ankietowanych mieszkańców gminy i miasta Stawiszyn większość wskazała, że ta dziedzina 
życia powinna ulec naprawie. Swobodny wybór lekarza ma natomiast znaczenie symboliczne 
w środowiskach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, gdzie funkcjonują zwykle pojedyncze 
placówki (przychodnie lekarskie). Dostęp do opieki szpitalnej jest zasadniczo ograniczony 
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różnymi względami natury ogólnej (bliskość terytorialna, mobilność komunikacyjna, itp.) i 
napotyka często na problemy natury formalnej. Niemniej jednak obecnie na terenie gminy 
może działać i działa wiele podmiotów, które oferują swoje usługi w zakresie ochrony 
zdrowia. Usługi te realizowane są zarówno poprzez kontraktację usług (finansowanie z 
budżetu państwa), jak i na zasadach komercyjnych (finansowanie bezpośrednio przez 
usługobiorcę). 
 
Niezależnie od powyższego należy podać, iż podstawową opiekę zdrowotną nad 
mieszkańcami gminy i miasta Stawiszyn pełni głównie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Ma on swoją siedzibę w Stawiszynie, w dawnym Gminnym Ośrodku Zdrowia. 
Oddział filialny znajduje się w Zbiersku Cukrowni. W skład jego usług wchodzą między 
innymi: badania ogólnolekarskie, orzekanie o stanie zdrowia, opieka nad dziećmi i młodzieżą 
szkolną, szczepienia ochronne, działania diagnostyczne, opieka nad kobietami ciężarnymi, 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych, zabiegi stomatologiczne. 
 
W powyższym zakładzie w 1999r. znajdowało zatrudnienie łącznie 29 osób, w tym 20 w 
Stawiszynie. 
 
Główny budynek znajduje się na prawidłowo zagospodarowanym (z zielenią towarzyszącą) 
terenie. Drugi budynek znajduje się w zwartej zabudowie starówki na małej pozbawionej 
zieleni działce. 
 
We wsi Zbiersk Cukrownia, gdzie funkcjonuje oddział filialny dawnego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia, budynek stoi na wydzielonym, prawidłowo zagospodarowanym terenie (z małym 
parkingiem), położonym przy drodze krajowej. 
 
Do niedawna (w okresie państwowej służby zdrowia i rejonizacji) standard opieki lekarskiej 
mierzony był poprzez wskaźniki statystyczne, tj. liczbę ludności przypadającą na jednego 
lekarza i na jedną aptekę. Historyczne obecnie dane z 1999 roku, a więc dane z początków 
reformy zdrowotnej, obrazujące zatrudnienie w usługach zdrowia w gminie i mieście 
Stawiszyn (bez zakładów niepublicznych) przedstawione zostały w poniższej tabeli.  
 
W obecnej sytuacji prawnej przy braku rejonizacji i prowadzeniu praktyki lekarskiej przez 
wiele podmiotów, posiadających swoje siedziby również poza granicami gminy oraz 
komercjalizacji aptek nie prowadzi się badań statystycznych w tym zakresie, a co za tym idzie 
nie ma możliwości przeprowadzenia porównania tego typu danych z innymi gminami. W 
związku z powyższym odstąpiono od podawania tych wskaźników na stan dzisiejszy.  
 
 

Wyszczególnienie Poradnia ogólna Poradnia (D) Poradnia (K) Lekarze 
stomatolodzy 

Stawiszyn bd. 2 5 bd. 

Zbiersk - Cukrownia bd. - - bd. 

Razem 
gmina i miasto Stawiszyn 16 2 5 6 

 

Tabela: Pracujący w usługach zdrowia w gminie i mieście Stawiszyn w 1999 r.  
(bez zakładów niepublicznych)  
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W porównaniu do innych gmin Powiatu Kaliskiego liczba personelu medycznego na 10 tys. 
ludności usytuowała gminę i miasto Stawiszyn na czołowej pozycji, obok gminy Godziesze 
Wielkie, w której rozlokowany jest szpital chorób płuc i gruźlicy. Jeszcze korzystniej 
przedstawia się stopień dostępności do usług stomatologicznych, gdyż liczba lekarzy 
dentystów w przeliczeniu na mieszkańców w porównaniu do innych jednostek była i jest 
nadal dość wysoka. 
 
Poza zakładami publicznymi funkcjonują prywatne gabinety: stomatologiczny w Stawiszynie, 
ogólne i analiz lekarskich w Zbiersku Cukrowni i Zbiersku. Usługi te mieszczą się w lokalach 
usytuowanych w budynkach o funkcji mieszkalnej i innych.  
 
Zaopatrzenie w lekarstwa realizują położone na terenie gminy apteki, które po reformie 
ustrojowej państwa skomercjalizowały się i obecnie winny być omawiane w dziale 
poświęconym handlu.  
 
Oświata i wychowanie 
 

Samorząd gminny zobowiązany został – na podstawie obowiązujących przepisów - do 
zorganizowania na terenie gminy systemu oświaty w zakresie podstawowego i 
obowiązkowego kształcenia dzieci (wychowanie przedszkolne i podstawowe). Obecnie 
obowiązujące przepisy prawa wprowadziły wyraźny podział kompetencyjny pomiędzy 
organem prowadzącym szkołę a sprawującym nadzór pedagogiczny. 
 
Szkoły  
 

Na terenie gminy Stawiszyn możemy mówić o dwóch rodzajach szkół, tj. szkołach 
podstawowych i gimnazjach. 
 
Szkoły podstawowe 
 

Plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn został 
ustalony uchwałą Nr VI/31/99 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 15 marca 1999 roku. 
Opublikowana ona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
28 czerwca 1999 roku Nr 43, pod pozycją 924. Uchwała ta weszła w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od 1 września 1999 roku. Zmiany zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2000r. Nr 27, pod pozycją 293 oraz Nr 86, pod 
pozycją 1145 (weszły w życie od 01.09.2000r.) jak również w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z 2003r. Nr 133, pod pozycją 2493 (weszły w życie od 
01.09.2003r.). 
 
Na mocy tego przepisu gminnego plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
i Miasto Stawiszyn stanowią: 
► Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie, położona przy ul. Szkolnej 8, o 

strukturze organizacyjnej klas I-VI, 
► Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku, o strukturze organizacyjnej klas 

I-III. 
 
Granice obwodu Szkoły Podstawowej w Stawiszynie im. Wincentego Pola zostały 
wyznaczone Uchwałą Nr VI/28/99 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 15 marca 1999 
roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie 
oraz przynależących do niej Filii w Petrykach. 
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Granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku zostały 
wyznaczone Uchwałą Nr VI/29/99 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 15 marca 1999 
roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku. 
 
Gimnazja 

 
Plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn został ustalony uchwałą 
Nr VI/34/99 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 15 marca 1999 roku. Opublikowana ona 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 1999 
roku Nr 43, pod pozycją 925. Uchwała ta weszła w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 
września 1999 roku. 
 
Na mocy tego przepisu gminnego plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Stawiszyn stanowią: 
► Gimnazjum w Stawiszynie, położone przy ul. Szkolnej 8, o strukturze organizacyjnej klas 

I-III, 
► Gimnazjum w Zbiersku, o strukturze organizacyjnej klas I-III. 
 
Granice obwodu Gimnazjum w Stawiszynie zostały wyznaczone Uchwałą Nr VI/32/99 Rady 
Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum w 
Stawiszynie. 
 
Granice obwodu Gimnazjum w Zbiersku zostały wyznaczone Uchwałą Nr VI/33/99 Rady 
Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum w 
Zbiersku. 
 
Poniższa tabela przedstawia liczbę szkół i pomieszczeń szkolnych w roku szkolnym 
2006/2007 w gminach Powiatu Kaliskiego. Jak wynika z niej gmina Stawiszyn ma najmniej 
rozbudowany system placówek oświatowych na terenie powiatu Kaliskiego (2 szkoły). 
Największą ilość placówek szkolnych posiadają gminy Blizanów i Szczytniki (po 8 szkół). 
Również liczba oddziałów w gminie Stawiszyn (22 oddziały) jest najmniejsza spośród 
wszystkich gmin Powiatu. Największą liczba oddziałów posiadają gminy Opatówek i 
Szczytniki (po 42 oddziały) oraz Blizanów i Żelazków (po 41 oddziałów). 

 

Wyszczególnienie 
Liczba szkół Liczba 

pomieszczeń 
szkolnych 

Liczba oddziałów 

    
Stawiszyn 2 35 22 

    
Blizanów 8 69 41 

Brzeziny 5 43 32 

Ceków Kolonia 5 36 26 

Godziesze Wielkie 7 47 39 

Koźminek 3 25 26 

Lisków 6 41 34 

Mycielin 3 29 22 

Opatówek 6 51 42 

Szczytniki 8 57 42 
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Żelazków 7 57 41 

    
Powiat Kaliski 60 490 367 

    
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
Tabela: Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2006/2007 

 
W oparciu o powyższe można stwierdzić, iż system oświaty na terenie miasta i gminy 
Satwiszyn, w ramach nowych zasad funkcjonowania, oparty został – w ramach kształcenia 
podstawowego - na dwóch szkołach podstawowych umiejscowionych w Stawiszynie i 
Zbiersku. Gimnazja, które po raz pierwszy rozpoczęły działalność w roku szkolnym 
1999/2000 ulokowane zostały również w mieście Stawiszynie i we wsi Zbiersk. 
Zorganizowane zostały na bazie istniejących już szkół podstawowych. Mieszczą się one na 
wspólnych terenach. 
 
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono liczbę uczniów szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2006/2007 w gminie Stawiszyn oraz w pozostałych gminach Powiatu Kaliskiego. Z 
poniższego zestawienia wynika, iż liczba uczniów szkół podstawowych w gminie Stawiszyn 
kształtuje się na poziomie średnim (503 uczniów). Zdecydowanie najwięcej uczniów w 
Powiecie Kaliskim uczęszcza do szkół podstawowych w gminie Opatówek (839 uczniów), 
natomiast najmniej w gminie Ceków Kolonia (356 uczniów). Analogiczne pozycje uzyskują 
wyżej wymienione gminy, jeżeli chodzi o liczbę uczniów klas pierwszych. 
 

 

Wyszczególnienie 
Uczniowie  Uczniowie  

klasy I 
Ogółem w tym kobiety 

    
Stawiszyn 503 249 69 

    
Blizanów 682 342 97 

Brzeziny 479 233 76 

Ceków Kolonia 356 170 57 

Godziesze Wielkie 562 258 99 

Koźminek 449 224 75 

Lisków 448 209 67 

Mycielin 391 186 62 

Opatówek 839 385 114 

Szczytniki 627 300 96 

Żelazków 551 245 89 

    
Powiat Kaliski 5887 2801 901 

    
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
Tabela: Uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 

 
W celu uzupełnienia ww. danych w poniższej tabeli zestawiono również liczbę absolwentów 
szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w gminie Stawiszyn oraz w pozostałych 
gminach Powiatu Kaliskiego.  
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Wyszczególnienie 
Absolwenci 

Ogółem w tym kobiety 

   
Stawiszyn 81 37 

   

Blizanów 123 70 

Brzeziny 94 41 

Ceków Kolonia 78 30 

Godziesze Wielkie 110 59 

Koźminek 71 32 

Lisków 91 43 

Mycielin 71 45 

Opatówek 169 78 

Szczytniki 119 49 

Żelazków 120 57 
   

Powiat Kaliski 1127 541 

   
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

Tabela: Absolwenci szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 
 
 

Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono liczbę gimnazjów dla dzieci i młodzieży w 
roku szkolnym 2006/2007 w gminie Stawiszyn oraz w pozostałych gminach Powiatu 
Kaliskiego. Tylko dwie gminy posiadają więcej niż dwa gimnazja, tj. gmina Opatówek (4 
gimnazja) i gmina Blizanów (3 gimnazja). W pozostałych gminach Powiatu Kaliskiego, w 
tym również w Stawiszynie funkcjonują albo dwa, albo tylko jedno gimnazjum. Podobnie jak 
to było w przypadku szkół podstawowych, najwięcej oddziałów jest w gminie Opatówek (22 
oddziały), najmniej natomiast w gminach Ceków Kolonia, Koźminek i Mycielin (po 11 
oddziałów). 
 
 

Wyszczególnienie Liczba szkół 
Liczba 

pomieszczeń 
szkolnych 

Liczba oddziałów 

    
Stawiszyn 2 6 14 

    
Blizanów 3 25 16 

Brzeziny 1 12 12 

Ceków Kolonia 2 13 11 

Godziesze Wielkie 2 18 15 

Koźminek 1 12 11 

Lisków 1 12 12 

Mycielin 1 11 11 

Opatówek 4 28 22 

Szczytniki 2 13 19 

Żelazków 2 27 18 
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Powiat Kaliski 21 177 161 

    
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

Tabela:  Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2006/2007 
 

Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono liczbę uczniów gimnazjów w roku szkolnym 
2006/2007 w gminie Stawiszyn oraz w pozostałych gminach Powiatu Kaliskiego. Wyżej 
wykazane różnice co do ilości uczniów w szkołach podstawowych w poszczególnych 
gminach Powiatu Kaliskiego – co oczywiste – powtarzają się również w przypadku 
gimnazjów.   
 

Z poniższego zestawienia wynika – jak to stwierdzono również w przypadku szkół 
podstawowych - iż liczba uczniów w gimnazjach w gminie Stawiszyn kształtuje się na 
poziomie średnim (306 uczniów). Zdecydowanie najwięcej uczniów w Powiecie Kaliskim 
uczęszcza do gimnazjum w gminie Opatówek (537 uczniów), natomiast najmniej w gminie 
Ceków Kolonia (199 uczniów).  
 

Wyszczególnienie 
Uczniowie  Uczniowie  

klasy I 
Ogółem w tym kobiety 

    
Stawiszyn 306 153 84 

    
Blizanów 387 208 123 

Brzeziny 271 132 90 

Ceków Kolonia 199 92 76 

Godziesze Wielkie 308 156 107 

Koźminek 263 128 76 

Lisków 281 137 93 

Mycielin 233 123 68 

Opatówek 537 255 182 

Szczytniki 371 175 126 

Żelazków 379 182 119 

    
Powiat Kaliski 3535 1741 1144 

    
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

Tabela: Uczniowie gimnazjów w roku szkolnym 2006/2007 
 

W celu uzupełnienia ww. danych w poniższej tabeli zestawiono również liczbę absolwentów 
gimnazjów w roku szkolnym 2006/2007 w gminie Stawiszyn oraz w pozostałych gminach 
Powiatu Kaliskiego.  

 

Wyszczególnienie 
Absolwenci 

Ogółem w tym kobiety 

   
Stawiszyn 115 53 

   
Blizanów 133 67 

Brzeziny 97 49 

Ceków Kolonia 72 36 
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Godziesze Wielkie 118 57 

Koźminek 104 51 

Lisków 84 42 

Mycielin 98 47 

Opatówek 164 88 

Szczytniki 122 63 

Żelazków 123 62 

   
Powiat Kaliski 1230 615 

   
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

Tabela: Absolwenci gimnazjów w roku szkolnym 2006/2007 

 
Uruchomione od roku szkolnego 1999/2000 gimnazja w pierwszym etapie funkcjonowania 
prowadziły zajęcia dla dzieci klas I (rocznik 1986), a w kolejnych dwóch latach nastąpiło 
systematyczne uzupełnienie składu uczniowskiego o absolwentów nowych szkół 
podstawowych. Do roku 2005 nie odczuwano jeszcze problemów niżu demograficznego, lecz 
należy wskazać na zaznaczający się spadek liczebności dzieci wieku gimnazjalnego w 
Stawiszynie i Zbiersku.  
 
Dziś rejonizacja – mimo, iż formalnie jest ustalona – nie może stanowić jedynego źródła 
informacji o faktycznej obsłudze poszczególnych miejscowości przez  poszczególne placówki 
szkolne. Wybór przez rodziców konkretnej szkoły, do której dziecko ma uczęszczać – już na 
poziomie podstawowym - warunkowane jest poziomem wykształcenia oferowanym przez tą 
jednostkę oświatową, wyposażeniem czy też listą zajęć dodatkowych możliwych do 
zaoferowania przez konkretną szkołę. Jeżeli zatem pozwalają na to warunki lokalowe, często 
miejsce zamieszkania ucznia nie pokrywa się z obwodem szkolnym, do którego przypisana 
została dana miejscowość. 
 
Gmina i miasto Stawiszyn nie posiadało dotychczas tradycji w zakresie szkolnictwa 
ponadpodstawowego i poza wydłużeniem obowiązku szkolnego o jeden rok w gimnazjum nic 
się w tym zakresie nie zmieniło. Nie jest to jednak przypadek odosobniony - licea 
ogólnokształcące były domeną wyłącznie miast, i to znacznie większych niż Stawiszyn, a 
szkoły zawodowe choć obecne w gminach wiejskich (np. Opatówek i Lisków) lokalizowano 
również w większych miastach. Warunkiem istnienia takich placówek, poza lokalnymi 
potrzebami rynku zawodowego, była przede wszystkim liczba absolwentów szkół 
podstawowych z danego obszaru, która na terenie Stawiszyna i okolic oscylowała wokół 
stosunkowo niewielkiej wartości ponad 100 osób, a zmniejszająca się liczba urodzeń w 
ostatnich kilku latach doprowadzi prawdopodobnie do obniżenia się tego poziomu. Młodzież 
stawiszyńska ma możliwość kontynuacji nauki w ośrodkach zamiejscowych, głównie w 
Kaliszu, gdzie obecnie w szybszym tempie rozwija się szkolnictwo wyższe, co daje podstawy 
zdobycia pełnego wykształcenia w bliskiej odległości od swojego miejsca zamieszkania. 
 

Usługi oświaty – przedszkola  

 
Liczba placówek przedszkolnych uległa w ubiegłych latach redukcji, a ilość miejsc 
przeznaczonych dla wychowanków cechowała się dużą elastycznością. Na omawianym 
obszarze funkcjonują placówki przedszkolne zlokalizowane w Stawiszynie i Zbiersku.  
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Przedszkola w mieście i na wsi (łącznie) dysponują zbliżoną liczbą miejsc (po około 100). 
Stopień wykorzystania tych miejsc w mieście kształtował się na poziomie 83% (1996r.). W 
przypadku jednostek wiejskich przyjęto więcej dzieci niż zadeklarowano miejsc. Szacuje się, 
że wychowaniem przedszkolnym objętych jest obecnie 70% małych mieszkańców w wieku 3 
- 6 lat.  
 
W poniższej tabeli zestawiono liczbę placówek przedszkolnych oraz miejsc w 
przedszkolach, na terenie gminy i miasta Stawiszyna oraz poszczególnych gmin Powiatu 
Kaliskiego w roku 2006 i 2007. Wynika z niego, iż gmina Stawiszyn posiada najwyższą 
liczbę miejsc (203) w przedszkolach spośród pozostałych dziesięciu gmin Powiatu Kaliskiego 
i znacznie przewyższa w tym zakresie inne gminy. Sytuacja ta powtórzyła się również w roku 
2007 (225 miejsc). Drugą gminą w kolejności w roku 2006 były Szczytniki z liczbą 143 
miejsc przedszkolnych (w 2007 roku – 149 miejsc). Do liderów w tym zakresie w 2007 roku 
dołączyły gminy Mycielin (149 miejsc) i Opatówek (148 miejsc). Najmniejszą liczbę miejsc 
przedszkolnych posiadały w 2006 i 2007 roku - gminy Ceków Kolonia i Żelazków, po 50 
miejsc przedszkolnych. 
 
 

Wyszczególnienie 
Liczba placówek  Miejsca w 

przedszkolach Ogółem w tym 
przedszkola 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Stawiszyn 2 2 2 2 203 225 

Miasto X X X X X X 

wieś X X X X X X 

       

Blizanów 7 8 2 2 68 73 

Brzeziny 5 5 1 1 87 87 

Ceków Kolonia 5 5 1 1 50 50 

Godziesze Wielkie 8 7 2 2 100 100 

Koźminek 3 3 1 1 98 125 

Lisków 7 5 1 1 87 100 

Mycielin 5 5 3 4 87 149 

Opatówek 7 7 1 3 100 148 

Szczytniki 8 8 3 3 143 149 

Żelazków 7 7 1 1 50 - 

       

Powiat Kaliski 64 62 18 21 1073 1206 

       
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
Tabela: Liczba placówek przedszkolnych oraz miejsc w przedszkolach, na terenie gminy i miasta Stawiszyn 

 oraz poszczególnych gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2006 i 2007 

 
W poniższej tabeli zestawiono liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci w przedszkolnych oraz 
miejsc w przedszkolach, na terenie gminy i miasta Stawiszyna oraz poszczególnych gmin 
Powiatu Kaliskiego w roku 2006. Wynika z niej, iż gmina Stawiszyn znalazła się wśród 
czterech gmin Powiatu Kaliskiego o największej liczbie oddziałów (10) i dzieci (197) 
uczęszczających do przedszkoli. Są to gminy: Godziesze Wielkie (14 oddziałów i 185 dzieci), 
Opatówek (11 oddziałów i 222 dzieci) i Szczytniki (11 oddziałów i 184 dzieci). Najmniejsza 
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liczbę oddziałów i dzieci uczęszczających do przedszkoli w 2006r. zanotowano w gminie 
Ceków Kolonia (6 oddziałów i 103 dzieci) oraz w gminie Mycielin (6 oddziałów i 104 
dzieci). 
 
 

Wyszczególnienie 
Liczba oddziałów  Liczba dzieci 

Ogółem W tym w 
przedszkolach 

Ogółem w tym w 
przedszkolach 

     
Stawiszyn 10 10 197 197 

Miasto X X X X 

Wieś X X X X 

     

Blizanów 9 3 124 51 

Brzeziny 8 4 114 85 

Ceków Kolonia 6 2 103 47 

Godziesze Wielkie 14 6 185 81 

Koźminek 6 4 139 98 

Lisków 8 3 120 55 

Mycielin 6 4 104 74 

Opatówek 11 4 222 87 

Szczytniki 11 6 184 138 

Żelazków 9 3 139 55 

     

Powiat Kaliski 98 49 1631 968 

     
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
Tabela: Liczba oddziałów oraz liczba dzieci w przedszkolnych oraz miejsc w przedszkolach, na terenie gminy i 

miasta Stawiszyn oraz poszczególnych gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2006 

 

Usługi z zakresu kultury 

 
Od najdawniejszych czasów ogniskami krzewienia kultury na obszarze gminy i miasta 
Stawiszyn były kościoły obrządku rzymsko - katolickiego i ewangelickiego. Pełniły one 
doniosłą rolę w kształtowaniu ludzkich świadomości i postaw integrując społeczności lokalne 
niekiedy znacznie bardziej niż granice administracyjne. Po likwidacji parafii ewangelickiej w 
Stawiszynie prawie cała społeczność tego regionu to katolicy skupieni wokół parafii w 
Stawiszynie, Zbiersku Cukrowni i Piątku Wielkim. Pod względem terytorialnym największy 
obszar obejmuje parafia w Stawiszynie, która jednakże w odróżnieniu od pozostałych nie 
wykracza poza granice gminy. Natomiast kościół w Piątku Wielkim służy spotkaniom 
wiernych również z gminy Blizanów (wsie Piątek Wielki - Kolonia, Brzezina, Bodziątków), a 
parafia w Zbiersku Cukrowni jednoczy dodatkowo mieszkańców wsi Gliny i Lubiny (gmina 
Rychwał). Fragment gminy Stawiszyn, a mianowicie Ostrówek, Złotniki Małe - Kolonia i 
część Pólka znalazły się w ramach parafii w Goliszewie (gmina Żelazków). W administracji 
kościelnej jednostką nadrzędną względem parafii jest dekanat. Dekanat Stawiszyński poza 
gminą i miastem Stawiszyn obejmuje parafie: Lipe, Brudzew, Blizanów, Rychnów, 
Tykadłów, Goliszew i Kościelec. Funkcja dziekana jest sprawowana łącznie z funkcją 
proboszcza i ma charakter swobodny (obecnie dziekan stawiszyński rezyduje w Kościelcu). 
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Usługi kultury w mieście Stawiszynie są reprezentowane przez Bibliotekę Gminy i Miasta, 
Towarzystwo Miłośników Stawiszyna, Koło Emerytów i Rencistów oraz „Civitas Christiana”.  
 
W poniższej tabeli zestawiono liczbę placówek bibliotecznych oraz liczbę ludności w 
przeliczeniu na 1 placówkę biblioteczną, na terenie gminy i miasta Stawiszyna oraz 
poszczególnych gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2006. Jak wynika z poniższych danych 
gmina Stawiszyn plasuje się na piątej pozycji pod względem liczby mieszkańców 
przypadających na jedną placówkę biblioteczną (2425). Lepszy wskaźnik mają jedynie gmina 
Ceków Kolonia (1510), Żelazków (1793), Brzeziny (1965) i Opatówek (2036). Najwięcej 
mieszkańców przypada na jedną placówkę biblioteczną w gminie Koźminek (7535), gdzie 
działa tylko jedna taka placówka, świadcząca usługi dla całej gminy. 
 
 

Wyszczególnienie 
Liczba placówek bibliotecznych Liczba ludności  

na 1 placówkę 
biblioteczną Ogółem w tym  

biblioteki i filie 

    
Stawiszyn 3 3 2425 

Miasto X X X 

Wieś X X X 

    

Blizanów 3 3 3085 

Brzeziny 3 2 1965 

Ceków Kolonia 3 2 1510 

Godziesze Wielkie 2 2 4208 

Koźminek 1 1 7535 

Lisków 2 1 2720 

Mycielin 2 2 2467 

Opatówek 5 3 2036 

Szczytniki 3 3 2684 

Żelazków 5 5 1793 

    

Powiat Kaliski 32 27 2515 

    
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

Tabela: Liczba placówek bibliotecznych oraz liczba ludności w przeliczeniu na 1 placówkę biblioteczną,  
na terenie gminy i miasta Stawiszyn oraz poszczególnych gmin Powiatu Kaliskiego w roku 2006 

 
Niepoślednią rolę w krzewieniu kultury odgrywa przywołana wyżej biblioteka stawiszyńska z 
dwoma filiami wiejskimi w Petrykach i Zbiersku-Cukrowni. Dysponując jednym z 
największych księgozbiorów w powiecie kaliskim. Dla porównania księgozbiór ten ponad 
dwukrotnie przekracza zasoby placówek w gminie Lisków. Biblioteka stawiszyńska wyróżnia 
się swoją działalnością w ramach powiatu kaliskiego. Do niedawna żadna z gmin Powiatu 
Kaliskiego, nie oferowała tylu pozycji książkowych co w gminie i mieście Stawiszyn. W 
ostatnich latach sytuacja ta nieco zmieniła się. Wg stanu na dzień 31.12.2006r. największy 
księgozbiór posiada gmina Żelazków (53,4 tys. woluminów), następnie gmina Opatówek 
(45,6 tys.), Blizanów (42,7 tys.) i na czwartym miejscu Stawiszyn z liczbą 39,4 tys. 
woluminów.  
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Ilość woluminów w placówkach bibliotecznych na terenie gminy i miasta Stawiszyn w 1990 i 
1997 oraz w 2006r. w liczbach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na 
tle wybranych gmin Powiatu Kaliskiego przedstawia poniższa tabela.  
 

 Księgozbiór w woluminach [w tys.] 

Wyszczególnienie Ogółem Na tys. ludności 

 1990 r. 1997 r. 2006r. 1990 r. 1997 r. 2006r. 

 

Miasto Stawiszyn 17,8 18,1 x 11,3 11,7 x 

Gmina Stawiszyn 18,5 20,5 x 3,2 3,5 x 

 

Łącznie 36,3 38,6 39,4 5,0 5,2 5,4 

 

Blizanów x x 42,7 x x 4,6 

Brzeziny x x 25,6 x x 4,3 

Ceków Kolonia x x 26,4 x x 5,8 

Godziesze Wielkie x x 23,7 x x 2,8 

Koźminek x x 20,3 x x 2,7 

Lisków x x 19,1 x x 3,5 

Mycielin x x 22,6 x x 4,6 

Opatówek 34,2 35,3 45,6 3,5 3,6 4,5 

Szczytniki x x 23,4 x x 2,9 

Żelazków 30,0 35,7 53,4 3,4 4,0 6,0 

       

Powiat Kaliski x x 342,3 x x 4,2 

       
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 

Tabela: Księgozbiór placówek bibliotecznych na terenie gminy i miasta Stawiszyn  
w 1990, 1997 i w 2006r. na tle wybranych gmin Powiatu Kaliskiego 

 

Ilość czytelników w placówkach bibliotecznych na terenie gminy i miasta Stawiszyn w 
1990r., 1997 r. oraz 2006r. na tle wybranych gmin Powiatu Kaliskiego przedstawia poniższa 
tabela. Jak wynika z poniższych danych gmina Stawiszyn plasuje się na piątej pozycji pod 
względem liczby czytelników (1136). Lepszy wskaźnik mają: gmina Opatówek (2800), 
Żelazków (2043), Koźminek (1311) i Lisków (1268). Najmniej czytelników jest w gminie 
Ceków Kolonia (541). 
 

Wyszczególnienie 
Czytelnicy 

1990 r. 1997 r. 2006r. 

    
Stawiszyn 1396 1199 1136 

Miasto 664 548  

Wieś 732 651  

    
Blizanów x X 787 

Brzeziny x X 871 

Ceków Kolonia x X 541 
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Godziesze Wielkie x x 754 

Koźminek x x 1311 

Lisków x x 1268 

Mycielin x x 660 

Opatówek 1958 1953 2800 

Szczytniki x x 587 

Żelazków 1501 1476 2043 

    
Powiat Kaliski x x 12758 

    
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
Tabela: Czytelnicy placówek bibliotecznych na terenie gminy i miasta Stawiszyn  

w 1990 i 1997 r. oraz w 2006r. na tle wybranych gmin Powiatu Kaliskiego 

 
Kolejnym wskaźnikiem statystycznym, który jest publikowany przez Urzędy Statystyczne, a 
w związku z tym, jaki można przeanalizować w niniejszym opracowaniu jest ilość 
wypożyczeń (ogółem) w placówkach bibliotecznych. Jak wynika z poniższych danych gmina 
Stawiszyn plasuje się na czwartej pozycji pod względem liczby wypożyczeń (22,4 tys.). 
Lepszy wskaźnik mają: gmina Opatówek (55,9 tys.), Żelazków (31,8 tys.) i Koźminek (26,3 
tys.) Najmniej wypożyczeń zanotowano w gminie Szczytniki (7,2 tys.). 
 
Ilość wypożyczeń (ogółem) w placówkach bibliotecznych na terenie gminy i miasta 
Stawiszyn w 2006r. na tle wybranych gmin Powiatu Kaliskiego przedstawia poniższa tabela. 
 

Wyszczególnienie 
Wypożyczenia ogółem 

[w tysiącach] 

  

Stawiszyn 22,4 
Miasto X 

wieś X 

  

Blizanów 17,9 

Brzeziny 11,1 

Ceków Kolonia 14,8 

Godziesze Wielkie 13,2 

Koźminek 26,3 

Lisków 16,6 

Mycielin 12,5 

Opatówek 55,9 

Szczytniki 7,2 

Żelazków 31,8 

  

Powiat Kaliski 229,7 

  
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
Tabela: Ilość wypożyczeń (ogółem) w placówkach bibliotecznych na terenie gminy i miasta Stawiszyn  

w 2006r. na tle wybranych gmin Powiatu Kaliskiego 
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Również poziom wypożyczeń na jednego czytelnika jest dość wysoki w porównaniu do 
innych gmin Powiatu Kaliskiego. Poziom ten jest stabilny. W 1997r. wynosił on 22 
woluminy, zaś w 2006 - 22,3 woluminy.  
 
Ilość wypożyczeń (na jednego czytelnika) w placówkach bibliotecznych na terenie gminy i 
miasta Stawiszyn w 1990r., 1997r. oraz w 2006r. na tle wybranych gmin Powiatu Kaliskiego 
przedstawia poniższa tabela. 
 

Wyszczególnienie 
Wypożyczenia na 1 czytelnika 

1990 r. 1997 r. 2006r. 

    
Stawiszyn 18,0 22,3 19,7 

Miasto 20,0 29,6 x 

Wieś 16,2 16,1 x 

    

Blizanów x x 22,8 

Brzeziny x x 12,8 

Ceków Kolonia x x 27,3 

Godziesze Wielkie x x 17,5 

Koźminek x x 20,0 

Lisków x x 13,1 

Mycielin x x 19,0 

Opatówek 18,4 17,6 20,0 

Szczytniki x x 12,3 

Żelazków 20,5 19,5 15,6 

    

Powiat Kaliski x x 18,0 

    
Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu 

 
 
Tabela: Wypożyczenia (na jednego czytelnika) w placówkach bibliotecznych na terenie gminy i miasta Stawiszyn 

w 1990, 1997 i 2006r. na tle wybranych gmin powiatu kaliskiego 

 
Miasto Stawiszyn jest ubogie w obiekty, w których można upowszechniać kulturę. Jedynym 
miejscem służącym obsłudze większych imprez kulturalnych jest sala miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
 
W życiu kulturalnym regionu nie można pominąć działalności Towarzystwa Miłośników 
Stawiszyna, działającego od 1989r., które zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na temat 
miasta i okolic, integruje społeczność na rzecz rozwoju, pozyskuje środki na rzecz realizacji 
licznych inicjatyw społecznych. Ponadto w Stawiszynie działa Koła Emerytów i Rencistów 
powstałe w 1977r. Na uwagę zasługuje również organizacja „Civitas Christiana” – 
zrzeszająca organizatorów imprez towarzyszących uroczystościom kościelnym i 
okolicznościowym. 
 
Stowarzyszenia i organizacje zajmują lokale mieszczące się w zwartej zabudowie starówki 
bądź dysponują wydzielonymi terenami i budynkami. 
 
Terenami świadczenia usług w zakresie kultury, poza miastem Stawiszynem, są wsie: Zbiersk 
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Cukrownia i Petryki. W Zbiersku Cukrowni istnieje filia Biblioteki Gminnej i Dom Kultury. 
Dysponują one wydzielonymi terenami i budynkami. W Petrykach, w lokalu wbudowanym w 
budynku mieszkalnym, funkcjonuje filia Biblioteki Gminnej. 
 

Usługi łączności 

 
W gminie funkcjonują dwa urzędy pocztowe. Urząd Pocztowy w Stawiszynie obsługuje 
następujące miejscowości: Stawiszyn, Długa Wieś I, Długa Wieś II, Długa Wieś III, Piątek 
Wielki, Piątek Mały, Piątek Mały - Kolonia, Werginki, Ostrówek, Pólko, Wyrów, Złotniki 
Małe - Kolonia, Stary Kiączyn, Nowy Kiączyn, Petryki. Urząd Pocztowy w Zbiersku - 
Cukrowni obsługuje następujące miejscowości: Zbiersk - Cukrownia, Zbiersk, Miedza, 
Zbiersk - Kolonia, Łyczyn, Zamęty (gmina Mycielin). 
 
Liczba owych placówek pozostaje niezmienna od wielu lat co związane jest z ich 
wystarczającym nasyceniem. Nawet w największych miastach regionu (Kaliszu i Ostrowie 
Wielkopolskim) mimo przyrostu ilości urzędów pocztowych muszą one obsłużyć średnio 
ponad dwukrotnie większą grupę mieszkańców, nie wliczając ludności zamiejscowej. Na 
minus zaliczyć należy jedynie trudniejszą dostępność do placówek pocztowych w gminach 
wiejskich lub miejsko - wiejskich, takich jak Stawiszyn, gdzie na 1 pocztę przypada ponad 38 
km2, czyli dziesięciokrotnie więcej w porównaniu do sytuacji panującej w Kaliszu, co może 
nastręczać problemy w zakresie dostępności w przypadku osadnictwa rozproszonego. 
 
Wymienione urzędy w Stawiszynie i Zbiersku Cukrowni prowadzą działalność statutową 
obejmującą swoim zakresem kilkadziesiąt typów usług, w tym działalność czysto handlową 
artykułami nie służącymi komunikacji międzyludzkiej. Ułatwieniem dla mieszkańców w 
zakresie łączności jest lokalizacja skrzynek nadawczych, które poza urzędami pocztowymi 
znajdują się w Długiej Wsi Pierwszej, Drugiej i Trzeciej (łącznie cztery), Piątku Wielkim, 
Petrykach, Zbiersku i Zbiersku Kolonii. 
 
W omawianych urzędach pocztowych mieszczą się automatyczne centrale telefoniczne. 
Pierwszy urząd i centrala mieszczą się we wspólnym lokalu w centrum miasta Stawiszyna. 
Drugi urząd pocztowy i automatyczna centrala telefoniczna mieszczą się we wspólnym lokalu 
w Zbiersku Cukrowni, w centralnej części wsi, przy głównym węźle drogowym.  
 
Wszystkie wsie są ztelekomunikowane. Liczba gospodarstw domowych i innych 
użytkowników sieci telefonicznych wynosiła w końcu 1996 r.:  
 w jednostkach wiejskich - 406 czyli 69,2/1000 mieszkańców, przy średniej w gminach 

wiejskich 66,7/1000 mieszkańców, 
 w mieście Stawiszynie - 202 czyli 131,6/1000 mieszkańców (przy zaludnieniu 1535 ludzi), 

przy średniej w miastach 222,3/1000 mieszkańców. 
 
Ponad wszelkie wątpliwości wzrosła i nadal dynamicznie wzrasta liczba korzystających z 
telefonii przewodowej i komórkowej. Obecnie w telefonii przewodowej funkcjonują dwie 
centrale telefoniczne cyfrowe, w m. Stawiszynie i we wsi Zbiersk Cukrownia. Obie centrale 
mieszczą się w lokalach Poczty Polskiej. Centrala Stawiszyn posiada pojemność 1200 
numerów, natomiast jej zajętość wynosi 944 numerów. Centrala Zbiersk Cukrownia posiada 
pojemność 816 numerów z zajętością 806 numerów. Centrale te mogą być w miarę potrzeby 
rozbudowywane. Łączna liczba abonentów telefonii przewodowej wynosi ok. 1750, co 
oznacza wzrost o ponad 180% w porównaniu do stanu z 1996 roku (608 abonentów). W 
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telefonii komórkowej GSM pracują, zbudowane w ostatnim czasie, dwie anteny nadawczo-
odbiorcze (na wolnostojących masztach kratowych), jedna we wsi Wyrów (na terenie GPZ), 
druga we wsi Werginki (w odległości ok. 2,1 km od wyżej wymienionej). 
 
Obecny stan zainwestowania i zaobserwowane tendencje dalszego rozwoju telefonii 
analogowej i komórkowej zapowiadają szybkie osiągnięcie pełnego zaspokojenia potrzeb w 
zakresie korzystania z komunikacji telefonicznej. Sieć analogowa jest przystosowana do 
rozbudowy w miarę zwiększającego się zapotrzebowania na ten rodzaj telefonii. Istniejące 
obiekty i urządzenia telefonii komórkowej w ocenie jednostek zarządzających nimi nie 
oddziałują i nie będą negatywnie oddziaływały na zdrowie ludności, świat roślinny i 
zwierzęcy, powietrze, powierzchnię ziemi i kopaliny. Nie są i nie będą źródłem powstawania 
odpadów lub innych uciążliwości dla środowiska. 
 

Usługi handlu 
 

Te najbardziej rozpowszechnione usługi należą jednocześnie do najtrudniejszych w procesie 
ich klasyfikacji. Przy obecnych mechanizmach rynkowych często mamy do czynienia z 
placówkami oferującymi szerokie spektrum towarów różnych branż, świadczącymi 
dodatkowo usługi rzemieślnicze w zakresie oferowanego asortymentu, czy nie posiadające 
ściśle handlowego charakteru jak np. wspomniane urzędy pocztowe (również oferujące 
sprzedaż produktów konsumpcyjnych).  
 
Do celów badawczych stworzono klasyfikację opartą o trzy grupy, które objęły : 
- sklepy spożywcze, spożywczo - przemysłowe, mięsne, 
- placówki obsługi transportu i komunikacji, 
- pozostałe. 
 
Największe nasycenie placówkami handlu występuje w Stawiszynie, gdzie w 1997 r. działało 
ich 34, czyli zaledwie o kilka mniej niż we wszystkich wsiach gminy Stawiszyn razem 
wziętych. Liczby te jednak na przestrzeni poszczególnych lat bardzo się zmieniają. Wedle 
generalnego trendu, liczba sklepów wzrasta wprost proporcjonalnie do wielkości jednostki 
osadniczej, jednakże Zbiersk Cukrownia będący większym od Stawiszyna nie potwierdza tej 
zasady, zachowując mimo to znaczny dystans do słabiej wyposażonych, pozostałych osad 
wiejskich. Znajdują się tu bowiem dwa duże pawilony wielobranżowe, kilka sklepów 
spożywczych, a ponadto apteka - jedyna poza granicami miasta. W przeważającej liczbie wsi 
funkcjonują drobne sklepy spożywcze i spożywczo - przemysłowe, wolnostojące znajdujące 
się w centralnej ich części lub w przypadku nowopowstałych - w pomieszczeniach 
wydzielonych z budynków mieszkalnych.  
 
W związku z szerszym wykorzystaniem gazu (butlowego) w gospodarstwach domowych na 
terenie gminy dobrze rozwinęła się sieć dystrybucji tego produktu. Silną koncentrację 
wykazują natomiast placówki obsługi transportu i komunikacji reprezentowane przez sklepy z 
częściami motoryzacyjnymi (w Stawiszynie, Starym Kiączynie i w części zakładów 
mechaniki pojazdowej) oraz stacje paliw w Starym Kiączynie, Zbiersku Cukrowni, Długiej 
Wsi II, Piątku Wielkim i Piątku Małym, jednakże część z nich jest nieczynna i 
zdekapitalizowana.  
 
Odrębną kategorię stanowi handel obwoźny, którym zajmowało się 51 osób (1999r.). Obecnie 
ta forma handlu zanika. 
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Usługi rzemiosła 

 
Najliczniej reprezentowane typy usług rzemiosła nie są związane z określonym terytorium i 
świadczy się je w dowolnych miejscach. Do tej grupy można zaliczyć usługi murarskie (22 
podmioty), instalatorstwo elektryczne, sanitarne, centralne ogrzewanie (łącznie 7), malarskie i 
tapeciarskie oraz po części stolarskie, rozpowszechnione głównie w Zbiersku Cukrowni i 
Zbiersku. Piętnaście podmiotów, jak to wynika z wykazu Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn 
zajmuje się mechaniką pojazdową, blacharstwem i lakiernictwem prowadząc swoją 
działalność w wielu przypadkach w zaadoptowanych na ten cel zagrodach wiejskich. Postęp 
techniczny w zakresie motoryzacji i mechanizacji rolnictwa zepchnął na margines zawody 
należące obecnie do wymierających, takie jak kowalstwo, którego zakłady działają w 
Stawiszynie i Piątku Wielkim. Z drugiej zaś strony działalność wymagająca wysokiej 
specjalizacji, dostosowywanej do zmieniających się wymogów, taka jak naprawy sprzętu 
radiowo - telewizyjnego i AGD, są jak się wydaje wciąż słabo reprezentowane.  
 
3.5.3 Poziom jakości życia 
 
Poziom jakości życia na terenie gminy i miasta Stawiszyna nie odbiega od poziomu 
spotykanego na terytorium innych, porównywalnych jednostek administracyjnych. Należy 
ocenić, iż wszyscy mieszkańcy mają zagwarantowane najważniejsze podstawowe potrzeby – 
które mogą być zrealizowane przez władze publiczne i jednostki działające na rzecz ogółu 
mieszkańców - warunkujące funkcjonowanie człowieka w dzisiejszym świecie. Do nich 
należy zaliczyć między innymi: 
 mieszkania, 
 opiekę zdrowotną, 
 naukę, 
 zaopatrzenie w wodę, 
 odbiór odpadów, 
 łączność. 
 
Niedogodnością jest natomiast brak: 
 kanalizacji na terenie całej gminy, 
 brak sieci gazowej, 
 brak nawierzchni utwardzonych na części dróg gminnych i powiatowych, 
 znaczna odległość do usług wyższego rzędu. 
 
3.5.4 Wnioski 
 
Z wyżej opisanych warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia 
wypływają następujące uwarunkowania rozwoju gminy, które można podzielić na korzystne 
(mocne strony gminy) i niekorzystne (słabe strony gminy): 
 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

 istnienie silnego, pod wieloma względami, ośrodka miejsko-gminnego – jedynego w 
powiecie kaliskim – skupiającego wszystkie niezbędne dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, funkcje społeczne, 

 wystarczająca, jak na potrzeby mieszkańców gminy, baza oświatowa, 
 powstawanie prywatnych gabinetów lekarskich, 
 sąsiedztwo dobrze rozwiniętej opieki szpitalnej w Kaliszu i Wolicy, 
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uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 
 
 nierównomierne wyposażenie wsi w infrastrukturę społeczną, zwłaszcza na obrzeżach 

gminy, 
 występowanie mieszkań o standardzie niskim i bardzo niskim - w poszczególnych wsiach, 
 wysokie koszty utrzymania szkół, 
 wysokie koszty utrzymania ośrodka zdrowia, 
 zawężony zakres usług medycznych związany z niedostateczną liczbą mieszkańców, 
 obowiązek powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a wysoka odpłatność za wiele 

usług medycznych, 
 pogarszająca się dostępność do usług zdrowia. 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 
 

104 
 

3.6 Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 
 
3.6.1 Ocena stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

 

Zagrożenia powodzią 

 
Najistotniejszym zjawiskiem jakie może narazić na niebezpieczeństwo ludność i jej mienie 
jest powódź. Przez teren gminy Stawiszyn przepływa rzeka Bawół, stąd możliwe jest 
wystąpienie na terenie gminy powodzi i zalania zarówno pól uprawnych jak i pojedynczych 
zabudowań. Nie jest to jednak rzeka, która cyklicznie wylewa, stąd zagrożenie z tym 
związane można uznać, za niewielkie w skali gminy. Rzeka te w zdecydowanej większości 
przebiega przez tereny niezurbanizowane, stąd w tym wypadku można mówić jedynie o 
zagrożeniach dla upraw polowych. Największe zagrożenie dla zabudowy może wystąpić na 
terenie Stawiszyna. Konieczne jest zatem przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych, w celu wyeliminowania omawianych zagrożeń. 
 

Zagrożenia czystości powietrza 

 

Degradacja atmosfery i klimatu jest najpowszechniej występującym i najdotkliwiej 
odczuwalnym przez mieszkańców efektem negatywnego wpływu działalności człowieka na 
środowisko. O zasięgu zanieczyszczeń decyduje nie tylko natężenie emisji gazów i pyłów, ale 
również transport uwarunkowany lokalnymi warunkami terenowymi oraz warunkami 
meteorologicznymi. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych na terenie miasta i gminy 
Stawiszyn związana jest z sezonową działalnością grzewczą mieszkań, z komunikacją jak 
również z działalnością gospodarczą i przyspieszoną uprawą pod szkłem owoców i warzyw. 
 
Ciepłownictwo jest głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i 
gleby na terenie miasta i gminy. Spalanie węgla w gospodarstwach domowych dla celów 
grzewczych jest źródłem ponad 49% emisji dwutlenku siarki, 32% tlenków azotu oraz 
znacznego procentu emisji dwutlenku węgla. Dominującym nośnikiem energii cieplnej jest w 
dalszym ciągu miał i węgiel kamienny, choć obserwuje się przechodzenie na inne „czyste” 
nośniki energii – olej opałowy, gaz propan-butan czy energię elektryczną. Planowana budowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia może stworzyć okazję do gazyfikacji gminy i zmianę sposobu 
ogrzewania w wielu gospodarstwach domowych. 
 
Do źródeł niezorganizowanych należy zaliczyć hałdy surowców pylistych, składy opału, 
składowiska a także transport komunikacji kołowej. Duże znaczenie mają tu zanieczyszczenia 
komunikacyjne związane z przebiegiem przez gminę drogi krajowej nr 25 Oleśnica – Kalisz – 
Konin – Bydgoszcz. 
 
Przypuszcza się także, że przy przeważających wiatrach z sektora zachodniego i południowo-
zachodniego istnieje wpływ zanieczyszczeń transgranicznych z południowych i południowo-
zachodnich silnie rozwiniętych obszarów przemysłowych kraju. 
 
Zagrożenia hałasem 

 
Klimat akustyczny jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość 
środowiska przyrodniczego, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. 
W stosunku do hałasu ustawa Prawo ochrony środowiska przyjmuje takie same zasady, 
obowiązki i formy postępowania, jak wobec pozostałych dziedzin ochrony środowiska. 
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Dopuszczalne poziomy hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 
nr 120, poz. 826). 
 
Na obszarze analizowanym i również na terenie gminy brak jest uciążliwych zakładów 
produkcyjnych, w tym również pod względem emisji hałasu do środowiska. 
 
Największe zagrożenie hałasem, stanowi droga krajowa nr 25 Oleśnica–Kalisz–Konin–
Bydgoszcz. Natężenie ruchu na drodze nr 25 w 2005 roku, wg badań GDDKiA w Poznaniu, 
na odcinku Rychwał - Stawiszyn wynosiło 5540 pojazdów/dobę, a na odcinku Kalisz - 
Stawiszyn wynosiło 6693 pojazdów/dobę, co daje średnią wartość ok. 350 pojazdów/godzinę. 
Są to wartości przeciętne. Droga ta nie jest jednak bardzo uciążliwa dla mieszkańców miasta 
Stawiszyna, gdyż od strony wschodniej funkcjonuje obwodnica miasta w ciągu drogi 
krajowej. Ponadto przez gminę przebiegają drogi powiatowe, gminne i gruntowe, których 
uciążliwość akustyczna nie jest tak duża.  
 
Z uwagi na wciąż rosnącą liczbę samochodów, największe zagrożenie akustyczne niesie ze 
sobą hałas komunikacyjny. Brak danych dotyczących poziomu hałasu na terenie gminy nie 
pozwala na charakterystykę sytuacji akustycznej w mieście i poszczególnych wsiach. 
Reasumując, stan aerosanitarny obszaru analizowanego jest dobry ze względu na małą liczbę i 
charakter źródeł zanieczyszczeń a także dobre warunki przewietrzania. 
 
Zagrożenia promieniowaniem niejonizującym 

 
Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wdrożyła regulacje dotyczące 
pól elektromagnetycznych (PEM), które definiowane są łącznie jako pola elektryczne, 
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz (zakres 
promieniowania niejonizującego). Rozkład pól  elektrycznych i magnetycznych 
występujących w otoczeniu linii jest zależny od napięcia znamionowego prądu, jaki płynie 
przez te linie oraz od samej konstrukcji linii wysokiego napięcia. Pola elektromagnetyczne 
towarzyszą zazwyczaj każdej linii i stacji elektromagnetycznej o dużych wartościach, a  
właśnie przez gminę z południa na północ przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego 
napięcia 110 kV. Liczne są także linie 15 kV średniego napięcia, które są źródłem 
promieniowania elektromagnetycznego. Wzdłuż linii 110 KV obowiązuje zakaz zabudowy 
dla  obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasie technologicznym o szerokości 
15m na stronę od skrajnego przewodu, zaś dla linii 15 KV szerokość tego pasa wynosi 5 m na 
stronę od skrajnego przewodu linii. 
 
Generalnie tereny położone bezpośrednio pod liniami elektrycznymi i w sąsiedztwie stacji 
elektroenergetycznych mogą być wykorzystywane w rolnictwie do wszelkiego rodzaju upraw 
polowych, nie istnieją w tym zakresie żadne ograniczenia („Linie i stacje elektroenergetyczne 

w środowisku człowieka", Warszawa 2005). Zaleca się natomiast zachowanie ostrożności  
przy zbliżaniu się do konstrukcji słupów przy korzystaniu z maszyn służących mechanicznej 
uprawie roli, a  w szczególności pod przewodami linii. 
 
Na terenie gminy znajdują się również stacje bazowe telefonii komórkowej. Zainstalowane są 
one na kilkudziesięciometrowych wieżach kratowych, stąd negatywne oddziaływanie tych 
stacji nie ma wpływu na sposób funkcjonowania człowieka, z uwagi na fakt, iż 
promieniowanie to emitowane jest w miejscu niedostępnym dla ludzi. 
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3.6.2 Wnioski 

 
Z wyżej opisanego stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia wypływają 
następujące uwarunkowania rozwoju gminy, które można podzielić na korzystne (mocne 
strony gminy) i niekorzystne (słabe strony gminy): 
 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

 występowanie obszarów wzmożonego nadzoru sanitarnego – strefy ochrony 
bezpośredniej – wokół ujęć wodnych, 

 
uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 

 

 zanieczyszczenie powietrza emisją niską, pochodzącą z indywidualnych kotłowni 
domowych, wykorzystujących tradycyjne nośniki energii, 

 przebieg przez teren gminy drogi krajowej (północ-południe), stanowiącej źródło hałasu i 
zanieczyszczeń, 

 brak stałych punktów monitorujących stan powietrza atmosferycznego, 
 potencjalne zagrożenie podmakania gruntów lub zalania wodami rzeki Bawół. 
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3.7 Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy 
 

3.7.1 Ocena potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

 

Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy ma za zadanie zidentyfikowanie niedoborów w 

zakresie pewnych sfer działalności na terenie gminy w kontekście zaspakajania potrzeb 

mieszkańców oraz ocenę możliwości wyjścia na przeciw temu problemowi poprzez 

wskazanie sposobu jego rozwiązania. 

 

Z dokonanych analiz na użytek niniejszego opracowania wynika, iż są dwie kwestie – w 

układzie przestrzennym – które mogą pozwolić na dalszy rozwój gminy Stawiszyn. Są to 

miejsca pracy oraz miejsce zamieszkania. Te dwa zagadnienia ściśle się ze sobą łączą, 

bowiem zawsze praca, jako główny czynnik bytowania człowieka pociąga za sobą potrzebę 

wypoczynku czyli zamieszkania. 

 

Istniejące zasoby w sferze gospodarczej, choć w porównaniu z innymi gminami, dość liczne 

(głównie z uwagi na kompleks dawnej Cukrowni Zbiersk), nie zapewniają jednak 

wystarczającego zaplecza dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych. Konieczne 

zatem jest wyznaczenie nowych terenów rozwojowych, które zapewniłyby możliwości 

budowy nowych zakładów pracy na terenie gminy. Korzystnym uwarunkowaniem dla 

rozlokowania terenów dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej jest przebieg przez 

teren gminy drogi krajowej nr 25. Na bazie tego układu komunikacyjnego należałoby 

upatrywać dalsze możliwości rozwojowe gminy w sferze gospodarczej. Predysponowane do 

tego rodzaju działalności są tereny w rejonie skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową 

w miejscowości Wyrów, na obrzeżach miasta Stawiszyna. Umieszczenie tutaj tego typu 

zabudowy będzie miało jeszcze jeden korzystny czynnik jakim jest podniesienie rangi i 

rozwój – zahamowany przez wiele lat – tej najważniejszej miejscowości gminnej.  

 

Tworzenie się nowych miejsc pracy ściśle wiąże się z potrzebą rezerwowania nowych 

terenów o funkcji mieszkaniowej. Brak tego typu rezerw może spowodować poszukiwanie 

przez pracującą na terenie gminy ludność własnego lokum, w innych jednostkach 

administracyjnych. Zarysowane już tendencje do powstawania zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na obrzeżach miasta Stawiszyna, po jego południowo-zachodniej stronie 

należy zatem wykorzystać i kontynuować ten trend.  

 

Upatrywać rozwoju gminy należy również poprzez wykorzystanie istniejących potencjałów 

przyrodniczych gminy. Duże kompleksy leśne z licznymi zbiornikami wodnymi, dostępne do 

penetracji przez turystów dają podstawę do rozwoju agroturystyki, na bazie istniejącej, ale i 

nowej zabudowy. 

 

Oczywistą rzeczą jest, iż istnieje wiele rezerw terenowych (plombowych) dla rozwoju 

zabudowy w ramach istniejących kompleksów zabudowy wiejskiej (ciągi przyuliczne). Stale 

powstające nowe siedliska w otoczeniu już istniejącej zabudowy pokazują, iż ciągle 

występuje potrzeba dalszego zabezpieczania nowych terenów budowlanych. Z uwagi na 

istniejącą infrastrukturę techniczną i komunikacyjną zabudowa ta powinna być rezerwowana 

wzdłuż istniejących dróg, co pozwoli na zminimalizowanie kosztów wyposażenia tych 

terenów w niezbędne media. 

 

Istotną rzeczą jest również rozwój układów komunikacyjnych na terenach nieprzygotowanych 

do zabudowy. Wytyczenie geodezyjne układów drogowych jest warunkiem niezbędnym dla 
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możliwości wytyczania nowych działek budowlanych. Procesy te winny zatem być 

podejmowane przez władze gminy w przypadku zaistnienia takich potrzeb. Jest to czynnik 

uznawany za jeden z najważniejszych czynników warunkujących rozwój. 

 

W drogownictwie istotną rzeczą jest poprawa warunków ruchu, co niekiedy wiąże się z 

rozwojem sieci drogowej. Dla miasta Stawiszyna bardzo ważną rzeczą byłoby wybudowanie 

północnej obwodnicy miasta lokacyjnego. Inwestycja ta jest istotna, nie tyle z punktu 

widzenia możliwości powstawania nowej zabudowy, ale przede wszystkim z punktu widzenia 

poprawy warunków obsługi komunikacyjnej miasta Stawiszyna. 

 

Dalsze czynniki rozwojowe jakim są media zostały omówione w rozdziale poświeconym 

infrastrukturze technicznej. 

 

3.7.2 Wnioski 

 

Z wyżej opisanych potrzeb i możliwości rozwoju gminy wypływają następujące 

uwarunkowania rozwoju gminy, które można podzielić na korzystne (mocne strony gminy) i 

niekorzystne (słabe strony gminy): 

 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 możliwość wyznaczenia nowych terenów rozwojowych, które zapewniłyby możliwości 

budowy nowych zakładów pracy na terenie gminy, 

 korzystny przebieg przez teren gminy drogi krajowej nr 25 dla rozlokowania terenów dla 

potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, 

 umieszczenie na obrzeżach miasta Stawiszyna zabudowy usługowo-produkcyjnej 

korzystnym czynnikiem dla podniesienia rangi i rozwoju Stawiszyna. 

 możliwość wyznaczenia nowych terenów rozwojowych, dla potrzeb budownictwa 

mieszkaniowego, 

 możliwość wykorzystanie istniejących potencjałów przyrodniczych gminy dla rozwoju 

agroturystyki, 

 

. 

uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 

 

 istniejące zasoby w sferze gospodarczej nie zapewniają wystarczającego zaplecza dla 

powstawania nowych podmiotów gospodarczych, 

 brak północnej obwodnicy miasta Stawiszyna, warunkuje jakość zamieszkania i 

funkcjonowania na terenie miasta lokacyjnego oraz poprawę warunków ruchu w ścisłym 

centrum miasta. 
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3.8 Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów 

 

3.8.1 Ocena stanu prawnego gruntów 

 

Stan prawny gruntów niekiedy jest istotnym uwarunkowaniem rozwoju gminy. Własność jest 

w Polsce prawnie chronione poprzez Konstytucję, która w art. 21 stanowi, iż Rzeczpospolita 

Polska chroni własność i prawo dziedziczenia, natomiast wywłaszczenie jest dopuszczalne 

jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 

 

Tym samym – za wyjątkiem inwestycji celu publicznego – to właściciel decyduje o 

faktycznym wykorzystaniu własnej nieruchomości, co oczywiste - w zgodzie z porządkiem 

prawnym zapisany albo w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo też 

ustalonym w drodze decyzji administracyjnej. Prowadzi to do tego, iż przy planowaniu 

przestrzeni na terenie gminy jedynym z elementów uwzględnianych winien być stan prawny 

gruntów. Zaprojektowanie bowiem inwestycji na konkretnym terenie nie gwarantuje 

możliwości zagospodarowania tych terenów wbrew woli właściciela. Dodatkowym 

elementem ograniczającym możliwości inwestowania jest rozdrobniona struktura gruntów, 

kształt działek i ich położenie w stosunku do układów drogowych. Siatka działek 

geodezyjnych, niekiedy o wydłużonych kształtach i wąskim froncie nie pozwala na poprawne 

projektowanie zabudowy. Taka sytuacja występuje nie tylko na terenie gminy Stawiszyn, ale 

również na terenie większości obszaru kraju. 

 

Na terenie gminy Stawiszyn, podobnie jak na terenie innych jednostek administracyjnych, 

występuje większość form władania gruntami, o których mowa w Kodeksie Cywilnym i 

innych przepisach prawa. Również porywana jest struktura podmiotów władających tymi 

gruntami. Większość gruntów władana jest przez osoby fizyczne. Są to przede wszystkim 

gospodarstwa rolne (z enklawami leśnymi), typowe działki mieszkaniowe jednorodzinne oraz 

część gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.  

 

Stosunkowo niewielka (w ogólnej ilości areału gminy) jest ilość osób prawnych, głównie 

spółek. Najczęściej są to podmioty władające terenami o funkcjach usługowych i 

produkcyjnych, ale występują również podmioty władające gruntami rolnymi. 

 

Z uwagi na duże ilości na terenie gminy kompleksów leśnych zarządzanych przez Lasy 

Państwowe, duży procent gruntów gminy Stawiszyn jest we władaniu Skarbu Państwa. Skarb 

Państwa posiada również ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa tereny zajęte pod 

wody płynące, kolej oraz drogi krajowe. Pozostałe grunty Skarbu Państwa (głównie 

pozostałości po dawnych przedsiębiorstwach państwowych) stanowią niewielki procent w 

skali całej gminy.  

 

Również samorząd gminny posiada znaczne obszary gruntów, są to głównie zasoby 

komunalne (mieszkaniowe i inne) oraz wszystkie drogi publiczne gminne. W tym miejscu 

należy również przywołać samorząd powiatowy, który posiada 12 dróg powiatowych o 

łącznej długości ca 37 km. 
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3.8.2 Wnioski 

 

Z wyżej opisanego stanu prawnego gruntów wypływają następujące uwarunkowania rozwoju 

gminy, które można podzielić na korzystne (mocne strony gminy) i niekorzystne (słabe strony 

gminy): 

 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

 uporządkowana struktura własności gruntów służących polityce państwa (kompleksy 

leśne, wody płynące, drogi krajowe, kolej, itp.), 

 uporządkowana struktura własności gruntów zajętych pod układy komunikacyjny o 

znaczeniu gminnym (drogi gminne) i ponadgminnym (drogi powiatowe), 

 funkcjonowanie zasobów gruntów będących w dyspozycji podmiotów gospodarczych 

możliwych do ich wykorzystania na cele tworzenia miejsc pracy, 

 duży areały gruntów będący własnością prywatną możliwy do wykorzystania na cele 

inwestycyjne w drodze oddolnych, indywidualnych inicjatyw ich właścicieli, 
 

uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 

 

 możliwość faktycznego zagospodarowania terenów na określone cele uwarunkowana 

wolą właściciela gruntu, 

 rozdrobniona struktura gruntów, kształt działek i ich położenie w stosunku do układów 

drogowych ogranicza możliwości inwestowania, 

 siatka działek geodezyjnych, niekiedy o wydłużonych kształtach i wąskim froncie nie 

pozwala na poprawne projektowanie zabudowy. 
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3.9 Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na  

      podstawie przepisów odrębnych 

 

Z uwagi na to, iż obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych dotyczą 

różnych sfer życia gminy omówionych w poszczególnych działach tematycznych, stąd 

uwarunkowania z tym związane również zostały podane w tych działach. Dotyczy to zarówno 

konkretnych obiektów i obszarów objętych indywidualnie ochroną na podstawie aktów 

prawa, jak i obszarów i obiektów chronionych na podstawie prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 

W szczególności na terenie gminy Stawiszyn występują następujące obiekty i obszary 

chronione na podstawie przepisów odrębnych, które zostały omówione w sposób 

szczegółowy w niżej podanych rozdziałach: 

 Obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, a więc zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz zaewidencjonowane w 

spisie zabytków zostały omówione w rozdziale 3.4 Uwarunkowania wynikające ze stanu 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 Obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, a więc użytki 

ekologiczne oraz pomniki przyrody zostały omówione w rozdziale 3.3 Uwarunkowania 

wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 

 Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a więc 

gleby wysokich klas bonitacji gleb zostały omówione w rozdziale 3.3 Uwarunkowania 

wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego 

 Obszary chronione na podstawie ustawy o lasach, a więc lasy ochronne zostały 

omówione w rozdziale 3.3 Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu 

rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 

wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 Obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy prawo wodne, a więc wody 

powierzchniowe zostały omówione w rozdziale 3.3 Uwarunkowania wynikające ze stanu 

środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

 Obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy prawo wodne, a więc wody 

podziemne zostały omówione w rozdziale 3.11 Uwarunkowania wynikające z 

występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

 Obszary chronione na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze, a więc surowce 

mineralne zostały omówione w rozdziale 3.11 Uwarunkowania wynikające z 

występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

 Obszary chronione na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, w zakresie 

ponadnormatywnego hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczenia 

powietrza oraz zagrożenia powodzią zostały omówione w rozdziale 3.6 Uwarunkowania 

wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 
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3.10 Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych zagrożeń  

        geologicznych 
 

Na terenie gminy Stawiszyn nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych, stąd 

w niniejszym Studium nie formułuje się uwarunkowań z tym związanych. 

 

3.11 Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin  

        oraz zasobów wód podziemnych 
 

3.11.1 Budowa geologiczna i surowce mineralne 

 

Budowa geologiczna 

 

Gmina Stawiszyn położona jest na obszarze synklinorium mogileńska – łódzkiego, które 

wchodzi w skład wielkiej jednostki tektonicznej tzw. platformy paleozoicznej, którą tworzą 

stare górotwory zbudowane ze sfałdowanych skał dewonu i karbonu. Powierzchnia ścinająca 

ten górotwór zapada się ku północnemu wschodowi do głębokości ok. 5000 m. Powierzchnię 

tę pokrywa młodsza pokrywa osadowa z trzema piętrami strukturalnymi: dolnym – permskim, 

środkowym – triasowym i górnym – jurajsko–kredowym. W obrębie synklinorium 

mezozoicznego występują iły i margle kredy dolnej, a następnie margle i wapienie kredy 

górnej. Na utworach mezozoicznych zalegają iły i piaski pliocenu (trzeciorzęd) oraz nieciągła 

pokrywa iłów pstrych  pliocenu. W rejonie Stawiszyna trzeciorzęd nie występuje, a utwory 

czwartorzędowe leżą bezpośrednio na marglach i wapieniach kredy górnej. Strop trzeciorzędu 

występuje na rzędnej od 33 do 50 m ppt. Utwory czwartorzędowe tworzą pokrywę o 

zróżnicowanej miąższości z maksimum kilkudziesięciu metrów w okolicach Stawiszyna. 

Osady czwartorzędowe to głównie gliny zwałowe na ogół piaszczyste, półzwarte i 

twardoplastyczne oraz wkładki piasków gliniastych i glin pylastych  i piaski akumulacji 

glacjalnej, a także piaski rzeczne, a na północ od Stawiszyna piaski wydmowe.  

 

Gmina Stawiszyn leży na obszarze przedostatniego zlodowacenia skandynawskiego, tj. 

środkowopolskiego. Rzeźba terenu ukształtowana została w okresie zlodowacenia 

środkowopolskiego (formy glacjalne), a w okresie interglacjału eemskiego, zlodowacenia 

bałtyckiego i holocenu wystąpiły procesy niszczenia i przeobrażania form glacjalnych. 

Większość obszaru gminy stanowią przeobrażone równiny płaskie i faliste moreny dennej 

(zlodowacenie środkowopolskie). Rozcięte są one zbudowaną z osadów  holoceńskich doliną 

Bawołu przebiegającą z SE na NW. Północna część gminy to równiny akumulacji rzecznej z 

zespołami wydmowymi. 

 

Surowce mineralne  

 

Gmina Stawiszyn należy do ubogich w surowce mineralne. W północnej części gminy 

występują piaski i mułki jeziorne zlodowacenia północno - polskiego. Są to jednak piaski 

drobne i średnioziarniste, często pylaste przechodzące w pył. Stropowa część mogłaby być 

wykorzystana dla celów budowlanych ale eksploatacja jest nieopłacalna ze względu na małą 

miąższość i wysoki poziom wód gruntowych (1,5 - 3,0 m p.p.t.) oraz pokrycie terenu lasami. 

 

Najlepsze pod względem jakościowym są piaski wydmowe powstałe w okresie 

postglacjalnym w wyniku zachodzących procesów eolicznych. Są to piaski drobno i 

średnioziarniste, które mogłyby być wykorzystane do produkcji cegły wapienno - piaskowej i 
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betonów komórkowych. W osi wydm ich miąższość wynosi 15 m. Możliwość ich 

wykorzystania jest wysoce dyskusyjna, gdyż wydmy powinny być chronione, a poza tym 

rosną na nich lasy o charakterze glebochronnym.  

 

Obecnie piaski wydmowe są eksploatowane w sposób nieformalny przez okoliczną ludność 

systemem gospodarczym w rejonie Zbierska Kolonii i Łysych Gór. Eksploatacja ta powinna 

być zaniechana lub poddana kontroli. Może być prowadzona tylko wtedy, gdy użytkownik 

uzyska koncesję na eksploatację zgodnie z obowiązującym prawem geologicznym i 

górniczym. 

 

W rejonie Stawiszyna, po północno-zachodniej stronie miasta, występują torfy holoceńskie, 

które powstały w wyniku działania wód wysiękowych, wybijających u podnóża wału 

wydmowego i wskutek podtapiającego działania wód gruntowych w bezodpływowej niecce 

terenowej. Oszacowane zasoby w całości pozabilansowe wynoszą 62.000 m3.  

Torfy charakteryzują się małą miąższością (0,2 - 0,6 m) i dużą popielnością (29,6%) i nie 

nadają się do eksploatacji ze względu na niespełnianie kryteriów surowca opałowego, są także 

słabym surowcem dla celów kompostowych. 

 

 

3.11.2 Wody gruntowe i podziemne 

 

Jak to już wspomniano w rozdziale 2.1 Związki gminy i miasta z regionem, podrozdziale 

2.1.2.5 Wody powierzchniowe i podziemne gmina Stawiszyn wg podziału hydrologicznego 

Polski należy do regionu mogileńskiego (XII). Główne poziomy użytkowe w obrębie tego 

regionu stanowią poziomy wodonośne z wodami porowymi w utworach czwartorzędowych i 

trzeciorzędowych oraz wodami szczelinowymi i szczelinowo – porowymi  w utworach 

kredowych.  
 

Na terenie miasta i gminy Stawiszyn występują 3 poziomy wodonośne: czwartorzędowy, 

trzeciorzędowy i górnokredowy. 

 

Poziom czwartorzędowy płytki związany jest z piaskami rzecznymi obu teras o zwierciadle 

swobodnym. Hydroizobata 1 m (oznacza głębokość do zwierciadła wody od powierzchni 

terenu) przebiega stosunkowo niedaleko od koryta rzeki Bawół i pozostałych cieków oraz w 

pobliżu zagłębień bezodpływowych. Zasilanie tego poziomu występuje głównie poprzez 

infiltrację opadów. W strefie dość blisko hydroizobaty 1m występuje  hydroizobata 2m, na 

wysoczyźnie zbudowanej z glin woda gruntowa zalega najczęściej głębiej niż 2m i 3m i 

cechuje ją wysoka amplituda wahań, co wiązać należy z małą retencyjnością warstw 

wodonośnych. W miesiącach letnich, w warunkach braku opadu, możliwy jest okresowy 

zanik wody w studniach gospodarskich. W strefach obniżeń terenu lokalnie woda gruntowa 

może wystąpić bliżej powierzchni terenu.  

 

Poziom czwartorzędowy głębszy znajduje się pod ciśnieniem w piaskach 

wodnolodowcowych przykrytych glinami zwałowymi. Wody tego poziomu mają charakter 

swobodny lub znajdują się pod ciśnieniem. Miąższość wodonośnych osadów czwartorzędu 

najczęściej mieści się w przedziale 5-15m. Wydajność poszczególnych ujęć do 90 m3/h 

przeważnie 30–60m3/h. Lustro wody stabilizuje się na głębokości od 1,5m do 17m, 

najczęściej 5–12 m p.p.t. Poziom ten eksploatowany jest przede wszystkim przez studnie i 

wodociągi wiejskie oraz zakłady pracy. 
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Poziom trzeciorzędowy – ze względu na wykształcenie litologiczne osadów (pyły i piaski z 

pyłem węglowym) i małą miąższość (2–4m), utwory trzeciorzędowe nie spełniają kryteriów 

użytkowej warstwy wodonośnej. 

 

Poziom kredowy związany jest ze spękanymi osadami górnej kredy z wapieniami, marglami, 

opokami. Zasilanie tego poziomu odbywa się przez infiltrację opadów przez utwory 

czwartorzędu i trzeciorzędu, które ze względu na swoją litologię (słaba przepuszczalność) 

bardzo utrudniają zasilanie tego poziomu. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi 100–200 

m, a wydajność poszczególnych ujęć 8–50 m3/h. Wody tego poziomu są pod ciśnieniem i 

stabilizują się na głębokości 5–7 p.p.t. 

 

Gmina i miasto Stawiszyn zaopatruje się w wodę z własnych ujęć kredowych i 

czwartorzędowych. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój sieci wodociągowych. 

Tereny wszystkich wsi są zwodociągowane. Przyjmuje się, że 99% domostw jest 

zwodociągowana. Na koniec 2006r. liczba przyłączy wynosiła 941. Łączna długość sieci 

wodociągowej w gminie wynosiła 88,3 km. System dostarczania wody obsługuje: Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie. 

 

 

Ujęcia wód głębinowych (studnie wiercone) znajdowały się na terenie następujących wsi: 

 

ujęcie z pokładów kredowych w: 

 Długiej Wsi Pierwszej  - studnia na terenie firmy „Vitpol”, 

 Długiej Wsi Drugiej  - teren obecnej „Agromy” i innych firm, 

  

ujęcia z pokładów czwartorzędowych w: 

 Łyczynie    - 1 studnia na działce nr ewid. 46, 

 Ostrówku   - 2 studnie na terenie po SHRO Gospodarstwo Ostrówek, 

 Petrykach   - 2 studnie na terenach: Gospodarstwa Rolnego Petryki,  

         PPH „AGRAL” Sp. z o.o. w Kaliszu i po SHRO, 

 Piątku Małym   - studnia na działce nr ewid. 90, na terenie firmy „Ziołopex”, 

 Piątku Małym Kolonii  - studnia na działce nr ewid. 104/1/2, 

 Piątku Wielkim   - 2 studnie na terenie po SHRO 

    - 1 studnia i hydrofornia na działce nr ewid. 54 

 Stawiszynie   - studnia na działce nr ewid. 421, 

    - studnia i hydrofornia na działce nr ewid. 235/2, 

    - studnia na terenie Słodowni Stawiszyn,  

    - 2 studnie na terenie po ZPOW Stawiszyn,  

    - studnia na terenie po Mleczarni Stawiszyn, 

    - studnia na terenie SKR Stawiszyn, 

 Werginkach   - studnia na działce nr ewid. 51/1, 

 Zbiersku Cukrowni  - 5 studni na terenie Cukrowni Zbiersk, 

    - 2 studnie na terenie PKP Zbiersk, 

 Zbiersku Kolonii  - 1 studnia i hydrofornia na działce nr ewid. 170, 

 Zbiersku    - 1 studnia i hydrofornia na działce nr ewid. 664, 

 Zbiersku Cukrowni  - 1 studnia na terenie tartaku. 
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Dane dotyczące eksploatowanych obecnie studni podano w poniższej tabeli. 

 

Lp. Miejscowość Epoka Głębokość  

w m 

Zasoby zatwierdzone 

Q w m3 /h 

1. Długa Wieś I - Vitpol Plejstocen   

2. Ostrówek Plejstocen 51,5 7,2 

3. Petryki Plejstocen 81 60,0 

5. Piątek Wielki Plejstocen 53,5 30,5 

6. Stawiszyn-SUW Kreda 126 50,0 

7. Stawiszyn po ZPOW Kreda 120 42,5 

8. Stawiszyn po mlecz. Kreda 120 13,0 

9. Zbiersk Plejstocen 52 57,3 

10. Zbiersk Kolonia Plejstocen 55 59,0 

11. Zbiersk Cukrownia   222,0 

12. Zbiersk Tartak Plejstocen 54,5 52,0 

 

Ujęcia czynne są użytkowane na podstawie pozwoleń wodno-prawnych. Dla tych ujęć 

ustalono strefy ochrony bezpośredniej (od 8 do 10 m). Dotychczas dla żadnego z czynnych 

ujęć nie sporządzono dokumentacji niezbędnej dla stwierdzenia ewentualnej konieczności 

ustalenia strefy ochrony pośredniej. Ustawowy obowiązek zlecenia wykonania stosownej 

dokumentacji hydrologiczno-geologicznej spoczywa na użytkownikach ujęć. 

Mając na uwadze co najmniej potencjalne zagrożenie skażenia ujęć wodnych problem należy 

potraktować jako bardzo ważny, wymagający niezwłocznego rozwiązania. 

 

3.11.3 Wnioski 

 

Z wyżej opisanego stanu występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód 

podziemnych wypływają następujące uwarunkowania rozwoju gminy, które można podzielić 

na korzystne (mocne strony gminy) i niekorzystne (słabe strony gminy): 

 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

 brak potencjalnych terenów eksploatacji powierzchniowej zapobiega degradacji 

powierzchni terenu na terenie gminy, 

 występowanie poziomów wodonośnych o zasobach wystarczających dla zaopatrzenia 

ludności w wodę, 

 występowanie prawnie i właściwie chronionych obszarów wzmożonego nadzoru 

sanitarnego – strefy ochrony bezpośredniej – wokół ujęć wodnych, 
 

uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 
 

 występowanie bardzo niewielkich i nielicznych złóż surowców naturalnych, 

 nieopłacalność eksploatacji surowców naturalnych, 

 brak skanalizowania całego terytorium gminy źródłem zagrożenia dla wód podziemnych. 
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3.12 Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych na  
        podstawie przepisów odrębnych 

 

Na terenie gminy Stawiszyn nie występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie 
przepisów odrębnych, stąd w niniejszym Studium nie formułuje się uwarunkowań z tym 
związanych. 
 
3.13 Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji i infrastruktury  
        technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,  
        energetycznej oraz gospodarki odpadami 
 

3.13.1 Wodociągi 
 

Zaopatrzenie w wodę pitną 

 
Tereny wszystkich wsi gminy Stawiszyn są zwodociągowane. Zbudowana w ostatnich latach 
komunalna sieć wodociągowa stanowi układ rozgałęziony i zamknięty. Jest wyposażona w 
hydranty przeciwpożarowe na terenach wszystkich wsi. We wsiach Długa Wieś Pierwsza i 
Łyczyn istnieją przydrożne punkty czerpania wody z wodociągu gminnego.  
 
Komunalna sieć wodociągowa zasilana jest z lokalnych studni wierconych o 
udokumentowanej wydajności, znajdujących się w: Zbiersku Kolonii, Zbiersku Cukrowni (2 
studnie wiercone), w Stawiszynie i Piątku Wielkim. 
 
Rozmieszczenie wszystkich ujęć wody (studni wierconych) na terenie gminy Stawiszyn 
zostało omówione szczegółowo w rozdziale 2.2.3. Środowisko przyrodnicze, podrozdziale 
2.2.3.8 Wody podziemne. Dlatego w tym podrozdziale pominięto to zagadnienie.  
 
Kwestie dostarczania wody mieszkańcom miasta i gminy Stawiszyn reguluje uchwała Nr 
V/28/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2003 roku Nr 73, poz. 1424. 
Weszła ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, tj. w dniu 24 maja 2003 roku.  
 
Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiono długość sieci wodociągowej i ilość  
przyłączy wodociągowych w 2006r. w gminie i mieście Stawiszyn na tle gmin Powiatu 
Kaliskiego.  
 
 

Wyszczególnienie Sieć w km Ilość przyłączy 
wodociągowych 

   

Stawiszyn 87,5 1206 

Miasto 7,9 256 

wieś 79,6 950 
   

Blizanów 178,3 2099 

Brzeziny 127,8 1399 
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Ceków Kolonia 102,2 961 

Godziesze Wielkie 163,7 1657 

Koźminek 142,7 1575 

Lisków 100,6 1197 

Mycielin 103,4 1051 

Opatówek 166,1 2287 

Szczytniki 158,1 1554 

Żelazków 152,9 1701 
   

Powiat Kaliski 1483,3 16687 

   
 

Tabela: Sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe w 2006r. 
 

Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiono zużycie wody z wodociągów w 
gospodarstwach domowych w 2006r. w gminie i mieście Stawiszyn na tle gmin Powiatu 
Kaliskiego.  
 

Wyszczególnienie 
Zużycie ogółem 

[w dam3] 

Zużycie na 1 mieszkańca  

[w m3] 
   

Stawiszyn 227,8 31,4 

Miasto 69,2 44,5 

wieś 158,6  
   

Blizanów 371,4 40,1 

Brzeziny 144,5 24,6 

Ceków Kolonia 195,5 43,2 

Godziesze Wielkie 484,8 57,8 

Koźminek 321,4 42,8 

Lisków 259,0 47,5 

Mycielin 131,6 26,6 

Opatówek 560,8 55,3 

Szczytniki 263,8 32,6 

Żelazków 435,4 48,7 
   

Powiat Kaliski 3396,0 42,3 

   

 
Tabela: Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w 2006r. 
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3.13.2 Kanalizacja 

 

Gospodarka ściekami 

 
Zwodociągowana gmina nie gospodaruje ściekami w sposób zorganizowany, oparty na 
systemie oczyszczalni na terytorium całej gminy.  
 
W gminie Stawiszyn długość sieci kanalizacyjnej wynosi 12,9 km. Procent kanalizacji wynosi 
39%. W Stawiszynie, Nowym Kiączynie, Zbiersku istnieje kanalizacja, którą ścieki 
odprowadzane są do oczyszczalni gminnej typu BOS zlokalizowanej w Długiej Wsi Drugiej, 
w kierunku na NW od miasta Stawiszyn, o przepustowości 200 m3/d (oddana do użytku w 
2003r.), z możliwością rozbudowy do 1000m3. Ponadto oczyszczalnia istnieje na terenie 
nieczynnej już Cukrowni Zbiersk. Oczyszczalnia ta pracuje i podłączone są do niej budynki 
Cukrowni i bloki mieszkalne pracowników Cukrowni. Na terenie Zakładu „Ziołopex” w 
Piątku Małym ścieki komunalne oraz opadowe i roztopowe przechodzą  przez oczyszczalnie 
ścieków typu „ NEBRASKA” i wpuszczane są do rowu, na co właściciel posiada pozwolenie 
wodno-prawne. W zakładzie w Piątku Wielkim ścieki gromadzone są w szambie i wywożone 
na oczyszczalnie ścieków.   
Na terenie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Vitpol” w Długiej Wsi Pierwszej ścieki 
komunalne oraz opadowe i roztopowe odprowadzane są do własnej oczyszczalni ścieków i 
dalej do rowu, na co właściciel posiada pozwolenie wodno - prawne. Przedsiębiorstwo 
wielobranżowe „ARPO” zajmujące się przetwórstwem tłuszczów zwierzęcych posiada 
urządzenia do podczyszczania ścieków i ścieki są wywożone do oczyszczalni. Na terenie 
ubojni i masarni (Ireneusz Dąbkowski) w Zbiersku są rozwiązane sprawy gospodarki wodno-
ściekowej. Wodę pobiera się z gminnej sieci wodociągowej. Ścieki po wyłapaniu tłuszczu 
wywożone są w 90% do oczyszczalni gminnej a w niewielkim procencie do oczyszczalni w 
Złotnikach na terenie gminy Żelazków. Na terenie masarni (Krzysztof Wawrzyniak) w 
Zbiersku woda pobierana jest z wodociągu a ścieki po podczyszczeniu odstawiane są do 
gminnej oczyszczalni ścieków i do oczyszczalni w Złotnikach. 
 
 
Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiono długość sieci kanalizacyjnej i ilość 
przyłączy kanalizacyjnych w 2006r. w gminie i mieście Stawiszyn na tle gmin Powiatu 
Kaliskiego.  
 
 

Wyszczególnienie 
Sieć w km Ilość przyłączy 

kanalizacyjnych 

   

Stawiszyn 15,1 419 

Miasto 4,9 194 

wieś 10,2 225 
   

Blizanów 35,0 277 

Brzeziny 28,2 351 

Ceków Kolonia 23,8 365 

Godziesze Wielkie 8,4 240 
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Koźminek 18,0 387 

Lisków 14,8 279 

Mycielin - - 

Opatówek 24,2 817 

Szczytniki 17,4 276 

Żelazków 57,3 451 
   

Powiat Kaliski 242,2 3862 

   

 
Tabela: Sieć kanalizacyjna i przyłącza kanalizacyjne w 2006r. 

 
Samorząd gminy posiada „Program kanalizacji wsi i budowy oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Stawiszyn” wykonany jeszcze w roku 1996 przez specjalistyczne biuro projektów. 
Program ten w części został już zrealizowany. W tym programie przewiduje się 
skanalizowanie wiejskich jednostek osadniczych dwoma systemami: zbiorczym i 
indywidualnym. Proponuje się budowę oczyszczalni grupowej w mieście Stawiszynie 
(Qśr.d.=540 m3/d), rozbudowę istniejącej oczyszczalni w Zbiersku (do Qśr.d.=450 m3/d), 
budowę kolektorów kanalizacyjnych systemu grawitacyjno-ciśnieniowego o łącznej długości 
ok. 34 km i 5 sieciowych przepompowni ścieków. Przy obu oczyszczalniach program 
przewiduje urządzenie punktu zlewnego dla ścieków dowożonych ze wsi o rozproszonej 
zabudowie. Rodzaj i system kanalizacji dostosowuje się do rodzaju zabudowy, ukształtowania 
terenu oraz proporcji lokalizacji oczyszczalni ścieków bądź doprowadzenia ścieków do 
najbliższej oczyszczalni. 
 
We wnioskach końcowych program wskazuje kierunki dalszego działania w celu rozwiązania 
problemu. Proponuje następującą kolejność realizacji programowanej inwestycji:  
1. Budowę oczyszczalni ścieków w Stawiszynie (w II etapach) z budową sieci kanalizacyjnej 

w Stawiszynie, Długiej Wsi Drugiej i Długiej Wsi Trzeciej. W następnych etapach 
rozbudowę tej oczyszczalni i sukcesywną budowę sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami 
we wsiach: Kiączyn Nowy, Petryki, Piątek Wielki i Pólko-Ostrówek. Osiągnięcie docelowej 
przepustowości oczyszczalni w wielkości Qśr.d.=550m3/d. 

2. Rozbudowę oczyszczalni w Zbiersku Cukrowni zwiększającą jej przepustowość z 300 m3/d 
do 470 m3/d i doprowadzenie ścieków systemem grawitacyno-ciśnieniowym ze wsi Zbiersk 
i Zbiersk Kolonia. 

3. Budowę zagrodowych (mini-oczyszczalni) lub grupowych oczyszczalni ścieków dla 
pojedyńczych lub grupowych zabudowań wiejskich we wsiach: Długa Wieś Pierwsza, 
Werginki, Piątek Mały i Wyrów. Alternatywnie dowóz ścieków, przez wyspecjalizowane 
firmy, ze szczelnych indywidualnych zbiorników do punktów zlewnych przy 
przepompowniach lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Terminy budowy takich 
oczyszczalni nie są limitowane terminami budowy (rozbudowy) oczyszczalni, o których 
mowa w pkt. 1 i 2. 

 
Omawiany program, jako opracowanie studialne nie jest wystarczającym materiałem dla 
przygotowania dokumentacji poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych. Sformułowany na 
podstawie uwarunkowań w 1996 roku wymaga, w następnych etapach, aktualizacji i 
uszczegółowienia. Zaktualizowany będzie stanowił ważny element programowania 
wieloletniego planowania inwestycji w zakresie gospodarki ściekami bytowo-gospodarczymi. 
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Kwestie gospodarki ściekowej podlegają przepisom ustawy prawo wodne. Na jej podstawie 
Rozporządzeniem Nr 10/06 z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Stawiszyn, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
31 marca 2006 roku Nr 42, poz. 1096 Wojewoda Wielkopolski wyznaczył aglomerację 
Stawiszyn o równoważnej liczbie mieszkańców 7.200. Rozporządzenie to weszło w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, 
tj. w dniu 15 kwietnia 2006 roku. W Rozporządzeniu tym ustalono tereny objęte systemem 
kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości 
Długa Wieś Druga. W skład obszaru aglomeracji weszły tereny następujących miejscowości: 
miasto Stawiszyn, Zbiersk Cukrownia, Zbiersk, Zbiersk Kolonia, Długa Wieś Druga, Długa 
Wieś Trzecia, Nowy Kiączyn, Łyczyn, Petryki, Piątek Wielki, Piątek Mały, Wyrów, Pólko, 
Ostrówek. 
 
W skład aglomeracji nie weszły Długa Wieś Pierwsza, Piątek Mały Kolonia i Werginki.  
 
Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiono ilość odprowadzanych ścieków w 2006r. 
w gminie i mieście Stawiszyn na tle gmin Powiatu Kaliskiego.  
 
 

Wyszczególnienie 
Ilość odprowadzonych ścieków 

 [w dam3] 

  

Stawiszyn 110,0 

Miasto 20,0 

wieś 90,0 
  

Blizanów 44,0 

Brzeziny 37,0 

Ceków Kolonia 45,0 

Godziesze Wielkie 43,0 

Koźminek 76,0 

Lisków 35,0 

Mycielin - 

Opatówek 143,0 

Szczytniki 23,8 

Żelazków 106,0 
  

Powiat Kaliski 662,8 

  

 
Tabela: Ilość odprowadzonych ścieków w 2006r. 
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3.13.3 Odpady stałe 

 
Na terenie gminy Stawiszyn dominującą grupą wytwarzanych odpadów są odpady komunalne 
powstające w gospodarstwach domowych. W niewielkim zakresie – uzupełniają tą grupę 
odpadów – również odpady przemysłowe ale wytwarzane głównie w rolnictwie, 
sadownictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności. Odrębną grupę stanowią odpady 
opakowaniowe.  
 
Skład tych odpadów charakteryzuje się mniejszym udziałem materii organicznej i papieru, 
zagospodarowywanych we własnym zakresie, a większej zawartości tworzyw sztucznych i 
szkła. 
 
Ustawa o odpadach wyróżnia również tzw. osady ściekowe, pochodzące z oczyszczalni 
ścieków. Z uwagi na funkcjonowanie na terenie gminy dwóch oczyszczalni ścieków i ta grupa 
odpadów wytwarzana jest na terenie gminy Stawiszyn. 
 
Ostatnią grupę, którą należy wymienić w ramach omawiania tego zagadnienia na terenie 
gminy Stawiszyn, stanowią odpady niebezpieczne. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim 
wytwarzane na terenie gminy odpady medyczne, odpady weterynaryjne, wraki samochodowe, 
akumulatory, baterie, odpady zawierające PCB i azbest.  
 
Do 2006 roku opady komunalne wytwarzane na terenie gminy, składowane były na gminnym 
składowisku odpadów.  
 
Składowisko to zostało zbudowane w 1994r. we wsi Długa Wieś Druga, w odległości  
ca 2 km od miasta Stawiszyna. Kwatera ta zajmuje powierzchnię 4.000 m2 (po rozbudowie  
8000 m2). 
 
Pojemność składowa tego obiektu wynosi ca 24 tys. m3. Położone jest ono wśród terenów 
rolnych. Jedynie od strony północnej występują w sąsiedztwie kompleksy leśne. Składowisko 
to zostało wybudowane w drodze procesu rekultywacji dzikiego wysypiska śmieci, 
obejmującego swym zasięgiem powierzchnię ca 4 ha, po byłej kopalni piasku.  
 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z 
późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek opracowania Planu gospodarki odpadami. Gmina 
posiada „ taki plan. W 2004 roku - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
o odpadach - został opracowany Plan gospodarki odpadami dla gminy i miasta Stawiszyn na 
lata 2004 – 2007 ze strategią do roku 2011. Plan ten został przyjęty przez organ stanowiący 
gminy i miasta Stawiszyn. Obejmuje on swym zasięgiem całą problematykę związaną z tym 
zagadnieniem. Jest on integralną częścią Programu ochrony środowiska dla gminy i miasta 
Stawiszyn na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008-2011. 
 
Gmina Stawiszyn zrealizowała inwestycje pozwalające na pełną regulację gospodarki 
odpadami. Już w 2001 roku rozpoczęto wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów 
przeznaczonych do odzysku. Dotyczyło to odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów 
szklanych. W tym celu zakupiono 8 pojemników, które zostały rozstawione w centrach 
następujących miejscowości gminy Stawiszyn: Stawiszyn, Zbiersk, Zbiersk Kolonia, Petryki, 
Piątek Wielki i Piątek Mały Kolonia. Kolejnym etapem było przystąpienie do Związku 
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, który posiada Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w gminie Ceków Kolonia.  
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Segregowane odpady z terenu gminy wywożone są przez przedsiębiorców - firmy kaliskie 
PUK Kalisz i EKO Kalisz (którzy posiadają zgodę Burmistrza na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości) do miejsca odzysku, unieszkodliwiania i 
składowania. Istniejące składowisko odpadów zlokalizowane w Długiej Wsi Drugiej zostało 
zamknięte w związku z wydaną decyzją i będzie rekultywowane w kierunku leśnym, zgodnie 
z opracowaną dokumentacją na rekultywację. 
 

Wraz z otwarciem przez Związek Komunalny Gmin „Czyste miasto, czysta gmina” Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w gminie Ceków Kolonia 
składowisko w miejscowości Długa Wieś Druga zostało zamknięte.  
 
Kwestie gospodarowania odpadami na terenie miasta i gminy Stawiszyn reguluje również 
uchwała Nr XXXIII/197/2006 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 września 2006 roku w 
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta 
Stawiszyn, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
13 grudnia 2006 roku Nr 199, poz. 4719. Weszła ona w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, tj. w dniu 28 grudnia 
2006 roku. Zastąpiła ona wcześniejsze przepisy miejscowe w tym zakresie ustanowione 
uchwałą Nr XXIX/105/98 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 20 kwietnia 1998 roku w 
sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 
oraz określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku wobec osób 
utrzymujących zwierzęta domowe, ustalająca zakres bezpieczeństwa i czystości w miejscach 
publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. 
 
Lustracja gminy, a także informacje zebrane z wizji przeprowadzonej na terenie gminy jak i 
pochodzące z wywiadu wykazują, iż na terenie gminy występuje zjawisko niekontrolowanego 
pozbywania się odpadów (produkowanych głównie w gospodarstwach domowych), 
stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Zjawisko to jednak – na przestrzeni 
ostatnich lat - wyraźnie zmniejsza się. Wpływ na to zapewne ma prowadzona w tym zakresie 
edukacja proekologiczna, jak i stawiane przez Unię Europejską wymogi w zakresie 
gospodarowania odpadami. Wymogi te dotyczą szeregu podmiotów, które korzystają z 
funduszy unijnych. 
 
3.13.4 Zaopatrzenie w ciepło 

 
Mieszkańcy gminy Stawiszyn zaopatrują się w ciepło z lokalnych źródeł ciepła. Jedynie 
budownictwo wielorodzinne posiada kotłownie zbiorowe dostarczające ciepło do 
poszczególnych mieszkań. Z uwagi na brak gazu na terenie gminy opalane są one przede 
wszystkim miałem i węglem. 
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3.13.5 Gazociągi 
 
Na terenie gminy aktualnie nie ma technicznych możliwości użytkowania gazu sieciowego. 
Podobnie jak w innych gminach mieszkańcy użytkują gaz butlowy, zakupując go u 
przedsiębiorców. W większości przypadków butle gazowe dowożone są do odbiorców przez 
wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. 
 
Samorząd lokalny podjął kroki na rzecz doprowadzenia gazu sieciowego do gminy. W tym 
celu już w 1992 roku opracowano Koncepcję programową gazyfikacji gminy. W założeniach 
jest włączenie się do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Odolanów – Włocławek w 
okolicy miejscowości Kokanin i przesyłanie gazu gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 100 
długości 1,32 km do projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej Io w miejscowości Piątek 
Wielki. Z tej stacji gaz rozprowadzany byłby gazociągami średniego ciśnienia bezpośrednio 
do odbiorców.  
Inwestycje te oczekują na realizację. 
 
 
3.13.6 Energetyka 

 
Energia elektryczna doprowadzona jest do wszystkich miejscowości w gminie, a co za tym 
idzie teren gminy uznaje się za zelektryfikowany w 100%. 
 

Powiązania zewnętrzne w zakresie energetyki, związane przede wszystkim z przebiegiem 
przez teren gminy napowietrznej linii energetycznej przesyłowej o napięciu 110kV zostały 
omówione w rozdziale 2.1. Związki gminy i miasta z regionem, w podrozdziale 2.1.9. 
Powiązania w zakresie infrastruktury technicznej. 
 
Sieć zasilającą teren gminy tworzą linie energetyczne średniego napięcia (15 kV) ze stacjami 
transformatorowymi, linie rozdzielcze niskiego napięcia oraz linie energetyczne 
oświetleniowe. 
 
Główny Punkt Zasilania (GPZ Stawiszyn) znajduje się we wsi Wyrów przy granicy z miastem 
Stawiszynem. Z niego wychodzą linie energetyczne 15 kV rozprowadzające energię do 
poszczególnych miejscowości gminy. Długość tych linii wynosi ca 100km (65,5 km). 
Południową część gminy zasilają dwie linie, tj. Kalisz Północ – Stawiszyn I oraz Kalisz 
Północ – Stawiszyn II. Wschodnie tereny gminy zasilają również dwie linie energetyczne 
15kV, tj. Stawiszyn - Złotniki i Stawiszyn – Kościelec. Miasto Stawiszyn posiada 
wewnętrzny pierścień kablowy nazywany linią energetyczną 15 kV Stawiszyn Miasto. 
Północne i zachodnie rejony gminy zasilają linie energetyczne 15kV Zbiersk, Chocz i 
Gadów.  
 
Bieżące naprawy i remonty szeregu odcinków sieci energetycznej 15 kV sprawiają, że część z 
nich znajduje się w dobrym stanie technicznym (przede wszystkim te wychodzące z GPZ 
Stawiszyn). Dalszych remontów wymagają natomiast pozostałe odcinki linii energetycznych 
SN 15 kV. Głównie chodzi tu o odgałęzienia od głównych magistral linii energetycznych 
średniego napięcia. 
 
Stacje transformatorowe 15/04kV rozmieszczone są w prawie wszystkich miejscowościach 
gminy. Jest ich blisko 70 sztuk. Z tych stacji wychodzą linie energetyczne niskiego napięcia, 
które docierają do wszystkich posesji, na których znajdują się funkcjonujące zabudowania, 
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zarówno mieszkalne jak i wykorzystywane na cele działalności gospodarczej. Są to linie 
zarówno napowietrzne jak i kablowe. Ich długość wynosi ca 150km. 
 
Właścicielem zarówno lini energetycznej wysokiego napięcia (110 kV), linii energetycznych 
średniego napięcia (15 kV) oraz linii rozdzielczych niskiego napięcia wraz z urządzeniami 
energetycznymi (głównie stacjami transformatorowymi), jest – w zdecydowanej większości 
przypadków - Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Jest to następca prawny poprzedniego 
przedsiębiorcy energetycznego, tj. Energetyki Kaliskiej S.A. Tym samym ENERGA S.A. jest 
jedynym dystrybutorem energii na terenie gminy Stawiszyn. 
 
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne w zakresie 
planowania i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na 
obszarze gminy, w czerwcu 2003 roku został opracowany Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w energię elektryczną. Obejmuje on swym zasięgiem całą problematykę 
związaną z tym zagadnieniem. 
 
3.13.7 Łączność 

 
Łączność jest dziedziną życia, która w ostatnich latach bardzo szybko przeszła przemiany 
technologiczne, a co za tym idzie zmienił się – generalnie - sposób komunikowania się 
ludności. Powszechnym sposobem porozumiewania się jest obecnie łączność 
bezprzewodowa. Niemniej jednak duże znaczenie ma nadal łączność przewodowa, z uwagi na 
możliwości poszerzenia oferty dla ludności, co do przekazów nie tylko telefonicznych ale 
oferowanych na rynku przekazów multimedialnych. Oczywiście wymaga to dostosowania 
odpowiednich łączy do możliwości wprowadzenia takiej oferty. 
 
Generalnie należy uznać, iż na obecnym etapie technologicznym, wszyscy mieszkańcy gminy 
Stawiszyn mają zapewnioną łączność telefoniczną, czy to w postaci przewodowej, czy też 
bezprzewodowej. Wszystkie miejscowości gminy Stawiszyn są ztelekomunikowane. Długość 
przewodów telefonicznych zapewniających obsługę mieszkańców poszczególnych 
miejscowości wynosi ca 130km. W telefonii przewodowej funkcjonują dwie centrale 
telefoniczne, cyfrowe, zlokalizowane w mieście Stawiszynie i w miejscowości Zbiersk 
Cukrownia. Obie centrale mieszczą się w lokalach Poczty Polskiej. Sieć analogowa jest 
przystosowana do rozbudowy w miarę zwiększającego się zapotrzebowania na ten rodzaj 
telefonii. 
 
W telefonii bezprzewodowej pracują obecnie dwie stacje bazowe, zbudowane na 
wolnostojących masztach kratowych. Jedna z nich usytuowana jest w miejscowości Wyrów 
(na terenie GPZ), druga zaś we wsi Werginki (w odległości ok. 2,1 km od wyżej 
wymienionej). 
 
Obecny stan zainwestowania i zaobserwowane tendencje dalszego rozwoju telefonii 
analogowej i komórkowej zapowiadają szybkie osiągnięcie pełnego zaspokojenia potrzeb w 
zakresie łączności.  
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3.13.8 Drogownictwo 

 
Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą drogi gminne, powiatowe i droga krajowa nr 25 
Konin - Ostrów Wlkp. Uzupełnia ten układ - sieć ogólnodostępnych dróg dojazdowych 
niezaliczonych do dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne.  
 
Powiązania zewnętrzne w zakresie układu drogowego zostały omówione szczegółowo w 
rozdziale 2.1 Związki gminy i miasta z regionem, podrozdziale 2.1.6.1 Powiązania 
komunikacyjne. Dlatego w tym podrozdziale zostanie omówiony pozostały układ dróg.  
 
Podstawowym dokumentem, który reguluje układ dróg gminnych na terenie miasta i gminy 
Stawiszyn jest uchwała Nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 września 
2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Została ona opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2004 roku 
nr 152, pod pozycją 3204. Weszła ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, tj. w dniu 10 listopada 2004 roku. 
 
Zawiera ona dwa wykazy. Pierwszy to Wykaz dróg gminnych gminy i miasta Stawiszyn 
(drogi miejskie), który zawiera ulice położone na terenie miasta Stawiszyn. Przedstawia się 
on następująco: 
 
 

Lp.  Nr drogi Nazwa drogi Długość drogi (w km) Uwagi 

1.  674300  ul. Leśna  0+256  

2  674301  ul. 1 Maja  0+142  

3  674302  ul. Szosa Konińska  0+964   

4  674303  ul. Łąkowa  0+281   

5  674304  ul. Plac Wolności  0+270   

6  674305  ul. Kaliska  0+777   

7  674306  ul. Ogrodowa  0+183   

8  674307  ul. Piskorzewska  0+112   

9  674308  ul. Konińska  0+320   

10  674309  ul. Zamurna  0+441   

11  674310  ul. Zielona  0+620   

12  674311  ul. Targowa  0+212   

13  674312  ul. Piekarska  0+074   

14  674313  ul. Ciasna  0+072   

15  674314  bez nazwy od ul. Wiśniowej  0+108   

16  674315  ul. Niecała  0+114   

17  674316  bez nazwy od Szosy Konińskiej  0+260   

18  674317  ul. Wiśniowa  0+447   

19  674318  ul. Kościelna  0+171   

 
Łączna długość ww. ulic wynosi 5 km 824 metrów. 
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Drugi wykaz zamieszczony ww. uchwale Rady Miejskiej w Stawiszynie to Wykaz dróg 
gminnych - gmina i miasto Stawiszyn, który zawiera drogi położone na terenie gminy 
Stawiszyn. Przedstawia się on następująco: 
 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH - GMINA I MIASTO STAWISZYN 
 

 
Lp. 

Nr drogi   
Nazwa drogi 

Długość 
drogi  
w km 

 
Uwagi 

1 674144  Kol. Romanki - Kol. Piątek Mały 2+030 Początek drogi w 
gm. Blizanów 

2 674116  Granica gminy (Brzezina) – Piątek Wielki 0+546 j.w. 

3 674319  Piątek Mały - Kol. Piątek Mały 1+824  

4 674320  Piątek Wielki (do drogi krajowej nr 25) 1+575  

5 674321  Piątek Mały (przez wieś) 0+596  

6 674322  Stawiszyn - Piątek Wielki 2+056  

7 674323  Granica gminy (Blizanów) – Długa Wieś I 2+762  

8 674324  Długa Wieś I - Długa Wieś I 2+214  

9 674325  Granica gminy (Blizanów) – Długa Wieś II 1+425  

10 674326  Od dr. pow. 201 – Stawiszyn 0+472  

11 674327  Długa Wieś III (przez wieś) 1+552  

12 674328  Błonie - Długa Wieś III (do drogi pow. 201) 1+416  

13 674329  Od dr. 201 Długa Wieś - Błonie –  
 Stawiszyn 

3+328  

14 674330  Kiączyn Nowy – Stawiszyn 1+756  

15 674331  Zbiersk Wieś - do drogi pow. 216 0+506  

16 674332  Zbiersk (od drogi pow. 216 do drogi kraj. nr 25) 0+829  

17 674333  Zbiersk (do drogi krajowej nr 25) 2+340  

18 674334  Zbiersk Kol. – Nowiny 1+334  

19 674335  Zbiersk Cukrownia – Zbiersk Kolonia 2+176  

20 674336  Zbiersk Cukrownia (od drogi 218 do drogi 4335) 1+093  

21 674337  Zbiersk Cukrownia (od drogi 218 do drogi 223) 0+582  

22 674338  Zbiersk Kolonia – Nadleśnictwo 0+366  

23 674339  Zbiersk Cukrownia (od drogi kr. nr 25 do dr. 223) 1+558  

24 674340  Zbiersk Cukrownia – Pawłówek 1+971  

25 674341  Kiączyn Nowy – Łyczyn 1+798  

26 674342  Łyczyn (droga przez wieś) 0+210  

27 674343  Stawiszyn - Petryki Las 2+921  

28 674344  Stawiszyn – Półko 2+983  

29 674345  Od drogi 223 Ostrówek do drogi 207 2+062  

30 674346  Łącznik (od nr drogi 207 do 340) 1+499  

31 674347  Stawiszyn – Werginki 2+342  

32 674348  Stawiszyn (oczyszczalnia ścieków do drogi 201) 0+728  



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 
 

127 
 

33 674349  Piątek Mały - Złotniki Małe 1+931  

34 674350  Piątek Wielki – Romanki (od dr. 4144) 1+699  

35 674351  Petryki - Stawiszyn do drogi kraj. nr 25 2+495  

36 674352  Stawiszyn (łącznik od drogi 202 do drogi 4351) 0+244  

37 674353  Petryki 0+244  

38 674354  Zbiersk (przedszkole do dz. 218) 0+468  

 
Łączna długość ww. dróg wynosi 57 km 931 metrów. 
 
Pozostałe drogi na terenie gminy Stawiszyn to ogólnodostępne drogi dojazdowe, nie 
zaliczone do dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne, zarządzane przez właściciela terenu, na 
którym są położone. 
 
Należy generalnie stwierdzić, iż układ dróg gminy Stawiszyn jest dość dobrze rozbudowany. 
Niestety wiele dróg zarówno powiatowych jak i gminnych wymaga modernizacji bądź wręcz 
budowy. 
 
3.13.9 Wnioski 
 
Z wyżej opisanego stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami 
wypływają następujące uwarunkowania rozwoju gminy, które można podzielić na korzystne 
(mocne strony gminy) i niekorzystne (słabe strony gminy): 
 

uwarunkowania korzystne (mocne strony gminy) 

 

w zakresie komunikacji 

 dobry układ dróg przebiegających po terenie gminy - wszystkich kategorii, tj. krajowych, 
powiatowych i gminnych, które powiązane są ze sobą poprzez centralny (biorąc pod 
uwagę terytorium gminy) przebieg drogi krajowej nr 25,  

 szerokie możliwości wykorzystania dla celów gospodarczych bardzo dobrego przebiegu 
po terenie gminy – przez jej środek w układzie południkowym – drogi krajowej nr 25, 

 niezależne połączenia komunikacyjne z każdą z sąsiednich gmin, 
 duża gęstość sieci istniejących dróg powiatowych i gminnych, 
 duże możliwości intensywniejszego wykorzystania dla różnych celów kolejki 

wąskotorowej, zarówno w przewozach towarowych i jak osobowych – turystycznych, 
 dobrze rozbudowana sieć komunikacji autobusowej, 
 możliwość swobodnego uruchamiania dodatkowych linii i kursów komunikacji zbiorowej, 
 zadowalająca dostępność czasowa do ośrodka rangi powiatowej, 
 
w zakresie infrastruktury technicznej 

 dogodne ukształtowanie terenu gminy Stawiszyn oraz brak znaczących przeszkód 
naturalnych, stanowią korzystne warunki do realizacji liniowych elementów infrastruktury 
technicznej, w tym przede wszystkim sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
grawitacyjnych, 

 występowanie zwartej i skoncentrowanej zabudowy miasta Stawiszyna, Zbierska i kilku 
pozostałych wsi daje podstawy do intensywnego wykorzystania realizowanych sieci 
infrastruktury technicznej, 

 dobre wyposażenie gminy w sieci rozdzielcze wody, 
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 wybudowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni ścieków, 
obsługujących swym zasięgiem znaczną część terytorium gminy, 

 dobre wyposażenie gminy w sieci energetyczne średniego napięcia, 
 rozwiązanie problemu odpadów poprzez udział gminy w Związku Komunalnym Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, 
 dobre wyposażenie gminy w przewodowe sieci telefoniczne, w większości już kablowe, 
 możliwość wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych, 
 dogodne ukształtowanie terenu gminy Stawiszyn oraz brak znaczących przeszkód 

naturalnych na znacznej części jej terytorium dla wspieranie ekologicznych źródeł energii, 
poprzez realizację np. programu budowy siłowni wiatrowych na terenie gminy, 

 szybka możliwość doprowadzenia gazu ze stacji redukcyjnych gazu położonych na terenie 
gmin ościennych, poprzez projektowany gazociąg średniego ciśnienia. 

 
 

uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy) 
 
w zakresie komunikacji 

 brak powiązań komunikacyjnych rangi wojewódzkiej i krajowej w układzie 
równoleżnikowym, 

 uciążliwości wynikające z ruchu prowadzonego w ciągu drogi krajowej nr 25, szczególnie 
dla Stawiszyna, 

 brak nawierzchni utwardzonej na niektórych odcinkach dróg powiatowych, 
 brak nawierzchni utwardzonej na części dróg gminnych, obsługujących istniejącą 

zabudowę, 
 niezadowalający stan techniczny nawierzchni (w większości bitumicznych) istniejących 

dróg powiatowych i gminnych, 
 słaba dostępność w ramach komunikacji zbiorowej do wielu wsi położonych peryferyjnie, 
 stale zmniejszające się przewozy osobowe w transporcie zbiorowym, 
 
 
w zakresie infrastruktury technicznej 

 duże koszty realizacji inwestycji infrastrukturalnych są istotnym ograniczeniem dla 
budowy nowych odcinków tych sieci bądź modernizacji istniejących,  

 brak wyposażenia części obszaru gminy w sieci kanalizacji sanitarnej, 
 generalny brak wyposażenia gminy w sieć gazową, 
 niedostateczne wykorzystanie energii elektrycznej i ekologicznych źródeł energii do 

celów grzewczych, 
 brak wytwarzania energii z ekologicznych źródeł energii, 
 istnienie dużych kotłowni lokalnych opalanych tradycyjnymi nośnikami ciepła, tj. miałem 

i węglem, 
 ograniczenia dla zabudowy wynikające z przebiegu sieci energetycznych, 
 duże koszty wywozu ścieków, 
 duże koszty wywozu odpadów. 
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3.14 Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów  

      publicznych 

 

 

Katalog celów publicznych jest dość szeroki i został on zapisany w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami. W przypadku gminy Stawiszyn do najważniejszych tego typu zadań 

należy zaliczyć: 

 utrzymanie oraz modernizacja drogi krajowej nr 25  

 utrzymanie oraz modernizacja przebiegających przez teren gminy dróg powiatowych, 

 utrzymanie oraz modernizacja przebiegających przez teren gminy sieci infrastruktury 

technicznej, w tym sieci energetycznej 110KV oraz linii światłowodowej, 

 utrzymanie oraz modernizacja istniejącego cieku wodnego, tj. rzeki Bawół oraz innych 

wód powierzchniowych. 

Z uwagi na to, iż zagadnienia te dotyczą różnych sfer życia gminy omówionych w 

poszczególnych działach tematycznych, stąd uwarunkowania z tym związane również zostały 

podane w tych działach. 
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4. DZIAŁ CZWARTY – UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA I GMINY  
         PODSUMOWANIE 

 

 

Biorąc pod uwagę potencjał przyrodniczy i społeczno-gospodarczy miasta i gminy Stawiszyn, 

a także zurbanizowanie i wszelkie uwarunkowania zewnętrzne tej jednostki samorządowej, 

wpływające na jej życie wewnętrzne, określono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 

rozwoju miasta i gminy Stawiszyn. 

 

 

4.1 Uwarunkowania zewnętrzne 
 

SZANSE 
 

 korzystne położenie miasta i gminy - w skali kraju - w trójkącie trzech dużych miast: 

Poznania, Łodzi i Wrocławia, 

 korzystny przebieg drogi krajowej nr 25, w układzie południkowym, przez cały teren 

gminy, 

 szybki dostęp do sieci autostrad poprzez przebiegającą przez teren gminy drogę krajową 

nr 25, 

 położenie gminy w jednym z prężniejszych województw kraju, 

 dość dobry dostęp do usług wyższego rzędu, zlokalizowanych głownie w siedzibie władz 

powiatowych – Kaliszu, 

 położenie gminy w regionie atrakcyjnym gospodarczo dla potencjalnych inwestorów, 

 istnienie lokalnej sieci ekologicznej (doliny rzeczne – korytarz ekologiczny doliny 

Bawołu oraz ekosystemy leśne – obszary węzłowe) gwarantującej zachowanie 

bioróżnorodności ekosystemowej gminy, 

 korzystne warunki klimatyczne makroregionu. 

 

 

ZAGROŻENIA 
 

 niestabilność przepisów prawa, szczególnie w zakresie podatków, 

 generalny kryzys w rolnictwie, 

 przebieg przez teren gminy linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV należącej do 

inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, 

 przebieg przez teren gminy drogi krajowej nr 25, stanowiącej liniowy emitor hałasu i 

zanieczyszczeń, 

 zalewy powodziowe obejmujące swym zasięgiem ekosystemy trawiaste oraz częściowo 

agroekosystemy w dolinie rzecznej, 

 degradacja ekosystemów towarzyszących ciekom wodnym poprzez chemizację rolnictwa, 

 pojawianie się szkodników oraz zagrożenie pożarowe w monokulturowych ekosystemach 

leśnych. 
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4.2 Uwarunkowania wewnętrzne 
 

MOCNE STRONY 
 

w zakresie środowiska przyrodniczego 

 ukształtowanie terenu stwarzające, poza dolinami rzecznymi, dogodne warunki 

budowlane, 

 korzystne warunki fizjograficzne dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

 ukształtowanie terenu, układ dróg, warunki fizjograficzne - korzystne dla inwestycji 

związanych z rolnictwem i innych, pozarolniczych, 

 możliwości wykorzystania cennych przyrodniczo terenów gminy w celach dydaktycznych 

oraz jako potencjalnych obszarów rozwoju agroturystyki, 

 dość duże powierzchnie gleb wysokich klas bonitacyjnych podlegających ochronie przed 

zmianą użytkowania na cele nierolnicze (II –IV klasa) stwarzają możliwość rozwoju 

gospodarki rolnej, 

 występowanie zwłaszcza wzdłuż rzeki Bawół gleb organicznych podlegających ochronie, 

ze względu na swe wartości przyrodnicze, 

 wysoka lesistość gminy, 

 blisko położone, dostępne dla celów rekreacyjnych i zbierania runa, lasy: zbierski i 

petrycki, 

 malowniczo położony, dostępny dla celów rekreacyjnych i wędkarskich, zespół 

zbiorników wodnych w lesie zbierskim, 

 możliwości zalesienia nowych areałów gruntów niskich klas bonitacji gleb, co przyczyni 

się do powiększenia potencjału ekologicznego gminy, 

 istnienie obszarów zdrenowanych poprawiających warunki wodne na terenie gminy, 

 występowanie obszarów zieleni wysokiej – parków podworskich oraz zieleni działkowej i 

cmentarnej – jako elementów wspomagających system środowiska przyrodniczego gminy, 

 występowanie na terenie gminy form ochrony przyrody, tj.: użytku ekologicznego i 

pomników przyrody, 

 występowanie potencjalnych możliwości wprowadzenia nowych form ochrony przyrody, 

tj. rezerwatu przyrodniczego, którego propozycję lokalizacji oznaczono na rysunku 

Studium, 

 występowanie potencjalnych możliwości utworzenia zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego, którego propozycję lokalizacji oznaczono na rysunku Studium, 

 przebieg przez teren gminy doliny rzecznej pełniącej rolę korytarza ekologicznego o 

znaczeniu ponadgminnym (rzeka Bawół) i lokalnym (mniejsze cieki wodne), 

umożliwiającej migracje różnych gatunków zwierząt oraz pełniącej rolę ciągu 

wentylacyjnego, 

 powiązanie poprzez dolinę rzeki Bawół z systemem ekologicznym Czarnej Strugi i Warty, 

 występowanie bogactwa fauny, w tym ostoi bociana czarnego, 

 istnienie na części terenu gminy systemu kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni 

ścieków, 

 występowanie obszarów wzmożonego nadzoru sanitarnego – strefy ochrony 

bezpośredniej – wokół ujęć wodnych, 

 rozwiązanie problemu odpadów poprzez udział gminy w Związku Komunalnym Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, 
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w zakresie środowiska kulturowego 

 występowanie obiektów zabytkowych o znaczącej randze artystycznej i historycznej, 

kształtujących obraz gminy (zabytki Stawiszyna, Zbierska, Petryk, Piątku Wielkiego), 

 siedzibą gminy jest miasto o nieprzeciętnych walorach kulturowych, z zachowanym 

historycznym układem urbanistycznym ze zwartą zabudową, położonym na wzgórzu o 

niekwestionowanych walorach krajobrazowych, co umożliwia wypromowanie go na 

atrakcję turystyczną rangi ponadregionalnej,  

 wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum historycznego założenia urbanistycznego 

miasta Stawiszyna szansą na zachowanie tego założenia w niezmienionym kształcie oraz 

szansą na sukcesywną rewaloryzację poszczególnych obiektów wewnątrz miasta, które 

nie są obecnie niszczone poprzez ruch samochodowy, szczególnie o dużym tonażu,  

 występowanie na terenie gminy zespołów podworskich z zachowanymi dworami, 

towarzyszącymi zabudowaniami gospodarczymi, parkami i stawami – czyli przykładów 

budownictwa dawnych majątków ziemiańskich (funkcjonujących na tym terenie) – co 

wzbogaca ofertę turystyczną gminy, 

 zachowanie zespołu czworaków w Zbiersku Cukrowni jako przykładu obiektów 

zamieszkania wielorodzinnego o ciekawej architekturze i wysokich walorach 

artystycznych, daje szansę na stworzenie – wraz z całym zespołem fabrycznym Cukrowni 

Zbiersk – unikalnej w skali kraju atrakcji turystycznej, 

 możliwość zachowania w niezmienionej formie, nielicznie już występującej, tradycyjnej 

zabudowy zagrodowej (przykłady budownictwa drewnianego) czyli świadectwa 

tożsamości narodowej, co wzbogaca ofertę turystyczną gminy, 

 dogodne warunki komunikacyjne obiektów i zespołów zabytkowych z siecią głównych 

dróg, 

 możliwość wykorzystania dziedzictwa kulturowego w procesie, szeroko pojętej, promocji 

walorów turystyczno-krajoznawczych, stymulującego także działalność gospodarczą, 

 

w zakresie ładu przestrzennego 

 poprawny sposób użytkowania i zagospodarowania kompleksów leśnych,  

 wyraźna jednolita struktura miejska o niepowtarzalnym charakterze miasta Stawiszyna 

 korzystne tendencje powstawania na obrzeżach historycznego miasta (od strony 

południowo-zachodniej) stref zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 pozytywne tendencje do rozprzestrzeniania się zabudowy usługowej i produkcyjnej w 

rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą powiatową w miejscowości Wyrów, 

 

w zakresie warunków i jakości życia mieszkańców 

 istnienie silnego, pod wieloma względami, ośrodka miejsko-gminnego – jedynego w 

powiecie kaliskim – skupiającego wszystkie niezbędne dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, funkcje społeczne, 

 wystarczająca, jak na potrzeby mieszkańców gminy, baza oświatowa, 

 powstawanie prywatnych gabinetów lekarskich, 

 sąsiedztwo dobrze rozwiniętej opieki szpitalnej w Kaliszu i Wolicy, 
 

w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

 występowanie obszarów wzmożonego nadzoru sanitarnego – strefy ochrony 

bezpośredniej – wokół ujęć wodnych, 
 

w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

 możliwość wyznaczenia nowych terenów rozwojowych, które zapewniłyby możliwości 

budowy nowych zakładów pracy na terenie gminy, 
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 korzystny przebieg przez teren gminy drogi krajowej nr 25 dla rozlokowania terenów dla 

potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej, 

 umieszczenie na obrzeżach miasta Stawiszyna zabudowy usługowo-produkcyjnej 

korzystnym czynnikiem dla podniesienia rangi i rozwoju Stawiszyna. 

 możliwość wyznaczenia nowych terenów rozwojowych, dla potrzeb budownictwa 

mieszkaniowego, 

 możliwość wykorzystanie istniejących potencjałów przyrodniczych gminy dla rozwoju 

agroturystyki, 

 

w zakresie stanu prawnego gruntów 

 uporządkowana struktura własności gruntów służących polityce państwa (kompleksy 

leśne, wody płynące, drogi krajowe, kolej, itp.), 

 uporządkowana struktura własności gruntów zajętych pod układy komunikacyjny o 

znaczeniu gminnym (drogi gminne) i ponadgminnym (drogi powiatowe), 

 funkcjonowanie zasobów gruntów będących w dyspozycji podmiotów gospodarczych 

możliwych do ich wykorzystania na cele tworzenia miejsc pracy, 

 duży areały gruntów będący własnością prywatną możliwy do wykorzystania na cele 

inwestycyjne w drodze oddolnych, indywidualnych inicjatyw ich właścicieli, 
 

w zakresie złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

 brak potencjalnych terenów eksploatacji powierzchniowej zapobiega degradacji 

powierzchni terenu na terenie gminy, 

 występowanie poziomów wodonośnych o zasobach wystarczających dla zaopatrzenia 

ludności w wodę, 

 występowanie prawnie i właściwie chronionych obszarów wzmożonego nadzoru 

sanitarnego – strefy ochrony bezpośredniej – wokół ujęć wodnych, 
 

w zakresie sfery społecznej 

 istnienie silnego, pod wieloma względami, ośrodka miejsko-gminnego – jedynego w 

powiecie kaliskim – skupiającego wszystkie niezbędne dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, funkcje społeczne, 

 dobrze rozwinięta sieć osadnicza, 

 możliwość wykorzystania potencjału siły roboczej, 

 wystarczająca, jak na potrzeby mieszkańców gminy, baza oświatowa, 

 powstawanie prywatnych gabinetów lekarskich, 

 sąsiedztwo dobrze rozwiniętej opieki szpitalnej w Kaliszu i Wolicy, 

 stabilne saldo migracji na wsi - zahamowanie procesu rozdrobnienia gospodarstw rolnych, 

 obserwowane w ostatnich latach zmniejszenie bezrobocia, 

 wzrost poszanowania pracy, 
 uruchamianie oddolnych inicjatyw, 
 

zakresie sfery gospodarczej 

 istnienie zakładów pracy o znacznym potencjale wytwórczym, 

 dobre wyposażenie Stawiszyna, jak i drugiego ważnego ośrodka gminnego – Zbierska 

Cukrowni, w podstawowe usługi niepubliczne (komercyjne), w tym handlu i rzemiosła, 

 wysoka wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w południowej części gminy, 

 potencjalne, korzystne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa - duży udział gruntów 

rolnych o wysokiej przydatności dla produkcji rolniczej w areale ogółem, 

 wysoka kultura rolna na większości obszaru gminy, 

 korzystna, duża zwartość gospodarstw rolnych, 

 wystarczające zaopatrzenie w środki niezbędne do prowadzenia produkcji rolniczej, 
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 występowanie ośrodków przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 położenie w sąsiedztwie aglomeracji Kalisza, jako rynku zbytu dla producentów rolnych z 

terenu gminy Stawiszyn, 

 dość duży udział gruntów ornych w powierzchni ogólnej gminy, 

 stosunkowo duży udział osób młodych w ogólnej liczbie użytkowników gospodarstw 

indywidualnych, 

 korzystne warunki dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej: fizjograficzne, układ dróg, nie 

duża odległość do miast powiatowych: Kalisz, Konin. 

 

w zakresie komunikacji 

 dobry układ dróg przebiegających po terenie gminy - wszystkich kategorii, tj. krajowych, 

powiatowych i gminnych, które powiązane są ze sobą poprzez centralny (biorąc pod 

uwagę terytorium gminy) przebieg drogi krajowej nr 25,  

 szerokie możliwości wykorzystania dla celów gospodarczych bardzo dobrego przebiegu 

po terenie gminy – przez jej środek w układzie południkowym – drogi krajowej nr 25, 

 niezależne połączenia komunikacyjne z każdą z sąsiednich gmin, 

 duża gęstość sieci istniejących dróg powiatowych i gminnych, 

 duże możliwości intensywniejszego wykorzystania dla różnych celów kolejki 

wąskotorowej, zarówno w przewozach towarowych i jak osobowych – turystycznych, 

 dobrze rozbudowana sieć komunikacji autobusowej, 

 możliwość swobodnego uruchamiania dodatkowych linii i kursów komunikacji zbiorowej, 

 zadowalająca dostępność czasowa do ośrodka rangi powiatowej, 

 

w zakresie infrastruktury technicznej 

 dogodne ukształtowanie terenu gminy Stawiszyn oraz brak znaczących przeszkód 

naturalnych, stanowią korzystne warunki do realizacji liniowych elementów infrastruktury 

technicznej, w tym przede wszystkim sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

grawitacyjnych, 

 występowanie zwartej i skoncentrowanej zabudowy miasta Stawiszyna, Zbierska i kilku 

pozostałych wsi daje podstawy do intensywnego wykorzystania realizowanych sieci 

infrastruktury technicznej, 

 dobre wyposażenie gminy w sieci rozdzielcze wody, 

 wybudowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni ścieków, 

obsługujących swym zasięgiem znaczną część terytorium gminy, 

 dobre wyposażenie gminy w sieci energetyczne średniego napięcia, 

 rozwiązanie problemu odpadów poprzez udział gminy w Związku Komunalnym Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”, 

 dobre wyposażenie gminy w przewodowe sieci telefoniczne, w większości już kablowe, 

 możliwość wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych, 

 dogodne ukształtowanie terenu gminy Stawiszyn oraz brak znaczących przeszkód 

naturalnych na znacznej części jej terytorium dla wspieranie ekologicznych źródeł energii, 

poprzez realizację np. programu budowy siłowni wiatrowych na terenie gminy, 

 szybka możliwość doprowadzenia gazu ze stacji redukcyjnych gazu położonych na terenie 

gmin ościennych, poprzez projektowany gazociąg średniego ciśnienia. 
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SŁABE STRONY 
w zakresie środowiska przyrodniczego 

 występowanie na terenie gminy nielegalnych punktów składowania odpadów 

stwarzających możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych, 

 wzmożona niekontrolowana penetracja terenów leśnych wynikająca z funkcji rekreacyjnej 

ekosystemów leśnych, a przyczyniająca się do degradacji środowiska przyrodniczego, 

 funkcjonowanie stacji paliw płynnych, szczególnie tych zrealizowanych przed 

kilkudziesięciu laty, stanowiących potencjalne źródło skażenia środowiska (gleb oraz wód 

podziemnych), w przypadku ewentualnej awarii, 

 występowanie nieszczelnych szamb i niekontrolowane przedostawanie się 

niebezpiecznych związków do ziemi i wód powierzchniowych, 

 brak sieci kanalizacji sanitarnej na części terytorium gminy, 

 brak opracowanej granicy rolno-leśnej, 

 planowana budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia - jeden z wariantów 

proponuje trasę poprzez las w Zbiersku Wsi, 

 rozwijające się miasto (towarzyszące temu zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane), 

stwarza realne zagrożenie, zwłaszcza dla terenów biologicznie czynnych, położonych 

najbliżej terenów już zainwestowanych, 

 tendencje do zabudowywania terenów położonych w dolinie rzeki Bawół, 

 tereny położone w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym grunty pochodzenia 

organicznego - chronione przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze, 

 rosnące zjawisko przekształcania dotychczasowych funkcji terenu (rolniczych lub z 

rolnictwem związanych) - w nowe funkcje, często nie związane z rolnictwem – co wiąże 

się z umniejszeniem istniejącej bazy rolnictwa oraz skutkuje przypadkową lokalizacją, z 

jej negatywnymi przestrzennymi konsekwencjami, 

 

w zakresie środowiska kulturowego 

 brak źródeł finansowania dla właściwego utrzymania istniejących obiektów zabytkowych 

o znaczącej randze artystycznej i historycznej, wymagających szczególnego traktowania, 

a co za tym idzie stałych nakładów finansowych, 

 zły stan techniczny obiektów zabytkowych w pozostałościach zabudowań dawnych 

majątków ziemskich, będący efektem eksploatacyjnego charakteru ich użytkowania lub 

ich niewłaściwej przebudowy lub rozbudowy, 

 brak podejmowania działań dla zachowania zespołu historycznej zabudowy produkcyjnej 

Cukrowni Zbiersk, 

 brak skutecznych działań prawnych i realizacyjnych w celu zachowania neogotyckiego 

kościoła ewangelickiego o dużych walorach historycznych i krajobrazowych (druga 

dominanta obok budynku kościoła katolickiego) w mieście Stawiszynie, 

 występujący nieuregulowany prawnie status własnościowy niektórych obiektów 

zabytkowych, 

 ograniczone możliwości skutecznej egzekucji skierowanej do właścicieli i użytkowników 

dóbr kultury – popartej wsparciem finansowym - w celu należytego ich użytkowania, 

 przerwany naturalny proces adaptacji tradycyjnej formy budownictwa mieszkaniowego 

(zagrodowego) poprzez stosowanie współczesnych standardów, w wyniku czego powstaje 

zunifikowana zabudowa, nie kultywująca lokalnej tradycji, 

 zanikające zainteresowanie właścicieli i użytkowników dalszym użytkowaniem 

budownictwa drewnianego, z uwagi na małą jego funkcjonalność oraz bardzo ograniczone 

możliwości (lub ich brak) adaptacyjne, 

 brak środków finansowych niezbędnych dla zahamowania dekapitalizacji starej zabudowy 

mieszkaniowej w mieście Stawiszynie, 
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w zakresie ładu przestrzennego 

 pojawiające się przykłady odstępstw od zasad jakie winny kształtować zabudowę na 

terenie miasta Stawiszyna w części miasta lokacyjnego, 

 pojawiające się przykłady niekorzystnej pod względem architektury, estetyki i utrzymania 

zabudowy usługowej bądź produkcyjnej w eksponowanych rejonach gminy Stawiszyn, 

 niekorzystne zjawisko powstawania funkcji produkcyjnych w strefach zwartej zabudowy 

wsi gminy Stawiszyn, niekiedy w kolizji z powstającą na tych terenach funkcją 

mieszkaniową, 

 

w zakresie warunków i jakości życia mieszkańców 

 nierównomierne wyposażenie wsi w infrastrukturę społeczną, zwłaszcza na obrzeżach 

gminy, 

 występowanie mieszkań o standardzie niskim i bardzo niskim - w poszczególnych wsiach, 

 wysokie koszty utrzymania szkół, 

 wysokie koszty utrzymania ośrodka zdrowia, 

 zawężony zakres usług medycznych związany z niedostateczną liczbą mieszkańców, 

 obowiązek powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a wysoka odpłatność za wiele 

usług medycznych, 

 pogarszająca się dostępność do usług zdrowia, 
 

w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

 zanieczyszczenie powietrza emisją niską, pochodzącą z indywidualnych kotłowni 

domowych, wykorzystujących tradycyjne nośniki energii, 

 brak stałych punktów monitorujących stan powietrza atmosferycznego, 

 przebieg przez teren gminy drogi krajowej (północ-południe), stanowiącej źródło hałasu i 

zanieczyszczeń, 

 przebieg przez teren gminy linii energetycznych oraz lokalizacja stacji bazowych telefonii 

komórkowych, stanowiącej źródło wytwarzania niebezpiecznych dla człowieka pól 

elektromagnetycznych (PEM), 

 potencjalne zagrożenie podmakania gruntów lub zalania wodami rzeki Bawół, 

 

w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju gminy 

 istniejące zasoby w sferze gospodarczej nie zapewniają wystarczającego zaplecza dla 

powstawania nowych podmiotów gospodarczych, 

 brak północnej obwodnicy miasta Stawiszyna, warunkuje jakość zamieszkania i 

funkcjonowania na terenie miasta lokacyjnego oraz poprawę warunków ruchu w ścisłym 

centrum miasta, 
 

w zakresie stanu prawnego gruntów 

 możliwość faktycznego zagospodarowania terenów na określone cele uwarunkowana 

wolą właściciela gruntu, 

 rozdrobniona struktura gruntów, kształt działek i ich położenie w stosunku do układów 

drogowych ogranicza możliwości inwestowania, 

 siatka działek geodezyjnych, niekiedy o wydłużonych kształtach i wąskim froncie nie 

pozwala na poprawne projektowanie zabudowy, 

 

w zakresie złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

 występowanie bardzo niewielkich i nielicznych złóż surowców naturalnych, 

 nieopłacalność eksploatacji surowców naturalnych, 

 brak skanalizowania całego terytorium gminy źródłem zagrożenia dla wód podziemnych, 
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w zakresie sfery społecznej 

 nierównomierne wyposażenie wsi w infrastrukturę społeczną, zwłaszcza na obrzeżach 

gminy, 

 występowanie zjawiska bezrobocia, 

 znacząca liczba ludzi młodych wśród bezrobotnych, 

 wysoki udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem, 

 wzrost obciążenia osób pracujących, ludnością niepracującą (w wieku poprodukcyjnym), 

 duży udział wśród bezrobotnych, osób o najniższych kwalifikacjach, z wykształceniem 

podstawowym oraz zawodowym, 

 niski poziom wykształcenia ludności i związany z tym wysoki odsetek pozostających bez 

pracy powyżej 1 roku, 

 niska efektywność działania urzędów pracy (skromna liczba ofert zatrudnienia, dostęp do 

kursów kwalifikacyjnych obwarowany szeregiem uwarunkowań), 

 przewaga kobiet wśród bezrobotnych, 

 ubożenie mieszkańców wsi, wynikające głównie z generalnego kryzysu w rolnictwie, 

 ubożenie społeczeństwa (spadek siły nabywczej), 

 niestabilny lokalny rynek pracy, 

 spadek zapotrzebowania na pewne typy usług, 

 szczupłość miejsc pracy poza rolnictwem w całym regionie, 

 występowanie mieszkań o standardzie niskim i bardzo niskim - w poszczególnych wsiach, 

 wysokie koszty utrzymania szkół, 

 wysokie koszty utrzymania ośrodka zdrowia, 

 zawężony zakres usług medycznych związany z niedostateczną liczbą mieszkańców, 

 obowiązek powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego a wysoka odpłatność za wiele 

usług medycznych, 

 pogarszająca się dostępność do usług zdrowia, 

 spadek przyrostu naturalnego i problemy z zapewnieniem dalszego podtrzymania rozwoju 

ludnościowego, 

 malejący przyrost naturalny na terenach wiejskich, 

 obserwowana przez wielolecie depopulacja Stawiszyna, 

 odpływ migracyjny i depopulacja regionu, 

 niewłaściwe proporcje w liczbie ludności najmłodszej i najstarszej, 

 brak wyraźnego wydłużenia trwania życia, 

 malejąca płodność kobiet, 

 zapaść gospodarcza i brak polityki prorodzinnej, 

 poczucie bezradności i osamotnienia jednostek ludzkich, 

 dość wysoki poziom przestępczości, 

 

zakresie sfery gospodarczej 

 brak inicjatyw w zakresie tworzenia dużych zakładów pracy o dużym potencjale 

wytwórczym, 

 nieopłacalność produkcji rolnej w małych gospodarstwach indywidualnych, 

 upadek gospodarczy, 

 niedostateczne wykorzystanie terenów przemysłu, baz i magazynów, 

 brak – w większości - bezpośredniego dostępu terenów przemysłu, baz i magazynów do 

drogi krajowej nr 25, 

 niski udział osób z wykształceniem wyższym pracujących w rolnictwie, 

 wysokie koszty przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o wysokiej wartości rolniczej, 
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 utrudnienia natury prawnej (przedłużające się procedury prawne) w uzyskaniu zgody na 

przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych, proponowanych dla 

realizacji innych funkcji (dotyczy to przede wszystkim zakładów, które powstały na bazie 

upadających rolniczych jednostek gospodarczych – najczęściej spółdzielczych), 

 wyłączone z zabudowy doliny rzeczne stanowiące ciągi wysokiej aktywności 

przyrodniczej, 

 obniżająca się opłacalność pracy w rolnictwie i towarzyszące jej poczucie zagrożenia 

bankructwem, 

 

w zakresie komunikacji 

 brak powiązań komunikacyjnych rangi wojewódzkiej i krajowej w układzie 

równoleżnikowym, 

 uciążliwości wynikające z ruchu prowadzonego w ciągu drogi krajowej nr 25, szczególnie 

dla Stawiszyna, 

 brak nawierzchni utwardzonej na niektórych odcinkach dróg powiatowych, 

 brak nawierzchni utwardzonej na części dróg gminnych, obsługujących istniejącą 

zabudowę, 

 niezadowalający stan techniczny nawierzchni (w większości bitumicznych) istniejących 

dróg powiatowych i gminnych, 

 słaba dostępność w ramach komunikacji zbiorowej do wielu wsi położonych peryferyjnie, 

 stale zmniejszające się przewozy osobowe w transporcie zbiorowym, 

 

 

w zakresie infrastruktury technicznej 

 duże koszty realizacji inwestycji infrastrukturalnych są istotnym ograniczeniem dla 

budowy nowych odcinków tych sieci bądź modernizacji istniejących,  

 brak wyposażenia części obszaru gminy w sieci kanalizacji sanitarnej, 

 generalny brak wyposażenia gminy w sieć gazową, 

 niedostateczne wykorzystanie energii elektrycznej i ekologicznych źródeł energii do 

celów grzewczych, 

 brak wytwarzania energii z ekologicznych źródeł energii, 

 istnienie dużych kotłowni lokalnych opalanych tradycyjnymi nośnikami ciepła, tj. miałem 

i węglem, 

 ograniczenia dla zabudowy wynikające z przebiegu sieci energetycznych, 

 duże koszty wywozu ścieków, 

 duże koszty wywozu odpadów. 
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5. DZIAŁ PIĄTY – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   
GMINY I MIASTA  

 
5.1 Cele rozwoju gminy i miasta 
 
Generalnym celem rozwoju gminy jest zapewnienie mieszkańcom warunków 
umożliwiających wzrost poziomu życia przy jednoczesnej ochronie walorów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz zachowania ładu przestrzennego. 
 
Z tak sformułowanego celu generalnego wypływają następujące cele główne: 
 Ochrona walorów środowiska przyrodniczego, 
 Ochrona walorów środowiska kulturowego, 
 Zwiększenie atrakcyjności i walorów wypoczynkowych i rekreacyjnych gminy, 
 Rozwój bazy i zaplecza dla sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji, 
 Rozwój budownictwa mieszkaniowego, 
 Rozwój usług społecznych, zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych, 
 Tworzenie warunków dla rozwoju szeroko rozumianej działalności gospodarczej, 
 Wspieranie rozwoju proekologicznych źródeł energii, 
 Tworzenie preferencji dla racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
 Efektywne wykorzystanie istniejącej sieci dróg i infrastruktury technicznej, 
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 
 
5.2 Polityka przestrzenna 
 
5.2.1. Kierunki ochrony walorów środowiska przyrodniczego 
 
Z diagnozy stanu i uwarunkowań rozwoju miasta i gminy Stawiszyn wynika, że: 
- środowisko przyrodnicze gminy jest wolne od dużych obciążeń i zagrożeń, istotnym 

walorem jest więc stosunkowo niski stopień skażeń i uciążliwości, mimo braku 
szczególnych (poza wyróżniającym się kompleksem lasów) walorów przyrodniczych, 

- występuje stosunkowo duża lesistość, co ma znaczenie dla utrzymania niezłej kondycji 
środowiska, 

- występują szczególnie korzystne warunki agroekologiczne, 
- występują (oznaczone na rysunku Studium) obszary predysponowane do objęcia szczególną 

formą ochrony, tj. poprzez utworzenie rezerwatu przyrodniczego,  
- występuje (oznaczony na rysunku Studium) teren predysponowany do utworzenia zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego, 
- oddziaływania szkodliwe i uciążliwe na terenie gminy mają charakter lokalny i ich 

rozwiązanie może być dokonane działaniami i środkami lokalnymi. 
 
W Studium wyznacza się system przyrodniczy gminy, w skład którego wchodzą: 
- obszary węzłowe (leśne i łąkowe), 
- korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym związany z doliną Bawołu – główny ciąg 

ekologiczny, 
- pozostałe korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym, związane z mniejszymi dolinkami 

bocznymi, 
- uzupełniające sięgacze ekologiczne. 
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System ten zapewnia powiązania dolin z obszarami węzłowymi, są to głównie lasy 
występujące w północnej i wschodniej części gminy łączące się z cennymi przyrodniczo 
terenami w gminach sąsiednich. 
 
Na obszarach ciągów ekologicznych należy dążyć do wprowadzenia zakazu zabudowy.  
 
Utrzymanie dobrego stanu środowiska i jego poprawa wymaga sformułowania odpowiednich 
kierunków polityki ekologicznej dotyczącej wszystkich elementów środowiska, biotycznych i 
abiotycznych. 
 

Przedmiotem ochrony są przede wszystkim: 
1. Użytki ekologiczne  
2. Pomniki przyrody  
3. Ekosystemy leśne, ze stanowiskiem bociana czarnego. 
4. Zadrzewienia i zakrzewienia. 
5. Parki podworskie. 
6. Gleby chronione. 
7. Wody powierzchniowe. 
8. Wody podziemne. 
9. Powietrze atmosferyczne. 
10. Surowce mineralne. 
 
Metody i zasady ochrony 
 

Użytki ekologiczne  
 
Jedną z nielicznych form ochrony przyrody jaka występuje na terenie gminy Stawiszyn są - 
ustalone Rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 44 z dnia 10.12.1997r. - użytki 
ekologiczne, które można odnaleźć w lesie Zbierskim, na wschód i na zachód od drogi 
krajowej nr 25. Są nimi: 
 bagno ( o pow.4,39 ha, na działce 91), 
 łąki ( o pow. 12,2 ha na działce 81a i 81d), 
 łąki (o pow. 7,10 ha na działce 80b 80f). 
Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego, w niniejszym Studium uznaje się 
za zasadną ochronę określonego powyżej areału gruntu jako terenu o szczególnych, 
unikalnych walorach przyrodniczych. Zaleca się szczególną dbałość o jego właściwe 
utrzymanie. Wszelkie formy działalności na omawianym terenie muszą być 
podporządkowane rygorom i warunkom ustalonym w przepisach obowiązującego prawa, 
zarówno powszechnie obowiązującego, jak i miejscowego. 
 

Pomniki przyrody  
 
Na terenie gminy Stawiszyn na listę pomników przyrody wpisano następujące twory 
przyrody: 
 

Lp. Pozycja      
w 

rejestrze 

Przedmiot 
ochrony 

Cechy 
charakterystyczne 

Lokalizacja 

     

1. 4 dąb szypułkowy – 
Quercus robur 

obw. pierś. 360 cm, wys.ca 22 
m, wiek ca 200 lat 

3 km za leśniczówką 
Zbiersk przy szosie Kalisz - 
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Turek 
2. 5 dąb szypułkowy – 

Quercus robur 
obw. pierś. 450 cm, wys.  ca 
20 m, wiek ca 200 lat 

Przy osadzie nadleśnictwa 
Zbiersk, oddz. 86g 

3. 6 dąb szypułkowy – 
Quercus robur 

obw. pierś. 440 cm, wys. 23 m, 
wiek ca 200 lat 

przy osadzie nadleśnictwa 
Zbiersk, oddz. 86g 

4. 509 Park w Petrykach dąb, jesiony, platan, cisy Petryki 
5. 510 Park w Piątku 

Wielkim 
pow. 6 ha Piątek Wielki 

     
 
 

Ochrona pomników przyrody w szczególności polega na: 
- zakazie dokonywania wszelkich zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania, 
- zakazie uszkadzania, 
- zakazie dokonywania wszelkich zmian w bezpośrednim sąsiedztwie tworów przyrody. 
 
W Studium uznaje się za celowe prowadzenie stałej obserwacji i pielęgnacji objętego 
ochroną starodrzewia, celem utrzymania jednego z najbardziej wartościowych elementów 
zasobów roślinnych. Wszelkie formy działalności w rejonie występowania chronionych form 
przyrody muszą być podporządkowane rygorom i warunkom ustalonym w przepisach 
obowiązującego prawa, zarówno powszechnie obowiązującego, jak i miejscowego. 
 
W Studium wskazuje się teren oznaczony na rysunku Studium, predysponowany do objęcia 
szczególną formą ochrony, tj. poprzez utworzenie rezerwatu przyrodniczego, jak również 
teren predysponowany do utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. 
 
Ekosystemy leśne. 
Przedmiotem ochrony są duże kompleksy leśne, a także niewielkie enklawy lasów 
rozproszone wśród rolniczej przestrzeni produkcyjnej mające duże znaczenie dla 
kształtowania warunków ekologicznych, w tym także dla świata zwierzęcego. Ważnym 
elementem tej ochrony jest stanowisko bociana czarnego, podlegające ochronie na podstawie 
decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.08.2008r. znak KP.Ka-16631-/9/08. 
Stosunkowa wysoka lesistość gminy oraz jej położenie wśród większych kompleksów 
leśnych znajdujących się w sąsiednich gminach jak również ustalenie preferencji dla rozwoju 
sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji wymaga objęcia szczególną ochroną istniejących 
terenów leśnych. Dotyczy to zarówno dużych kompleksów lasów będących własnością 
Skarbu Państwa, jak i tych będących własnością osób fizycznych. Jest to ważny potencjał 
ekologiczny również z uwagi na położenie gminy w obszarze poważnych niedoborów wody 
(stepowienie Wielkopolski). Udział terenów leśnych w ogólnym bilansie powierzchni ma 
decydujący wpływ na jakość środowiska, przyczyniając się do korzystnego bilansu wodnego 
(retencja) i do poprawy warunków aerosanitarnych. 
 
Uznaje się za niezbędne rygorystyczne przestrzeganie zakazu przeznaczenia (poza terenami 
już zainwestowanymi w sposób trwały) terenów leśnych pod zabudowę, szczególnie lasów 
wodochronnych i porastających wydmy, prowadzenie właściwej gospodarki leśnej, w tym 
egzekwowanie obowiązków ciążących na właścicielach lasów określonych w ustawie o 
lasach (dopuszczalne wyręby, pielęgnacja drzewostanów itp.), jak również zwiększanie 
lesistości gminy na terenach o najmniej urodzajnych glebach, zgodnie z wyznaczonym w 
niniejszym Studium programem dolesień. Ochrona stanowiska bociana czarnego powinna być 
realizowana zgodnie z zapisami ww. decyzji Wojewody Wielkopolskiego. 
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Zadrzewienia i zakrzewienia. 
 
Można wyróżnić tu zadrzewienia śródpolne, aleje drzew wzdłuż istniejących ciągów 
komunikacyjnych oraz zadrzewienia i zakrzewienia towarzyszące dolinom rzecznym oraz 
rowom melioracyjnym. Występują one na obszarze całej gminy. Zadrzewienia śródpolne 
powstały głównie jako śródpolne pasy wiatrochronne. Występują one w wielu miejscach 
gminy, szczególnie w środkowo - zachodniej jej części, w rejonie wsi Długa Wieś Trzecia, 
Długa Wieś Druga, Długa Wieś Pierwsza, Kiączyn Nowy, a także w Petrykach. Były sadzone 
także wzdłuż dróg.  
Zadrzewienia śródpolne i przydrożne są bardzo ważnym elementem krajobrazu i pełnią ważne 
funkcje ekologiczne. Powodują one osłabianie ruchów poziomych mas powietrza, 
przeciwdziałają przesuszeniu gleb, co jest niezwykle ważne ze względu na położenie w 
rejonie niedoboru wody. Zadrzewienia wpływają na zatrzymywanie wilgoci w glebie, są także 
ostoją dla fauny. Odbudowa i budowa rusztu ekologicznego w postaci zadrzewień i 
zakrzewień, stanowiąca alternatywę dla zalesień, powinna dotyczyć terenów rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, również wysokich klas bonitacyjnych. 
 
Uznaje się za celowe pielęgnowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień oraz wymianę 
zniszczonych fragmentów na skutek działań człowieka, czy też sił natury. Konieczne jest 
również uzupełnianie tych enklaw, które mają charakter fragmentaryczny. 
Brak podszytu z krzewów, szczególnie wśród istniejących alei drzew towarzyszących 
układom komunikacyjnym powoduje osłabienie ich funkcji przeciwerozyjnej, stąd należy 
dążyć do uzupełnienia ich o warstwę krzewów. 
W Studium wskazuje się na potrzebę uzupełnienia sieci zadrzewień śródpolnych szczególnie 
w południowej części gminy, na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, pozbawionej 
tego typu elementów przyrody w ogóle. Wskazane byłoby dokonanie inwentaryzacji 
zadrzewień śródpolnych i przydrożnych wraz z oceną ich stanu zdrowotnego i opracowanie 
programu ochrony i pielęgnacji.  
 
Parki podworskie. 
 
Na terenie gminy Stawiszyn w sposób trwały zachowały się dwa parki podworskie. Są to: 

-  zabytkowy park podworski, krajobrazowy w Piątku Wielkim, 
-  park podworski, krajobrazowy w Petrykach. 
 

Lepiej utrzymanym obiektem jest park podworski w Piątku Wielkim, z dworem i kościółkiem 
położonymi na jego południowym skraju, wytyczonymi alejami i oświetleniem. Ma on 
charakter parku dostępnego dla wszystkich. Park w Petrykach okala istniejący budynek 
dworu. Jest on ogrodzony i stąd niedostępny dla każdego. Brak jednak właściwej opieki na 
tymi terenami powoduje, iż obiekty te podupadają. 
 
W Studium uznaje się za celowe podjęcie działań rewitalizacyjnych, a w szczególności 
sukcesywną pielęgnację istniejącej struktury roślinnej oraz uzupełnianie i wymianę 
drzewostanu, w miarę zachodzących potrzeb. Jednocześnie uznaje się za konieczne objęcie 
ochroną tych obiektów przed negatywnym oddziaływaniem działalności gospodarczej 
prowadzonej w bezpośrednim sąsiedztwie, szczególnie w zakresie hałasu, jak i uciążliwości 
komunikacyjnych. 
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Gleby chronione. 
 
Gleby chronione na terenie gminy Stawiszyn stanowią kompleksy głównie II - IV klasy 
bonitacji gleb. Występują one w części południowej i środkowej gminy. Uzupełnieniem gleb 
o wysokiej bonitacji są gleby pochodzenia organicznego, pojawiające się głównie w rozległej 
dolinie rzeki Bawół.  
 
W niniejszym Studium ochrona dobrych gatunkowo gleb przejawia się przede wszystkim w 
maksymalnym ograniczeniu rozprzestrzeniania się zabudowy na tych terenach, jak również 
wyznaczeniu stref rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  
 
Tereny występowania najważniejszych dla rolnictwa kompleksów uprawowych powinny  być 
chronione przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze. Problem ochrony tych terenów 
przed zabudowywaniem dla funkcji nierolniczych nabiera szczególnego znaczenia w obecnej, 
trudnej sytuacji w rolnictwie.  
Tereny użytków zielonych powinny być chronione przed zmianą użytkowania na cele 
nierolnicze. 
 
Uznaje się za celowe racjonalne wykorzystanie areałów wysoko jakościowych gleb przede 
wszystkim poprzez intensyfikację produkcji rolnej, podejmowanie działań na rzecz ochrony 
gleb przed skażeniem siarką, ograniczenie stosowania nadmiernych ilości nawozów 
sztucznych, stosowanie wapnowania jako podstawowego zabiegu agrotechnicznego, 
wprowadzanie zadrzewień śródpolnych poprawiających retencję, wprowadzanie pasów 
zieleni przydrożnej chroniącej gleby przed zanieczyszczeniami. Gospodarkę rolną należy 
prowadzić zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Kodeksem Dobrej 
Praktyki Rolniczej dla minimalizacji uciążliwości dla środowiska. 
 
Wody powierzchniowe  
 
System wód powierzchniowych stanowią rzeki, stawy i sadzawki oraz szereg pomniejszych 
cieków o znaczeniu lokalnym.  
 
Ochrona wód powierzchniowych w celu uzyskania wyznaczonych przepisami klas 
czystości, winna być realizowana poprzez: 
- ochronę bagien i torfowisk jako istotnych obszarów retencji wód, 
- budowę kolejnych lokalnych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej, 
- na terenach o rozproszonej zabudowie preferować należy indywidualne systemy 

oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe), pod warunkiem spełnienia 
wszystkich warunków określonych w przepisach wykonawczych do Prawa Wodnego, 

- budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków przemysłowych, 
- likwidację dzikich wlotów ścieków do cieków wodnych, 
- uszczelnienie istniejących szamb i zbiorników gnojówki i gnojowicy, 
- przeciwdziałanie niewłaściwemu magazynowaniu obornika i gnojowicy, 
- ograniczanie stosowania szczególnie szkodliwych środków ochrony roślin, 
- poprawę rozwiązań w zakresie prawidłowego magazynowania i stosowania nawozów 

organicznych, mineralnych i środków ochrony roślin, z uwzględnieniem wymagań dla 
roślin uprawnych oraz zachowaniem optymalnych terminów agrotechnicznych, 

- szczegółową analizę zagrożeń wód powierzchniowych wynikającą z nowopowstających 
inwestycji, na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla tych inwestycji, 
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- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów i niezanieczyszczonych 
powierzchni utwardzonych bezpośrednio do gruntu, 

- wykonanie – poza ustawowymi obowiązkami w tym zakresie - ocen oddziaływania 
inwestycji na środowisko dla istniejących i projektowanych obiektów, dla których istnieje 
obawa zagrożeń zanieczyszczenia wód. 

 
Uznaje się za celowe prowadzenie monitoringu w zakresie czystości wód.  
 
Wody podziemne  
System wód podziemnych występuje w obrębie trzech poziomów wodonośnych: 
czwartorzędowego, trzeciorzędowego i kredowego. 
 
Za potencjalnie zagrożone należy uznać wody podziemne, których ujęcia (studnie wiercone) 
nie posiadają kompletnej dokumentacji stanowiącej podstawę do ewentualnego ustalenia 
strefy ochrony pośredniej. 
 
Celem działań ochronnych powinno być radykalne ograniczenie możliwości przedostawania 
się wszelkiego rodzaju związków szkodliwych do wód podziemnych. 
 
Polityka ochrony wód podziemnych jest jedną z najważniejszych polityk ze względu na 
położenie gminy w obrębie zbiorników wód podziemnych czwartorzędowych, 
trzeciorzędowych i górnokredowych.  
 
Ochrona wód podziemnych uzależniona jest przede wszystkim od właściwego rozwiązania 
przez władze gminy gospodarki ściekowej (likwidacja nieszczelnych szamb) oraz zmian 
technologicznych w gospodarce rolnej. Szczególne znaczenie ma wpływ nawożenia oraz 
właściwego urządzenia pryzm obornikowych i kiszonkowych. Do poprawy dotychczasowego 
stanu w tym zakresie przyczyniły się środki unijne, które zostały przyznane polskim rolnikom 
na poprawę funkcjonowania gospodarstw rolnych. Ze środków tych rolnicy mogli 
sfinansować między innymi płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę. Wielu 
rolników z terenu gminy Stawiszyn skorzystało z tych możliwości, co należy uznać za 
korzystne dla poprawy środowiska przyrodniczego. Do dalszej poprawy aktualnego stanu w 
tym zakresie mogą przyczynić się właściwe służby rolne, poprzez działalność edukacyjną 
wśród rolników. 
Kolejnym ważnym elementem wpływającym na stan czystości wód podziemnych jest 
właściwe zabezpieczenie istniejącego składowiska odpadów (zamkniętego), jak również 
likwidacja dzikich składowisk śmieci, które zlokalizowane są zazwyczaj na nieuszczelnionym 
podłożu. 
 
W Studium uznaje się za konieczne pilne rozpoczęcie budowy kolejnych zbiorowych 
systemów odprowadzania ścieków oraz kontynuowanie propagowania wśród rolników 
możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zabezpieczenia urządzeń i budowli 
rolniczych przed przedostawaniem się do gruntu substancji uznanych za niebezpieczne, jak 
również propagowanie wśród społeczności lokalnej potrzeby ochrony środowiska 
przyrodniczego w ogóle. Konieczne jest również podjęcie przez gminę działań w celu 
likwidacji dzikich wysypisk śmieci, jak również objęcie stałym monitoringiem istniejącego 
składowiska odpadów w zakresie ochrony wód. Należy podjąć działania na rzecz rekultywacji 
gminnego zamkniętego składowiska odpadów. 
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Powietrze atmosferyczne 
Jednym z najważniejszych komponentów środowiska przyrodniczego jest powietrze 
atmosferyczne. Na terenie gminy Stawiszyn na stan czystości powietrza wpływa ruch 
komunikacyjny, znaczna ilość istniejących kotłowni, pracujących na potrzeby produkcji 
ogrodniczej, jak również istniejące zakłady produkcyjne. 
 
Ochrona powietrza, winna być realizowana poprzez: 
 ciągłą modernizację w zakładach wytwórczych i gospodarce komunalnej urządzeń 

technicznych zabezpieczających środowisko przed emisją pyłową i gazową, 
 wyznaczanie lokalizacji obiektów mogących powodować zapachy pochodzące m.in. 

z terenów intensywnej hodowli trzody chlewnej i bydła, zakładów lakierniczych, przetwórni 
mięsa z kabinami wędzarniczymi, zakładów gastronomicznych, z zachowaniem 
bezpiecznych odległości w stosunku do terenów zabudowy mieszkaniowej, 

 prowadzenie polityki wspierającej zmiany tradycyjnych nośników ciepła, tj. miału, węgla 
i koksu, na gaz i energię elektryczną lub inne, ekologiczne źródła ciepła, w tym również 
odnawialne, charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, 

 modernizację istniejących kotłowni lokalnych, w celu przechodzenia na ogrzewanie 
czystymi nośnikami energii, 

 ograniczaniu wprowadzania zabudowy kubaturowej na terenie doliny, jako głównego 
korytarza wentylacyjnego - dla właściwego przewietrzania miasta, 

 zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
 dążenie do ograniczania niekorzystnego oddziaływania powodowanego emisją 

szkodliwych substancji do powietrza wywołanego ruchem komunikacyjnym drogi 
krajowej nr 25 poprzez zastosowanie skutecznych środków organizacyjnych, 
technicznych lub technologicznych takich jak np. pasy zieleni izolacyjnej o zróżnicowanej 
wysokości i zróżnicowanym składzie gatunkowym. 

 
Surowce mineralne 
 

Surowce mineralne występujące na terenie gminy Stawiszyn (piaski i mułki jeziorne, piaski 
wydmowe, torfy holoceńskie) nie powinny być (w większości przypadków) eksploatowane, 
zarówno z przyczyn środowiskowych jak i ekonomicznych.  
 
W związku z powyższym w niniejszym Studium uznaje się za celowe: 
 przeprowadzenie analizy istniejących dzikich wyrobisk pod kątem opanowania 

nielegalnej ich eksploatacji, 
 dążenie do likwidacji niekontrolowanej eksploatacji powierzchniowej na terenie gminy, 
 rygorystyczne przestrzeganie zakazu składowania (bez uprzedniego opracowania 

stosownej dokumentacji) w wyeksploatowanych wyrobiskach jakichkolwiek odpadów, w 
szczególności toksycznych z uwagi na możliwość przenikania zanieczyszczeń w głąb 
podłoża, co spowoduje zanieczyszczenie wód podziemnych, 

 uwzględnianie w projektach rekultywacji wyrobisk możliwości wkomponowywania ich w 
system przyrodniczy otoczenia.  

 

Lokalizacja i przebieg: 
 Lasów (ZL), 
 Dolesień (ZL), 
 Zieleni publicznej (ZP), 
 Terenów ogródków działkowych (ZD), 
 Terenów zalewowych, 
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 Wód otwartych, 
 Cieków wodnych, 
 Ekologicznego systemu wodno-łąkowego, 
 Złóż torfów, 
 Lasów ochronnych (GPW), 
 Użytków ekologicznych, 
 Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego – projektowanego, 
 Pomników przyrody, 
 Proponowanej lokalizacji rezerwatu przyrodniczego, 
zostały pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ochrona przed hałasem 
 
Jednym z istotnych (powszechnie występującym) zagrożeń dla człowieka jest hałas. Stan 
klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość 
środowiska, bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Klimat akustyczny warunkuje 
możliwości odpoczynku i regeneracji sił. 
 
Na obszarze objętym zmianą Studium tereny podlegające ochronie akustycznej to: 
 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 tereny zabudowy zagrodowej, 
 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
 tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
 
W niniejszym Studium uznaje się, iż priorytetem jest przede wszystkim:  
♦ Rozpoznanie stref zagrożenia hałasem, w tym przede wszystkim hałasem wywołanym 

ruchem komunikacyjnym, 
♦ Wprowadzenie technicznych i organizacyjnych rozwiązań minimalizujących emisję 

hałasu, szczególnie na terenach istniejącej oraz projektowanej zabudowy mieszkaniowej i 
zagrodowej, położonej wzdłuż drogi krajowej nr 25 (np. ekrany akustyczne, zieleń 
izolacyjna, itp.). 

 
W Studium uznaje się za celowe:  
 zapewnienie standardów akustycznych dla terenów chronionych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
 w przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących norm hałasu należy zastosować 

skuteczne środki organizacyjne, techniczne lub technologiczne ograniczające emisję 
hałasu, co najmniej do wartości dopuszczalnych, 

 stosowanie do obowiązujących uregulowań prawnych - jeżeli na terenach 
przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej lub budynki związane ze 
stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem winna 
polegać na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki 
akustyczne w budynkach, 

 lokalizowanie projektowanych obiektów budowlanych będących źródłem hałasu, w tym 
przede wszystkim projektowanych siłowni wiatrowych, z zachowaniem odpowiedniej 
odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej, w celu dochowania 
wymaganych prawem standardów akustycznych (wymagane opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i analizy akustycznej).  
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5.2.2. Kierunki ochrony walorów środowiska kulturowego 
 

Przedmiotem ochrony są przede wszystkim: 
 Obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
 Układy urbanistyczne i ruralistyczne. 
 Obiekty budowlane i architektoniczne i zespoły tych obiektów. 
 Elementy małej architektury. 
 Parki podworskie. 
 Cmentarze. 
 Stanowiska archeologiczne i obszary eksploracji archeologicznej. 
 
 

Metody i zasady ochrony 
Na podstawie ostatecznych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru 
zabytków wpisanych jest dziesięć zabytków nieruchomych występujących na terenie gminy i 
miasta Stawiszyn. 
 

Poniższa tabela zawiera wykaz zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków: 
 

Nr ewid. Miejscowość Obiekt Nr decyzji Data 

542/A Piątek Wielki Kościół par. św. Marcina L. Rej. 60 24.09.30 

559/A m. Stawiszyn Kościół śś. Bartłomieja i Jadwigi KS.Z.I-2a/42/48 28.10.48 

74/A Zbiersk Kościół parafialny św. Urszuli KL-III-885/23/61 27.12.61 

163/A Petryki Dwór KL-III-680/96/68 21.08.68 

219/A Długa Wieś Oficyna dworska KL-III-880/17/69 01.02.69 

237/A m. Stawiszyn Dom Rynek 15 KL.-III-880/40/69 03.02.69 

238/A m. Stawiszyn Dom ul. Kaliska 16 KL.-III-880/41/69 04.02.69 

482/A m. Stawiszyn Wiatrak KL-III-5349/53/86 18.06.86 

444/A Piątek Wielki Dwór i park KL-III-5340/55/89 27.06.89 

675/A m. Stawiszyn Układ urbanistyczny i warstwy 
archeologiczne 

 15.06.93 

 
Podlegają one ścisłej ochronie konserwatorskiej, stosownie do wymogów ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Ochroną konserwatorską – na podstawie ww. przepisów - 
objęte są również występujące na terenie gminy Stawiszyn stanowiska archeologiczne. 
 
Wszelka działalność budowlana na tych terenach oraz przy obiektach wymaga zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
 
Lokalizacja i przebieg: 
 Stref ochrony konserwatorskiej, 
 Strefy ekspozycji widokowej, 
 Strefy obserwacji archeologicznej, 
 Obiektów zabytkowych, 
 Cmentarzy czynnych (ZCC) wraz z pasem izolującym, 
 Cmentarzy nieczynnych (ZCn), 
zostały pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
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W Studium uznaje się za celowe: 
 Ochronę terenów przed niekontrolowaną pod względem estetyki architektonicznej, 

zabudową niedostosowaną do środowiska kulturowego terenu, 
 Wyeliminowanie czynników degradujących historyczne układy urbanistyczne i 

ruralistyczne, 
 Ochronę krajobrazu związanego przestrzennie z zabytkowymi zespołami i obiektami, 
 Zabezpieczenie właściwej ekspozycji zabytkowych zespołów i obiektów, 
 Szczególną pielęgnację historycznych obiektów małej architektury, takich jak kapliczki, 

krzyże przydrożne, figury, pomniki, związane z historią i tradycjami miejscowej ludności,  
 Adaptacja i modernizacja elementów zabudowy i krajobrazu do potrzeb współczesnych, 
 Dążenie do usunięcia elementów uznanych za zniekształcające założenia i obiekty 

historyczne, 
 Dążenie do odtworzenia elementów zniszczonych, w oparciu o szczegółowe wytyczne 

określane każdorazowo przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
 Zabezpieczenie i właściwe zagospodarowanie obiektów opuszczonych, w tym przede 

wszystkim będącego w stanie dewastacji – jedynego na terenie gminy - dawnego 
cmentarza wyznania mojżeszowego, 

 Dostosowanie współczesnych funkcji do wartości zabytkowych zespołów i obiektów, 
 Zachowanie i adaptacja dawnych zespołów dworsko-parkowych i folwarcznych 

stanowiących wartości historyczne i krajobrazowe, 
 Lokalizację nowej zabudowy przede wszystkim w granicach historycznych wsi, wg 

propozycji zawartej na rysunku Studium, 
 Zachowanie terenów zabytkowych założeń zieleni, tj. parków podworskich, cmentarzy, w 

całości w jednych rękach, w granicach historycznych (niedopuszczalność ich parcelacji), 
 Rygorystyczne przestrzeganie zakazu lokalizacji jakichkolwiek obiektów na terenach 

zabytkowych założeń zieleni, bez uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, 

 Wprowadzenie obowiązku uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac 
porządkowych i renowacyjnych na terenach zabytkowych założeń zieleni, 

 Wprowadzenie obowiązku uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac 
związanych z wycinką drzew na terenach leśnych bądź też prac związanych z zalesianiem 
tych terenów, z uwagi na odkryte znaleziska archeologiczne, 

 Wprowadzenie obowiązku uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
wszelkich prac budowlanych w granicach stref ochrony konserwatorskich oraz w 
granicach strefy ekspozycji widokowej, wyznaczonych na rysunku Studium, 

 Wykonanie specjalistycznego studium krajobrazowego dla lokalizacji projektowanych na 
terenie gminy siłowni wiatrowych w kontekście panoram zabytkowych zespołów dworsko 
– parkowych w Petrykach i Piątku Wielkim oraz panoramy miasta Stawiszyna, na etapie 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych 
przedsięwzięć. 

 
 
5.2.3. Kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

5.2.3.1 Kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej  
 
Przyjmując za cel generalny rozwoju gminy: zapewnienie mieszkańcom warunków 
umożliwiających wzrost poziomu życia przy jednoczesnym założeniu rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – w niniejszym Studium 
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uznano za celowe wyznaczenie potencjalnych terenów dla lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej we wszystkich miejscowościach gminy.  
 
Przy wyborze terenów dla rozwoju funkcji mieszkaniowych na terenie gminy Stawiszyn, 
kierowano się następującymi przesłankami: 
 Brak przydatności dla potrzeb rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
 Wyłączenie z zabudowy cennych przyrodniczo obszarów dolin rzecznych i cieków 

wodnych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
 Wyłączenie z zabudowy gleb chronionych, 
 Możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 
 Dostępność komunikacyjna i powiązanie układu z siecią dróg ponadpodstawowych, 
 Konieczność scalania rozproszonej zabudowy zagrodowej poprzez uzupełnienia 

plombowe, 
 Ochrona krajobrazu wiejskiego wsi poprzez zachowanie ciągów, charakteru i skali 

zabudowy, 
 Preferowaniu rozwoju zwartych układów osadniczych umożliwiających racjonalne 

wykorzystanie infrastruktury technicznej, 
 Wyłączenie z zabudowy terenów położonych w granicach stref oddziaływania 

elektromagnetycznego, wzdłuż linii napowietrznej wysokiego napięcia. 
 
Przejawia się to w następujących formach: 
 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) - na terenach przeznaczonych pod 

skoncentrowane budownictwo jednorodzinne oraz samodzielnie realizowana na 
wyznaczonych na rysunku Studium obszarach, z dopuszczeniem wprowadzenia 
nieuciążliwych usług podstawowych obsługujących tę zabudowę, przez które rozumie się 
incydentalnie występujące na tego rodzaju terenach takie usługi, które uzupełniają 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a ich uciążliwości nie wykraczają poza teren 
prowadzonej działalności usługowej oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, 

 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa z dopuszczeniem działalności 
gospodarczej (MN/RM) – projektowana i adaptowana realizowana przez 
indywidualnych inwestorów, w wyznaczonych pasach zabudowy, we wszystkich wsiach 
gminy, z dopuszczeniem lokalizacji towarzyszących nieuciążliwych usług i nieuciążliwej 
drobnej wytwórczości (przez nieuciążliwe usługi oraz nieuciążliwą drobną wytwórczość – 
możliwe do zlokalizowania na tym terenie - rozumie się takie przedsięwzięcia, których 
uciążliwości nie wykraczają poza teren prowadzonej działalności usługowej oraz nie są 
one zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), 

 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej 
(MN/U): 
- położona w miejscowości Stawiszyn, w jej historycznej części (wyodrębniona spośród 
pozostałych terenów omawianego rodzaju zabudowy, przede wszystkim z uwagi na jej 
cechy), ze sporadycznie występującymi enklawami mieszkalnictwa wielorodzinnego  
i usługami, głównie w parterach budynków, adaptowana ustaleniami niniejszego Studium, 
- realizowana przez indywidualnych inwestorów, w wyznaczonych obszarach (za 
wyjątkiem wyodrębnionego historycznego centrum Stawiszyna, co omówiono powyżej), 
jako zabudowa nastawiona na połączenie funkcji mieszkaniowej z funkcją usługową czy 
też wytwórczą, przy czym funkcje te nie mogą być nadmiernie uciążliwe dla otoczenia a 
ich uciążliwości nie mogą wykraczać poza teren prowadzonej działalności usługowej czy 
wytwórczej oraz nie jest to działalność zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, 
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 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW) – istniejąca, w zespołach położonych w 
miejscowościach Piątek Wielki, Zbiersk Cukrownia i Petryki, adaptowana ustaleniami 
niniejszego Studium. 

 
Rozmieszczenie: 
 Terenów zabudowy mieszkaniowa jednorodzinna (MN), 
 Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem 

działalności gospodarczej – projektowanej (MN/RM), 
 Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem 

działalności gospodarczej – adaptowanej (MN/RM), 
 Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności 

gospodarczej (MN/U), 
 Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), 
zostało pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 
Dla planowanego w Studium programu mieszkaniowego uznaje się za konieczne: 
 Objęcie ochroną krajobrazu wiejskiego wsi poprzez zachowanie ciągów, charakteru i skali 

zabudowy, 
 Preferowanie na terenach miasta Stawiszyna i wsi Zbiersk oraz Zbiersk Cukrownia, 

rozwoju zwartych układów osadniczych, umożliwiających racjonalne wykorzystanie 
infrastruktury technicznej, 

 Scalanie rozproszonej zabudowy zagrodowej poprzez uzupełnienia plombowe, 
 Rozbudowę układu komunikacyjnego dla potrzeb ustalonego w Studium programu 

budownictwa skoncentrowanego, 
 Rozbudowę podstawowych sieci infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim 

rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków na nowoprojektowanych terenach 
budowlanych, 

 Rozwój usług podstawowych we wszystkich miejscowościach gminy, a przede wszystkim 
na terenach budownictwa skoncentrowanego, 

 Preferowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o następujących parametrach: 
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna winna być realizowana na dużych działkach  
   o powierzchni min 800m2,  
- średni wskaźnik intensywności zabudowy powinien kształtować się na poziomie ca 0,25  
   i jednocześnie nie powinien przekraczać wartości 0,5, 
- zapewnienie minimum dwóch miejsc postojowych dla każdego budynku mieszkalnego  
   jednorodzinnego, 
- zapewnienie jednego miejsca postojowego dla jednego mieszkania w budynku  
   mieszkalnym o więcej niż jednym mieszkaniu, 
- wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych – do 12 metrów, 
- dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych – dwu- lub wielospadowe o nachyleniu  
   połaci dachowych do 45o, 
- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 25%. 

 Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna akceptowana ustaleniami Studium 
posiada następujące parametry, które nie powinny ulegać zwiększaniu: 
- zapewnienie jednego miejsca postojowego dla jednego mieszkania w budynku  
   mieszkalnym wielorodzinnym, 
- średni wskaźnik intensywności zabudowy powinien kształtować się na poziomie ca 0,2  
   i jednocześnie nie powinien przekraczać wartości 0,3 (poza nielicznymi wyjątkami w  
   centrum poszczególnych miejscowości, gdzie może wskaźnik intensywności zabudowy  
   osiągać wartość max 0,5),  
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- wysokość budynków mieszkalnych wielorodzinnych – do 4 kondygnacji nadziemnych, 
- dachy budynków mieszkalnych wielorodzinnych – występujące dachy płaskie, w fazie  
   ich przebudowy (co najczęściej jest spowodowane koniecznością - z uwagi na okres  
   eksploatacyjny) winny być zmieniane sukcesywnie na dachy dwu- lub wielospadowe  
   o nachyleniu połaci dachowych do 30o,   
- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego w zespołach zabudowy  
   mieszkaniowej wielorodzinnej – min. 30%. 
 

Na szczególną uwagę zasługuje istniejąca zabudowa położona w miejscowości Stawiszyn, w 
jej historycznej części, sklasyfikowana w zapisach niniejszego Studium jako zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem działalności gospodarczej (MN/U) – 
wyodrębniająca się jednak spośród tego rodzaju zabudowy na terenie gminy przede 
wszystkim z uwagi na jej cechy. Jest to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
jedno- bądź dwukondygnacyjna, ze sporadycznie występującymi enklawami mieszkalnictwa 
wielorodzinnego i usługami, głównie w parterach budynków. Realizowana najczęściej w 
pierzei ulic, tworząc czytelny, zaplanowany w poprzednich stuleciach układ urbanistyczny.  
 
Zabudowa ta na przestrzeni lat podlegała i podlega nadal kolejnym przebudowom, 
rozbudowom lub uzupełnieniom. Z uwagi na powyższe konieczne jest, aby ustalić dla 
nowopodejmowanych procesów inwestycyjnych reguły, którymi będzie kierował się 
samorząd przy podejmowaniu decyzji planistycznych. 
 
Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności 
gospodarczej (MN/U) położonej w miejscowości Stawiszyn, w jej historycznej części, 
objętej ochroną konserwatorską, na podstawie stosownego wpisu do rejestru zabytków, w 
niniejszym Studium uznaje się za konieczne: 
 indywidualne podejście do każdej nowej propozycji inwestycyjnej, w kontekście 

możliwości jej realizacji na wnioskowanym terenie, 
 dostosowanie gabarytów projektowanej zabudowy do historycznie ukształtowanej formy 

zabudowy występującej w otoczeniu projektowanych obiektów, 
 uwzględnienie w projektach budowlanych, wskazanych przez służby ochrony zabytków, 

detali architektonicznych, wzbogacających architekturę projektowanych budynków, 
 bezwzględne wykluczenie wprowadzania na terenie historycznego centrum dominant 

wysokościowych, niekorzystne wpływających na historyczny krajobraz miasta 
Stawiszyna, 

 możliwość realizacji usług tylko i wyłącznie typowych dla centrów miast, stanowiących 
obsługę funkcji mieszkaniowych typu biura, administracja, drobny handel, drobne usługi 
podstawowe dla ludności, ochrona zdrowia, bankowość, itp., 

 działalność inwestycyjna możliwa jest do realizacji tylko i wyłącznie po uzyskaniu 
stosownej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 Preferowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bądź usługowej o następujących 
parametrach (z zastrzeżeniem jednak uzyskania akceptacji służby ochrony zabytków, tj. 
stosownej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyrażającej zgodę na 
lokalizację projektowanej zabudowy na terenie wpisanym do rejestru zabytków): 
- średni wskaźnik intensywności zabudowy powinien kształtować się na poziomie ca 0,4  
   i jednocześnie nie powinien przekraczać wartości 0,7, 
- zapewnienie minimum dwóch miejsc postojowych dla każdego budynku mieszkalnego  
   jednorodzinnego, 
- zapewnienie jednego miejsca postojowego dla jednego mieszkania w budynku  
   mieszkalnym o więcej niż jednym mieszkaniu, 
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- zapewnienie wystarczającej ilości miejsc postojowych dla potrzeb prowadzonej  
   działalności usługowej na terenie inwestycji, 
- wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych – w nawiązaniu do  
   otaczającej zabudowy – nie więcej jednak niż do 12 metrów,  
- dachy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych – w nawiązaniu do  
   otaczającej zabudowy –  dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych  
   do 45o. 

 

5.2.3.2 Kierunki rozwoju zabudowy produkcyjnej (produkcja, składy i magazyny)  
 
Dla każdej gminy istotne jest aby osiągnęła ona dostateczne wpływy do budżetu, co 
umożliwia wykonanie przez nią zadań, określonych w ustawie o samorządzie gminnym, na 
rzecz całej wspólnoty gminnej. Stąd istotne jest aby w Studium wyznaczyć tereny dla rozwoju 
szeroko rozumianej działalności gospodarczej, co z kolei prowadzi do skupienia na terenie 
gminy potencjału inwestycyjnego, zmniejszenia bezrobocia, a w konsekwencji również 
zwiększenia wpływów do budżetu. 
 
Przy wyborze terenów dla rozwoju funkcji produkcyjnych na terenie gminy Stawiszyn, 
kierowano się następującymi przesłankami: 
 Możliwość wykorzystania miejscowej siły roboczej, 
 Stworzenie nowych miejsc pracy, 
 Zmniejszenie bezrobocia, 
 Poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy, co w konsekwencji doprowadzi do 

zwiększenia dochodów budżetu gminy z tytułu wnoszonych opłat i podatków, 
 Brak przydatności dla potrzeb rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
 Wyłączenie z zabudowy cennych przyrodniczo obszarów dolin rzecznych i cieków 

wodnych, 
 Wyłączenie z zabudowy gleb chronionych, 
 Niekolizyjność z zabudową mieszkaniową oraz wypoczynkową i rekreacyjną, 
 Niekolizyjność z zabudową o walorach kulturowych, 
 Kontynuacja rozpoczętych na dłuższą skalę procesów inwestycyjnych, 
 Pobudzenie na rzecz aktywizacji gospodarczej zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych i poprodukcyjnych (równie ż o funkcji rolniczej), 
 Możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 
 Dostępność komunikacyjna i powiązanie układu z siecią dróg ponadpodstawowych. 
 
Rozmieszczenie: 
 Terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P), 
 Terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług (P/U), 
 Terenów koncentracji rozwoju działalności gospodarczej (PAG), 
zostało pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 
Dla planowanego w Studium programu rozwoju terenów produkcji, składów i magazynów 
uznaje się za konieczne: 
 Lokalizację obiektów przy założeniu pełnego poszanowania walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, 
 Rozbudowę układu komunikacyjnego dla potrzeb prowadzenia w miarę bezkolizyjnego 

transportu ciężkiego, 
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 Rozbudowę podstawowych sieci infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim 
rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków na nowoprojektowanych terenach 
budowlanych, 

 Rygorystyczne przestrzeganie wymogów określonych w ocenach oddziaływaniach na 
środowisko i decyzjach administracyjnych, 

 Możliwość realizacji wyłącznie usług, które nie są zaliczane do grupy usług chronionych 
akustycznie na podstawie przepisów odrębnych (tj. z wykluczeniem szpitali, domów 
opieki społecznej lub budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży), 

 Możliwość realizacji wyłącznie usług, które nie są zaliczane do grupy usług chronionych 
na podstawie przepisów odrębnych, 

 Podjęcie działań na rzecz promocji i reklamy gminy w celu zainteresowania potencjalnych 
inwestorów, 

 Preferowanie zabudowy produkcyjnej (lub usługowej) o następujących parametrach: 
- zabudowa produkcyjna (lub usługowa) winna być realizowana na dużych działkach  
  o powierzchniach zapewniających utrzymanie wszystkich ewentualnych uciążliwości  
  w granicach terenu prowadzonej działalności,  
- średni wskaźnik intensywności zabudowy powinien kształtować się na poziomie ca 0,3  
   i jednocześnie nie powinien przekraczać wartości 0,6, 
- zapewnienie wystarczającej ilości miejsc postojowych dla potrzeb prowadzonej  
   działalności na terenie inwestycji, 
- wysokość budynków – do 16 metrów, z możliwością lokalnych przewyższeń  
   w zależności od potrzeb wynikających z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych 
   i indywidualnych koncepcji architektonicznych, 
- dachy budynków – dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 25o,  
   z dopuszczeniem stosowania indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych o innych  
   kształtach, dostosowanych do otoczenia, 
- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 15%. 

 

5.2.3.3 Kierunki rozwoju zabudowy usługowej  
 
Kierując się argumentacją określoną powyżej wyznaczono w niniejszym Studium obszary dla 
rozwoju funkcji usługowej. 
 
Przy wyborze terenów dla rozwoju funkcji usługowych na terenie gminy Stawiszyn, 
kierowano się następującymi przesłankami: 
 Możliwość wykorzystania miejscowej siły roboczej, 
 Stworzenie nowych miejsc pracy, 
 Zmniejszenie bezrobocia, 
 Poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy, co w konsekwencji doprowadzi do 

zwiększenia dochodów budżetu gminy z tytułu wnoszonych opłat i podatków, 
 Możliwość wykorzystania zapotrzebowania na usługi mieszkańców gmin ościennych, 
 Brak przydatności dla potrzeb rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
 Wyłączenie z zabudowy cennych przyrodniczo obszarów dolin rzecznych i cieków 

wodnych, 
 Wyłączenie z zabudowy gleb chronionych, 
 Niekolizyjność z zabudową wypoczynkową i rekreacyjną, 
 Kontynuacja rozpoczętych na dłuższą skalę procesów inwestycyjnych, 
 Pobudzenie na rzecz aktywizacji gospodarczej zdegradowanych terenów 

poprzemysłowych i poprodukcyjnych (w tym również o funkcji rolniczej), 
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 Możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 
 Dostępność komunikacyjna i powiązanie układu z siecią dróg ponadpodstawowych. 
 
Tak przyjęte zasady pozwoliły określić najbardziej korzystne tereny dla rozwoju usług. Są 
nimi tereny położone przede wszystkim w sąsiedztwie drogi krajowej nr 25, na terenach 
miasta Stawiszyna oraz wsi Wyrów, Zbiersk i Zbiersk Cukrownia. 
 
Rozmieszczenie: 
 Terenów usług i rzemiosła (U), 
 Terenów usług oświaty (UO), 
 Terenów sportu i rekreacji (US), 
zostało pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 
Dla planowanego w Studium programu rozwoju usług uznaje się za konieczne: 
 Lokalizację obiektów i urządzeń, wyznaczanie tras komunikacyjnych, przy założeniu 

pełnego poszanowania walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
 Wykorzystanie dla celów rekreacyjnych i turystycznych (turystyka piesza i rowerowa) 

dogodnie położonych, lasów: zbierskiego i petryckiego oraz znajdujących się w tym 
kompleksie malowniczo położonych zbiorników wodnych, 

 Rozbudowę układu komunikacji pieszo-rowerowej dla potrzeb rozwoju turystyki pieszo-
rowerowej, 

 Wspieranie rozwoju agroturystyki na terenie gminy, jako zaplecza noclegowego dla osób 
zainteresowanych wykorzystaniem w celach rekreacyjnych i turystycznych walorów 
przyrodniczych gminy, 

 Rozbudowę układu komunikacyjnego dla potrzeb prowadzenia w miarę bezkolizyjnego 
transportu, 

 Rozbudowę podstawowych sieci infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim 
rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków na nowoprojektowanych terenach 
budowlanych, 

 Rygorystyczne przestrzeganie rygorów określonych w ocenach oddziaływaniach na 
środowisko i decyzjach administracyjnych, 

 Podjęcie działań na rzecz promocji i reklamy gminy w celu zainteresowania potencjalnych 
inwestorów, 

 Preferowanie zabudowy usługowej o następujących parametrach: 
- zabudowa usługowa winna być realizowana na dużych działkach o powierzchniach  
   zapewniających utrzymanie wszystkich ewentualnych uciążliwości w granicach terenu  
   prowadzonej działalności,  
- średni wskaźnik intensywności zabudowy powinien kształtować się na poziomie ca 0,3  
   i jednocześnie nie powinien przekraczać wartości 0,7, 
- zapewnienie wystarczającej ilości miejsc postojowych dla potrzeb prowadzonej  
   działalności na terenie inwestycji, 
- wysokość budynków – do 12 metrów, z możliwością lokalnych przewyższeń  
   w zależności od potrzeb wynikających z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych 
   i indywidualnych koncepcji architektonicznych, 
- dachy budynków – dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 25o,  
   z dopuszczeniem stosowania indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych o innych  
   kształtach, dostosowanych do otoczenia, 
- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 20%. 
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5.2.3.4 Kierunki rozwoju rolnictwa - rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Tereny gminy Stawiszyn są zróżnicowane, przyjmując kryterium przydatności gleb dla 
potrzeb rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W części południowej i 
środkowej gminy stanowią one zwarte, rozległe kompleksy dobrych gleb. 

Krajobraz rolniczy wzbogacają rozrzucone w różnych częściach gminy zadrzewienia i 
zakrzewienia śródpolne. Są one ważnym elementem ekologicznym i krajobrazowym. 
Wpływają przede wszystkim na układ wiejących wiatrów - co wpływa na zmniejszenie erozji 
wietrznej gleb, przeciwdziałają przesuszaniu gleb – co ogranicza proces stepowienia, jak 
również umożliwiają rozwój licznych gatunków fauny i flory – co powoduje, że są ostoją 
zwierząt, w tym w szczególności ptactwa, jak również stwarzają możliwości ich 
przemieszczania się. 
 
 
Rozmieszczenie: 
 Terenów upraw polowych (R), 
 Terenów upraw polowych o najwyższej jakości dla produkcji rolnej / Terenów gleb 

chronionych (Rpe), 
 Terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych (RU), 
 Terenów sadów i ogrodów (S), 
 Terenów łąk (RŁ), 
 Zmeliorowanych terenów rolnych, 
zostało pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 
W Studium uznaje się za celowe: 
 Ochronę najbardziej przydatnych rolniczo gleb klas II-IV, poprzez ograniczenie ich 

zabudowy, 
 Dążenie do maksymalnego ograniczania realizacji zabudowy na gruntach pochodzenia 

organicznego, 
 Optymalne wykorzystanie możliwości produkcyjnych gleb, 
 Zaspakajanie zmieniających się potrzeb rynku, poprzez stosowanie nowych odmian roślin, 
 Dostosowanie rozwoju produkcji do skali przewidywanego popytu, 
 Podnoszenie produkcyjności gleb poprzez okresowe ich wapnowanie, 
 Rozwój drobnego przetwórstwa, umożliwiającego częściowe przetworzenie nadprodukcji 

płodów rolnych, 
 Rozwój zaplecza technicznego dla potrzeb przechowywania wyprodukowanych płodów 

rolnych, 
 Wykorzystanie szansy jaką stwarza bliskość „Giełdy Kaliskiej”, 
 Rozpowszechnianie idei agroturystyki, szczególnie w sąsiedztwie kompleksów leśnych, 
 Propagowanie idei rolnictwa ekologicznego, 
 Rozwój infrastruktury około rolniczej (usługi, doradztwo rolnicze), 
 Ochronę, uzupełnianie i wzbogacanie pasów zieleni śródpolnej, przede wszystkim wzdłuż 

rowów, cieków i dróg, jako czynnika zapobiegającego erozji wietrznej gleb, 
 Ochronę ekosystemów trawiastych, przede wszystkim w dolinach rzecznych, jako 

integralnej części rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 
Wyznaczone w poszczególnych wsiach gminy Stawiszyn ciągi zabudowy zagrodowej i 
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i drobnej wytwórczości, zdefiniowanych powyżej, 
stwarzają warunki dla lokalizacji wszelkich obiektów infrastruktury rolniczej w 
poszczególnych wsiach gminy, jak również okołorolniczej (hurtownie artykułów rolniczych, 
sprzętu rolniczego, magazyny materiałów sypkich, itp.). 
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5.2.3.5 Kierunki rozwoju infrastruktury społecznej 
Wyposażenie gminy w infrastrukturę społeczną jest zróżnicowane. Obserwuje się 
koncentrację usług społecznych w ośrodku centralnym – Stawiszynie oraz w kompleksie wsi 
Zbiersk – Zbiersk Cukrownia. W pozostałych wsiach wyposażenie to należy uznać za 
niewystarczające. 
 
W Studium uznaje się za konieczne: 
1 Stwarzanie szans dla lokalizacji usług ponadgminnych w miejscowości Stawiszyn, jako 

czynnika determinującego rozwój gminy, 
 Uzupełnienie sieci obiektów handlowych w poszczególnych wsiach gminy, 
 Zwiększenie ilości usług medycznych, 
 Tworzenie warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników, 
 Wspieranie rozwoju usług otoczenia biznesu (filie banków, instytucje ubezpieczeniowe i 

konsultingowe), 
 Rozwój – w miarę potrzeb - sieci punktów filialnych biblioteki gminnej, 
 Podnoszenie bezpieczeństwa publicznego, w tym dzieci i młodzieży, 
 Podnoszenie standardu wyposażenia szkół, 
 Stworzenie centrum sportowego (ogólnodostępne boisko sportowe, korty tenisowe), 
 Utrzymanie i wspieranie sieci Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 Utrzymanie i wspieranie towarzystw upowszechniających kulturę. 
 
5.2.4. Kierunki rozwoju systemu komunikacji 
 
w zakresie drogownictwa 

 
Układ komunikacyjny gminy jest dość dobrze rozbudowany. Istniejące drogi zapewniają 
dogodny transport na terenie gminy. W związku z rozwojem zabudowy w rejonie miasta 
Stawiszyna pożądana jest realizacja północno-zachodniej obwodnicy miasta. 
 
Przebieg: 
 Drogi krajowej (KDK), 
 Dróg powiatowych (KDP), 
 Dróg gminnych (KDG), 
 Ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, 
 Projektowanej zachodniej obwodnicy miasta Stawiszyna, 
został pokazany na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
 
W Studium uznaje się za celowe: 
 Dla drogi krajowej nr 25 zachowanie parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego, 

zgodnie z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Wielkopolskiego, z uwzględnieniem wymagań techniczno-obronnych w zakresie jej 
przygotowania na potrzeby obronne państwa, 

 Rozwój sieci dróg gminnych, lokalnych i dojazdowych warunkujących powodzenie 
realizacji przyjętego w Studium programu zabudowy, 

 Podjęcie działań na rzecz budowy wszystkich odcinków dróg powiatowych, 
nieposiadających nawierzchni utwardzonej, 

 Sukcesywną modernizację bądź wymianę nawierzchni dróg gminnych, 
 Sukcesywną budowę dróg gminnych, nieposiadających nawierzchni utwardzonej, 
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 Zachowanie właściwej odległości nowopowstającej zabudowy od istniejących i 
projektowanych dróg, 

 Podjęcie działań na rzecz budowy północno-zachodniej obwodnicy miasta Stawiszyna, 
 Podjęcie działań na rzecz budowy ścieżek rowerowych. 
 
w zakresie kolei 
 
Przez teren gmina przebiega, w układzie południkowym, jedna linia kolejowa. Jest to kolej 
wąskotorowa relacji Opatówek – Turek. 
 
W Studium uznaje się za celowe: 
 Utrzymanie połączenia kolejowego towarowego i turystycznego z gminami ościennymi, 
 Podjęcie działań na rzecz większego wykorzystania możliwości transportowych kolei 

wąskotorowej w zakresie ruchu turystycznego. 
 
5.2.5. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 
 
Gmina Stawiszyn jest dość dobrze wyposażona w sieci infrastruktury technicznej. Niedobory 
to głównie sieci kanalizacyjne i sieć gazowa. 
 
W Studium uznaje się za konieczne: 
 
w zakresie zaopatrzenia w wodę 

 

 Rozbudowę dla przyjętego w Studium programu terenów budowlanych sieci 
wodociągowych, 

 Modernizację istniejących sieci i stacji wodociągowych, 
 Przestrzeganie rygorów obowiązujących w strefach ochronnych komunalnych ujęć wód, 
 Prowadzenie stałej kontroli jakości wody pitnej, 
 Spełnienie norm jakościowych i ilościowych wody, jako podstawowego warunku 

bytowania człowieka, 
 Propagowanie zasady zmniejszania zużycia ilości wody. 
 
w zakresie odprowadzania ścieków 

 

 Spełnienie obowiązku unieszkodliwiania wód zużytych (ścieków) warunkującego 
utrzymanie właściwego stanu środowiska przyrodniczego, 

 Budowę nowych oczyszczalni ścieków (w zależności od potrzeb) oraz systemu sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenach jej nieposiadających, 

 Rozbudowę, dla przyjętego w Studium programu terenów budowlanych, sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, 

 Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do gminnej kanalizacji deszczowej po 
ich podczyszczeniu, 

 Odprowadzanie ścieków bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej, 
 Odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych, po ich podczyszczeniu do 

wymaganych prawem parametrów, do gminnej kanalizacji sanitarnej, 
 Wywóz ścieków magazynowanych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 

(szambach) przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków do czasu 
zrealizowania kanalizacji sanitarnej.  
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w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

 

 Spełnienie obowiązku unieszkodliwiania odpadów warunkującego utrzymanie 
właściwego stanu środowiska przyrodniczego, 

 Rekultywacja istniejącego na terenie gminy składowiska odpadów, 
 Właściwe zorganizowanie odbioru i wywozu odpadów z terenu gminy, w tym odpadów 

niebezpiecznych zgodnie z przepisami odrębnymi,  
 Sposób magazynowania odpadów powinien zabezpieczać środowisko gruntowo-wodne 

przed zanieczyszczeniem, 
 Kontynuowanie działań na rzecz jak największej segregacji odpadów, 
 Organizowanie skupu surowców wtórnych, 
 Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki 

Odpadami i przepisami odrębnymi a sposób magazynowania odpadów powinien 
zabezpieczać środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. 

 
w zakresie zaopatrzenia w energię 

 

 Ograniczanie zainwestowania (w tym zwłaszcza obiektami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi) w strefie negatywnego oddziaływania elektromagnetycznego istniejącej sieci 
energetycznej wysokiego i średniego napięcia – wzdłuż wyznaczonych pasów 
technologicznych, 

 Rozbudowę, dla przyjętego w Studium programu terenów budowlanych oraz dla 
projektowanych siłowni wiatrowych, nowych sieci energetycznych oraz budowę nowych 
stacji transformatorowych, w tym również Głównego Punktu Zasilania, 

 Modernizację istniejących sieci energetycznych i stacji transformatorowych, 
 Większe wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb grzewczych, 
 Wspieranie ekologicznych źródeł energii poprzez wyznaczenie potencjalnych terenów 

(wraz ze strefami oddziaływania) dla realizacji programu budowy siłowni wiatrowych na 
terenie gminy, w obszarach oznaczonych na rysunku Studium, z zastrzeżeniem, iż 
wyznaczenie konkretnych lokalizacji oraz stref oddziaływania winno nastąpić na etapie 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kiedy to 
przeprowadzona zostanie stosowna procedura planistyczna jak i dokonane zostaną 
wymagane prawem uzgodnienia właściwych organów administracji publicznej, 

 w przypadku realizacji obiektów budowlanych (w tym siłowni wiatrowych i obiektów 
elektroenergetycznych) o wysokości 50m i wyższych n.p.t. należy każdorazowo zgłaszać 
zamiar realizacji tej inwestycji do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, 
przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

 
w zakresie zaopatrzenia w gaz 

 

 Realizacja programu doprowadzenia gazu na terytorium gminy, 
 Przy realizacji sieci gazowych należy zachować strefy kontrolowane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 
w zakresie łączności 

 

 Rozbudowę dla przyjętego w Studium programu terenów budowlanych, sieci 
telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe 
technologie.  
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 Rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy 
zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci 
wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

 Rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i 
bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i 
teleinformatyczne w gminie i regionie. 

 Pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych oraz rozwój sieci teleinformatycznych. 
 Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie 
ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych - budowę 
systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu - np. za pomocą sieci Hotspotów. 

 Sukcesywna modernizacja istniejących central i dostosowanie ich do nowych potrzeb, 
 Modernizację istniejących linii kablowych, w celu dostosowanie ich do nowych potrzeb, 
 Zwiększenie ilości stacji bazowych telefonii komórkowych w celu dostarczenia sygnału 

do wszystkich rejonów gminy, 
 Realizację inwestycji z zakresu łączności bezprzewodowej, z uwzględnieniem ochrony 

ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 
 W przypadku realizacji obiektów budowlanych (w tym wież telefonii komórkowej) o 

wysokości 50m i wyższych n.p.t. należy każdorazowo zgłaszać zamiar realizacji tej 
inwestycji do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem 
pozwolenia na budowę. 

 
 
Lokalizacja i przebieg: 
 Terenu oczyszczalni ścieków (K), 
 Terenu składowania odpadów komunalnych - rekultywowanego (O), 
 Przepompowni ścieków, 
 Kolektora sanitarnego, 
 Komunalnych ujęć wody, 
 Linii energetycznej wysokiego napięcia wraz z pasem technologicznym, 
 Linii energetycznych średniego napięcia wraz z pasem technologicznym, 
 Gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 100 wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego uchwalonego uchwałą Nr XLII/621/2001 z dnia 26 XI 
2001r., 

 stacji redukcyjnej – projektowanej, 
zostały pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
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5.2.6. Wykaz terenów niezbędnych do objęcia miejscowymi planami 
           zagospodarowania przestrzennego  
 
W niniejszym Studium wyznacza się obszary, które obowiązkowo powinny być objęte 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Są to następujące tereny: 
♦ Teren zespołu zabudowy mieszkaniowej w mieście Stawiszynie  

w rejonie ul. Starościńskiej (północno-zachodnia część miasta), 
♦ Teren zabudowy mieszkaniowej w mieście Stawiszynie w rejonie ul. Wiśniowej, 
♦ Teren koncentracji rozwoju działalności gospodarczej w rejonie drogi krajowej nr 25. 
♦ Teren koncentracji rozwoju działalności gospodarczej w miejscowości Kiączyn Stary. 
♦ Teren projektowanej obwodnicy północno-zachodniej miasta Stawiszyna. 
♦ Tereny dla lokalizacji siłowni wiatrowych – z uwzględnieniem stref oddziaływania, 

wyznaczonych w oparciu o ekspertyzy akustyczne.  
 
Granice terenów, dla których wyznaczono obowiązek opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej, zostały 
oznaczone na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Studium 
wyznacza również obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla projektowanej obwodnicy północno-zachodniej miasta Stawiszyna. Jest 
obiekt liniowy stąd trasowanie tej drogi pokazano – w sposób liniowy – na przywołanym 
powyżej rysunku Studium. W przypadku projektowanych siłowni wiatrowych wyznaczono 
obszary potencjalnego rozmieszczenia tych obiektów, nazywając je na wspomnianym 
rysunku Studium, terenami projektowanych siłowni wiatrowych wymagającymi 

opracowania m.p.z.p. 
 
5.2.7. Informacje końcowe  
 
Nie wszystkie zagadnienia, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały zidentyfikowane i tym samym 
zaistniały na terenie objętym niniejszym opracowaniem. Stąd też w niniejszym Studium nie 
wyznacza się: 
♦ obszarów oraz zasad ochrony uzdrowisk; 
♦ obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  

2000 m2; 
♦ obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych; 
♦ obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 
♦ obszarów 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; 

♦ granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 
♦ obszarów problemowych. 
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6. DZIAŁ SZÓSTY – UZASADNIENIE I SYNTEZA 

 
Z uwagi na fakt, iż niniejsze opracowanie jest zmianą dotychczas obowiązującego na terenie 
miasta i gminy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Stawiszyn” (przyjętego przez Radę Gminy i Miasta Stawiszyn uchwałą nr XV/85/99 
z dnia 30.12.1999r.), tak więc zakres prac nad niniejszym dokumentem objął przede 
wszystkim analizę zapisów obowiązującego Studium pod kątem dostosowania ich do 
obowiązujących przepisów prawa, jak i pod kątem nowych zadań jakie stoją przed 
samorządem gminnym, czy też wniosków, jakie zebrano w sprawie gospodarki przestrzennej 
na terenie gminy. 
 
Dokonana w toku opracowania tego dokumentu analiza koniecznych zmian doprowadziła do 
podjęcia decyzji o zmianie zapisów całego dokumentu i przedstawieniu ich zarówno w 
nowym tekście (z wykorzystaniem części informacji zawartych w tekście Studium z 1999r.), 
jak i na nowych rysunkach. Dodatkowym uzasadnieniem dla tej decyzji jest fakt opracowania 
niniejszego dokumentu pod rządami nowej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, która to ustawa w nieco odmienny sposób reguluje sposób 
sporządzenia Studium, aniżeli było to pod rządami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o 
zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie której była opracowana pierwsza edycja 
Studium.  
 
Tym samym wprowadzone zmiany dotyczą zarówno oznaczeń, nazewnictwa, nowej szaty 
graficznej, jak i kwestii merytorycznych, wynikających z aktualnych potrzeb i obowiązków 
jakie stoją przed samorządem gminnym.  
 
Generalnie ustalenia Studium obejmują uwarunkowania cele oraz kierunki rozwoju gminy i 
miasta Stawiszyn, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju całej jednostki 
administracyjnej. Mają one za zadanie zapewnić właściwy rozwój miasta i gminy na 
przestrzeni najbliższych lat. 
 
W niniejszym Studium, wobec braku istotnych konfliktów przestrzennych, generalnie (poza 
nielicznymi i niewielkimi korektami) akceptuje się dotychczasowy stan zagospodarowania 
występujący na terenie miasta i gminy Stawiszyn, z dominującymi dwoma uzupełniającymi 
się ośrodkami (Stawiszyn i Zbiersk Cukrownia) o silnym oddziaływaniu na pozostałe 
miejscowości gminy. Akceptuje się również dotychczasową politykę przestrzenną ustaloną w 
dotychczas obowiązującym Studium, zachowując tym samym ciągłość planistyczną na terenie 
miasta i gminy Stawiszyn, z zastrzeżeniem, iż dodatkowo wyznaczono kilka stref rozwoju 
zabudowy, jako poszerzenie i rozbudowę wyznaczonych terenów rozwojowych gminy. Są to 
przede wszystkim terenu dla rozwoju mieszkalnictwa, jak i tereny dla rozwoju działalności 
gospodarczej wzdłuż drogi krajowej nr 25, w rejonie Stawiszyna, w miejscowości Wyrów i 
Kiączyn Stary. Droga ta, jak zauważono w toku prac na Studium, jest ważnym czynnikiem 
rozwoju gminy zapewniającym dogodne powiązania z innymi regionami kraju, stąd trasa ta 
może przyczynić się do rozwoju funkcji produkcyjnych i usługowych, wyznaczonych w 
niniejszym dokumencie. Funkcje te powinny być również utrzymane – co ustalono w 
niniejszym Studium – w miejscowości Zbiersk Cukrownia, w ramach znajdujących się tam 
terenów poprodukcyjnych dawnej cukrowni. Jednocześnie miasto Stawiszyn, ze swą 
wielowiekową historią, predysponowane jest do dalszego rozwoju zabudowy mieszkaniowej, 
stąd w tej miejscowości wyznaczono dwa duże tereny dla rozwoju tej funkcji. 
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Istotną zmianą jest wyznaczenie potencjalnych terenów (wraz ze strefami oddziaływania) dla 
realizacji programu budowy siłowni wiatrowych na terenie gminy. Gmina tym samym 
wpisuje się w proekologiczną politykę państwa, w ramach której wspiera się możliwości 
pozyskiwania ekologicznych źródeł energii. Z uwagi na fakt, iż teren gminy nie jest objęty 
szczególnymi formami ochrony przyrody, jak np. obszar chronionego krajobrazu oraz z uwagi 
na fakt, iż na terenie gminy występują rozległe obszary upraw polowych predysponowane do 
zachowania (stosunkowo dobra jakość gleb), uzasadnione było umożliwienie powstania 
siłowni wiatrowych na tych terenach. 
 
Uznano, iż konieczne jest – dla prawidłowego rozwoju nowoprojektowanej zabudowy – 
opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczono 
zatem sześć tematów, dla których opracowanie planów jest obowiązkowe.  
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CZĘŚĆ DRUGA – Zmiana Studium 2020 
 

1. DZIAŁ PIERWSZY – Wstęp do zmiany Studium 
 

Podstawowa wersja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 
miasta Stawiszyn” uchwalona została uchwałą Nr XV/85/99). Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z 

dnia 30.12.1990r. Studium to sporządzono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z uwagi na stale zmieniające się potrzeby rozwojowe gminy, obowiązujące od 1999 roku Studium 

zostało zmienione. Stosowna uchwała w tym zakresie została podjęta przez Radę Miejską w 
Stawiszynie w dniu 06.06.2008r. (uchwała nr XVI/90/2008) w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
i miasta Stawiszyn”. Pierwsza zmiana Studium została uchwalona uchwałą Nr XXXX/126/21010 

Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 30 września 2010 roku.  
Podstawą podjęcia przez Burmistrza Stawiszyna prac nad sporządzeniem obecnej zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” jest 

uchwała Nr XLV/244/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”. 
Zgodnie z ww. uchwałą zakres opracowania niniejszej zmiany Studium obejmuje dwa obszary 

położone w miejscowości Petryki (obręb geodezyjny – Petryki), jeden obszar położony w 
miejscowości Długa Wieś Druga (obręb geodezyjny – Długa Wieś Druga), jeden obszar położony w 
miejscowości Zbiersk Cukrownia (obręb Zbiersk Cukrownia) oraz jeden obszar położony w 
miejscowości Wyrów (obręb geodezyjny – Wyrów), które zostały określone w załącznikach 

graficznych do powyższej uchwały z dnia 18 kwietnia 2018r. 
Niniejsza zmiana Studium uwzględnia wszystkie elementy życia gminy Stawiszyn zachodzące na 
terenie objętym granicami niniejszego opracowania. Zakres merytoryczny niniejszej zmiany 
Studium został określony szczegółowo w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U., nr 118, poz.1233). Zakres ten dostosowany został do ograniczonej 
skali przewidywanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z przyjęcia 
niniejszego dokumentu. 

W związku z określeniem na załącznikach graficznych do cytowanej powyżej uchwały Rady 
Miejskiej w Stawiszynie, konkretnych terenów objętych niniejszą zmianą Studium, na których 
planuje się umożliwić lokalizację inwestycji z zakresu zabudowy usługowej, zabudowy 
produkcyjnej i zabudowy zagrodowej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 
niezbędnym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną, przy tworzeniu niniejszego 
dokumentu – z racji określonego zakresu terytorialnego – ustalono jedynie uwarunkowania i 

kierunki odnoszące się do ściśle określonych przez Radę Miejską w Stawiszynie terytoriów z 
elementami rozszerzenia o ogólne zagadnienia dotyczące całej jednostki administracyjnej. Z 
przyczyn formalnych niniejsze opracowanie nie obejmuje ustaleń dla pozostałych terenów gminy i 
miasta Stawiszyn. 

Procedura opracowania i uchwalenia zmiany Studium przebiegała zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293). Zgodnie z 

art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
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z 2020r., poz. 293) projekt zmiany Studium został zaopiniowany przez Miejsko-Gminną Komisję 
Urbanistyczno-Architektoniczną w Stawiszynie. Następnie  został przedłożony do zaopiniowania i 

uzgodnienia z odpowiednimi organami administracji samorządowej i rządowej oraz ościennymi 

gminami. Projekt zmiany Studium został również wyłożony do publicznego wglądu oraz 

przeprowadzono dyskusję publiczną nad przedstawionym rozwiązaniami projektu zmiany Studium. 

Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z ww. ustawą Rada Miejska w Stawiszynie podjęła uchwałę 
o zatwierdzeniu przedłożonej zmiany Studium. 
 

Elementami składowymi zmiany Studium są: 
1) tekst zmiany Studium – ujednolicony, 

2) rysunki Studium - ujednolicone. 

Uznano, że materiały powyższe winny być tak przedstawione, aby przede wszystkim pozwoliły w 
najlepszy sposób pokazać istniejące zainwestowanie, uwarunkowania wpływające na rozwój 
określonych terytoriów gminy oraz kierunki dalekosiężnej polityki na tym terenie. 
W tym celu tekst zmiany Studium podzielony został na cztery podstawowe działy. Pierwszy z nich 

to wstęp nad Studium. Przedstawiono w nim materiał o charakterze informacyjnym, służący 
przyszłym korzystającym z tego dokumentu poznać założenia i przesłanki wpływające na tok prac 
oraz zadania, które zostały postawione autorom tego dokumentu. 
Drugi dział to Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego objętego zmianą Studium. 

Przedstawiono w nim w układzie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wszystkie zebrane w toku prac inwentaryzacyjnych, jak również w toku 
dokonywania ocen stanu istniejącego, czynniki wpływające na rozwój wyznaczonych obszarów 
gminy, potwierdzone opisem stanu istniejącego.  
Trzeci dział to Kierunki zagospodarowania przestrzennego objęte zmianą Studium. W tym 

dziale, uwzględniając te informacje, które zostały zebrane we wcześniejszych fazach prac nad 
zmianą Studium, sformułowano przyszłe kierunki polityki przestrzennej gminy w odniesieniu do 
terytorium objętego niniejszym opracowaniem. 

Czwarty dział to Uzasadnienie i synteza ustaleń zmiany Studium. Między innymi przedstawiono 

w nim uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz sformułowano wnioski wypływające z prac nad 
zmianą Studium oraz przedstawiono zasady realizacji polityki przestrzennej gminy. Stosownie do 

wymogów § 4. ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w 

sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), w końcowej części Studium przedstawiono w sposób 
skrócony syntezę zapisów Studium. 

Załącznikami graficznymi do uchwały rady gminy będą ujednolicone rysunki Studium, 

przedstawiające: 
1) Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta w skali 1:20000, 

2) Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta w sakli 1:20000, 

3) Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiszyna w sakli 1:2000 (rysunek nie 

zawiera granic terenów objętych zmianą Studium, nie mniej podlega ujednoliceniu w 
ramach opracowywanej zmiany Studium), 

dla całej jednostki administracyjnej w jej granicach administracyjnych. 
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2. DZIAŁ DRUGI – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym 
zmianą Studium 
 

2.1 Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania 

i uzbrojenia terenu 
 

Gmina i Miasto Stawiszyn położone są w południowo-wschodniej części Województwa 
Wielkopolskiego. Zaledwie około 30 kilometrów dzieli ją od granic Województwa Łódzkiego 
(gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim). Od stolicy województwa – Poznania – dzieli ją 
dystans ok. 110 km. Jest to dość odległe i w związku z tym mało korzystne położenie.  
Gmina i Miasto Stawiszyn położone są również w granicach Powiatu Kaliskiego. 
Gmina i Miasto Stawiszyn położone są w północnej części powiatu kaliskiego. Pod względem 
administracyjnym tworzy gminę miejsko-wiejską Powiatu Kaliskiego. Miasto Stawiszyn położone 
jest w środku gminy - centralnie w stosunku do pozostałych miejscowości gminy Stawiszyn i granic 
gminy. Powierzchnia gminy i miasta wynosi 78,3 km2. Jest to zatem niewielka gmina. Gmina 

Stawiszyn graniczy z pięcioma jednostkami samorządu gminnego. Od strony zachodniej graniczy z 
gminą Blizanów, od południa i południowego-wschodu z gminą Żelazków, od wschodu natomiast z 
gminą Mycielin (gminy te należą do ziemskiego powiatu kaliskiego). Od północy gmina Stawiszyn 

graniczy z gminą Grodziec i Rychwał (gminy te położone są w powiecie konińskim). 
W skład gminy i miasta Stawiszyn wchodzi miasto Stawiszyn i następujące sołectwa: Długa Wieś 
Pierwsza, Długa Wieś Druga, Długa Wieś Trzecia, Nowy Kiączyn, Petryki, Piątek Mały, Piątek 
Mały-Kolonia, Piątek Wielki, Pólko-Ostrówek, Werginki, Wyrów, Zbiersk, Zbiersk-Cukrownia, 

Zbiersk Kolonia oraz miejscowości Łyczyn, Miedza, Stary Kiączyn, Złotniki Małe-Kolonia (nie 

będące sołectwami). 
Ludność gminy i miasta według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Bank Danych 
Lokalnych bdl.stat.gov.pl) wynosiła na dzień 31.XII.2017r. 7229 osób, w tym kobiet 3760. Na 100 
mężczyzn przypadało 108 kobiet.  

 

W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne zajmują ponad 49,8 km2 (31.12.2016r). Powierzchnia 

gruntów leśnych wynosi 2214 ha, w tym lasów publicznych 1903 ha. Lesistość gminy wynosi 28, 

2% i jest wyższa od lesistości powiatu kaliskiego, która wynosi 20/3 %. Jest również nieco wyższa 
od średniej lesistości dla województwa wielkopolskiego wynoszącej 25,7%. 

 

To na terenie gminy Stawiszyn w miejscowości Zbiersk Cukrownia funkcjonuje ważny zakład 
produkcyjny PPHU Wiesław Wawrzyniak, AWW Wawrzyniak Sp. J.. Obserwuje się jego 
dynamiczny rozwój, w sposób zachowujący formę zabytkowych brył architektonicznych byłego 
zakładu Cukrownia „Zbiersk”. Ponadto na terenie gminy działa wiele, w większości prywatnych, 

podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. Również 
zauważalny jest rozwój sektora rolniczego, w szczególności w zakresie upraw warzyw, głównie 
pomidorów z zastosowaniem nowoczesnych technologii upraw pod osłonami, w 
wielkogabarytowych szklarniach. 

 

Gmina i miasto Stawiszyn mają bardzo dobre powiązanie komunikacyjne z pozostałymi regionami 
Polski. Główną osią komunikacji drogowej służącej realizacji celów ponad gminnych jest 
przebiegająca przez teren gminy w układzie południkowym droga krajowa nr 25 relacji Bydgoszcz-

Oleśnica. Wprowadza ona gminę w układ dróg o znaczeniu krajowym. Jest to szlak, który ciągnąc 
się przez teren gminy z południa na północ, stanowi połączenie gminy, poprzez Konin ze stolicą 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Długa_Wieś_Druga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Długa_Wieś_Trzecia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Kiączyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Petryki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piątek_Mały
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piątek_Mały-Kolonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piątek_Mały-Kolonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piątek_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pólko_(gmina_Stawiszyn)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrówek_(powiat_kaliski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Werginki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrów_(województwo_wielkopolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiersk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiersk-Cukrownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miedza_(województwo_wielkopolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Kiączyn
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Wielkopolski – Poznaniem i stolicą kraju – Warszawą jak również północnymi dzielnicami kraju, 
poprzez Kalisz – z Wrocławiem, Katowicami czy Łodzią. 
Przebiegająca przez teren gminy Stawiszyn droga krajowa nr 25 ma duże znaczenie dla regionu 

kaliskiego z uwagi na to, że ten korytarz komunikacyjny stanowi najkrótsze połączenie miasta 
Kalisza z autostradą A-2 Warszawa-Poznań-Berlin.  

Ponadto przez teren gminy przebiegają drogi powiatowe i gminne. Układ tych dróg zapewnia 
właściwe połączenia komunikacyjne w układzie powiatu, regionu i kraju. 

 

Przedmiotem opracowania zmiany Studium są poniższe tereny: 
 Teren I - położony jest we wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki, od północy 

sąsiaduje z lasem i osiedlem mieszkaniowym, od południa z terenem przedszkola i 

zabudową po PGR. Od wschodu znajduje się pole uprawne i pojedyncza zabudowa 
mieszkaniowa. O południowego wschodu sąsiaduje z lasem. Na części terenu znajdują się 
altany ogrodowe i zieleń. 

 Teren II – położony w południowo-wschodniej części gminy w miejscowości Petryki. Jest 
to pole uprawne. Od strony południowej znajduje się zagroda z zabudowaniami 
gospodarczymi. 

 Teren III - położony jest na południe od miasta Stawiszyna, w południowej części gminy, 
we wsi Długa Wieś Druga, w pobliżu drogi krajowej nr 25. Od strony zachodniej przylega 
do drogi gminnej. Od strony wschodniej sąsiaduje z terenem, na którym znajduje się market 
DINO. 

 Teren IV - położony jest w północnej części gminy, we wsi Zbiersk Cukrownia, po 
zachodniej stronie drogi krajowej nr 25. Teren stanowi pole uprawne. 

 Teren V -  położony jest w południowej części gminy, we wsi Wyrów. Teren jest częściowo 
zainwestowany zabudową usługową. 

 

W związku z podjęciem uchwała Nr XLV/244/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 
kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” omawiane ww. tereny 
mogą być wykorzystane na następujące cele: 
 

 Teren I - położony we wsi Petryki (we wschodniej części gminy) – umożliwienie realizacji 
usług lokalnych z zakresu rekreacji, kultury, sportu i kultury fizycznej, edukacji oraz i 

inwestycji infrastrukturalnych służących realizacji zadań własnych gminy,    
 Teren II - położony we wsi Petryki (w południowo-wschodniej części gminy) – 

umożliwienie realizacji szklarni wielkogabarytowych w ramach zabudowy zagrodowej, 
 Teren III - położony w miejscowości Długa Wieś Druga (na południe od miasta 

Stawiszyna) – umożliwienie realizacji usług lokalnych z zakresu rekreacji, kultury, sportu i 

kultury fizycznej, edukacji oraz i inwestycji infrastrukturalnych służących realizacji zadań 
własnych gminy,    

 Teren IV -  położony w miejscowości Zbiersk Cukrownia (w północnej części gminy) – 

umożliwienie realizacji usług, 
 Teren V -  położony w miejscowości Wyrów (w południowej części gminy) – umożliwienie 

realizacji zabudowy usługowej i produkcyjnej. 
 

Sporządzona zmiana Studium stanowić będzie zmianę polegającą na uzupełnieniu Studium o 

pojedyncze ustalenia dotyczące wyłącznie przedmiotowych terenów oznaczonych na załącznikach 
graficznych, stanowiących części składowe Studium. 
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2.2 Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony 
 

Tereny objęte zmianą Studium nie są zainwestowane, poza częścią terenu położonego w 
miejscowości Wyrów. Położone są wśród bądź w pobliżu istniejącej zabudowy, poza terenem II, 
który zlokalizowany jest na obrzeżach istniejącej zabudowy zagrodowej.  
Z uwagi na położenie i przestrzeń, której dotyczą te zmiany nie stwierdza się ograniczeń dla 
lokalizacji tego typu obiektów wynikających z potrzeby zachowania ładu przestrzennego. Granice 
niniejszej zmiany Studium zostały ustalone w taki sposób, że w pełni pozwalają one na swobodne 
rozlokowanie omawianych obiektów na wyznaczonym w niniejszym dokumencie terytorium, bez 

negatywnego wpływu przedmiotowych inwestycji na ład przestrzenny gminy Stawiszyn. W 
większości tereny użytkowane są rolniczo (poza terenem I i terenem IV). 
 

2.3 Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 
 

Obszar opracowania osadzony jest w pewnej przestrzeni, z którą znajduje się w bardziej lub mniej 

ścisłych relacjach. Konieczne jest zatem przywołanie w niniejszym dokumencie również bardziej 
ogólnych danych o terytorium całej gminy, obrazujących kontekst przestrzenny, w ramach którego 
będą zachodzić nowe procesy inwestycyjne. 
Gmina Stawiszyn położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w 
północnej części powiatu kaliskiego. 
Według podziału fizyczno-geograficznego Polski obszar gminy Stawiszyn położony jest w obrębie 
prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niż Środkowopolski 318, makroregionie Nizina 
Południowowielkopolska 318.1-2, mezoregionie Wysoczyzna Kaliska 318.12 (południowa część 
gminy) i w mezoregionie Równina Rychwalska 318.16 (północna część gminy) - (Kondracki 1998). 

Wg podziału B. Krygowskiego na jednostki fizyczno-geograficzne gmina znajduje się w dwóch 
zróżnicowanych środowiskowo jednostkach. Część południowo-wschodnia i południowa leży w 
południowo-wschodnim pasie wysoczyznowym w regionie Wysoczyzna Kaliska (V) i jego 

subregionie Równina Kaliska (V2), natomiast część północna i północno-zachodnia należy do 
regionu Pradolina Warszawsko-Berlińska (B) i jego subregionu Kotlina Pyzdrska (B5).  
 

Powiązania przyrodnicze analizowanych terenów odnoszą się głównie do liniowych i 
powierzchniowych  struktur przyrodniczych i charakteryzują się: 

 położeniem na Wysoczyźnie Kaliskiej, 
 położeniem w zlewni rzeki Bawół, 
 położeniem terenów objętych zmianą Studium poza korytarzami ekologicznymi  

           ECONET – PL, 

 położeniem terenów objętych zmianą Studium poza formami ochrony przyrody 

           wyznaczonymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody,  

 położeniem poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wysokiej i najwyższej  
           ochrony w piętrze czwartorzędowym. 
 

2.3.1 Morfologia 

 

Tereny zmiany Studium położone są w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej, na południe od 
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maksymalnego zasięgu zlodowacenia bałtyckiego. Jest to wysoczyzna morenowa wzniesiona na 
wysokość 115 – 130 m n.p.m., o spadkach poniżej 2%, lokalnie 2 – 5%. Posiada ona cechy silnego 

przeobrażenia spowodowanego akumulacją fluwioglacjalną i procesami peryglacjalnymi. W  
wyniku tych procesów powierzchnia wysoczyzny została wyrównana, a zbocza są długie i bardzo 
łagodne, przecięte lokalnie słabo zarysowującymi się dolinkami okresowego odpływu wód 
powierzchniowych. Północną część gminy zajmuje Kotlina Rychwalska (wg B. Krygowskiego jest 
to terasa środkowa wydmowa).  Wysoczyznę morenową i terasę środkową wydmową rozcina z 
południowego wschodu na północny zachód dolina rzeki Bawół. 
 

Teren I - położony jest we wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki, w strefie 

wysoczyzny morenowej płaskiej. Wysokości bezwzględne kształtują się na poziomie 125 – 127 m 

n.p.m. Od strony północnej graniczy z lasem porastającym wydmę. Rzeźba terenu nie stwarza 

utrudnień w zagospodarowaniu przestrzennym. Teren nie jest narażony na osuwanie się mas 
ziemnych. 

 

Teren II – położony w południowo-wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki. Teren jest 

płaski lekko podnoszący się ku południowemu zachodowi, położony głównie na terasie wydmowej 
Bawołu. Wysokości bezwzględne kształtują się na poziomie 118 – 120 m n.p.m.  Rzeźba terenu nie 
stwarza utrudnień w zagospodarowaniu przestrzennym.  Teren nie jest narażony na osuwanie się 
mas ziemnych. 

 

Teren III - położony jest na południe od miasta Stawiszyna, w Długiej Wsi Drugiej, w 
południowej części gminy, w pobliżu drogi krajowej nr 25. Położony jest w strefie wysoczyzny 
morenowej płaskiej. Wysokości bezwzględne kształtują się na poziomie 120 – 122 m n.p.m.  

Rzeźba terenu nie stwarza utrudnień w zagospodarowaniu przestrzennym. Teren nie jest narażony 
na osuwanie się mas ziemnych. 

 

Teren IV - położony jest w północnej części gminy, we wsi Zbiersk Cukrownia, po zachodniej 

stronie drogi krajowej nr 25. Położony jest w strefie wysoczyzny morenowej płaskiej. Wysokości 
bezwzględne kształtują się na poziomie 115 – 118 m n.p.m. 

Rzeźba terenu nie stwarza utrudnień w zagospodarowaniu przestrzennym. Teren nie jest narażony 
na osuwanie się mas ziemnych. 

 

Teren V -  położony jest w południowej części gminy, we wsi Wyrów. Teren jest położony na 
terasie wydmowej. Wysokości bezwzględne kształtują się na poziomie 115 – 118 m n.p.m. 

Rzeźba terenu nie stwarza utrudnień w zagospodarowaniu przestrzennym. Teren nie jest narażony 
na osuwanie się mas ziemnych. 
 

2.3.2. Geologia 
 

Na utworach mezozoicznych występują utwory trzeciorzędowe. Są to iły i piaski pliocenu oraz 
nieciągła pokrywa iłów pstrych pliocenu. W rejonie Stawiszyna trzeciorzęd nie występuje, a utwory 
czwartorzędowe leżą bezpośrednio na marglach i wapieniach kredy górnej. Strop trzeciorzędu 
występuje na rzędnej od 33 do 50 m p.p.t. Utwory czwartorzędowe tworzą pokrywę o 
zróżnicowanej miąższości z maksimum kilkudziesięciu metrów w okolicach Stawiszyna. Osady 
czwartorzędowe to głównie gliny zwałowe na ogół piaszczyste, półzwarte i twardoplastyczne oraz 
wkładki piasków gliniastych i glin pylastych i piaski akumulacji glacjalnej, a także piaski rzeczne, a 
na północ od Stawiszyna piaski eoliczne. 
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Rzeźba terenu ukształtowana została w okresie zlodowacenia środkowopolskiego (formy glacjalne), 
a w okresie interglacjału eemskiego zlodowacenia bałtyckiego i holocenu wystąpiły procesy 
niszczenia i przeobrażania form glacjalnych Większość obszaru gminy stanowią przeobrażone 
równiny płaskie i faliste moreny dennej (zlodowacenie środkowopolskie). Rozcięte są one 
zbudowaną z osadów holoceńskich doliną Bawołu przebiegającą z SE na NW. Północna część 
gminy to równiny akumulacji rzecznej z zespołami wydmowymi. 
 

Teren I - położony jest we wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki, w strefie wysoczyzny 

morenowej płaskiej. Na terenie tym występują piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste 
twardoplastyczne i półzwarte. Przepuszczalność gruntów średnia. 

 

Teren II – położony w południowo-wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki na terasie 
wydmowej. Na terenie tym występują piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste. Przepuszczalność 
gruntów średnia. 

 

Teren III - położony jest na południe od miasta Stawiszyna, w Długiej Wsi II, w południowej 
części gminy, w pobliżu drogi krajowej nr 25. Położony jest w strefie wysoczyzny morenowej 
płaskiej. Na terenie tym występują gliny piaszczyste twardoplastyczne i półzwarte, pyły. 
Przepuszczalność gruntów słaba. 

 

Teren IV - położony jest w północnej części gminy, we wsi Zbiersk Cukrownia, po zachodniej 

stronie drogi krajowej nr 25, na wysoczyźnie morenowej. Na terenie tym występują piaski gliniaste 
mocne, gliny lekkie, gliny średnie. Przepuszczalność gruntów słaba. 

 

Teren V -  położony jest w południowej części gminy, we wsi Wyrów, na terasie wydmowej. Na 

terenie tym występują piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste. Przepuszczalność gruntów średnia. 
 

Na terenach objętych zmianami Studium i planu miejscowego nie występują udokumentowane 
złoża surowców mineralnych wg portalu Państwowego Instytutu Geologicznego IG MIDAS.  
 

2.3.3. Warunki wodne 
 

Gmina Stawiszyn pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Warty, jedynie 
południowy niewielki fragment należy do zlewni Prosny. Między nimi przebiega dział wodny III 
rzędu. Oś hydrograficzną stanowi rzeka Bawół (Baweł) uchodząca do rzeki Czarnej Strugi (Defet), 
która z kolei uchodzi do Warty stanowiąc jej lewy dopływ. Bawół przepływa przez gminę z 
południowego wschodu na północny zachód. Poza rzeką główną występują liczne rowy 
melioracyjne stale bądź okresowo wypełnione wodą. 
Duże powierzchnie gminy są zdrenowane. 
Na terenie gminy brak jest naturalnych jezior, występują jedynie niewielkie zbiorniki wód 
powierzchniowych (okolice Zbierska i Petryk), stawy hodowlane, przyzagrodowe, zbiorniki 

przeciwpożarowe.  
 

Gmina Stawiszyn wg podziału hydrologicznego Polski należy do regionu mogileńskiego (XII). 
Główne poziomy użytkowe w obrębie tego regionu stanowią poziomy wodonośne z wodami 
porowymi w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz wodami szczelinowymi i 
szczelinowo-porowymi w utworach kredowych. Na terenie gminy Stawiszyn występują 3 poziomy 
wodonośne: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i górnokredowy. Ujmowane są wody z poziomów 
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kredowych  i plejstoceńskich. 

 

Teren I - położony jest we wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki. 
Na terenie objętym zmianą Studium nie występują wody powierzchniowe. Woda gruntowa może 
występować głębiej niż 1,5 m. Warunki gruntowo-wodne korzystne. 

 

Teren II – położony w południowo-wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki. Na tym 

terenie objętym zmianą Studium nie występują wody powierzchniowe. Na północ i wschód  od tego 
terenu przebiega rzeka Bawół. 
Wody gruntowe znajdują się bliżej powierzchni terenu do głębokości 1m – 1,5 m. 

 

Teren III - położony jest na południe od miasta Stawiszyna, w Długie Wsi Drugiej, w 
południowej części gminy. Na terenie objętym zmianą Studium nie występują wody 
powierzchniowe. Woda gruntowa może występować głębiej niż 1,5 m. Warunki gruntowo-wodne 

korzystne. 

 

Teren IV - położony jest w północnej części gminy, we wsi Zbiersk Cukrownia. Na terenie 

objętym zmianą Studium nie występują wody powierzchniowe. Woda gruntowa może występować 
głębiej niż 1,5 m. Warunki gruntowo-wodne korzystne. 

 

Teren V -  położony jest w południowej części gminy, we wsi Wyrów. 
Na tym terenie objętym zmianą Studium nie występują wody powierzchniowe. Wody gruntowe 

znajdują się bliżej powierzchni terenu do głębokości 1m. 
 

Wody powierzchniowe  

 

Na terenie gminy Stawiszyn wyodrębniono następujące JCWP rzecznych: 
 JCWP Dopływ z Piątka Małego, kod PLRW6000161849349, 
 JCWP Bawół do Czarnej Strugi, kod PLRW6000231835669. 

 

Wg Oceny stanu JCWP rzecznych w województwie wielkopolskim na podstawie wyników badań z 
2017 r. (wg WIOŚ Poznań) dla JCWP Bawół do Czarnej Strugi określono słaby stan ekologiczny i 
stan chemiczny poniżej dobrego. Stan JCWP określono jako zły1 

 

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”  (Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dn. 18.10.2016 – Dz.U. 2016 r. poz. 1967) ustalono cele środowiskowe dla JCWP. Przy ustalaniu 
celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym 
zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części 
wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym 
będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę 
pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych 

części wód celem będzie osiągniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie 
zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w 
obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo 
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.   

Poniżej podaje się ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP rzecznych  

                                                 
1  Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2017. WIOŚ Poznań 
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zamieszczoną w poniższej tabeli: 
Kod JCWP Nazwa Czy jest 

monitorowana 

Aktualny stan Ocena ryzyka 

nieosiągniecia celów 
środowiskowych 

PLRW6000161849349 Dopływ z Piątka 
Małego 

niemonitorowana zły niezagrożona 

PLRW6000231835669 Bawół do Czarnej 
Strugi 

monitorowana zły zagrożona 

 

Zatem, dla JCW Dopływ z Piątka Małego celem środowiskowym będzie dobry stan ekologiczny i 

dobry stan chemiczny, dla JCW Bawół do Czarnej Strugi dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 
chemiczny. 

 

Według Rozporządzenia  Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 28.02.2017 w sprawie określenia w 
regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu 
ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 1638) 
wymieniona wyżej JCWP rzecznych Bawół do Czarnej Strugi została zaliczona do wrażliwych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.  
 

Wody podziemne  
 

Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE) wprowadza pojęcie jednolitych części wód JCWPd, 
przez które rozumie się określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub 
zespołu warstw wodonośnych. Jednolite części wód podziemnych stanowią obecnie przedmiot 
badań monitoringowych. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji 
o stanie chemicznym wód podziemnych, określenie trendów zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w 
skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 
podejmowanych działań ochronnych. 
 

Teren gminy Stawiszyn znajduje się w JCWPd nr 81, 71 (wg nowego podziału).  
 

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dn. 18.10.2016 – Dz.U. 2016 r. poz. 1967) JCWPd nr 81 i 71 oceniono w sposób następujący: 

- stan chemiczny – dobry 

- stan ilościowy – dobry. 

JCWPd nr 81 oceniono w tym dokumencie jako niezagrożoną nieosiągnięciem celu 
środowiskowego, a JCWPd nr 71 jako zagrożoną nieosiągnięciem celu środowiskowego.   
Zatem, dla JCWP nr 81 i 71 celem środowiskowym będzie dobry stan chemiczny i dobry stan 
ilościowy.  
 

Wg Oceny jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach 
monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w roku 2017 (wg badań PIG) 
w punkcie pomiarowym w miejscowości Krępa (gm. Ostrów Wlkp.)  JCWPd 81 określono IV klasę 
końcową jakości wody (geogeniczne pochodzenie wskaźnika, tylko Fe w V klasie jakości); w 
miejscowości Ostrów Wlkp. JCWPd  81 określono III klasę końcową jakości wody; w 
miejscowości Grodziec JCWPd 71 określono IV klasę końcową jakości wody. 
Są to najbliżej położone punkty pomiarowe w stosunku do gminy Stawiszyn.  
 

Ścieki z terenu gminy są odprowadzane systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Długiej 
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Wsi II. Na terenach nieskanalizowanych stosuje się szczelne zbiorniki bezodpływowe z których 

ścieki są wywożone do oczyszczalni lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
 

Reasumując, na niską jakość wód odzwierciedlającą się nadmiernym obciążeniem materią 
organiczną, wysokim stężeniem biogenów w postaci związków azotu i fosforu oraz dużym 
niedotlenieniem znaczący wpływ mają nierozwiązane do końca problemy gospodarki wodno-

ściekowej w zlewniach rzek.  
 

2.3.4. Środowisko atmosferyczne 
 

Wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia (A. Woś, 1994 – Klimat Niziny Wielkopolskiej) gmina 

Stawiszyn zaliczona została do regionu Klimatycznego XV – Środkowowielkopolskiego. Znajduje 
się w zasięgu trzech mas powietrza: polarnej, arktycznej i zwrotnikowej. 
Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd najczęściej 
obserwowane wiatry pochodzą z sektora zachodniego i południowo– zachodniego. Rzadziej 

pojawiają się wiatry z północy i północnego wschodu. 
 

Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatru zarysowują się pomiędzy 
poszczególnymi porami roku. W zimie wiatry z NW i SW pojawiają się na całym obszarze z 
częstością około lub ponad 20%, w porze letniej frekwencja wiatrów W wynosi 25% (dane dla 
stacji Kalisz). Największe prędkości notowane są zimą i wiosną, najmniejsze latem.  
 

Wg stacji Hydrologiczno–Meteorologicznej IMiGW w Kaliszu średnia roczna prędkość wiatru w 
Kaliszu  wyliczona z ostatnich 20 lat (1985 – 2005) z pory dziennej wynosiła 3,9 m/s (wiatromierz 
umieszczony 10 m nad ziemią). 
W dzień wiatr jest znacznie silniejszy niż w nocy, co wiąże się z silniejszą turbulencją powietrza w 
porze południowego nasłonecznienia. 
 

Wg danych Stacji Hydrologiczno–Meteorologicznej IMiGW w Kaliszu średnia roczna prędkość 
wiatru w m/s w Kaliszu za okres 2002–2006 na wysokości rzeczywistej wiatromierza (10 m npg), 
przy klasie szorstkości 1, wynosiła 3,6 m/s, a na wysokości 100 m npg, przy klasie szorstkości 0, 
wynosiła 5,4 m/s. Wysokość stacji wynosiła 138 m npm. 
Średnia roczna częstość występowania cisz atmosferycznych wynosiła 4 - 6 % (stacja Kalisz). 

 

Stosunki termiczne na obszarze gminy ocenić można w oparciu o wartości średnich miesięcznych i 
rocznych temperatur powietrza (stacja Kalisz). 
Średnia temperatura z wielolecia wynosi 8,3oC, średnia najzimniejszego miesiąca stycznia wynosiła  
-1,5oC a najcieplejszego miesiąca lipca 18,1oC. 

Średnie sumy opadów z wielolecia 1971 – 2000 kształtują się na poziomie 508 mm. W 
poszczególnych porach roku średnie wartości opadów różnicują się dochodząc zimą do 85 mm (XII 
– II) do 198 mm latem (VI – VIII) a w okresie wegetacyjnym do 359 mm (IV – X). 

 

Wg map zamieszczonych w Atlasie klimatu woj. Wielkopolskiego średnia roczna suma opadów 
atmosferycznych kształtuje się na poziomie 550 – 600 mm w północno-wschodniej części gminy i 
poniżej 550 mm w południowo-zachodniej części gminy.  Tereny te leżą generalnie w cieniu 

opadowym i w strefie wielkich niedoborów wody. 
W/g map zamieszczonych w Atlasie klimatu woj. wielkopolskiego średnia grubość pokrywy 
śnieżnej wynosiła 5–6 cm, a średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosiła 40-45 dni. 
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Średnia dni z mrozem z 10-lecia wynosiła 35 dni. Średnia liczba z burzą (Kalisz) wynosiła 26 dni. 
Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosiła 80 – 82 %. Długość okresu wegetacyjnego 
wynosi 226–228 dni. Mgły, które wywierają znaczny wpływ  na kształtowanie warunków 
klimatyczno – zdrowotnych występują średnio w roku 43 dni (stacja Kalisz). 
 

Analizowane tereny objęte zmianą Studium charakteryzują się korzystnymi warunkami 
klimatycznymi, poprawnymi stosunkami termiczno-wilgotnościowymi i anemometrycznymi. Teren 

położony w Petrykach w pobliżu Bawołu  ma nieco pogorszone warunki klimatyczne. Cechuje je 
wydłużony czas zalegania chłodnego i wilgotnego powietrza, większa częstotliwość 
przygruntowych przymrozków i mgieł.  
 

2.3.5. Warunki glebowe 
 

Występujące typy i rodzaje gleb objęte zmianą Studium związane są z budową geologiczną i 
geomorfologiczną. 

  

Teren I - położony jest we wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki. 
Na terenie objętym zmianą Studium występują gleby głównie IVb i V klasy użytków ornych 
kompleksu żytniego słabego i dobrego, nie podlegające ochronie przed zmianą przeznaczenia na 
cele nierolnicze i nieleśne. Występuje także mały fragment pastwiska Ps IV. Są to gleby kompleksu 
żytniego słabego 6Dz ps.pl (czarne ziemie zdegradowane i ziemie szare wytworzone na piaskach 

słabogliniastych podścielonych piaskami luźnymi). 
 

Teren II – położony w południowo-wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki. Na 

terenie objętym zmianą Studium występują gleby V i VI klasy gruntów ornych i użytki zielone ŁV i 
ŁIV. Są to gleby kompleksu żytniego słabego 6Dz ps.pl (czarne ziemie zdegradowane i ziemie szare 
wytworzone na piaskach słabogliniastych podścielonych piaskami luźnymi), kompleksu żytniego 
najsłabszego 7 Bw ps.pl (gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne wytworzone na piaskach 

słabogliniastych podścielonych piaskami luźnymi. Niewielki fragment w środku terenu zajmuje 
kompleks żytni najsłabszy 7M pl (gleby murszowo-mineralne i murszowate wytworzone na 

piaskach luźnych).  
 

Teren III - położony jest na południe od miasta Stawiszyna, w Długiej Wsi Drugiej, w 
południowej części gminy. Na terenie objętym zmianą Studium występują gleby IVa i IVb klasy 
bonitacyjnej. Są to gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego 4A pgl.gl (gleby bielicowe właściwe 
i pseudobielicowe wytworzone na piaskach gliniastych podścielonych glinami). 

 

Teren IV - położony jest w północnej części gminy, we wsi Zbiersk Cukrownia. Na terenie 

objętym zmianą Studium występują gleby IIIb i  IVa klasy bonitacyjnej.  Są to gleby kompleksu 
żytniego bardzo dobrego 4D pgl.gl (czarne ziemie właściwe wytworzone na piaskach gliniastych 
podścielonych glinami). 

 

Teren V -  położony jest w południowej części gminy, we wsi Wyrów. Na tym terenie objętym 
zmianą Studium występują gleby V klasy bonitacyjnej i część terenu jest klasyfikowana jako 

zabudowana. 

Są to gleby kompleksu żytniego słabego 6Dz ps.pl (czarne ziemie zdegradowane i ziemie szare 
wytworzone na piaskach słabogliniastych podścielonych piaskami luźnymi). 
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Oddziaływanie człowieka na środowisko prowadzi do jego antropizacji w wyniku modyfikacji lub 

przekształcenia jego elementów. 
Tereny objęte zmianami Studium są już przekształcone antropogenicznie bądź położone są w rejonie 
przekształconym. 
 

2.3.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy 
 

Obszar objęty opracowaniem ekofizjograficznym wg podziału J.M. Matuszkiewicza na regiony 
geobotaniczne leży w Dziale Wielkopolsko-Brandenbursko-Wielkopolskim, Krainie 

Południowowielkopolsko-łużyckiej, Podkrainie Wschodniej, Okręgu Wysoczyzny Kaliskiej. Wg 
podziału Tadeusza Tramplera na regiony przyrodniczo-leśne północna i wschodnia część gminy 
Stawiszyn należy do III. 7 d Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-

Kujawskiej, mezoregionu Doliny Konińskiej, a południowa i południowo-zachodnia część gminy 
do III. 8 Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy Krotoszyńskiej.  
 

Teren I - położony jest we wschodniej części gminy w miejscowości Petryki, od północy i 
południowego wschodu sąsiaduje z lasem. Teren ten przed blokami zagospodarowany jest jako 

zieleniec. Rosną tu m.in. świerki, tuje, wierzby płaczące, forsycje itp. Na pozostałym terenie łąka i 
pole uprawne. W czasie wizji lokalnej zaobserwowano małe altanki co wskazuje na uprawę w 
ramach małych ogródków działkowych.  
 

Teren II – położony w południowo-wschodniej części gminy w miejscowości Petryki. Jest to pole 

uprawne obsiane zbożem. 
 

Teren III – położony jest na południe od miasta Stawiszyna, w południowej części gminy, w 
Długiej Wsi II, w pobliżu drogi krajowej nr 25. Część terenu zajęta jest przez stary sad, na 
pozostałym terenie występuje roślinność pól uprawnych. 
 

Teren IV – położony jest w północnej części gminy, we wsi Zbiersk Cukrownia, po zachodniej 
stronie drogi krajowej nr 25. Teren stanowi pole uprawne obsiane zbożem. 
 

Teren V – położony jest w południowej części gminy we wsi Wyrów. Teren jest częściowo 
zainwestowany zabudową usługową i produkcyjną oraz mieszkaniową. Znajduje się tu 
przedsiębiorstwo TRIBECCO produkujące wyposażenie i akcesoria do placów zabaw. Rośnie tu 
roślinność ozdobna przydomowa. Pozostała część działki to roślinność pól uprawnych. 

 

Świat zwierzęcy terenu badań jest typowy dla terenów nizinnych. Najbardziej atrakcyjnym 
miejscem dla bytowania, rozrodu i ostoi są obszary zalesione i teren związany ze stawami i rzeką 
Bawół. Z grubych zwierząt występują tu jelenie, daniele, dziki. Z innych ssaków można spotkać 
bobra, borsuki, jenoty, tchórze, kuny, piżmaka, wydrę, norniki, lisy, norki amerykańskie, zające, 
przemieszczające się sarny, Spotkać także można bażanty, kuropatwy, kaczki. Ponadto z ptaków 
występują jastrząb, remiz, rycyk, kos, szpak, sroka, wróbel, zięba, kwiczoł, kszyk, bocian biały. 
Na terenie objętym zmianą Studium nie występują stanowiska chronionych gatunków roślin i 
grzybów.  
Przy obecnym użytkowaniu terenu, obszar nie reprezentuje szczególnych wartości wskazanych do 

zachowania w strukturze faunistycznej gminy. 
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2.3.7. Obiekty i obszary chronione 

 

Obszar gminy Stawiszyn położony jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody 
wyznaczonymi  na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują żadne obszary i obiekty przyrodnicze objęte 
ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
 

2.3.8. Krajobraz kulturowy 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020., poz.55) i ustawą o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015r., poz.774 z późn. 
zm.), ochronie podlega również krajobraz. 

Analizowane tereny objęte zmianą Studium są niezabudowane poza terenem IV w Wyrowie. 
Przedstawiają średnie walory krajobrazowe. Teren oznaczony nr I w Petrykach sąsiaduje z 
zabytkowym zespołem folwarcznym. Natomiast na terenie oznaczonym nr II w Petrykach 
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne (figurujące w gminnej ewidencji zabytków), dla 
którego przed realizacją inwestycji należy przeprowadzić stosowne badania archeologiczne, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie w oparciu o ustawę o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 
Projektowane zamierzenia inwestycyjne nie kolidują krajobrazowo z występującym krajobrazem 
kulturowym. 

 

2.4 Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ochronie podlega również krajobraz. Potrzeba tej ochrony 
wynika m.in. z konieczności utrzymania harmonii, czyli takiego zróżnicowania  
i ukształtowania krajobrazu, który zapewniałby funkcjonowanie poszczególnych ekosystemów 
zapewniając dobre warunki dla życia człowieka. Harmonia krajobrazu może być utrzymana, a 
nawet wzbogacana przez świadome działanie człowieka, choć mimo wszystko struktura krajobrazu 
zostanie zmieniona.  
Tereny zmiany Studium posiadają średnie walory krajobrazowe. Jest to krajobraz wiejski. 
Na terenach objętych zmianami Studium nie występują zabytki architektury. Na terenie II objętym 
zmianą Studium występują zabytki archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków 
archeologicznych gm. Stawiszyn, oznaczone jako zespół stanowisk archeologicznych. 

 

2.5 Uwarunkowania wynikające z rekomendacji i wniosków zawartych w audycie 
krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych 
 

Sporządzenie audytu krajobrazowego należy do obowiązków organów samorządu województwa 
(art. 38b ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

roku).  

Aktualnie na obszarze Województwa Wielkopolskiego nie obowiązuje audyt krajobrazowy. Nie 
wyznaczono zatem także krajobrazów priorytetowych. Obecnie audyt ten jest w opracowaniu. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku przystąpił 
do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego wyznaczając jednostkę 
odpowiedzialną za sporządzenie ww. audytu. Nie wyznaczono także krajobrazów priorytetowych.  
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2.6 Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich 
zdrowia 
 

Na obszarze objętym niniejszą zmianą Studium nie występują zwarte obszary zabudowane, na 
których obowiązują ograniczenia wynikające z bytowania na tych obszarach ludzi. Obszary objęte 
zmianą Studium zostały ustalone w taki sposób, że w pełni, bez żadnych ograniczeń, pozwalają na 
swobodne rozlokowanie projektowanych obiektów na wyznaczonym w niniejszym dokumencie 
terytorium, bez negatywnego wpływu przedmiotowych inwestycji na zdrowie i jakość życia 
mieszkańców. Nie zachodzi zatem potrzeba formułowania szczegółowych uwarunkowań 
wynikających z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia. Sama 
odległość nowo projektowanych obiektów od terenów zabudowy będzie gwarantem dochowania 

norm obowiązującego w tym zakresie prawa. 
Należy również wspomnieć, iż na terenie gminy i miasta Stawiszyn nie ma podmiotów 
gospodarczych, szczególnie negatywnie oddziałujących na środowisko, powodujących 
zanieczyszczenie poszczególnych jego komponentów, ani też zakładów stwarzających ryzyko 
występowania poważnych awarii. Jedynymi obiektami, które mogą być rozpatrywane w tym 
kontekście są funkcjonujące na terenie gminy stacje paliw, bioelektrownia oraz zakład produkcyjny 
położony w miejscowości Zbiersk Cukrownia. Położone są one jednak w bezpiecznej odległości od  
od terenów objętych zmianą Studium. 

Zagadnienia powyższe opisane zostały również w obowiązującym studium i zachowują swoją 
aktualność. 
2.7 Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

 

Do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i ludności i jej mienia zaliczyć należy zagrożenia 
przyrodnicze. Do podstawowych zagrożeń przyrodniczych w warunkach Polski należy zaliczyć 
zagrożenia powodziowe, ruchy masowe (zagrożenia morfologiczne) i ekstremalne stany pogodowe. 

 

Zagrożenia powodzią 
Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego ustalono, że tereny objęte 
zmianą Studium na terenie gminy Stawiszyn znajdują się: 
 

 poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a) 
ustawy Prawo wodne tj. poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo  wystąpienia 
powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%), 

 poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit.b) 

ustawy Prawo wodne tj. poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%), 

 poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 
raz na 500 lat (p=0,2%), oraz poza obszarem narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. 

 

Zagrożenia ruchami masowymi  
Zagrożenie ruchami masowymi uzależnione jest od: 

 morfologii terenu (m.in. spadki i wysokości względne), 
 przypowierzchniowej budowy geologicznej, 

 pokrycia terenu roślinnością, 
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 zabezpieczenia technicznego stoków. 
W przypadku terenów o naturalnych predyspozycjach do powstawania ruchów masowych 
ingerencja człowieka może doprowadzić do zachwiania stabilności stanu i wyzwolenia procesów 
morfodynamicznych. 

Słabe ruchy masowe (tzw. soliflukcja czyli proces spełzywania pokrywy zwietrzelinowej 
nasiąkniętej wodą) mogą pojawić się już przy kącie nachylenia 2 – 7o, przy 7 – 15o może pojawić 
się silne spełzywanie i soliflukcja oraz osuwanie. Silne osuwanie gruntu możliwe jest przy kącie 
nachylenia terenu 15 – 35o. Powyżej 35o występuje zjawisko odpadania i obrywania się mas 
ziemnych, skalnych i zwietrzeliny (wg Krygowskiego 1978 r.) 

Na obszarach objętych zmianą Studium nie występuje zagrożenie procesami osuwania się mas 
ziemnych.  

 

Zagrożenia pogodowe 
Ekstremalne stany pogodowe stanowią powszechne zagrożenie w naszym kraju. Są to bardzo silne 
wichury, długotrwałe, intensywne opady deszczu i śniegu, gwałtowne lokalne wyładowania 

atmosferyczne, silne gradobicia, nagłe ocieplenia klimatyczne, gwałtowne spadki temperatur, które 
często powodują ogromne straty. 
Wymagają zabiegów organizacyjnych i przeznaczenia dużych środków finansowych na likwidację 
skutków żywiołowych. 
 

Zagrożenia czystości powietrza 
O stanie powietrza atmosferycznego decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji 
zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem przepływów dalekiego zasięgu oraz 
przemian fizyczno-chemicznych zachodzących w atmosferze.  
Zagrożeniem dla stanu sanitarnego powietrza są w szczególności: 

 emisja niska, uzależniona od rodzaju stosowanych paliw do celów grzewczych – proces 

energetycznego spalania paliw stanowi największe antropogeniczne źródło zanieczyszczenia 
atmosfery, 

 zanieczyszczenia komunikacyjne pyłowe i gazowe – ich wielkość zależy od natężenia ruchu 
na drogach różnej kategorii. 

Obecnie nie ma większych zanieczyszczeń ze źródeł pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Zanieczyszczenia komunikacyjne nie odbiegają znacząco od podobnych terenów w innych gminach 

i na podobnej kategorii dróg. Na terenie gminy nie są prowadzone badania stanu powietrza 
atmosferycznego. 

 

Od roku 2002, na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu prowadzonych 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wykonywane są coroczne oceny jakości 
powietrza atmosferycznego. Celem ocen jest uzyskanie informacji o działaniach, jakie należy 
podjąć na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości na dotychczasowym, 
dobrym poziomie. 

Oceny dokonuje się oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę 
roślin.  
W roku 2018 na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono kolejną roczną ocenę 
jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2017. Ocena jakości powietrza została 
wykonana z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia oraz kryterium ochrony roślin. Ocenę 
wykonano w odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów substancji. 

 

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej 
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obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub 
na rzecz utrzymania tej jakości. 
Ocena stref w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin - w efekcie oceny przeprowadzonej 

dla 2017 roku dla ozonu, dwutlenku siarki i tlenków azotu strefę wielkopolską zaliczono do klasy A 
(w tej strefie znajduje się gmina Stawiszyn). 
 

Pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano: 
 dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz kadmu, arsenu, 

niklu – wszystkie strefy w klasie A (a więc i gmina Stawiszyn), 
 dla pyłu PM 2,5 – strefę aglomeracja poznańska i strefę miasto Kalisz w klasie A oraz strefę 

wielkopolską w klasie C (w tej strefie znajduje się gmina Stawiszyn),  
 dla pyłu PM10 – strefę aglomeracja poznańska i strefę wielkopolską w klasie C (a więc i 

gmina Stawiszyn) oraz strefę miasto Kalisz w klasie A, 
 dla benzo(a)pirenu – wszystkie strefy w klasie C (a więc i gmina Stawiszyn), 
 dla ozonu – wszystkie strefy w klasie A (a więc i gmina Stawiszyn). 

W ramach oceny wykonano również dodatkową klasyfikację wyznaczając: 
 dla pyłu PM 2,5 – dla wszystkich stref, klasę C1 informującą o przekroczeniu poziomu 

dopuszczalnego 20µg/m3, który należy dotrzymać od roku 2020, 
 dla ozonu klasę D2 w odniesieniu do celu długoterminowego, dla wszystkich stref zarówno 

pod kątem ochrony zdrowia jak i ochrony roślin.  Termin osiągnięcia poziomu celu 
długoterminowego określono na rok 2020. 

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń uśrednianych dla 

24-godzin. Nie są przekraczane stężenia średnie dla roku. Stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną 
zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu zimowego (grzewczego). 
Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia 
obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. 
Wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. 
Klasa C może oznaczać np. lokalny problem związany z daną substancją. 
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2012 r. uchwalił Program ochrony powietrza dla strefy 
wielkopolskiej ze względu na ozon . Ma on na celu zmniejszenie emisji prekursorów ozonu w 
samej strefie oraz na terenie miasta Poznania. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął 
uchwałą Program Ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz 
B(a)P . Jest to program naprawczy mający na celu osiągnięcie poziomu docelowego substancji w 
powietrzu dla benzo(a)pirenu i pyłu PM10 i PM2,5. 

 

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i rozpoznaniu zainwestowania terenu można wysnuć 
następujące stwierdzenie dotyczące stanu powietrza atmosferycznego:  
  

Tereny objęte opracowaniem zmiany Studium są położone w obszarach już w pewnym stopniu 
zabudowanych zabudową mieszkaniową i w niektórych przypadkach istniejącą zabudową 
mieszkaniową i usługową. Część terenów stanowią pola uprawne. 
Do celów grzewczych w gminie stosowane są tradycyjne nośniki energii, co przyczynia się do 
emisji niskiej, która jest szczególnie uciążliwa w sezonie grzewczym. Wpływa to na zwiększenie 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. W niektórych budynkach stosuje się do ogrzewania 
bardziej ekologiczne źródła energii takie jak gaz i olej.  
Do zanieczyszczenia powietrza przyczynia się wzrastający ruch samochodowy, który prowadzi do 
wzrostu emisji dwutlenku azotu ze źródeł niestacjonarnych i jest również źródłem emisji do 
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powietrza tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu. Ruch ten nie jest jednak duży na drogach, przy 
których położone są tereny zmiany Studium, poza terenem nr IV w Zbiersku Cukrowni, który 
położony jest przy drodze krajowej nr 25. 
 

Zagrożenia hałasem 

 

Klimat akustyczny jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska 
przyrodniczego bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. 
Klimat akustyczny determinowany jest przede wszystkim funkcjonowaniem systemu 

komunikacyjnego, który jest głównym generatorem hałasu. Tereny objęte zmianą Studium położone 
są w większości przy drogach gminnych, na których nie ma dużego natężenia ruchu, poza terenem 
nr IV w Zbiersku Cukrowni, który położony jest przy drodze krajowej nr 25 i na której notuje się 
duże natężenie ruchu.  
 

Średni dobowy ruch na drodze krajowej nr 25 na odcinku Rychwał – Stawiszyn wg Generalnego 

Pomiaru Ruchu w 2015 r. przedstawia poniższa tabela. 
 

Ogółem Motocykle Samochody 

osobowe 

mikrobusy 

Lekkie 

samochody 

ciężarowe 

Samochody 

ciężarowe 
bez 

przyczep 

Samochody 

ciężarowe z 
przyczepami 

Autobusy Ciągniki 
rolnicze 

Rowery 

pojazdy/dobę 
7062 20 4788 743 315 1161 28 7 20 

% 
100,0 0,3 67,8 10,5 4,5 16,4 0,4 0,1  

 

Z powyższej tabeli wynika, że drogą krajową nr 25 na odcinku Rychwał – Stawiszyn najwięcej 
poruszało się samochodów osobowych, w tym mikrobusów, bo aż 67,8% i samochodów 
ciężarowych z przyczepami 16,4%, lekkich samochodów ciężarowych 10,5% a samochody 
ciężarowe bez przyczep stanowiły 4,5% w ogólnym strumieniu pojazdów. 
Na terenie gminy Stawiszyn nie były prowadzone badania dotyczące natężenia hałasu. Pamiętać 
należy, że ww. oddziaływania będą miały charakter przemijający, krótkotrwały i zmienny 
wynikający z przemieszczania się pojazdów. 
 

Zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym 

Na terenach opracowania zmiany Studium problem promieniowania elektromagnetycznego 

związany jest z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia. Linia 
energetyczna średniego napięcia przebiega przez teren II w Petrykach i przez teren IV w Zbiersku 
Cukrowni. 

Ponadto oddziaływanie pól elektromagnetycznych ogranicza się do urządzeń, które są umieszczone 

w obiektach usługowych, a także do urządzeń domowych w budynkach mieszkalnych, biurowych. 
 

Zagrożenia poważnymi awariami 
Pod pojęciem poważnej awarii należy rozumieć zdarzenie, emisję, pożar, eksplozję, które powstają 
podczas procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu. 

Zdarzenia te inicjują niebezpieczne sytuacje, w rezultacie czego dochodzi do natychmiastowego 
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo powstania takiego zagrożenia z 
opóźnieniem. 
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WIOŚ w Poznaniu, Inspektorat w Kaliszu, prowadzi działalność kontrolną w zakresie 
przeciwdziałania poważnym awariom. Kontrole obejmują podmioty zarejestrowane jako zakłady o 
dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, a także podmioty będące 
potencjalnymi sprawcami poważnych awarii, które obracają substancjami niebezpiecznymi poniżej 
progów pozwalających na zaliczenie ich do zakładów o zwiększonym ryzyku. 
Na terenach objętych zmianą Studium i w ich sąsiedztwie nie ma zakładów dużego i zwiększonego 
ryzyka (ZDR i ZZR) występowania poważnych awarii. Nie ma takiego zakładu również na 
pozostałym obszarze gminy Stawiszyn. 
 

Generalnie należy stwierdzić, iż na terenie objętym niniejszą zmianą Studium nie występują 
zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. Nie zachodzi zatem potrzeba formułowania 
szczegółowych uwarunkowań z tym związanych. 
 

2.8 Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w 

szczególności: 
 

Analizy ekonomiczne, demograficzne, środowiskowe i społeczne 

 

W środkowej części gminy Stawiszyn znajduje się miasto Stawiszyn, które stanowi lokalny ośrodek 
rozwoju dla całej społeczności gminy, skupiający podstawowe instytucje administracyjne, 
publiczne, finansowe, w edukacji, służby zdrowia i kultury. Gmina i miasto Stawiszyn posiadają 
dobre powiązania komunikacyjne lokalne, ponadlokalne i regionalne. Gmina Stawiszyn posiada 
charakter typowo rolniczy. W ogólnej powierzchni gminy i miasta Stawiszyn wynoszącej 78,3 km2 

użytki rolne zajmują ponad 49,8 km2 (31.12.2016r). Gmina charakteryzuje się również dużą 
lesistością kształtującą się na poziomie 28, 2% (nieco wyższa średniej lesistości dla województwa 
wielkopolskiego wynoszącej 25,7%), co czyni ją atrakcyjną pod względem turystycznym. 
W związku z rolniczym charakterem gminy i dużym udziałem gleb o wysokich klasach 
bonitacyjnych na terenie gminy zauważalny jest duży związany z nowoczesnym rolnictwem. W 
ostatnich latach powstało na terenie  gminy kilka wielkogabarytowych przechowalni płodów 
rolnych i kilka nowych wielkogabarytowych obiektów szklarniowych. Na terenie gminy obserwuje 

się również rozwój małych przedsiębiorstw. 
Biorąc pod uwagę korzystne położenie gminy i istniejące zapotrzebowanie na nowe tereny 
szczególnie związane z zabudową usługową, produkcyjną i w szczególności z rozwojem 
nowoczesnego rolnictwa związanego z zapotrzebowaniem na nowe tereny wielkogabarytowych 
szklarni należy stworzyć możliwości rozwoju gminy w tym zakresie. Zatem przeznaczenie terenów  
- objętych zmianą Studium - pod rozwój usług, w tym w szczególności związanych z usługami 
lokalnymi z zakresu rekreacji, kultury, sportu i kultury fizycznej, edukacji oraz pod rozwój 
produkcji, zabudowy zagrodowej z możliwością lokalizacji szklarni wielkogabarytowych czy też 
realizacji inwestycji celu publicznego) spowoduje rozwój gospodarczy gminy.  
Pozostałe szczegółowe analizy w tym zakresie zostały wykonane w toku prac nad zmianą Studium i 

zostały przedstawione w odrębnym opracowaniu pt. „Analizy sporządzone na potrzeby 
opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Stawiszyn wynikające z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym”. 
 

 

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 
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Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, jak również 
analizy demograficzne uznaje się, że realizacja inwestycji gminnych na planowanych terenach  
zabudowy, w tym w szczególności usług lokalnych z zakresu rekreacji, kultury, sportu i kultury 

fizycznej, edukacji będzie możliwa do sfinansowania z budżetu gminy w kolejnych latach. Na ten 
cel mogą być pozyskane środki zewnętrzne, które zasilą budżet gminy.  
Możliwość sfinansowania planowanych przedsięwzięć będzie ułatwione poprzez już znaczne 
zainwestowanie na omawianym terenie, jak również predyspozycje terenowe (płaski teren, bez 
kolizji infrastrukturalnych o znacznej, dającej szerokie możliwości rozlokowania poszczególnych 
obiektów, powierzchni).  
Przedsięwzięcia planistyczne nie są zazwyczaj realizowane w ciągu jednego roku, zatem powinny 
być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn. 
Zadania własne gminy realizowane w wyniku wyznaczenia terenów pod zabudowę w ramach 
zmiany Studium będą zatem realizowane sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych gminy, 
stąd nie wpłyną negatywnie na stan finansów gminy i miasta Stawiszyn. 
Pozostałe szczegółowe analizy w tym zakresie zostały wykonane w toku prac nad zmianą Studium i 

zostały przedstawione w odrębnym opracowaniu pt. „Analizy sporządzone na potrzeby 
opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Stawiszyn wynikające z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym”. 
 

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
 

Stosowne szczegółowe analizy sporządzone na potrzeby opracowania Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn wynikające z art. 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały wykonane w 
toku prac nad zmianą Studium i zostały przedstawione w odrębnym opracowaniu. Wynika z nich 
możliwość realizacji projektowanej zabudowy usługowej, zagrodowej i produkcyjnej. 
Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy opisane zostały również w 
obowiązującym Studium i zachowują swoją moc.  
2.9 Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów 

 

Stan prawny gruntów niekiedy jest istotnym uwarunkowaniem rozwoju gminy. Własność jest w 

Polsce prawnie chroniona poprzez Konstytucję, która w art. 21 stanowi, iż Rzeczpospolita Polska 

chroni własność i prawo dziedziczenia, natomiast wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie 

wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 

Wg informacji z rejestru gruntów (data sporządzenia rejestru 2018.02.07) działki objęte zmianą 
Studium stanowią własność prywatną (teren II, teren III, teren V) i Skarbu Państwa (teren I i teren 

III). 

Istniejący stan własności gruntów objętych niniejszą zmianą Studium nie stanowi przeszkody dla 

lokalizacji przedsięwzięć z zakresu zabudowy zagrodowej, usługowej czy produkcyjnej. Nie ma 
również innych ograniczeń prawnych związanych z przedmiotowymi gruntami, które 
uniemożliwiałyby realizację tego typu inwestycji.  
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2.10 Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na 

podstawie przepisów odrębnych 

 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują obszary i obiekty chronione ustalone na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo wodne, ustawy prawo geologiczne i górnicze. 
 

Na terenie IV (w miejscowości Zbiersk Cukrownia) występuje grunty rolne klasy RIIIb, które są 
chronione na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zmiana przeznaczenia na 

cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić w ramach opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego). 

Na terenie II (w miejscowości Petryki) zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne wraz ze strefą 
stanowisk archeologicznych, które są chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 
 

2.11 Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych zagrożeń 

geologicznych 

 

Na terenie objętym niniejszą zmianą Studium nie stwierdza się występowania obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych. Nie zachodzi zatem potrzeba formułowania szczegółowych uwarunkowań 
z tym związanych. 
 

2.12 Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin, 

zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego 

składowania dwutlenku węgla 

 

Na obszarach objętych zmianą Studium nie występują tereny górnicze w rozumieniu przepisów 
ustawy prawo górnicze i geologiczne. Nie zachodzi zatem potrzeba formułowania szczegółowych 
uwarunkowań z tym związanych. Na terenie objętym zmianą Studium nie ma ujęć wody.  

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. 
 

2.13 Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych na 

podstawie przepisów odrębnych 

 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują udokumentowane złoża surowców 
mineralnych ani obszary i tereny górnicze wg portalu MIDAS Państwowego Instytutu 
Geologicznego. 

 

2.14 Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz 

gospodarki odpadami 
 

Drogi 
 

Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą drogi gminne, powiatowe i droga krajowa nr 25 

Konin - Ostrów Wlkp. Uzupełnia ten układ - sieć ogólnodostępnych dróg dojazdowych 
niezaliczonych do dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne.  
Wszystkie tereny objęte zmianą Studium posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych - teren 

I, II, III i V do dróg gminnych, natomiast teren IV do drogi krajowej nr 25. 
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Kolej 

 

Przez tereny objęte zmianą Studium nie przebiega linia kolejowa. 
 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 

System zaopatrzenia gminy i miasta w wodę do celów komunalnych oparty jest na pięciu stacjach 

ujmowania i uzdatniania wody znajdujących się w: Zbiersku Kolonii, Zbiersku Cukrowni (2 studnie 
wiercone), w Stawiszynie i Piątku Wielkim. Miasto Stawiszyn i wszystkie wsie gminy Stawiszyn są 
zwodociągowane. Wszystkie wsie na terenie gminy wyposażone są w hydranty przeciwpożarowe. 
Na terenach objętych zmianą Studium bądź w bliskim otoczeniu zlokalizowane są sieci 
wodociągowe. 
Gmina Stawiszyn nie jest w całości wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej. Miasto Stawiszyn 
oraz miejscowości Nowym Kiączyn i Zbiersk wyposażone są w sieć kanalizacji sanitarnej, którą 
ścieki odprowadzane są do oczyszczalni gminnej typu BOS zlokalizowanej w Długiej Wsi Drugiej. 
Ponadto na terenie miejscowości Zbiersk Cukrownia istnieje zakładowa oczyszczalnia ścieków do 
której podłączony jest istniejący zakład produkcyjny funkcjonujący w tej miejscowości  i bloki 
mieszkalne pracowników byłej Cukrowni Zbiersk. 
W pozostałych miejscowościach, nie wyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej, wytworzone 
ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych bądź do przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych są wywożone do punktu 
zlewnego, który znajduje się przy oczyszczalni ścieków. 
Tereny objęte zmianą Studium nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem terenu 
III-go położonego w Długiej Wsi Drugiej. 
 

Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na terenie gminy jest uregulowana. Prowadzona jest zgodnie z ustawą o 
odpadach i regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.  
W gminie prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów, zorganizowany wywóz przez 
koncesjonowanych przewoźników do miejsc odzysku i unieszkodliwiania do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Prażuchach Nowych. 
 

Gazociągi 
 

Miasto i gmina Stawiszyn nie są wyposażone w sieć gazowniczą. Gmina posiada opracowaną 
Koncepcją programową gazyfikacji gminy. Inwestycje w zakresie gazyfikacji gminy oczekują na 
realizację w najbliższych latach, w oparciu o projektowaną stacjię redukcyjno-pomiarowej Io w 

miejscowości Piątek Wielki. 
 

Zaopatrzenie w ciepło 
 

Z uwagi na brak sieci gazowej na terenie miasta i gminy mieszkańcy zaopatrują się w ciepło z 
lokalnych kotłowni, opalanych głównie węglem. 
 

Energetyka 

 

Energia elektryczna doprowadzona jest do wszystkich miejscowości w gminie, a co za tym idzie 
teren gminy uznaje się za zelektryfikowany w 100%. 
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Powiązania zewnętrzne w zakresie energetyki, związane przede wszystkim z przebiegiem przez 
teren gminy napowietrznej linii energetycznej przesyłowej o napięciu 110kV. Sieć uzupełniającą 
tworzą linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi 
oraz linie rozdzielcze niskiego napięcia, a także linie energetyczne oświetleniowe. 
Istnieje możliwość wyposażenia terenów objętych zmianą Studium w energię elektryczną. 
 

Telefonia komórkowa 

 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka stacji bazowych telefonii komórkowej. Zakłada się 
dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej oraz budowę urządzeń telekomunikacyjnych. 
Na terenach objętych zmianami Studium nie występują stacje bazowe telefonii komórkowej 
 

Poniżej przedstawiono stan faktyczny wyposażenie terenów objętych zmianą Studium w 

infrastrukturę techniczną, z wyszczególnieniem ewentualnego braku danej infrastruktury 
technicznej. 

 

Teren I – położony we wschodniej części gminy, w miejscowości Petryki 
Teren I objęty zmianą Studium wyposażony jest w sieć wodociągową i w sieci 
elektroenergetyczną oraz sieć telekomunikacyjną. Nie jest wyposażony w sieć kanalizacji 
sanitarnej i w sieć kanalizacji deszczowej. Teren posiada dostęp komunikacyjny do drogi 
gminnej od strony południowej i zachodniej. Przez obszar ten przebiega napowietrzna linia 
elektroenergetycznego niskiego napięcia oraz sieć ciepłownicza ogrzewająca zlokalizowane w  
w sąsiedztwie przedszkole publiczne. 

 

Teren II – położony w południowo-wschodniej części gminy w miejscowości Petryki 
Teren II objęty zmianą Studium zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od istniejącej  sieć 
wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej i od sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, które 
zlokalizowane są w drogach gminnych (w odległości ok. 100,0 m). Teren nie jest wyposażony w 
sieć kanalizacji sanitarnej i w sieć kanalizacji deszczowej. Teren posiada dostęp komunikacyjny 
do drogi gminnej od strony północno-zachodniej. Przez obszar terenu II przebiega napowietrzna 

linia elektroenergetycznego średniego napięcia.  

 

 

 

Teren III– położony w Długiej Wsi Drugiej 
Teren III objęty zmianą Studium wyposażony jest w sieć wodociągową, w sieć 
elektroenergetyczną, w sieć kanalizacji sanitarnej i w sieć telekomunikacyjną. Nie jest 
wyposażony w sieć kanalizacji deszczowej. Teren posiada dostęp komunikacyjny do drogi 
gminnej (dojazdowej) od strony zachodniej i do drogi gminnej (zbiorczej) od strony północno-

wschodniej.  

 

Teren IV– położony w miejscowości Zbiersk Cukrownia 

Teren IV objęty zmianą Studium wyposażony jest w sieć wodociągową i w sieć 
elektroenergetyczną oraz sieć telekomunikacyjną. Nie jest wyposażony w sieć kanalizacji 
sanitarnej i w sieć kanalizacji deszczowej. Teren posiada dostęp komunikacyjny do drogi 
krajowej od strony wschodniej. Przez teren objęty zmianą Studium przebiega napowietrzna sieć 
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elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV, której przebieg zlokalizowany jest na tyłach tego 
terenu (przy zachodniej jego granicy). 

 

Teren V– położony w miejscowości Wyrów 

Teren V objęty zmianą Studium wyposażony jest w sieć wodociągową, w sieć 
elektroenergetyczną i w sieć telekomunikacyjną. Teren ten nie jest wyposażony w sieć 
kanalizacji sanitarnej i w sieć kanalizacji deszczowej. Teren posiada dostęp komunikacyjny do 
drogi gminnej (zbiorczej) od strony północnej. 

 

Istnieje możliwość wyposażenia terenów objętych zmianą Studium w niezbędne sieci infrastruktury 
technicznej poprzez rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

2.15 Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych 
 

Na terenie objętym zmianą Studium nie są planowane ponadlokalne zadania publiczne. 

 

2.16 Uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej 
 

 

Zatem obszary objęte niniejszą zmianą Studium nie są klasyfikowane jako szczególnie zagrożone 
powodzią. Nie występuje na nich zagrożenie powodziowe. Nie zachodzi zatem potrzeba 
formułowania szczegółowych uwarunkowań z tym związanych. 

Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów stwierdza się, ze przedmiotowy teren położony 

jest poza obszarem zagrożonym zalaniem lub podtopieniem. 

 

 

3. DZIAŁ TRZECI – Kierunki zagospodarowania przestrzennego objęte zmianą 
Studium 

 

3.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 
wynikające z audytu krajobrazowego, uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 7 lit. d ustawy 
 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów objętych niniejszą 
zmianą Studium przedstawiono na rysunku zmiany Studium pt. „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn - Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego”. 
Elementem uzupełniającym przeznaczenie istniejącej struktury przestrzennej gminy są przede 
wszystkim: 

 tereny oznaczone symbolem 1U – tereny zabudowy usługowej z zakresu usług lokalnych: 

rekreacji, kultury, sportu i kultury fizycznej, edukacji, zlokalizowane w miejscowości 
Petryki i Długa Wieś Druga, 

 teren oznaczony symbolem 2U – teren zabudowy usługowej, zlokalizowany w 

miejscowości Zbiersk Cukrownia, 
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 teren oznaczony symbolem U/P – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, 

zlokalizowany w miejscowości Wyrów, 
 teren oznaczony symbolem RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych i ogrodniczych, zlokalizowany w miejscowości Petryki. 
Na rysunku zmiany Studium zostały wyznaczone granice tych terenów oraz stosowne oznaczenia 
barwne i literowe. 

Uznaje się za celowe wprowadzenie możliwości realizacji na terenie objętym niniejszą zmianą 
Studium zabudowy usługowej, usługowo-produkcyjnej i zabudowy zagrodowej z zastrzeżeniem, iż 
wyznaczenie konkretnych parametrów zabudowy winno nastąpić na etapie poprzedzającym 
wydanie pozwolenia na budowę dla tych obiektów, kiedy to przeprowadzona zostanie stosowna 
procedura formalno-prawna opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

jak i dokonane zostaną wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia właściwych organów 
administracji publicznej. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zmianą Studium zostały 

sformułowane w oparciu o analizę istniejących uwarunkowań oraz aktualnych potrzeb 

rozwojowych gminy i miasta Stawiszyn. 

Stosowne analizy, w tym bilans terenów, sporządzone na potrzeby opracowania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn wynikające 
z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zostały wykonane w toku prac nad zmianą Studium i zostały przedstawione w odrębnym 
opracowaniu. Wynika z nich możliwość wyznaczenia w zmianie Studium projektowanych terenów 
1U, 2U, U/P, RM. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w 

sprawie sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego.  
Z uwagi na brak sporządzenia ww. audytu na obszarze gminy i miasta Stawiszyn nie wskazuje się 
kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów gminy i miasta 

Stawiszyn wynikających z tego audytu. 

 

 

3.2 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 
tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy, uwzględniające 

bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 7 lit. d 
ustawy 
 

W niniejszej zmianie Studium ustala się kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów objętych niniejszą zmianą Studium tj. terenów o symbolu 1U, 2U, U/P i RM. 
W zapisach Studium ustala się wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako stosunek 
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Przy czym 
przez powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć odpowiednio sumę powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków oraz wiat, a także budowli rolniczych na danej działce 
budowlanej. Natomiast przez powierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię terenu zajętą 
przez budynek lub wiatę, wyznaczoną przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi budynku lub 
wiat na powierzchnię terenu (do powierzchni zabudowy nie wlicza się elementów takich jak np. 
schody, balkony, tarasy, place utwardzone, dojścia, dojazdy). 
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Zakłada się, że nowa zabudowa usługowa, usługowo-produkcyjna oraz zagrodowa będzie 
realizowana przez indywidualnych inwestorów oraz przez jednostki samorządu, w wyznaczonych 
na rysunku zmiany Studium ternach. 

Dla terenów oznaczonych symbolem 1U przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej z 

zakresu usług lokalnych: rekreacji, kultury, sportu i kultury fizycznej, edukacji, ustala się 
kierunki i wskaźniki dotyczące zabudowy: 

 

 przeznaczenie podstawowe - lokalizacja budynków usługowych z zakresu usług lokalnych: 

rekreacji, kultury, sportu i kultury fizycznej, edukacji, 

 w przypadku realizacji obiektów budowlanych o wysokości 50m i wyższych n.p.t. należy 
każdorazowo zgłaszać zamiar realizacji tej inwestycji do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na budowę, 

 w granicach obszarów o potencjalnej możliwości występowania znalezisk archeologicznych 

wszelka działalność inwestycyjna związana z pracami ziemnymi przy lokalizacji zabudowy 
usługowej musi być uzgodniona ze służbami konserwatorskimi, 

 nie dopuszcza się lokalizacji budynków usługowych w zasięgu uciążliwości dróg 
publicznych za wyjątkiem sytuacji zastosowania przez inwestorów środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w przepisach prawa, 

 dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garażowych towarzyszących funkcji 
podstawowej, komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych, parkingów, obiektów małej 

architektury, zieleni urządzonej, rekreacyjnej, sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
innych obiektów niezbędnych do obsługi funkcji podstawowej i zagospodarowania terenu, 

 wskaźnik intensywności zabudowy winien kształtować się na poziomie od 0,001 do 0,6, 
 wysokość projektowanych budynków – do 11,0 m dla przeznaczenia podstawowego, do 6,0 

m dla pozostałych budynków, 
 geometria dachów – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 

45º, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 

35º, 
 wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie powinna być mniejsza niż 25 % powierzchni 

działki budowlanej,  

 należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, szczegółowe 

minimalne wskaźniki należy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Dla terenu oznaczonego symbolem 2U przeznaczonego pod zabudowę usługową ustala się 
kierunki i wskaźniki dotyczące zabudowy: 

1) lokalizację budynków usługowych w szczególności z zakresu usług handlu (w tym obiekty o 
powierzchni handlowej do 400,0 m2), motoryzacji, gastronomi, z zakresu obsługi biur, 
administracji,  

2) w przypadku realizacji obiektów budowlanych o wysokości 50m i wyższych n.p.t. należy 
każdorazowo zgłaszać zamiar realizacji tej inwestycji do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na budowę, 

3) w granicach obszarów o potencjalnej możliwości występowania znalezisk archeologicznych 
wszelka działalność inwestycyjna związana z pracami ziemnymi przy lokalizacji zabudowy 
usługowej musi być uzgodniona ze służbami konserwatorskimi, 

4) nie dopuszcza się lokalizacji budynków usługowych bądź budynków mieszkalnych 
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jednorodzinnych w zasięgu uciążliwości dróg publicznych za wyjątkiem sytuacji 
zastosowania przez inwestorów środków technicznych zmniejszających uciążliwości do 
poziomu określonego w przepisach prawa, 

5) dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych (maksymalnie do 30% 
powierzchni użytkowej wszystkich budynków lokowanych na terenie oznaczonym 
symbolem 2U), gospodarczych, garażowych, magazynowych towarzyszących funkcji 
podstawowej, komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych, parkingów, obiektów małej 

architektury, zieleni urządzonej, izolacyjnej, sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 
innych obiektów niezbędnych do obsługi danej funkcji i zagospodarowania terenu, 

6) wskaźnik intensywności zabudowy winien kształtować się na poziomie od 0,001 do 0,6, 
7) wysokość projektowanych budynków do 11,0 m, 
8) geometria dachów projektowanych budynków – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowych do 35º, 

9) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie powinna być mniejsza niż 15 % powierzchni 

działki budowlanej,  

10) należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych 
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, szczegółowe 

minimalne wskaźniki należy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Dla terenu oznaczonego symbolem U/P przeznaczonego pod zabudowę usługowo-produkcyjną 

ustala się kierunki i wskaźniki dotyczące zabudowy: 

 przeznaczenie podstawowe - lokalizacja budynków usługowo-produkcyjnych, 

 w przypadku realizacji obiektów budowlanych o wysokości 50m i wyższych n.p.t. należy 
każdorazowo zgłaszać zamiar realizacji tej inwestycji do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na budowę, 

 w granicach obszarów o potencjalnej możliwości występowania znalezisk archeologicznych 
wszelka działalność inwestycyjna związana z pracami ziemnymi przy lokalizacji zabudowy 
usługowej musi być uzgodniona ze służbami konserwatorskimi, 

 nie dopuszcza się lokalizacji budynków usługowo-produkcyjnych w zasięgu uciążliwości 
dróg publicznych za wyjątkiem sytuacji zastosowania przez inwestorów środków 
technicznych zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w przepisach prawa, 

 dopuszcza się realizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego bądź jednego 
lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku usługowym, budynków gospodarczych, 
garażowych, magazynowych towarzyszących funkcji podstawowej, komunikacji 

wewnętrznej, miejsc postojowych, parkingów, zieleni urządzonej, izolacyjnej, sieci i 

obiektów infrastruktury technicznej, innych obiektów niezbędnych do obsługi danej funkcji 

i zagospodarowania terenu, 

 wskaźnik intensywności zabudowy winien kształtować się na poziomie od 0,01 do 0,8, 
 wysokość projektowanych budynków do 12,0 m, 
 geometria dachów – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 

45º, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 

35º, 
 wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie powinna być mniejsza niż 10 % powierzchni 

działki budowlanej,  

 należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych 
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przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, szczegółowe 

minimalne wskaźniki należy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Dla terenu oznaczonego symbolem RM przeznaczonego pod zabudowę zagrodową w 
gospodarstwach rolnych i ogrodniczych ustala się kierunki i wskaźniki dotyczące zabudowy: 

1) lokalizację budynków obsługujących gospodarstwa rolne i ogrodnicze, w szczególności 
budynków przeznaczonych do pakowania, sortowania i przechowywania płodów rolnych, 
oraz chłodnie do przechowywania płodów rolnych, szklarnie wielkogabarytowe, innych 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i ogrodniczego,  
2) w przypadku realizacji obiektów budowlanych o wysokości 50m i wyższych n.p.t. należy 

każdorazowo zgłaszać zamiar realizacji tej inwestycji do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na budowę, 

3) w strefie zespołu stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku zmiany Studium, 

wszelka działalność inwestycyjna związana z pracami ziemnymi przy lokalizacji zabudowy 
zagrodowej winna być uzgodniona z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, który określi wymogi dotyczące ochrony zabytków, 

4) dopuszcza się realizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynków 
gospodarczych, garażowych, wiat towarzyszących funkcji podstawowej, komunikacji 

wewnętrznej, miejsc postojowych, parkingów, zieleni, sieci i obiektów infrastruktury 
technicznej, innych obiektów niezbędnych do obsługi danej funkcji i zagospodarowania 

terenu, 

5) nie dopuszcza się lokalizacji budynku mieszkalnego w zasięgu uciążliwości dróg 
publicznych za wyjątkiem sytuacji zastosowania przez inwestorów środków technicznych 
zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w przepisach prawa, 

6) wskaźnik intensywności zabudowy winien kształtować się na poziomie od 0,001 do 0,85, 
7) wysokość projektowanych budynków do 12,0 m, 
8) wysokość projektowanych budowli rolniczych – do 18,0 m, 

9) geometria dachów – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 

45º, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 

35º, inne dla budowli rolniczych, 

10) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie powinna być mniejsza niż 10 % powierzchni 

działek budowlanych,  

11) należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych 
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, szczegółowe 

minimalne wskaźniki należy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

3.3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, 
w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 
 

Uznaje się za celowe przyjęcie następujących zasad zagospodarowania na terenach objętych zmianą 
Studium: 

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, wyłącznie dla realizacji celów publicznych, 
2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, 

3) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
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poważnych awarii, 

4) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisja hałasu oraz wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych nie powinno powodować przekroczenia standardów środowiska poza 

terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, 

5) zaopatrzenie w ciepło - należy stosować paliwa o najniższych wskaźnikach emisyjnych oraz 

wykorzystywać alternatywne źródła energii (np. paliwa gazowe, olej, energia elektryczna, 

słoneczna itp.), dopuszcza się możliwość stosowania paliwa stałego dla terenu RM, po 

uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń emisyjnych, 
6) obowiązuje zapewnienie standardów akustycznych dla terenów podlegających ochronie 

akustycznej oznaczonych na rysunku Studium: 

- symbolem 1U jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży, 
- symbolem RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

7) obiekty budowlane zlokalizowane na terenie 2U, U/P i RM nie mogą powodować 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

8) w przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy 

terenów podlegających ochronie akustycznej, należy zastosować rozwiązania techniczne i 

technologiczne, które zapewnią obniżenie poziomu hałasu do poziomów dopuszczalnych, 
9) zabudowa wymagająca ochrony akustycznej, powinna być lokalizowana od strony dróg 

publicznych (w tym od drogi krajowej nr 25 zlokalizowanej w sąsiedztwie terenu 1U w 
miejscowości Długa Wieś Druga) i 2U (w miejscowości Zbiersk Cukrownia) w 
odległościach zapewniających dochowanie stosownych standardów akustycznych, bądź z 
zastosowaniem środków technicznych i technologicznych umożliwiających dotrzymanie 
obowiązujących norm hałasu, 

10) usunięty humus z terenu budowy powinien  zostać zabezpieczony i ponownie wykorzystany 
przy zagospodarowaniu terenu, 

11) gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach, ustawą prawo 
ochrony środowiska i regulaminem utrzymania czystości i porządku dla terenu gminy i 
miasta Stawiszyn, 

12) ustala się zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

13) ustala się wymóg prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, 

14) ustala się zachowanie wszelkich przepisów i norm w zakresie ochrony wód  
powierzchniowych i podziemnych, 

15) należy zastosować środki techniczne i technologiczne dla zabezpieczenia środowiska 

gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami zgodnie z przepisami odrębnymi, 

16) należy zachować odpowiednie odległości przy lokalizowaniu nowej zabudowy od 

istniejących lub projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z 

przepisami odrębnymi lub rozwiązać występujące kolizje, 

17) należy zachować strefy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi (dopuszcza się możliwość 
ich zmniejszenia bądź likwidacji w przypadku rozwiązania kolizji z tymi sieciami), 

18) wzniesienie projektowanego budynku mieszkalnego bądź budynku z pomieszczeniami 
mieszkalnymi w zasięgu ewentualnego negatywnego oddziaływania hałasu i pól 
elektromagnetycznych wywołanych przez napowietrzną linię energetyczną średniego 
napięcia przebiegającą w pobliżu projektowanego budynku mieszkalnego bądź budynku z 
pomieszczeniami mieszkalnymi jest dozwolone pod warunkiem wprowadzenia 

zabezpieczeń przed ponadnormatywnym promieniowaniem i hałasem wywołanym przez tę 
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linię, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
19) ustala się zakaz składowania na wolnym powietrzu materiałów mogących przenikać do gleb 

i wód gruntowych. 
 

3.4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 
 

W strefie zespołu stanowisk archeologicznych występującej na obszarze RM wskazanym na 
rysunku Studium – dla inwestycji naruszających strukturę gruntu, zlokalizowanych na terenie 
opracowania oznaczonym symbolem RM, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia inwestycji z 

Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, celem określenia wymogów dotyczących 
ochrony zabytków archeologicznych. W związku z powyższym wszelkie roboty ziemne na tym 
terenie mogą być wykonywane po uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, który określi wymogi dotyczące ochrony zabytków. 
Ponadto każdy przedmiot, co którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 

archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy należy – przy 

użyciu dostępnych środków – zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz 

bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałym fakcie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
 

3.5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

 

Uznaje się za celowe przyjęcie następujących zasad zagospodarowania na terenach objętych zmianą 
Studium: 

 planowaną inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami powszechnymi oraz zgodnie 
z obowiązującymi normami, 

 obsługa komunikacyjna terenów objętych zmianą Studium oznaczonych symbolem 1U i U/P 

oraz RM, odbywać się będzie poprzez istniejące lub projektowane zjazdy z dróg 
publicznych (dróg gminnych) oraz ewentualnie poprzez planowane drogi wewnętrzne 
dojazdowe i place manewrowe niezbędne dla obsługi przedmiotowych terenów,  

 obsługa komunikacyjna terenu objętego zmianą Studium oznaczonego symbolem 2U (w 

miejscowości Zbiersk Cukrownia) poprzez drogę obsługującą doprowadzającą ruch do drogi 
gminnej lokalnej, dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejącego zagospodarowania 

terenu poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej na dotychczasowych zasadach lub po jego 
przebudowie w przypadku wybudowania projektowanego nowego odcinka drogi krajowej 

nr 25, 

 przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 25 
należy uwzględnić strefę uciążliwości drogi dla stałych użytkowników sąsiadujących 
obszarów, zagrożenie dla budowli oraz narażenie na degradację stałych komponentów 
środowiska naturalnego, 

 obiekty budowlane lokalizowane w odległościach od granicy geodezyjnej pasa drogowego: 
- do 160m – dla obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 
- do 25m – dla obiektów budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi, 
winny zostać zabezpieczone przed ewentualnym oddziaływaniem akustycznym dróg 
publicznych, w tym drogi krajowej nr 25, 

 nie dopuszcza się lokalizacji budynków usługowych i budynków mieszkalnych w zasięgu 
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uciążliwości dróg publicznych za wyjątkiem sytuacji zastosowania przez inwestorów 
środków technicznych zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w przepisach 
prawa,  

 lokalizacja urządzeń reklamowych i szyldów (wolnostojących oraz umieszczonych na 
dachach, elewacjach budynków lub obiektach małej architektury) skierowanych do 
użytkowników drogi krajowej nr 25 lub mogących rozpraszać ich uwagę możliwa jest 
wyłącznie za zgodą i na warunkach podanych przez zarządcę drogi krajowej, 

 z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego ewentualnie lokowane w sąsiedztwie drogi 
krajowej nr 25 słupy telefonii komórkowej należy lokalizować w minimalnej odległości od 
zewnętrznej krawędzi jezdni równej 1,5 krotności całkowitej wysokości tych słupów, 

 prowadzenie infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, 
energetyczna, gazowa, itp.) niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi należy przewidzieć poza 
pasem drogowym drogi krajowej; w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się ich 
lokalizację w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

 ustala się minimalną odległość dla nowych budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 
krajowej wynoszącą 25,0 m, 

 dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejących budynków w sposób dotychczasowy, 

 planowane drogi wewnętrzne i place manewrowe powinny spełniać warunki określone w 
przepisach odrębnych oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

 zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych – z istniejącej i projektowanej 
sieci wodociągowej, 

 dopuszcza się możliwość ujęcia wody z własnych studni głębinowych na terenie 

oznaczonym symbolem RM, w przypadku niewystarczającej przepustowości sieci 
wodociągowej lub niewystarczających zasobów eksploatacyjnych ujęcia komunalnego, 

 odprowadzenie ścieków bytowych – do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku 
sieci kanalizacyjnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu 
przez wyspecjalizowane jednostki, 

 odprowadzenie ścieków innych niż bytowe, w tym ścieków przemysłowych, po uprzednim 

oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi, do gminnej sieci kanalizacyjnej, a w 

przypadku braku sieci kanalizacyjnej szczelnych zbiorników bezodpływowych, przy 
zachowaniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych, 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, w 
przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub 

ogólnospławnej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren 
własny nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych przy 
zachowaniu przepisów odrębnych z możliwością wprowadzenia ich do odbiornika wód po 
uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń, dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i 
roztopowych do celów przeciwpożarowych, 

 ustala się obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed ich 
odprowadzeniem, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń 
określonych w przepisach odrębnych, 

 dla terenów o funkcjach produkcyjnych i usługowych wyposażonych w parkingi lub place 

postojowe o powierzchni większej niż 0,1 ha obowiązuje sposób ich użytkowania zgodnie z 
pozwoleniem wydanym na podstawie przepisów odrębnych, 

 rozwiązania z zakresu odwodnienia winny zabezpieczać standard czystości wód 
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powierzchniowych i gleby, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 zaopatrzenie terenów objętych zmianą Studium w gaz, możliwe będzie – z uwagi na brak 

szczegółowych planów doprowadzenia gazu do omawianego obszaru gminy i miasta 
Stawiszyn – jedynie w okresie poperspektywicznym, a co za tym idzie nie ustala się 
szczegółowych zasad wykorzystania gazu w celu zaopatrzenia ludności, 

 zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci poprzez ich rozbudowę, przebudowę 
lub z odnawialnych źródeł energii, w zależności od potrzeb dopuszcza się budowę stacji 
transformatorowej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 w przypadku kolizji planowanych inwestycji z sieciami elektroenergetycznymi dopuszcza 

się ich przebudowę, rozbudowę, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV należy zachować strefę technologiczną – 

5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony,  

 dopuszcza się możliwość lokalizacji projektowanych obiektów budowlanych w strefie 
technologicznej istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, 

 od napowietrznej linii elektroenergetycznej 04 kV należy zachować strefę technologiczną – 

3 m od skrajnego rzutu poziomego przewodu linii w obie strony,  

 dopuszcza się możliwość lokalizacji projektowanych obiektów budowlanych w strefie 
technologicznej istniejącej linii elektroenergetycznej 04 kV, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 zaopatrzenie w energię cieplną dla celów grzewczych i technologicznych, w zależności od 

potrzeb, z zastosowaniem czystych nośników energii (energia elektryczna, gaz płynny, 
energia słoneczna itp.), z dopuszczeniem możliwość stosowania paliwa stałego dla terenu 
RM, po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń emisyjnych, 

 na terenie objętym zmianą Studium dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu 
łączności publicznej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. W zakresie opcjonalnego rozwoju sieci telekomunikacyjnej należy 
wykorzystać najnowsze technologie systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
przewodowych i bezprzewodowych stosownie do zapotrzebowania,  

 sposób gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na 
zasadach ustalonych na terenie gminy i miasta Stawiszyn, sposób gromadzenia odpadów 
winien zabezpieczać środowisko przed zanieczyszczeniem, z zastosowaniem segregacji, 

  gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach i zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 w przypadku kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury dopuszcza się ich przebudowę 
lub przeniesienie, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 na terenach objętych zmianą Studium dopuszcza się budowę publicznych sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 
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3.6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym 

 

Na terenie objętym zmianą Studium nie przewiduje się realizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym.  
 

3.7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

 

Na terenie objętym zmianą Studium nie przewiduje się realizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym. 

 

3.8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych 
 

Na terenie zmiany Studium (teren 2U) występują grunty rolne stanowiące użytki rolne klasy RIIIb, 
które wymagają zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne w trybie opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

3.9. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 
 

Na terenie objętym zmianą Studium nie przewiduje się i nie ustala się zasad przeprowadzenia scaleń 
i podziału nieruchomości. 
 

3.10. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Dla terenów objętych zmianą Studium gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

3.11. Obszary wymagające przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne 
 

Na terenie zmiany Studium występują grunty rolne , które wymagają zgody na przeznaczenie ich na 
cele nierolnicze i nieleśne, stosownie do wymogów określonych w przepisach odrębnych. 
 

3.12. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

 

Na terenie zmiany Studium przewiduje się teren oznaczony symbolem RM, na którym będzie 
prowadzona gospodarka rolna w zakresie upraw szklarniowych w wielkogabarytowych szklarniach 

i towarzyszących budynków i budowli związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i 
ogrodniczego. Uciążliwości związane z tą zabudową nie powinny wykraczać poza teren 
prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i ogrodniczego.  
Na pozostałych terenach objętych zmianą Studium adaptuje się dotychczasowe, rolnicze 
użytkowanie obszaru objętego zmianą Studium, do czasu podjęcia dopuszczonej niniejszą zmianą 
Studium działalności z zakresu zabudowy usługowej i zabudowy usługowo-produkcyjnej. Zasady 

funkcjonowania omawianych terenów w okresie przejściowym zgodnie z dotychczas 
obowiązującymi zapisami niniejszego Studium.  
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Na terenach objętych zmianą Studium nie będzie prowadzona gospodarka leśna w związku z tym 
nie ustala się leśnej przestrzeni produkcyjnej. 
 

3.13 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych 

 

Na podstawie map zagrożenia powodziowego ustalono, że teren zmiany Studium znajduje się poza 

obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym nie wyznacza się obszarów 
zagrożonych występowaniem powodzi. Na terenie zmiany Studium nie występują obszary osuwania 

się mas ziemnych. 
 

3.14 Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obiekty i obszary, dla których 

wyznacza się w złożu filar ochronny. 
 

3.15 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 byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2120) 

 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary pomników zagłady i ich stref 

ochronnych. 
 

3.16 Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji oraz remediacji 
 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary wymagające przekształceń, 

rehabilitacji lub rekultywacji oraz remediacji. 
 

3.17 Obszary zdegradowane 

 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary zdegradowane. 
 

3.18 Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

 

Granice terenów zamkniętych i ich stref nie występują na terenie objętym zmianą Studium.  
 

3.19 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie 

 

Nie występują na terenie objętym zmianą Studium obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym. 
 

3.20. Obszary przestrzeni publicznych 

 

Na terenie objętym zmianą Studium nie ustala się przestrzeni publicznych. 
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4. DZIAŁ CZWARTY – Uzasadnienie i synteza ustaleń zmiany Studium 

 

Podstawowa wersja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 
miasta Stawiszyn” uchwalona została uchwałą Nr XV/85/99). Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z 

dnia 30.12.1990r. Studium to sporządzono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Pierwsza zmiana Studium powstała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwalona została uchwałą Nr XXXX/126/21010 

Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 30 września 2010 roku.  
Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie uchwały Nr XLV/244/2018 Rady Miejskiej w 
Stawiszynie z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” również w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Zakres opracowania zmiany Studium przedstawiono na załączniku graficznym nr 2 
– Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i załączniku nr 3 – Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego oraz na załączniku nr 4 Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego miasta Stawiszyna (rysunek nr 4 nie zawiera granic terenów objętych zmianą 
Studium, nie mniej podlega ujednoliceniu w ramach opracowywanej zmiany Studium). Jest to druga 

zmiana Studium. 

Aktualne przepisy dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy lub jego zmiany to: 

  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233).  

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium została poprzedzona oceną aktualności 
dotychczasowego Studium, w której stwierdzono zasadność dokonania zmiany Studium w związku 
z planowanymi inwestycjami z zakresu zabudowy usługowej, zabudowy produkcyjnej i zabudowy 

zagrodowej, dla których należy sporządzić niniejszą zmianę.  
Uzasadnienie przyjętych w zmianie Studium rozwiązań 

Dotychczas obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Stawiszyn” uwzględnia rozwój – na części omawianego terenu – zabudowy 

usługowej, zagrodowej i produkcyjnej. Konieczne jest jedynie wprowadzenie nowych uregulowań, 
które zapewnią możliwość realizacji nowych propozycji inwestycyjnych, na wyznaczonym 
obszarze.  

Projektowane inwestycje usługowe i inwestycja produkcyjna zlokalizowane będą zlokalizowane 
przy enklawach sąsiadującej zabudowy, przy istniejących układach komunikacyjnych, a 
dotychczasowe zagospodarowanie gruntów sąsiednich nie będzie narażone na ponadnormatywne 
emisje.  

Projektowana inwestycja z zakresu prowadzenia działalności rolniczej umożliwi realizację szklarni 
wielkogabarytowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach zabudowy zagrodowej. 
Zmiana Studium nie dotyczy terenów i obiektów chronionych rozumianych w myśl przepisów 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 

 

197 

 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i jest od nich znacznie oddalona. 

Zasięg oddziaływania projektowanej zabudowy, w szczególności w zakresie ewentualnego hałasu i 
innych, związanych z jej działaniem, musi być ograniczony do obszaru wyznaczonego w zmianie 

Studium. 

Planowane przeznaczenie terenów objętych zmianą Studium przyczyni się do rozwoju gminy będzie 
miało wpływ na rozwój gospodarczy gminy Stawiszyn. Przyczyni się do powstania nowych miejsc 
pracy. Umożliwi realizacje usług, w tym w szczególności z zakresu usług sportu i rekreacji, w tym 
kultury fizycznej, usług kultury i edukacji, co przyczyni się do zaspokojenia oczekiwań w zakresie 
krzewienia kultury fizycznej mieszkańców gminy i miasta Stawiszyn, w szczególności dzieci i 

młodzieży. 
Przy zachowaniu ustaleń niniejszej zmiany Studium oraz warunków wynikających z 
obowiązujących przepisów dotyczących m. in. gospodarki przestrzennej, budownictwa, ochrony 
środowiska, przyrody, planowane inwestycje nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko 
oraz istniejące zagospodarowanie terenów sąsiednich. 
W związku z powyższym proponowane rozwiązania są uzasadnione.  
Oznaczenie graficzne wprowadzonej zmiany naniesiono na dotychczasowy rysunek Studium 

stanowiący załącznik nr 2 i 3 do uchwały. Natomiast rysunek 4 ujednolicono tą zmianą Studium (nie 

zawiera on granic terenów objętych zmianą Studium). 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 

 

 

 

198 

CZĘŚĆ TRZECIA - ZMIANA STUDIUM - 2023 

 
1. DZIAŁ PIERWSZY – Wstęp do zmiany Studium 
 

Podstawowa wersja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Stawiszyn” uchwalona została uchwałą Nr XV/85/99). Rady Gminy i Miasta Stawiszyn 

z dnia 30.12.1990r. Studium to sporządzono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z uwagi na stale zmieniające się potrzeby rozwojowe gminy, obowiązujące od 1999 roku Studium 

zostało zmienione. Stosowna uchwała w tym zakresie została podjęta przez Radę Miejską 

w Stawiszynie w dniu 06.06.2008r. (uchwała nr XVI/90/2008) w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy i miasta Stawiszyn”. Pierwsza zmiana Studium została uchwalona uchwałą 

Nr XXXX/126/2010 Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 30 września 2010 roku.  

Również z uwagi na stale zmieniające się potrzeby rozwojowe gminy, obowiązujące od 2010 roku 

Studium zostało zmienione. Druga zmiana Studium została uchwalona uchwałą Nr XVIII/132/2020 

Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 marca 2020 roku. 

Podstawą podjęcia przez Burmistrza Stawiszyna prac nad sporządzeniem obecnej zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” jest 

uchwała Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn”. 

Zgodnie z ww. uchwałą zakres opracowania niniejszej zmiany Studium obejmuje obszar położony 

w miejscowości Piątek Mały (obręb geodezyjny – Piątek Mały), który został określony 

w załączniku graficznym do powyższej uchwały z dnia 23 lutego 2021r. 

Niniejsza zmiana Studium uwzględnia wszystkie elementy życia gminy Stawiszyn zachodzące 

na terenie objętym granicami niniejszego opracowania. Zakres merytoryczny niniejszej zmiany 

Studium został określony szczegółowo w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U., nr 118, poz. 1233). Zakres ten dostosowany 

został do ograniczonej skali przewidywanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

wynikających z przyjęcia niniejszego dokumentu. 

W związku z określeniem na załączniku graficznym do cytowanej powyżej uchwały Rady Miejskiej 

w Stawiszynie, konkretnego terenu objętego niniejszą zmianą Studium, na którym planuje się 

umożliwić lokalizację inwestycji z zakresu zabudowy usługowej wraz z obiektami i urządzeniami 

towarzyszącymi, niezbędnym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną, przy tworzeniu 

niniejszego dokumentu – z racji określonego zakresu terytorialnego – ustalono jedynie 

uwarunkowania i kierunki odnoszące się do ściśle określonych przez Radę Miejską w Stawiszynie 

terytoriów z elementami rozszerzenia o ogólne zagadnienia dotyczące całej jednostki 

administracyjnej. Z przyczyn formalnych niniejsze opracowanie nie obejmuje ustaleń 

dla pozostałych terenów gminy i miasta Stawiszyn. 

Procedura opracowania i uchwalenia zmiany Studium przebiegała zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) projekt zmiany Studium został zaopiniowany przez Miejsko-
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Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Stawiszynie. Następnie  został przedłożony 

do zaopiniowania i uzgodnienia z odpowiednimi organami administracji samorządowej i rządowej 

oraz ościennymi gminami. Projekt zmiany Studium został również wyłożony do publicznego 

wglądu oraz przeprowadzono dyskusję publiczną nad przedstawionym rozwiązaniami projektu 

zmiany Studium. Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z ww. ustawą Rada Miejska 

w Stawiszynie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przedłożonej zmiany Studium. 
 

Elementami składowymi zmiany Studium są: 

1) tekst zmiany Studium – ujednolicony, 

2) rysunki Studium - ujednolicone. 

Uznano, że materiały powyższe winny być tak przedstawione, aby przede wszystkim pozwoliły 

w najlepszy sposób pokazać istniejące zainwestowanie, uwarunkowania wpływające na rozwój 

określonych terytoriów gminy oraz kierunki dalekosiężnej polityki na tym terenie. 

W tym celu tekst zmiany Studium podzielony został na cztery podstawowe działy. Pierwszy z nich 

to wstęp nad Studium. Przedstawiono w nim materiał o charakterze informacyjnym, służący 

przyszłym korzystającym z tego dokumentu poznać założenia i przesłanki wpływające na tok prac 

oraz zadania, które zostały postawione autorom tego dokumentu. 

Drugi dział to Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego objętego zmianą Studium. 

Przedstawiono w nim w układzie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wszystkie zebrane w toku prac inwentaryzacyjnych, jak również w toku 

dokonywania ocen stanu istniejącego, czynniki wpływające na rozwój wyznaczonych obszarów 

gminy, potwierdzone opisem stanu istniejącego.  

Trzeci dział to Kierunki zagospodarowania przestrzennego objęte zmianą Studium. W tym 

dziale, uwzględniając te informacje, które zostały zebrane we wcześniejszych fazach prac nad 

zmianą Studium, sformułowano przyszłe kierunki polityki przestrzennej gminy w odniesieniu 

do terytorium objętego niniejszym opracowaniem. 

Czwarty dział to Uzasadnienie i synteza ustaleń zmiany Studium. Między innymi przedstawiono 

w nim uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz sformułowano wnioski wypływające z prac 

nad zmianą Studium oraz przedstawiono zasady realizacji polityki przestrzennej gminy. Stosownie 

do wymogów § 4. ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku 

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2021, poz. 2405), w końcowej części Studium przedstawiono 

w sposób skrócony syntezę zapisów Studium. 

Załącznikami graficznymi do uchwały rady gminy będą ujednolicone rysunki Studium, 

przedstawiające: 

1) Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta w skali 1:20000, 

2) Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta w sakli 1:20000, 

3) Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiszyna w sakli 1:2000 (rysunek 

nie zawiera granic terenów objętych zmianą Studium, nie mniej podlega ujednoliceniu 

w ramach opracowywanej zmiany Studium), 

dla całej jednostki administracyjnej w jej granicach administracyjnych. 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 

 

 

 

200 

2. DZIAŁ DRUGI – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym 

zmianą Studium 

 
2.1 Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania 

i uzbrojenia terenu 
 

Gmina i Miasto Stawiszyn położone są w południowo-wschodniej części Województwa 

Wielkopolskiego. Zaledwie około 30 kilometrów dzieli ją od granic Województwa Łódzkiego 

(gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim). Od stolicy województwa – Poznania – dzieli 

ją dystans ok. 110 km. Jest to dość odległe i w związku z tym mało korzystne położenie.  

Gmina i Miasto Stawiszyn położone są również w granicach Powiatu Kaliskiego. 

Gmina i Miasto Stawiszyn położone są w północnej części powiatu kaliskiego. Pod względem 

administracyjnym tworzy gminę miejsko-wiejską Powiatu Kaliskiego. Miasto Stawiszyn położone 

jest w środku gminy - centralnie w stosunku do pozostałych miejscowości gminy Stawiszyn i granic 

gminy. Powierzchnia gminy i miasta wynosi 78,3 km2. Jest to zatem niewielka gmina. Gmina 

Stawiszyn graniczy z pięcioma jednostkami samorządu gminnego. Od strony zachodniej graniczy 

z gminą Blizanów, od południa i południowego wschodu z gminą Żelazków, od wschodu natomiast 

z gminą Mycielin (gminy te należą do ziemskiego powiatu kaliskiego). Od północy gmina 

Stawiszyn graniczy z gminą Grodziec i Rychwał (gminy te położone są w powiecie konińskim). 

W skład gminy i miasta Stawiszyn wchodzi miasto Stawiszyn i następujące sołectwa: Długa Wieś 

Pierwsza, Długa Wieś Druga, Długa Wieś Trzecia, Nowy Kiączyn, Petryki, Piątek Mały, Piątek 

Mały-Kolonia, Piątek Wielki, Pólko-Ostrówek, Werginki, Wyrów, Zbiersk, Zbiersk-Cukrownia, 

Zbiersk Kolonia oraz miejscowości nie będące sołectwami: Łyczyn, Miedza, Stary Kiączyn, 

Złotniki Małe-Kolonia. 

Ludność gminy i miasta według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Bank Danych 

Lokalnych bdl.stat.gov.pl) wynosiła na dzień 30.06.2021r. 7036 osób, w tym kobiet 3637. Na 100 

mężczyzn przypadało 107 kobiet.  

 

W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne zajmują ponad 49,5 km2 (15.12.2019r). Powierzchnia 

gruntów leśnych wynosi 2279,24 ha, w tym lasów publicznych 1967,36 ha. Lesistość gminy wynosi 

29,0% i jest wyższa od lesistości powiatu kaliskiego, która wynosi 20,4 %. Jest również nieco 

wyższa od średniej lesistości dla województwa wielkopolskiego wynoszącej 25,8%. 

 

Gmina i miasto Stawiszyn mają bardzo dobre powiązanie komunikacyjne z pozostałymi regionami 

Polski. Główną osią komunikacji drogowej służącej realizacji celów ponad gminnych jest 

przebiegająca przez teren gminy w układzie południkowym droga krajowa nr 25 relacji Bydgoszcz-

Oleśnica. Wprowadza ona gminę w układ dróg o znaczeniu krajowym. Jest to szlak, który ciągnąc 

się przez teren gminy z południa na północ, stanowi połączenie gminy, poprzez Konin ze stolicą 

Wielkopolski – Poznaniem i stolicą kraju – Warszawą jak również północnymi dzielnicami kraju, 

poprzez Kalisz – z Wrocławiem, Katowicami czy Łodzią. 

Przebiegająca przez teren gminy Stawiszyn droga krajowa nr 25 ma duże znaczenie dla regionu 

kaliskiego z uwagi na to, że ten korytarz komunikacyjny stanowi najkrótsze połączenie miasta 

Kalisza z autostradą A-2 Warszawa-Poznań-Berlin.  

Ponadto przez teren gminy przebiegają drogi powiatowe i gminne. Układ tych dróg zapewnia 

właściwe połączenia komunikacyjne w układzie powiatu, regionu i kraju. 

 

Przedmiotem opracowania zmiany Studium jest teren położony w południowej części gminy, 

w miejscowości Piątek Mały, w strefie wysoczyzny morenowej płaskiej.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Długa_Wieś_Druga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Długa_Wieś_Trzecia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Kiączyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Petryki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piątek_Mały
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piątek_Mały-Kolonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piątek_Mały-Kolonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piątek_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pólko_(gmina_Stawiszyn)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrówek_(powiat_kaliski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Werginki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrów_(województwo_wielkopolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiersk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiersk-Cukrownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Kiączyn
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Na terenie objętym zmianą Studium w Piątku Małym znajduje się stacja paliw BP w północnej 

części terenu i nieużytkowany stary budynek mieszkalny w południowej części. Resztę terenu 

stanowi pole uprawne. W sąsiedztwie od południowej strony i po drugiej stronie drogi krajowej 

znajdują się zabudowania zagrodowe i usługowe. 
 

W związku z podjęciem uchwały Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 

23 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” omawiany ww. teren 

może być wykorzystany na umożliwienie realizacji usług. 
 

Sporządzona zmiana Studium stanowić będzie zmianę polegającą na uzupełnieniu Studium 

o pojedyncze ustalenie dotyczące wyłącznie przedmiotowego terenu oznaczonego na załącznikach 

graficznych, stanowiących części składowe Studium. 

 
2.2 Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony 
 

Teren objęty zmianą Studium jest w części zainwestowany. W ramach tego terenu znajduje się stacja 

paliw BP w północnej części terenu i nieużytkowany stary budynek mieszkalny w południowej 

części. Resztę terenu stanowi pole uprawne. W sąsiedztwie od południowej strony i po drugiej 

stronie drogi krajowej znajdują się zabudowania zagrodowe i usługowe. 

Z uwagi na położenie i przestrzeń, której dotyczy ta zmiana nie stwierdza się ograniczeń 

dla lokalizacji tego typu obiektów wynikających z potrzeby zachowania ładu przestrzennego. 

Granice niniejszej zmiany Studium zostały ustalone w taki sposób, że w pełni pozwalają one 

na swobodne rozlokowanie omawianych obiektów na wyznaczonym w niniejszym dokumencie 

terytorium, bez negatywnego wpływu przedmiotowych inwestycji na ład przestrzenny gminy 

Stawiszyn. W znacznie większej części teren użytkowany jest rolniczo. 

 
2.3 Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 
 

Obszar opracowania osadzony jest w pewnej przestrzeni, z którą znajduje się w bardziej lub mniej 

ścisłych relacjach. Konieczne jest zatem przywołanie w niniejszym dokumencie również bardziej 

ogólnych danych o terytorium całej gminy, obrazujących kontekst przestrzenny, w ramach którego 

będą zachodzić nowe procesy inwestycyjne. 

Gmina Stawiszyn położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w północnej części powiatu kaliskiego. 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski obszar gminy Stawiszyn położony jest w obrębie 

prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niż Środkowopolski 318, makroregionie Nizina 

Południowowielkopolska 318.1-2, mezoregionie Wysoczyzna Kaliska 318.12 (południowa część 

gminy) i w mezoregionie Równina Rychwalska 318.16 (północna część gminy) - (Kondracki 1998). 

Wg podziału B. Krygowskiego na jednostki fizyczno-geograficzne gmina znajduje się w dwóch 

zróżnicowanych środowiskowo jednostkach. Część południowo-wschodnia i południowa leży 

w południowo-wschodnim pasie wysoczyznowym w regionie Wysoczyzna Kaliska (V) i jego 

subregionie Równina Kaliska (V2), natomiast część północna i północno-zachodnia należy 

do regionu Pradolina Warszawsko-Berlińska (B) i jego subregionu Kotlina Pyzdrska (B5).  
 

Powiązania przyrodnicze analizowanego terenu odnosi się głównie do liniowych 

i powierzchniowych struktur przyrodniczych i charakteryzuje się: 

 położeniem na Wysoczyźnie Kaliskiej, 
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 położeniem w zlewni rzeki Bawół, 

 położeniem terenu objętego zmianą Studium poza korytarzami ekologicznymi ECONET – 

PL, 

 położeniem terenu objętego zmianą Studium poza formami ochrony przyrody wyznaczonymi 

na podstawie ustawy o ochronie przyrody,  

 położeniem poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wysokiej i najwyższej 

ochrony w piętrze czwartorzędowym. 

 
2.3.1 Morfologia 
 

Teren zmiany Studium położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej, na południe 

od maksymalnego zasięgu zlodowacenia bałtyckiego. Jest to wysoczyzna morenowa wzniesiona 

na wysokość 115 – 130 m n.p.m., o spadkach poniżej 2%, lokalnie 2 – 5%. Posiada ona cechy 

silnego przeobrażenia spowodowanego akumulacją fluwioglacjalną i procesami peryglacjalnymi. 

W wyniku tych procesów powierzchnia wysoczyzny została wyrównana, a zbocza są długie 

i bardzo łagodne, przecięte lokalnie słabo zarysowującymi się dolinkami okresowego odpływu wód 

powierzchniowych. Północną część gminy zajmuje Kotlina Rychwalska (wg B. Krygowskiego 

jest to terasa środkowa wydmowa).  Wysoczyznę morenową i terasę środkową wydmową rozcina 

z południowego wschodu na północny zachód dolina rzeki Bawół. 
 

Teren objęty zmianą Studium położony jest w południowej części gminy, w miejscowości Piątek 

Mały, w strefie wysoczyzny morenowej płaskiej. Wysokości bezwzględne na tym terenie kształtują 

się na poziomie 125,2 – 127,3 m n.p.m. Teren jest płaski. Rzeźba terenu nie stwarza utrudnień 

w zagospodarowaniu przestrzennym. Teren nie jest narażony na procesy osuwania się mas 

ziemnych. 

 
2.3.2. Geologia 
 

Na utworach mezozoicznych zalegają utwory trzeciorzędowe. Są to iły i piaski pliocenu oraz 

nieciągła pokrywa iłów pstrych pliocenu. W rejonie Stawiszyna trzeciorzęd nie występuje, a utwory 

czwartorzędowe leżą bezpośrednio na marglach i wapieniach kredy górnej. Strop trzeciorzędu 

występuje na rzędnej od 33 do 50 m p.p.t. Utwory czwartorzędowe tworzą pokrywę 

o zróżnicowanej miąższości z maksimum kilkudziesięciu metrów w okolicach Stawiszyna. Osady 

czwartorzędowe to głównie gliny zwałowe na ogół piaszczyste, półzwarte i twardoplastyczne oraz 

wkładki piasków gliniastych i glin pylastych i piaski akumulacji glacjalnej, a także piaski rzeczne, 

a na północ od Stawiszyna piaski eoliczne. 

Rzeźba terenu ukształtowana została w okresie zlodowacenia środkowopolskiego (formy 

glacjalne), a w okresie interglacjału eemskiego zlodowacenia bałtyckiego i holocenu wystąpiły 

procesy niszczenia i przeobrażania form glacjalnych. Większość obszaru gminy stanowią 

przeobrażone równiny płaskie i faliste moreny dennej (zlodowacenie środkowopolskie). Rozcięte 

są one zbudowaną z osadów holoceńskich doliną Bawołu przebiegającą z SE na NW. Północna 

część gminy to równiny akumulacji rzecznej z zespołami wydmowymi. 
 

Teren objęty zmianą Studium położony jest w południowej części gminy, w miejscowości Piątek 

Mały, w strefie wysoczyzny morenowej płaskiej. Wg mapy geologicznej Polski (geoportal.gov.pl) 

na terenie tym występują osady lodowcowe (morenowo-glacjalne). Są to gliny zwałowe. 

Przepuszczalność gruntów słaba. 
 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych 

wg portalu PIG MIDAS. 
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2.3.3. Warunki wodne 
 

Gmina Stawiszyn pod względem hydrograficznym położona jest w zlewni rzeki Warty, jedynie 

południowy niewielki fragment należy do zlewni Prosny. Między nimi przebiega dział wodny III 

rzędu. Oś hydrograficzną stanowi rzeka Bawół (Baweł) uchodząca do rzeki Czarnej Strugi (Defet), 

która z kolei uchodzi do Warty stanowiąc jej lewy dopływ. Bawół przepływa przez gminę 

z południowego wschodu na północny zachód. Poza rzeką główną występują liczne rowy 

melioracyjne stale bądź okresowo wypełnione wodą. Duże powierzchnie gminy są zdrenowane. 

Na terenie gminy brak jest naturalnych jezior, występują jedynie niewielkie zbiorniki wód 

powierzchniowych (okolice Zbierska i Petryk). 

Gmina Stawiszyn wg podziału hydrologicznego Polski należy do regionu mogileńskiego (XII). 

Główne poziomy użytkowe w obrębie tego regionu stanowią poziomy wodonośne z wodami 

porowymi w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz wodami szczelinowymi 

i szczelinowo-porowymi w utworach kredowych. Na terenie gminy Stawiszyn występują 3 poziomy 

wodonośne: czwartorzędowy, trzeciorzędowy i górnokredowy. Ujmowane są wody z poziomów 

kredowych  i plejstoceńskich. 

 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują wody powierzchniowe. Woda gruntowa może 

występować w postaci sączeń na różnych głębokościach. Teren jest zdrenowany. Warunki 

gruntowo-wodne korzystne dla budownictwa. 

 
Wody powierzchniowe  
 

Teren objęty zmianą Studium położony jest w zasięgu Jednolitej Części wód Powierzchniowych 

rzecznych JCWP Bawół do Czarnej Strugi, kod PLRW6000231835669. 

 

Wg oceny stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2014-2019 (GIOŚ) 

JCW Bawół do Czarnej Strugi określona została następująco: 

• klasa elementów biologicznych – 4 (2017 r.) 

• klasa elementów hydromorfologicznych > 1 (2017 r.) 

• klasa elementów fizykochemicznych >2 (2019 r.) 

• klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne – 2 (2017 r.) 

• klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego – klasa 4, słaby potencjał ekologiczny (2019 r.) 

• klasyfikacja stanu chemicznego – stan poniżej dobrego (2019 r.) 

• ocena stanu JCW – zły stan wód (2019 r.) 

Wg klasyfikacji wskaźników jakości JCW rzek i zbiorników zaporowych w roku 2020 (GIOŚ) JCW 

Bawół do Czarnej Strugi określona została następująco: 

• klasa elementów biologicznych – 4 (2020 r.) 

• klasa elementów hydromorfologicznych – b. d. 

• klasa elementów fizykochemicznych >2 (2020 r.) 

• klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne – b.d.  

• klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego – b.d.  

• klasyfikacja stanu chemicznego – b.d. 

• ocena stanu JCW – b.d. 

 

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”  (Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dn. 18.10.2016 – Dz.U. 2016 r. poz. 1967) ustalono cele środowiskowe dla JCWP. Przy ustalaniu 

celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym 
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zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części 

wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym 

będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę 

pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych 

części wód celem będzie osiągniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie 

zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, 

w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.   

 

Poniżej podaje się ocenę ryzyka nie osiągniecia celów środowiskowych dla JCWP rzecznych  

zamieszczoną w powyższym dokumencie: 

 
Kod JCWP Nazwa Czy jest 

monitorowana 

Aktualny stan Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

PLRW6000231835669 Bawół do Czarnej 

Strugi 

monitorowana zły zagrożona 

 

Zatem dla JCW Bawół do Czarnej Strugi celem środowiskowym dobry potencjał ekologiczny 

i dobry stan chemiczny. 

 

Wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 28.02.2017 w sprawie określenia 

w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu  

ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 1638) 

wymieniona wyżej JCWP rzecznych Bawół do Czarnej Strugi została zaliczona do wrażliwych 

na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

 
Wody podziemne  
 

Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE) wprowadza pojęcie jednolitych części wód JCWPd, 

przez które rozumie się określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej 

lub zespołu warstw wodonośnych. Jednolite części wód podziemnych stanowią obecnie przedmiot 

badań monitoringowych. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji 

o stanie chemicznym wód podziemnych, określenie trendów zmian oraz sygnalizacja zagrożeń 

w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 

podejmowanych działań ochronnych. 

 

Teren gminy Stawiszyn znajduje się w JCWPd nr 81, 71 (wg nowego podziału).  

Teren objęty zmianą Studium położony jest w JCWPd nr 71. 

 

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dn. 18.10.2016 – Dz.U. 2016 r. poz. 1967) JCWPd nr 71 oceniono w sposób następujący: 

- stan chemiczny – dobry 

- stan ilościowy – dobry  

JCWPd nr 71 oceniono w tym dokumencie jako zagrożoną nieosiągnięciem celu środowiskowego. 

 

Wg GIOŚ w 2019 r. dla JCWPd nr 71 oceniono stan chemiczny i stan ilościowy jako dobry. 

Zatem, dla JCWP nr 71  celem środowiskowym będzie dobry stan chemiczny i dobry stan 

ilościowy.  

Wg wyników badań wskaźników fizykochemicznych nieorganicznych monitoringu jakości wód 
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podziemnych – monitoring operacyjny 2020 r. w punkcie pomiarowym w Ostrówku (gmina Dobra, 

pow. turecki) określono III klasę jakości wód (JCWPd nr 71).   

 

Jest to najbliżej położony punkt pomiarowy w stosunku do gminy Stawiszyn.  

 

Ścieki z terenu gminy są odprowadzane systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Długiej 

Wsi II. Na terenach nieskanalizowanych stosuje się szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których 

ścieki są wywożone do oczyszczalni lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Do terenu objętego zmianą Studium istnieje możliwość doprowadzenia kanalizacji sanitarnej.  

 

Reasumując, na niską jakość wód odzwierciedlającą się nadmiernym obciążeniem materią 

organiczną, wysokim stężeniem biogenów w postaci związków azotu i fosforu oraz dużym 

niedotlenieniem znaczący wpływ mają nierozwiązane do końca problemy gospodarki wodno-

ściekowej w zlewniach rzek. 

 
2.3.4. Środowisko atmosferyczne 
 

Wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia (A. Woś, 1994 – Klimat Niziny Wielkopolskiej) gmina 

Stawiszyn zaliczona została do regionu Klimatycznego XV – Środkowowielkopolskiego. Znajduje 

się w zasięgu trzech mas powietrza: polarnej, arktycznej i zwrotnikowej. 

Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd najczęściej 

obserwowane wiatry pochodzą z sektora zachodniego i południowo– zachodniego. Rzadziej 

pojawiają się wiatry z północy i północnego wschodu. 

 

Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatru zarysowują się pomiędzy 

poszczególnymi porami roku. W zimie wiatry z NW i SW pojawiają się na całym obszarze 

z częstością około lub ponad 20%, w porze letniej frekwencja wiatrów W wynosi 25% (dane 

dla stacji Kalisz). Największe prędkości notowane są zimą i wiosną, najmniejsze latem.  

 

Wg stacji Hydrologiczno–Meteorologicznej IMiGW w Kaliszu średnia roczna prędkość wiatru 

w Kaliszu  wyliczona z ostatnich 20 lat (1985 – 2005) z pory dziennej wynosiła 3,9 m/s 

(wiatromierz umieszczony 10 m nad ziemią). 

W dzień wiatr jest znacznie silniejszy niż w nocy, co wiąże się z silniejszą turbulencją powietrza 

w porze południowego nasłonecznienia. 

 

Średnia roczna prędkość wiatru (m/s) w roku na wysokości rzeczywistej wiatromierza oraz 

na wysokości 100 m n.p.g. przy klasie szorstkości 0 za okres 1971 – 2005 przedstawia się 

następująco: 

 

Wg danych Stacji Hydrologiczno–Meteorologicznej IMiGW w Kaliszu średnia roczna prędkość 

wiatru w m/s w Kaliszu za okres 2002–2006 na wysokości rzeczywistej wiatromierza (10 m npg), 

przy klasie szorstkości 1, wynosiła 3,6 m/s, a na wysokości 100 m npg, przy klasie szorstkości 0, 

wynosiła 5,4 m/s. Wysokość stacji wynosiła 138 m npm. 

Średnia roczna częstość występowania cisz atmosferycznych wynosiła 4 - 6 % (stacja Kalisz). 

 

Stosunki termiczne na obszarze gminy ocenić można w oparciu o wartości średnich miesięcznych 

i rocznych temperatur powietrza (stacja Kalisz). 

 

Średnia temperatura z wielolecia wynosi 8,3oC, średnia najzimniejszego miesiąca stycznia wynosiła 

-1,5oC a najcieplejszego miesiąca lipca 18,1oC. 
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Średnie sumy opadów z wielolecia 1971 – 2000 kształtują się na poziomie 508 mm. 

W poszczególnych porach roku średnie wartości opadów różnicują się dochodząc zimą do 85 mm 

(XII – II) do 198 mm latem (VI – VIII) a w okresie wegetacyjnym do 359 mm (IV – X). 

 

Wg map zamieszczonych w Atlasie klimatu woj. Wielkopolskiego średnia roczna suma opadów 

atmosferycznych kształtuje się na poziomie 550 – 600 mm w północno-wschodniej części gminy 

i poniżej 550 mm w południowo-zachodniej części gminy. Tereny te leżą generalnie w cieniu 

opadowym i w strefie wielkich niedoborów wody. 

W/g map zamieszczonych w Atlasie klimatu woj. wielkopolskiego średnia grubość pokrywy 

śnieżnej wynosiła 5–6 cm, a średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosiła 40-45 dni. 

Średnia dni z mrozem z 10-lecia wynosiła 35 dni. Średnia liczba z burzą (Kalisz) wynosiła 26 dni. 

Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosiła 80 – 82 %. Długość okresu wegetacyjnego 

wynosi 226–228 dni. Mgły, które wywierają znaczny wpływ  na kształtowanie warunków 

klimatyczno – zdrowotnych występują średnio w roku 43 dni (stacja Kalisz). 

 

Analizowany teren objęty zmianą Studium charakteryzuje się korzystnymi warunkami 

klimatycznymi, poprawnymi stosunkami termiczno-wilgotnościowymi i anemometrycznymi. 

 
2.3.5. Warunki glebowe 
 

Występujące typy i rodzaje gleb związane są z budową geologiczną i geomorfologiczną. 

Na terenie objętym zmianą Studium występują następujące klasoużytki: RIIIa, RIIIb, Br-RIIIb, Bi 

(budynki handlowo usługowe – Stacja Paliw BP). Gleby klasy III są chronione przed zmianą 

użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne. Wymagają zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze 

i nieleśne w procedurze opracowania planu miejscowego. Są to przeważnie czarne ziemie 

o składzie mechanicznym piasków gliniastych mocnych, często pylastych podścielonych glinami 

kompleksu pszennego dobrego. 

Oddziaływanie człowieka na środowisko prowadzi do jego antropizacji w wyniku modyfikacji 

lub przekształcenia jego elementów. 

Teren objęty zmianami Studium jest już w części przekształcony antropogenicznie i położony 

w rejonie przekształconym. 

 
2.3.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy 
 

Obszar objęty opracowaniem ekofizjograficznym wg podziału J.M. Matuszkiewicza na regiony 

geobotaniczne leży w Dziale Wielkopolsko-Brandenbursko-Wielkopolskim, Krainie 

Południowowielkopolsko-łużyckiej, Podkrainie Wschodniej, Okręgu Wysoczyzny Kaliskiej. 

Wg podziału Tadeusza Tramplera na regiony przyrodniczo-leśne północna i wschodnia część gminy 

Stawiszyn należy do III. 7 d Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-

Kujawskiej, mezoregionu Doliny Konińskiej, a południowa i południowo-zachodnia część gminy 

do III. 8 Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy Krotoszyńskiej.  

 

Teren objęty zmianą Studium użytkowany jest w znacznej części rolniczo. Roślinność 

to agroekosystemy. Na części terenu znajduje się stacja paliw i w południowej części 

nieużytkowany budynek mieszkalny. Na terenie stacji paliw rosną pojedyncze świerki i są nieliczne 

trawniki. Brak na tym terenie innej roślinności. 
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Świat zwierzęcy terenu gminy jest typowy dla terenów nizinnych. Najbardziej atrakcyjnym 

miejscem dla bytowania, rozrodu i ostoi są obszary zalesione i teren związany ze stawami i rzeką 

Bawół. Z grubych zwierząt występują tu jelenie, daniele, dziki. Z innych ssaków można spotkać 

bobra, borsuki, jenoty, tchórze, kuny, piżmaka, wydrę, norniki, lisy, norki amerykańskie, zające, 

przemieszczające się sarny, Spotkać także można bażanty, kuropatwy, kaczki. Ponadto z ptaków 

występują jastrząb, remiz, rycyk, kos, szpak, sroka, wróbel, zięba, kwiczoł, kszyk, bocian biały. 

 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują stanowiska chronionych gatunków roślin 

i grzybów. W pobliżu terenu objętego zmianą Studium brak jest miejsc lęgowych chronionych 

gatunków ptaków. Występują natomiast gatunki pospolite: wróble, sójki, kawki, dzięcioły, szpaki, 

które mogą występować na całym obszarze znajdując schronienie na krzewach i w koronach drzew. 

większość występujących gatunków pospolitych podlega ochronie. 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują stanowiska chronionych gatunków roślin 

i grzybów.  

Przy obecnym użytkowaniu terenu, obszar nie reprezentuje szczególnych wartości wskazanych 

do zachowania w strukturze faunistycznej gminy. 

 
2.3.7. Obiekty i obszary chronione 
 

Obszar gminy Stawiszyn położony jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody 

wyznaczonymi  na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują żadne obszary i obiekty przyrodnicze objęte 

ochroną prawną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

W regionalnym otoczeniu terenu zmiany Studium znajdują się następujące obszary objęte ochroną 

na podstawie ustawy o ochronie przyrody: 

• Obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Ciemnej” – 8,99 km, 

• Obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza” – 10,06 km, 

• Pyzdrski obszar chronionego krajobrazu – 10,21 km, 

• Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony OSO „Dąbrowy Krotoszyńskie” PLB 300007 –    

26,68 km, 

• Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony SOO „Puszcza Pyzdrska” – 8,05 km, 

• Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony SOO – „Dolina Swędrni” 10,06 km. 

 
2.3.8. Krajobraz kulturowy 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2022., poz. 916 z późn. zm.) i ustawą o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015r., 

poz.774 z późn. zm.), ochronie podlega również krajobraz. 

Analizowane teren objęty zmianą Studium jest w części zabudowany. Przedstawia niskie walory 

krajobrazowe.  

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie koliduje krajobrazowo z występującym krajobrazem 

kulturowym. 

 
2.4 Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ochronie podlega również krajobraz. Potrzeba tej ochrony 

wynika m.in. z konieczności utrzymania harmonii, czyli takiego zróżnicowania i ukształtowania 

krajobrazu, który zapewniałby funkcjonowanie poszczególnych ekosystemów zapewniając dobre 
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warunki dla życia człowieka. Harmonia krajobrazu może być utrzymana, a nawet wzbogacana 

przez świadome działanie człowieka, choć mimo wszystko struktura krajobrazu zostanie zmieniona.  

 

Teren zmiany Studium posiada niskie walory krajobrazowe. Jest to krajobraz wiejski położony 

przy drodze krajowej nr 25. 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują zabytki architektury i teren nie znajduje 

się w strefie ochrony archeologicznej. 

 
2.5 Uwarunkowania wynikające z rekomendacji i wniosków zawartych w audycie 

krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych 
 

Sporządzenie audytu krajobrazowego należy do obowiązków organów samorządu województwa 

(art. 38b ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

roku).  

Aktualnie na obszarze Województwa Wielkopolskiego nie obowiązywał audyt krajobrazowy. 

Nie wyznaczono zatem krajobrazów priorytetowych. Obecnie audyt ten jest w opracowaniu. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 roku przystąpił do 

sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego wyznaczając jednostkę 

odpowiedzialną za sporządzenie ww. audytu.  

 
2.6 Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony 

ich zdrowia 
 

Na obszarze objętym niniejszą zmianą Studium nie występują zwarte obszary zabudowane, 

na których obowiązują ograniczenia wynikające z bytowania na tych obszarach ludzi. Obszar objęty 

zmianą Studium został ustalony w taki sposób, że w pełni, bez żadnych ograniczeń, pozwala 

na swobodne rozlokowanie projektowanych obiektów na wyznaczonym w niniejszym dokumencie 

terytorium, bez negatywnego wpływu przedmiotowych inwestycji na zdrowie i jakość życia 

mieszkańców. Nie zachodzi zatem potrzeba formułowania szczegółowych uwarunkowań 

wynikających z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia. Sama 

odległość nowo projektowanych obiektów od terenów zabudowy będzie gwarantem dochowania 

norm obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Należy również wspomnieć, iż na terenie gminy i miasta Stawiszyn nie ma podmiotów 

gospodarczych, szczególnie negatywnie oddziałujących na środowisko, powodujących 

zanieczyszczenie poszczególnych jego komponentów, ani też zakładów stwarzających ryzyko 

występowania poważnych awarii. Jedynymi obiektami, które mogą być rozpatrywane w tym 

kontekście są funkcjonujące na terenie gminy stacje paliw, bioelektrownia oraz zakład produkcyjny 

położony w miejscowości Zbiersk Cukrownia. Położone są one jednak w bezpiecznej odległości 

od terenów objętych zmianą Studium. 

Zagadnienia powyższe opisane zostały również w obowiązującym studium i zachowują swoją 

aktualność. 

 
2.7 Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

 

Do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i ludności i jej mienia zaliczyć należy zjawiska 

zagrożenia przyrodniczego. Do podstawowych zagrożeń przyrodniczych w warunkach Polski 

należy zaliczyć zagrożenia powodziowe, ruchy masowe (zagrożenia morfologiczne) i ekstremalne 

stany pogodowe. 
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Zagrożenia powodzią 
 

Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego ustalono, że teren objęty 

zmianą Studium nie znajduje się w obszarze zagrożenia powodziowego. 

 

Zagrożenia ruchami masowymi  
 

Zagrożenie ruchami masowymi uzależnione jest od: 

 morfologii terenu (m.in. spadki i wysokości względne), 

 przypowierzchniowej budowy geologicznej, 

 pokrycia terenu roślinnością, 

 zabezpieczenia technicznego stoków. 

W przypadku terenów o naturalnych predyspozycjach do powstawania ruchów masowych 

ingerencja człowieka może doprowadzić do zachwiania stabilności stanu i wyzwolenia procesów 

morfodynamicznych. 

Słabe ruchy masowe (tzw. soliflukcja czyli proces spełzywania pokrywy zwietrzelinowej 

nasiąkniętej wodą) mogą pojawić się już przy kącie nachylenia 2 – 7o, przy 7 – 15o może pojawić 

się silne spełzywanie i soliflukcja oraz osuwanie. Silne osuwanie gruntu możliwe jest przy kącie 

nachylenia terenu 15 – 35o. Powyżej 35o występuje zjawisko odpadania i obrywania się mas 

ziemnych, skalnych i zwietrzeliny (wg Krygowskiego 1978 r.) 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występuje zagrożenie procesami osuwania się mas 

ziemnych. 

 

Zagrożenia pogodowe 
 

Ekstremalne stany pogodowe stanowią powszechne zagrożenie w naszym kraju. Są to bardzo silne 

wichury, długotrwałe, intensywne opady deszczu i śniegu, gwałtowne lokalne wyładowania 

atmosferyczne, silne gradobicia, nagłe ocieplenia klimatyczne, gwałtowne spadki temperatur, które 

często powodują ogromne straty. 

Skutki ewentualnych ww. skutków żywiołowych wymagają zabiegów organizacyjnych i 

przeznaczania dużych środków finansowych na ich likwidację. 

 

Zagrożenia czystości powietrza 
 

O stanie powietrza atmosferycznego decyduje wielkość i przestrzenny rozkład emisji 

zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem przepływów dalekiego zasięgu 

oraz przemian fizyczno-chemicznych zachodzących w atmosferze.  

Zagrożeniem dla stanu sanitarnego powietrza są w szczególności: 

 emisja niska, uzależniona od rodzaju stosowanych paliw do celów grzewczych – proces 

energetycznego spalania paliw stanowi największe antropogeniczne źródło 

zanieczyszczenia atmosfery, 

 zanieczyszczenia komunikacyjne pyłowe i gazowe – ich wielkość zależy od natężenia 

ruchu na drogach różnej kategorii. 

Obecnie na ma większych zanieczyszczeń ze źródeł pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne nie odbiegają znacząco od podobnych terenów w innych gminach 

i na podobnej kategorii dróg. Na terenie gminy nie są prowadzone badania stanu powietrza 

atmosferycznego. 

 

Od roku 2002, na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wykonywane są coroczne oceny 
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jakości powietrza atmosferycznego. Celem ocen jest uzyskanie informacji o działaniach, jakie 

należy podjąć na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości 

na dotychczasowym, dobrym poziomie. 

Oceny dokonuje się oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu 

na ochronę roślin.  

W roku 2022 na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono kolejną roczną 

ocenę jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2021. Raport wojewódzki za rok 2021. 

Ocena jakości powietrza została wykonana z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia 

oraz kryterium ochrony roślin dla układu stref i zmienionych poziomów substancji. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska strefę stanowi: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa. 

 

Wyróżnia się następujące klasy: 

 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, 

 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, poziomy docelowe, 

 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego, 

 klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących 

na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza 

lub na rzecz utrzymania tej jakości. 

Ocena stref w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin - w efekcie oceny 

przeprowadzonej dla 2021 roku w zakresie dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz ozonu strefę 

wielkopolską_2 zaliczono do klasy A. W dodatkowej klasyfikacji w odniesieniu do poziomu celu 

długoterminowego strefie przypisano klasę D2 (w tych strefach znajduje się gmina i miasto 

Stawiszyn). 

Pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano: 

 dla poziomu dopuszczalnego dla: dwutlenku siarki , dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, 

tlenku węgla oraz poziomu docelowego ozonu, kadmu, arsenu, niklu wszystkie strefy 

zaliczono do klasy A (a więc i gminę i miasto Stawiszyn), 

 dla pyłu zawieszonego PM10 strefa aglomeracja poznańska uzyskała klasę A, natomiast 

strefa wielkopolska_2 – klasę C. 

W obydwu ocenianych strefach nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

dla roku, więc na ostateczną klasyfikację wpływ miały przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

dla doby. 

 dla pyłu zawieszonego PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego II fazy – wartości 

obowiązującej od roku  2020 – strefa  Aglomeracja Poznańska uzyskała klasę A1, natomiast 

strefa wielkopolska_2  uzyskała klasę C1 (a więc i gmina i miasto Stawiszyn), 

 w roku 2021 w strefie Aglomeracja Poznańska i w strefie wielkopolskiej_2 stwierdzono 

przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu – strefy zaliczono 

do klasy C (a więc i gminę i miasto Stawiszyn). 

Dokonując klasyfikacji dodatkowej : 

 w przypadki ozonu odnosząc otrzymane wyniki do poziomu długoterminowego wszystkie 

strefy zaliczono do klasy D2 (a więc i gmina i miasto Stawiszyn), 

 w przypadku pyłu PM2,5 dla poziomu dopuszczalnego I Fazy – wszystkie strefy uzyskały 

klasę A (a więc i gmina i miasto Stawiszyn). 
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Stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu 

zimowego (grzewczego). 

Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia 

obszarów przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. 

Wynik taki nie powinien być utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. 

Klasa C może oznaczać np. lokalny problem związany z daną substancją. 

Sejmik województwa wielkopolskiego w 2019 r. uchwalił program ochrony powietrza w zakresie 

ozonu dla strefy wielkopolskiej1. Ma on na celu zmniejszenie emisji prekursorów ozonu w samej 

strefie oraz na terenie miasta Poznania.  

Sejmik województwa wielkopolskiego przyjął uchwałą program ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej2. Jest to program naprawczy mający na celu osiągnięcie poziomu docelowego 

substancji w powietrzu dla benzo(a)pirenu i pyłu PM10 i PM2,5. 

 

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i rozpoznaniu zainwestowania terenu można wysnuć następujące 

stwierdzenie dotyczące stanu powietrza atmosferycznego:  

Teren objęty opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego jest położony przy drodze krajowej nr 25 i stanowi pole uprawne oraz na części 

terenu znajduje się stacja paliw BP. W pobliżu istnieją zabudowania zagrodowe i usługowe.  

Do celów grzewczych w gminie stosowane są w zdecydowanej większości tradycyjne nośniki 

energii, co przyczynia się do emisji niskiej, która jest szczególnie uciążliwa w sezonie grzewczym. 

Wpływa to na zwiększenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. W niektórych budynkach 

stosuje się do ogrzewania bardziej ekologiczne źródła energii takie jak gaz i olej.  

Do zanieczyszczenia powietrza przyczynia się wzrastający ruch samochodowy, który prowadzi 

do wzrostu emisji dwutlenku azotu ze źródeł niestacjonarnych i jest również źródłem emisji 

do powietrza tlenku węgla, węglowodorów i ołowiu. Teren zmiany Studium położony 

jest przy drodze krajowej nr 25 o dużym natężeniu ruchu i jest narażony na zanieczyszczenia 

komunikacyjne. 

 

Zagrożenia hałasem 
 

Klimat akustyczny jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość 

środowiska przyrodniczego bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. 

Klimat akustyczny determinowany jest przede wszystkim funkcjonowaniem systemu 

komunikacyjnego, który jest głównym generatorem hałasu. Teren objęty zmianą Studium położony 

jest przy drodze krajowej nr 25 o dużym natężeniu ruchu. 

Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na drodze krajowej nr 25 na odcinku Stawiszyn 

– Kalisz wg Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020/21 r. przedstawiono w poniżej tabeli. 

 
Pojazdy silnikowe  

Ogółem 

poj. 

silnikowe 

Motocykle Samochody 

osobowe 

mikrobusy 

Lekkie 

samochody 

ciężarowe 

Samochody 

ciężarowe 

bez 

przyczep 

Samochody 

ciężarowe z 

przyczepami 

Autobusy Ciągniki 

rolnicze 

Rowery 

pojazdy/dobę 

9505 29 7083 998 258 1085 30 22 7 

% 

100,0 0,3 74,6 10,5 2,7 11,4 0,3 0,2 - 

                                                 
1 Uchwała nr IX/168/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019r. 

poz. 6240) 
2 Uchwała Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r., 

poz. 5954). 
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Z powyższej tabeli wynika, że drogą krajową nr 25 na odcinku Stawiszyn – Kalisz najwięcej 

poruszało się samochodów osobowych, w tym mikrobusów, bo aż 74,6% i samochodów 

ciężarowych z przyczepami 11,4%, lekkich samochodów ciężarowych 10,5% a samochody 

ciężarowe bez przyczep stanowiły 2,7% w ogólnym strumieniu pojazdów. 

Na terenie gminy Stawiszyn były prowadzone badania dotyczące natężenia hałasu 

(geoportal.gov.pl). Odcinek drogi krajowej jest odcinkiem o ponadnormatywnym oddziaływaniu 

akustycznym.  

 

Wg mapy emisyjnej dla wskaźnika LN (przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy) 

zamieszczonej na geoportalu.gov.pl wskaźniki zmierzonego hałasu od drogi krajowej 

nr 25 w Piątku Małym  przedstawiają się następująco: 

 przy drodze krajowej – 65 dB 

 15 m od drogi – 60 dB 

 40 m od drogi – 40 dB. 

 

Wg mapy emisyjnej dla wskaźnika LDWN (przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom 

dnia) zamieszczonej na geoportalu.gov.pl wskaźniki zmierzonego hałasu od drogi krajowej 

nr 25 przedstawiają się następująco: 

 przy drodze – 75 dB 

 20 m od drogi –  70 dB 

 60 m od drogi  –  60 dB. 

 

Na drodze tej dochodzi zatem do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 

Pamiętać należy, że ww. oddziaływania będą miały charakter przemijający, długotrwały 

i zmienny wynikający z przemieszczania się pojazdów, a poza tym teren zmiany Studium 

ma być przeznaczony pod funkcje usługowe. 

 

Zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym 

Na terenie opracowania zmiany Studium problem promieniowania elektromagnetycznego związany 

jest z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi niskiego napięcia kablowymi i napowietrznymi.  

Ponadto oddziaływanie pól elektromagnetycznych ogranicza się do urządzeń, które są umieszczone 

w obiektach usługowych, a także do urządzeń domowych w budynkach mieszkalnych, biurowych. 

Zagrożenia poważnymi awariami 

Pod pojęciem poważnej awarii należy rozumieć zdarzenie, emisję, pożar, eksplozję, które powstają 

podczas procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu. 

Zdarzenia te inicjują niebezpieczne sytuacje, w rezultacie czego dochodzi do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo powstania takiego zagrożenia 

z opóźnieniem. 

WIOŚ w Poznaniu, Inspektorat w Kaliszu, prowadzi działalność kontrolną w zakresie 

przeciwdziałania poważnym awariom. Kontrole obejmują podmioty zarejestrowane jako zakłady 

o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, a także podmioty będące 

potencjalnymi sprawcami poważnych awarii, które obracają substancjami niebezpiecznymi poniżej 

progów pozwalających na zaliczenie ich do zakładów o zwiększonym ryzyku. 

Na terenie objętym zmianą Studium i w sąsiedztwie nie ma zakładów dużego i zwiększonego 

ryzyka (ZDR i ZZR) występowania poważnych awarii. Nie ma takiego zakładu również 
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na pozostałym obszarze gminy Stawiszyn. 

 

2.8 Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających 

w szczególności: 
 

Analizy ekonomiczne, demograficzne, środowiskowe i społeczne 
 

W środkowej części gminy Stawiszyn znajduje się miasto Stawiszyn, które stanowi lokalny ośrodek 

rozwoju dla całej społeczności gminy, skupiający podstawowe instytucje administracyjne, 

publiczne, finansowe, w edukacji, służby zdrowia i kultury. Gmina i miasto Stawiszyn posiadają 

dobre powiązania komunikacyjne lokalne, ponadlokalne i regionalne. Gmina Stawiszyn posiada 

charakter typowo rolniczy. W ogólnej powierzchni gminy i miasta Stawiszyn wynoszącej 78,3 km2 

użytki rolne zajmują ponad 49,5 km2 (15.12.2019r.). Gmina charakteryzuje się również dużą 

lesistością kształtującą się na poziomie 29,0 % (nieco wyższa średniej lesistości dla województwa 

wielkopolskiego wynoszącej 25,8%), co czyni ją atrakcyjną pod względem turystycznym. 

W związku z rolniczym charakterem gminy i dużym udziałem gleb o wysokich klasach 

bonitacyjnych na terenie gminy zauważalny jest duży związany z nowoczesnym rolnictwem. 

W ostatnich latach powstało na terenie gminy kilka wielkogabarytowych przechowalni płodów 

rolnych i kilka nowych wielkogabarytowych obiektów szklarniowych. Na terenie gminy obserwuje 

się również rozwój małych przedsiębiorstw. 

Biorąc pod uwagę korzystne położenie gminy i istniejące zapotrzebowanie na nowe tereny 

szczególnie związane z zabudową usługową należy stworzyć możliwości rozwoju gminy w tym 

zakresie. Zatem przeznaczenie terenu - objętych zmianą Studium - pod rozwój usług, spowoduje 

rozwój gospodarczy gminy.  

Pozostałe szczegółowe analizy w tym zakresie zostały wykonane w toku prac nad zmianą Studium 

i zostały przedstawione w odrębnym opracowaniu pt. „Analizy sporządzone na potrzeby 

opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Stawiszyn wynikające z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym”. 

 

Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 
 

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, jak również 

analizy demograficzne uznaje się, że realizacja inwestycji gminnych na planowanym terenie 

zabudowy będzie możliwa do sfinansowania z budżetu gminy w kolejnych latach. Na ten cel mogą 

być pozyskane środki zewnętrzne, które zasilą budżet gminy.  

Możliwość sfinansowania planowanych przedsięwzięć będzie ułatwione poprzez już znaczne 

zainwestowanie na omawianym terenie, jak również predyspozycje terenowe (płaski teren, 

bez kolizji infrastrukturalnych o znacznej, dającej szerokie możliwości rozlokowania 

poszczególnych obiektów).  

Przedsięwzięcia planistyczne nie są zazwyczaj realizowane w ciągu jednego roku, zatem powinny 

być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Zadania własne gminy realizowane w wyniku wyznaczenia terenów pod zabudowę w ramach 

zmiany Studium będą zatem realizowane sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych gminy, 

stąd nie wpłyną negatywnie na stan finansów gminy i miasta Stawiszyn. 

Pozostałe szczegółowe analizy w tym zakresie zostały wykonane w toku prac nad zmianą Studium 

i zostały przedstawione w odrębnym opracowaniu pt. „Analizy sporządzone na potrzeby 
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opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Stawiszyn wynikające z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym”. 

 

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 

Stosowne szczegółowe analizy sporządzone na potrzeby opracowania Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn wynikające 

z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zostały wykonane w toku prac nad zmianą Studium i zostały przedstawione w odrębnym 

opracowaniu pod nazwą „Analizy sporządzone na potrzeby opracowania Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn wynikające z art. 10 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Wynika z nich 

możliwość realizacji projektowanej zabudowy usługowej. 

Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy opisane zostały również 

w obowiązującym Studium i zachowują swoją moc.  

 

2.9 Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów 
 

Stan prawny gruntów niekiedy jest istotnym uwarunkowaniem rozwoju gminy. Własność 

jest w Polsce prawnie chroniona poprzez Konstytucję, która w art. 21 stanowi, iż Rzeczpospolita 

Polska chroni własność i prawo dziedziczenia, natomiast wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie 

wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 

Wg informacji z rejestru gruntów działki objęte zmianą Studium stanowią własność prywatną. 

Istniejący stan własności gruntów objętych niniejszą zmianą Studium nie stanowi przeszkody 

dla lokalizacji przedsięwzięć z zakresu zabudowy usługowej.  

 
2.10 Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na 

podstawie przepisów odrębnych 
 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują obszary i obiekty chronione ustalone 

na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo wodne, ustawy prawo geologiczne 

i górnicze, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

Na terenie objętym zmianą Studium występują następujące klasoużytki: RIIIa, RIIIb, Br-RIIIb, Bi 

(budynki handlowo usługowe – Stacja Paliw BP). Są to przeważnie czarne ziemie o składzie 

mechanicznym piasków gliniastych mocnych, często pylastych podścielonych glinami kompleksu 

pszennego dobrego. Gleby klasy III są chronione przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze 

i nieleśne. Wymagają zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne w procedurze 

opracowania planu miejscowego.  

 

 

 

 

 

 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 

 

 

 

215 

2.11 Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych zagrożeń 

geologicznych 
 

Na terenie objętym niniejszą zmianą Studium nie stwierdza się występowania obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych. Nie zachodzi zatem potrzeba formułowania szczegółowych uwarunkowań 

z tym związanych. 

 
2.12 Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin, 

zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego 

składowania dwutlenku węgla 
 

Na obszarach objętych zmianą Studium nie występują tereny górnicze w rozumieniu przepisów 

ustawy prawo górnicze i geologiczne. Nie zachodzi zatem potrzeba formułowania szczegółowych 

uwarunkowań z tym związanych. Na terenie objętym zmianą Studium nie ma ujęć wody.  

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. 

 
2.13 Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych  

na podstawie przepisów odrębnych 
 

Na terenach objętych zmianą Studium nie występują udokumentowane złoża surowców 

mineralnych ani obszary i tereny górnicze wg portalu MIDAS Państwowego Instytutu 

Geologicznego. 

 
2.14 Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz 

gospodarki odpadami 
 

Drogi 
 

Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą drogi gminne, powiatowe i droga krajowa 

nr 25 Konin - Ostrów Wlkp. Uzupełnia ten układ - sieć ogólnodostępnych dróg dojazdowych 

niezaliczonych do dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne.  

Teren objęty zmianą Studium posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych - do drogi krajowej 

nr 25. 

 

Kolej 

 

Przez tereny objęte zmianą Studium nie przebiega linia kolejowa. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 

System zaopatrzenia gminy i miasta w wodę do celów komunalnych oparty jest na pięciu stacjach 

ujmowania i uzdatniania wody znajdujących się w: Zbiersku Kolonii, Zbiersku Cukrowni (2 studnie 

wiercone), w Stawiszynie i Piątku Wielkim. Miasto Stawiszyn i wszystkie wsie gminy Stawiszyn 

są zwodociągowane. Wszystkie wsie na terenie gminy wyposażone są w hydranty 

przeciwpożarowe. 

Na terenach objętych zmianą Studium bądź w bliskim otoczeniu zlokalizowane są sieci 

wodociągowe. 

Gmina Stawiszyn nie jest w całości wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej. Miasto Stawiszyn 
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oraz miejscowości Nowym Kiączyn i Zbiersk wyposażone są w sieć kanalizacji sanitarnej, którą 

ścieki odprowadzane są do oczyszczalni gminnej typu BOS zlokalizowanej w Długiej Wsi Drugiej. 

Ponadto na terenie miejscowości Zbiersk Cukrownia istnieje zakładowa oczyszczalnia ścieków 

do której podłączony jest istniejący zakład produkcyjny funkcjonujący w tej miejscowości i bloki 

mieszkalne pracowników byłej Cukrowni Zbiersk. 

W pozostałych miejscowościach, nie wyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej, wytworzone 

ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych bądź do przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych są wywożone do punktu 

zlewnego, który znajduje się przy oczyszczalni ścieków. 

Teren objęty zmianą Studium nie jest wyposażony w sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami na terenie gminy jest uregulowana. Prowadzona jest zgodnie z ustawą 

o odpadach i regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.  

W gminie prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów, zorganizowany wywóz 

przez koncesjonowanych przewoźników do miejsc odzysku i unieszkodliwiania do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw (obręb Prażuchy Nowe). 

 

Gazociągi 
 

Miasto i gmina Stawiszyn nie są wyposażone w sieć gazowniczą. Gmina posiada opracowaną 

Koncepcją programową gazyfikacji gminy. Inwestycje w zakresie gazyfikacji gminy oczekują 

na realizację w najbliższych latach, w oparciu o projektowaną stacji redukcyjno-pomiarowej 

Io w miejscowości Piątek Wielki. 

 

Zaopatrzenie w ciepło 
 

Z uwagi na brak sieci gazowej na terenie miasta i gminy mieszkańcy zaopatrują się w ciepło 

z lokalnych kotłowni, opalanych głównie węglem. 

 

Energetyka 
 

Energia elektryczna doprowadzona jest do wszystkich miejscowości w gminie, a co za tym idzie 

teren gminy uznaje się za zelektryfikowany w 100%. 

 

Powiązania zewnętrzne w zakresie energetyki, związane przede wszystkim z przebiegiem przez 

teren gminy napowietrznej linii energetycznej przesyłowej o napięciu 110kV. Sieć uzupełniającą 

tworzą linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi 

oraz linie rozdzielcze niskiego napięcia, a także linie energetyczne oświetleniowe. 

Istnieje możliwość wyposażenia terenu objętego zmianą Studium w energię elektryczną. 

 

Telefonia komórkowa 
 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest kilka stacji bazowych telefonii komórkowej. Zakłada 

się dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej oraz budowę urządzeń telekomunikacyjnych. 

Na terenach objętych zmianami Studium nie występują stacje bazowe telefonii komórkowej. 

 

Teren objęty zmianą Studium wyposażony jest w sieć wodociągową i w sieć elektroenergetyczną 

oraz sieć telekomunikacyjną. Nie jest wyposażony w sieć kanalizacji sanitarnej i w sieć kanalizacji 

deszczowej. Teren posiada dostęp komunikacyjny do drogi krajowej od strony zachodniej.  
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Istnieje możliwość wyposażenia terenów objętych zmianą Studium w niezbędne sieci infrastruktury 

technicznej poprzez rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 
2.15 Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych 
 

Na terenie objętym zmianą Studium planowane jest ponadlokalne zadania publiczne związane 

z docelowym poszerzeniem drogi krajowej umożliwiającej realizację ścieżki rowerowej, szlaku 

pieszego. 

 
2.16 Uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej 
 

Obszary objęte niniejszą zmianą Studium nie są klasyfikowane jako szczególnie zagrożone 

powodzią. Nie występuje na nich zagrożenie powodziowe. Nie zachodzi zatem potrzeba 

formułowania szczegółowych uwarunkowań z tym związanych. 

Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów stwierdza się, ze przedmiotowy teren położony 

jest poza obszarem zagrożonym zalaniem lub podtopieniem. 

 
3. DZIAŁ TRZECI – Kierunki zagospodarowania przestrzennego objęte zmianą 

Studium 

 
3.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego, uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 7 lit. d ustawy 
 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów objętych niniejszą 

zmianą Studium przedstawiono na rysunku zmiany Studium pt. „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn - Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego”. 

Elementem uzupełniającym przeznaczenie istniejącej struktury przestrzennej gminy jest przede 

wszystkim teren oznaczony symbolem 3U – teren zabudowy usługowej, zlokalizowany 

w miejscowości Piątek Mały. 

Na rysunku zmiany Studium została wyznaczona granica tego terenu oraz stosowne oznaczenie 

barwne, cyfrowe i literowe. 

Uznaje się za celowe wprowadzenie możliwości realizacji na terenie objętym niniejszą zmianą 

Studium zabudowy usługowej z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie konkretnych parametrów zabudowy 

winno nastąpić na etapie poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę dla tych obiektów, kiedy 

to przeprowadzona zostanie stosowna procedura formalno-prawna opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jak i dokonane zostaną wymagane prawem uzgodnienia 

i pozwolenia właściwych organów administracji publicznej. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zmianą Studium zostały 

sformułowane w oparciu o analizę istniejących uwarunkowań oraz aktualnych potrzeb 

rozwojowych gminy i miasta Stawiszyn. 

Stosowne analizy, w tym bilans terenów, sporządzone na potrzeby opracowania zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn wynikające 

z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

zostały wykonane w toku prac nad zmianą Studium i zostały przedstawione w odrębnym 
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opracowaniu. Wynika z nich możliwość wyznaczenia w zmianie Studium projektowanego terenu 

o symbolu 3U. 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. 

w sprawie sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego.  

Z uwagi na brak sporządzenia ww. audytu na obszarze gminy i miasta Stawiszyn nie wskazuje 

się kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów gminy i miasta 

Stawiszyn wynikających z tego audytu. 

 
3.2 Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy, uwzględniające 

bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 7 

lit. d ustawy 
 

W niniejszej zmianie Studium ustala się kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów objętych niniejszą zmianą Studium tj. terenu o symbolu U. 

W zapisach Studium ustala się wskaźnik intensywności zabudowy rozumiany jako stosunek 

powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Przy czym 

przez powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć odpowiednio sumę powierzchni 

zabudowy wszystkich budynków, wiat oraz altan na danej działce budowlanej. Natomiast przez 

powierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek, wiatę 

lub altanę, wyznaczoną przez rzut poziomy zewnętrznych krawędzi budynku, wiat oraz altan 

na powierzchnię terenu (do powierzchni zabudowy nie wlicza się elementów takich jak np. schody, 

balkony, tarasy, place utwardzone, dojścia, dojazdy). 
 

Zakłada się, że nowa zabudowa usługowa będzie realizowana przez indywidualnych inwestorów, 

w wyznaczonym na rysunku zmianie Studium terenie. 
 

Dla terenu oznaczonego symbolem 3U przeznaczonego pod zabudowę usługową ustala 

się kierunki i wskaźniki dotyczące zabudowy: 

1) lokalizację budynków usługowych, w szczególności z zakresu usług handlu (w tym obiekty 

o powierzchni handlowej do 1000,0 m2) oraz z zakresu usług motoryzacyjnych, 

transportowych, logistycznych, gastronomi, obsługi biur, administracji, itp., 

2) w granicach obszarów o potencjalnej możliwości występowania znalezisk archeologicznych 

wszelka działalność inwestycyjna związana z pracami ziemnymi przy lokalizacji zabudowy 

usługowej musi być uzgodniona ze służbami konserwatorskimi, 

3) nie dopuszcza się lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w zasięgu 

uciążliwości dróg publicznych za wyjątkiem sytuacji zastosowania przez inwestorów 

środków technicznych zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w przepisach 

prawa, 

4) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garażowych, magazynowych 

towarzyszących funkcji podstawowej, komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych, 

parkingów, dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, izolacyjnej, 

sieci i obiektów infrastruktury technicznej, innych obiektów niezbędnych do obsługi danej 

funkcji i zagospodarowania terenu, 

5) wskaźnik intensywności zabudowy winien kształtować się na poziomie od 0,001 do 0,5, 

6) wysokość projektowanych budynków do 15,0 m, 

7) geometria dachów projektowanych budynków – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie 

nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy płaskie i jednospadowe o kącie 

nachylenia połaci dachowych do 35º, 
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8) wielkość powierzchni biologicznie czynnej nie powinna być mniejsza niż 15 % powierzchni 

działki budowlanej,  

9) należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych, w tym miejsc postojowych 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, szczegółowe 

minimalne wskaźniki należy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 
3.3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, 

w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 
 

Uznaje się za celowe przyjęcie następujących zasad zagospodarowania na terenach objętych zmianą 

Studium: 

 dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, wyłącznie dla realizacji celów 

publicznych, 

 dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnych awarii, 

 eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisja 

hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia 

standardów środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł 

prawny, 

 zaopatrzenie w ciepło - należy stosować paliwa o najniższych wskaźnikach emisyjnych oraz 

wykorzystywać alternatywne źródła energii (np. paliwa gazowe, olej, energia elektryczna, 

słoneczna itp.),  

 zakaz lokalizacji na terenie 3U terenów pod usługi, dla których przepisy odrębne określają 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, z wyjątkiem realizacji terenów 

przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pod szpitale i domy pomocy 

społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

 obiekty budowlane lokowane na terenie 3U nie mogą powodować przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy z terenami o zdefiniowanych wyższych 

wymaganiach akustycznych w środowisku, 

 w przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy 

terenów podlegających ochronie akustycznej, należy zastosować rozwiązania techniczne 

i technologiczne, które zapewnią obniżenie poziomu hałasu do poziomów dopuszczalnych, 

 zabudowa lokowana na terenach zabudowy wymagających ochrony akustycznej, powinna 

być lokalizowana od strony drogi publicznej w odległości zapewniającej dochowanie 

stosownych standardów akustycznych, bądź z zastosowaniem środków technicznych 

i technologicznych umożliwiających dotrzymanie obowiązujących norm hałasu, 

 usunięty humus z terenu budowy powinien zostać zabezpieczony i ponownie wykorzystany 

przy zagospodarowaniu terenu, 

 gospodarka odpadami winna być prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach, ustawą prawo 

ochrony środowiska i regulaminem utrzymania czystości i porządku dla terenu gminy 

i miasta Stawiszyn, 

 ustala się zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 ustala się wymóg prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, 

 ustala się zachowanie wszelkich przepisów i norm w zakresie ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych, 
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 należy zastosować środki techniczne i technologiczne dla zabezpieczenia środowiska 

gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 należy zachować odpowiednie odległości przy lokalizowaniu nowej zabudowy 

od istniejących lub projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi lub rozwiązać występujące kolizje, 

 należy zachować strefy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 

średniego i niskiego napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi (dopuszcza się możliwość 

ich zmniejszenia bądź likwidacji w przypadku rozwiązania kolizji z tymi sieciami), 

 ustala się zakaz składowania na wolnym powietrzu materiałów mogących przenikać do gleb 

i wód gruntowych. 

 
3.4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 
 

Na terenie objętym zmianą Studium nie występują obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków, 

gminnej ewidencji zabytków i dobra kultury współczesnej ani stanowiska archeologiczne. 

Każdy przedmiot, co którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, 

odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy należy – przy użyciu dostępnych 

środków – zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz bezzwłocznie zawiadomić 

o zaistniałym fakcie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
3.5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
 

Uznaje się za celowe przyjęcie następujących zasad zagospodarowania na terenach objętych zmianą 

Studium: 

 planowaną inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami powszechnymi oraz zgodnie 

z obowiązującymi normami, 

 obsługa komunikacyjna terenów objętych zmianą Studium oznaczonych symbolem 3U 

odbywać się będzie z drogi krajowej nr 25 poprzez istniejący wjazd i wyjazd oraz poprzez 

projektowane zjazdy, ewentualnie poprzez planowane drogi wewnętrzne dojazdowe i place 

manewrowe niezbędne dla obsługi przedmiotowych terenów,  

 w przypadku zmiany kategorii drogi krajowej nr 25 z uwagi na planowaną budowę nowego 

przebiegu drogi krajowej nr 25 ustala się możliwość obsług komunikacyjnej 

przez projektowane zjazdy zgodnie zobowiązującymi przepisane prawa, 

 dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejącego zagospodarowania terenu poprzez 

istniejące zjazdy z drogi krajowej na dotychczasowych zasadach lub po ich przebudowie 

w przypadku wybudowania projektowanego nowego odcinka drogi krajowej nr 25, 

 przy lokalizowaniu obiektów budowlanych na terenach sąsiadujących z drogą krajową 

nr 25 należy uwzględnić strefę uciążliwości drogi dla przedmiotowego terenu, 

 nie dopuszcza się lokalizacji budynków usługowych w zasięgu uciążliwości dróg 

publicznych za wyjątkiem sytuacji zastosowania przez inwestorów środków technicznych 

zmniejszających uciążliwości do poziomu określonego w przepisach prawa,  

 lokalizacja urządzeń reklamowych i szyldów (wolnostojących oraz umieszczonych na 

dachach, elewacjach budynków lub obiektach małej architektury) skierowanych do 

użytkowników drogi krajowej nr 25 lub mogących rozpraszać ich uwagę możliwa jest 

wyłącznie za zgodą i na warunkach podanych przez zarządcę drogi krajowej, 

 z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego ewentualnie lokowane w sąsiedztwie drogi 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 

 

 

 

221 

krajowej nr 25 słupy telefonii komórkowej należy lokalizować w minimalnej odległości 

od zewnętrznej krawędzi jezdni równej 1,5 krotności całkowitej wysokości tych słupów, 

 prowadzenie infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, 

energetyczna, gazowa, itp.) niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi należy przewidzieć poza 

pasem drogowym drogi krajowej; w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się ich 

lokalizację w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

 ustala się minimalną odległość dla nowych budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

krajowej wynoszącą 25,0 m, 

 dopuszcza się obsługę komunikacyjną istniejących budynków w sposób dotychczasowy, 

 planowane drogi wewnętrzne i place manewrowe powinny spełniać warunki określone 

w przepisach odrębnych oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

 zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych – z istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej, 

 odprowadzenie ścieków bytowych – do szczelnych zbiorników bezodpływowych 

z zapewnieniem wywozu przez wyspecjalizowane jednostki, docelowo do gminnej 

kanalizacji sanitarnej, 

 odprowadzenie ścieków innych niż bytowe, w tym ścieków przemysłowych, po uprzednim 

oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi - do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych z zapewnieniem wywozu przez wyspecjalizowane jednostki, docelowo do 

gminnej sieci kanalizacyjnej, przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów 

odrębnych, 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren własny nieutwardzony, do dołów 

chłonnych lub do zbiorników retencyjnych przy zachowaniu przepisów odrębnych 

z możliwością wprowadzenia ich do odbiornika wód po uzyskaniu wymaganych prawem 

pozwoleń, dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do celów 

przeciwpożarowych, docelowo do gminnej kanalizacji deszczowej, 

 ustala się obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed 

ich odprowadzeniem, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń 

określonych w przepisach odrębnych, 

 dla terenów o funkcjach usługowych wyposażonych w parkingi lub place postojowe 

o powierzchni większej niż 0,1 ha obowiązuje sposób ich użytkowania zgodnie 

z pozwoleniem wydanym na podstawie przepisów odrębnych, 

 rozwiązania z zakresu odwodnienia winny zabezpieczać standard czystości wód 

powierzchniowych i gleby, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 zaopatrzenie terenów objętych zmianą Studium w gaz, możliwe będzie – z uwagi na brak 

szczegółowych planów doprowadzenia gazu do omawianego obszaru gminy i miasta 

Stawiszyn – jedynie w okresie poperspektywicznym, a co za tym idzie nie ustala 

się szczegółowych zasad wykorzystania gazu w celu zaopatrzenia ludności, 

 zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci poprzez ich rozbudowę, przebudowę 

lub z odnawialnych źródeł energii, w zależności od potrzeb dopuszcza się budowę stacji 

transformatorowej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 w przypadku kolizji planowanych inwestycji z sieciami elektroenergetycznymi dopuszcza 

się ich przebudowę, rozbudowę, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 zaopatrzenie w energię cieplną dla celów grzewczych i technologicznych, w zależności 

od potrzeb, z zastosowaniem czystych nośników energii (energia elektryczna, gaz płynny, 

energia słoneczna itp.), 
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 na terenie objętym zmianą Studium dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych. W zakresie opcjonalnego rozwoju sieci telekomunikacyjnej należy 

wykorzystać najnowsze technologie systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 

przewodowych i bezprzewodowych stosownie do zapotrzebowania,  

 sposób gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i na zasadach ustalonych na terenie gminy i miasta Stawiszyn, sposób gromadzenia 

odpadów winien zabezpieczać środowisko przed zanieczyszczeniem, z zastosowaniem 

segregacji, 

  gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach i zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 w przypadku kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury dopuszcza się ich przebudowę 

lub przeniesienie, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 na terenach objętych zmianą Studium dopuszcza się budowę publicznych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

 
3.6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym 

 

Na terenie objętym zmianą Studium nie przewiduje się realizacji inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym.  

 
3.7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

Na terenie objętym zmianą Studium przewiduje się możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, związaną z docelowym poszerzeniem drogi krajowej 

nr 25, w tym umożliwiającym realizację ścieżki rowerowej, szlaku pieszego. 

 
3.8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych 
 

Na terenie zmiany Studium występują grunty rolne stanowiące użytki rolne klasy RIIIa, RIIIb, Br-

RIIIb, które wymagają zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne w trybie opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
3.9. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości 
 

Na terenie objętym zmianą Studium nie przewiduje się i nie ustala się zasad przeprowadzenia scaleń 

i podziału nieruchomości. 

 
3.10. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Dla terenów objętych zmianą Studium gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
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zagospodarowania przestrzennego. 

 
3.11. Obszary wymagające przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i nieleśne 
 

Na terenie zmiany Studium występują grunty rolne, które wymagają zgody na przeznaczenie 

ich na cele nierolnicze i nieleśne, stosownie do wymogów określonych w przepisach odrębnych. 

 
3.12. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

 

Na terenie objętym zmianą Studium adaptuje się dotychczasowe, rolnicze użytkowanie obszaru 

objętego zmianą Studium, do czasu podjęcia dopuszczonej niniejszą zmianą Studium działalności 

z zakresu zabudowy usługowej. Zasady funkcjonowania omawianego terenu w okresie 

przejściowym zgodnie z dotychczas obowiązującymi zapisami niniejszego Studium.  

Na terenach objętych zmianą Studium nie będzie prowadzona gospodarka leśna w związku 

z tym nie ustala się leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

 
3.13 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych 
 

Na podstawie map zagrożenia powodziowego ustalono, że teren zmiany Studium znajduje się poza 

obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym nie wyznacza się obszarów 

zagrożonych występowaniem powodzi. Na terenie zmiany Studium nie występują obszary osuwania 

się mas ziemnych. 

 
3.14 Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obiekty i obszary, dla których 

wyznacza się w złożu filar ochronny. 

 
3.15 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 byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2120) 

 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary pomników zagłady i ich stref 

ochronnych. 

 
3.16 Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji oraz remediacji 
 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary wymagające przekształceń, 

rehabilitacji lub rekultywacji oraz remediacji. 

 
3.17 Obszary zdegradowane 

 

Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary zdegradowane. 
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3.18 Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

 

Granice terenów zamkniętych i ich stref nie występują na terenie objętym zmianą Studium.  

 
3.19 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie 

 

Nie występują na terenie objętym zmianą Studium obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym. 

 
3.20. Obszary przestrzeni publicznych 

 

Na terenie objętym zmianą Studium nie ustala się przestrzeni publicznych. 

 
4. DZIAŁ CZWARTY – Uzasadnienie i synteza ustaleń zmiany Studium 

 

Podstawowa wersja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Stawiszyn” uchwalona została uchwałą Nr XV/85/99) Rady Gminy i Miasta Stawiszyn 

z dnia 30.12.1990r. Studium to sporządzono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Pierwsza zmiana Studium powstała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uchwalona została uchwałą Nr XXXX/126/2010 

Rady Miejskiej Stawiszyna z dnia 30 września 2010 roku.  

Druga zmiana Studium została uchwalona uchwałą Nr XVIII/132/2020 Rady Miejskiej 

w Stawiszynie z dnia 9 marca 2020 roku. 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie uchwały Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej 

w Stawiszynie z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zakres opracowania zmiany Studium przedstawiono na załączniku graficznym nr 2  – 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i załączniku graficznym nr 3 – Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego oraz na załączniku graficznym nr 4 Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego miasta Stawiszyna (rysunek nr 4 nie zawiera granic terenów objętych zmianą 

Studium, nie mniej podlega ujednoliceniu w ramach opracowywanej zmiany Studium). Jest to 

trzecia zmiana Studium. 

Aktualne przepisy dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy lub jego zmiany to: 

  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. 

U., nr 118, poz. 1233). 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium została poprzedzona oceną aktualności 

dotychczasowego Studium, w której stwierdzono zasadność dokonania zmiany Studium w związku 

z planowanymi inwestycjami z zakresu zabudowy usługowej. 

 



„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” 
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Uzasadnienie przyjętych w zmianie Studium rozwiązań 

Dotychczas obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy i miasta Stawiszyn” uwzględnia omawiany teren pod uprawy polowe. W części omawiany 

teren obecnie funkcjonuje jako zabudowa usługowa. Konieczne jest zatem wprowadzenie nowych 

uregulowań, które zapewnią możliwość realizacji nowych propozycji inwestycyjnych, 

na wyznaczonym obszarze.  

Projektowana inwestycja usługowa zlokalizowana będzie w otoczeniu sąsiadującej zabudowy, 

przy istniejącym układzie komunikacyjnym, a dotychczasowe zagospodarowanie gruntów 

sąsiednich nie będzie narażone na ponadnormatywne emisje.  

Zmiana Studium nie dotyczy terenów i obiektów chronionych rozumianych w myśl przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i jest od nich znacznie oddalona. 

Zasięg oddziaływania projektowanej zabudowy, w szczególności w zakresie ewentualnego hałasu 

i innych, związanych z jej działaniem, musi być ograniczony do obszaru wyznaczonego w zmianie 

Studium. 

Planowane przeznaczenie terenów objętych zmianą Studium przyczyni się do rozwoju gminy będzie 

miało wpływ na rozwój gospodarczy gminy Stawiszyn. Przyczyni się do powstania nowych miejsc 

pracy. Umożliwi realizacje usług, w tym w szczególności usług z zakresu handlu. 

Przy zachowaniu ustaleń niniejszej zmiany Studium oraz warunków wynikających 

z obowiązujących przepisów dotyczących m. in. gospodarki przestrzennej, budownictwa, ochrony 

środowiska, przyrody, planowane inwestycje nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko 

oraz istniejące zagospodarowanie terenów sąsiednich. 

W związku z powyższym proponowane rozwiązania są uzasadnione.  

Oznaczenie graficzne wprowadzonej zmiany naniesiono na dotychczasowy rysunek Studium 

stanowiący załącznik nr 2 i 3 do uchwały. Natomiast rysunek 4 ujednolicono tą zmianą Studium 

(nie zawiera on granic terenów objętych zmianą Studium). 

Pozostałe ustalenia dotychczasowego Studium wraz z niniejszą zmianą stanowią tekst ujednolicony. 

 


