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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. z 2012r. poz. 647 z późn.
zm.). 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. Na podstawie tych przepisów Rada Gminy
Kawęczyn podjęła w dniu 14.11.1997r. uchwałę Nr XXVI/126/97 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kawęczyn. Na podstawie tego aktu zostało opracowane, a
następnie uchwalone „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kawęczyn”. Stosowna uchwała w tym zakresie została podjęta
przez Radę Gminy Kawęczyn w dniu 28.04.2000r. (uchwała nr XXII/97/2000).
c.) Podstawą podjęcia przez Wójta Gminy Kawęczyn prac nad sporządzeniem zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kawęczyn” jest uchwała Nr XLIV/192/2010 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31
sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn.

1.2. Organ upoważniony do sporządzenia Studium
Organem odpowiedzialnym za sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”, jak również jego zmian, zgodnie z
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jest Wójt Gminy Kawęczyn.

1.3. Autor Studium
Autorem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kawęczyn”, które zostało przyjęte uchwałą nr XXII/97/2000 Rady Gminy Kawęczyn z
dnia 28.04.2000r. był zespół autorski działający pod kierunkiem głównego projektanta
Pani mgr inż. arch. Anny Białeckiej Śliwy.
Autorem niniejszej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kawęczyn” jest zespół autorski działający pod kierunkiem
głównego projektanta Pana mgr. Macieja Walczaka.

1.4. Cel opracowania
Celem tego dokumentu jest określenie długofalowej polityki przestrzennej gminy
Kawęczyn, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 1
ustawy), w odniesieniu do wszystkich komponentów życia gminy, przy uwzględnieniu
zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy Kawęczyn.

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 wchodzą wyodrębnione
jednostki terytorialne, jakimi są poszczególne miejscowości gminy Kawęczyn. Zarówno
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granice całej jednostki administracyjnej jak i granice poszczególnych miejscowości
gminy Kawęczyn zostały oznaczone na rysunkach Studium.

1.6. Zakres merytoryczny opracowania
Studium uwzględnia wszystkie elementy życia gminy Kawęczyn zachodzące na jej
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 urbanistycznoarchitektonicznej (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 listą
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 Gminy Kawęczyn uchwały Nr XLIV/192/2010 Rady z dnia 31
sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn” Wójt
Gminy Kawęczyn, 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 Kawęczyn” oraz o
możliwości wpisania się w tok jego sporządzenia poprzez składanie wniosków
dotyczących sposobu zagospodarowania gminy 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 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 Kawęczyn, 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 2000r. Studium - zostały zebrane wszystkie nowe,
dostępne informacje o gminie Kawęczyn, jak również powiązań gminy z regionem.
Uzupełniono zatem dane zebrane przez autorów Studium z 2000r. o dane z lat
ostatnich, aby w ten sposób uzyskać aktualny stan zagospodarowania gminy
Kawęczyn. Baza ta została stworzona zarówno poprzez inwentaryzację bezpośrednio
przeprowadzoną na terenie 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 Kawęczyn
uwzględniono również dane statystyczne z roku 2010, gromadzone i opublikowane
przez Urząd Statystyczny, w zestawieniu wszystkich gmin Powiatu Tureckiego. 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 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 gminy (zarówno tych pozytywnych jak negatywnych)
określono kierunki dalszego rozwoju tej jednostki administracyjnej oraz
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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 gminy oraz kierunki dalekosiężnej polityki na terenie
gminy Kawęczyn.
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 powiązania gminy z
regionem w różnej skali (powiatowej, wojewódzkiej i krajowej). Podano ocenę obecnego
znaczenia tej jednostki administracyjnej - w poszczególnych sferach życia - w skali
regionalnej. Informacje te przedstawiono w poszczególnych działach tematycznych.
Trzeci dział to Uwarunkowania rozwoju 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 gminy, potwierdzone opisem stanu
istniejącego.
Czwarty dział to Uwarunkowania rozwoju gminy - podsumowanie. Przedstawiono w
nim w sposób syntetyczny (w rozbiciu na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne)
wszystkie czynniki wpływające na rozwój 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 gminy. W tym dziale,
uwzględniając te informacje, które zostały zebrane we wcześniejszych fazach prac nad
Studium, sformułowano przyszłe kierunki polityki przestrzennej 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 ustaleń Studium. Między innymi przedstawiono
w nim uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz sformułowano wnioski wypływające z
prac nad 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. Nr 118, poz. 1233), w końcowej części
Studium przedstawiono w sposób skrócony syntezę zapisów Studium.
Załącznikami graficznymi
przedstawiające:

do

uchwały
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 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Podział administracyjny
 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Infrastruktura techniczna
 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Układ komunikacyjny
 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Środowisko przyrodnicze
 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Użytkowanie terenów
 Kierunki zagospodarowania przestrzennego,
tj. obraz graficzny całej jednostki administracyjnej w jej granicach administracyjnych.

1.13. Forma przyjęcia Studium
Studium jest dokumentem przyjmowanym w drodze uchwały Rady Gminy Kawęczyn
(art. 12 ust. 1 ustawy).

1.14. Obowiązujący stan prawny w zakresie gospodarki przestrzennej
na terenie 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 w Kawęczynie, Uchwałą Nr VIII/33/90 z dnia 29.11.1990r. w sprawie
ogłoszenia wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przez Gminną
Radę Narodową w Kawęczynie i Naczelnika Gminy Kawęczyn, również uregulowała
porządek prawny na jej terenie.
W myśl ww. uchwały Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 29.11.1990r. - na terenie gminy
Kawęczyn – nadal obowiązywały niżej wymienione uchwały dotyczące gospodarki
przestrzennej. Były to uchwały dotyczące wyłącznie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie:
- uchwała Nr 71/87 Gminnej Rady Narodowej w Kawęczynie z dnia 10 lipca 1987 roku
w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn
(Dz.Urz. Woj. Konińskiego Nr 6, poz. 177),
- uchwała Nr 72/87 Gminnej Rady Narodowej w Kawęczynie z dnia 10 lipca 1987 roku
w sprawie zatwierdzenia szczegółowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Kawęczynie (Dz.Urz. Woj.
Konińskiego Nr 6, poz. 178).
Ustanowione ww. uchwałami prawo miejscowe przestało obowiązywać z mocy samego
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.
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Po roku 1994 na terenie Gminy Kawęczyn podjęto następujące uchwały regulujące
gospodarkę przestrzenną na jej terenie, a mianowicie:
- uchwała Nr XXVII/135/97 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 30 grudnia 1997 roku w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wybranych terenów na obszarze gminy Kawęczyn (Dziennik Urzędowy Województwa
Konińskiego z 12 lutego 1998 r. Nr 7, poz. 24),
- uchwała Nr II/12/98 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 04 listopada 1998 roku w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kawęczyn,
- uchwała Nr XVIII/76/99 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 października 1999 roku w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm.
KAWĘCZYN (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 24 listopada 1999
r. Nr 83, poz. 1580),
- uchwała Nr XXV/109/2000 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 26 września 2000 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kawęczyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 7 listopada
2000 r. Nr 77, poz. 1021),
- uchwała Nr XXXVII/163/2001 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 8 listopada 2001
roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kawęczyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
z 27 listopada 2001 r. Nr 145, poz. 2970),
- uchwała Nr III/18/2002 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi
Marcjanów, gmina Kawęczyn (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. Nr 176, poz. 5470),
- uchwała Nr XXII/97/2000 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 kwietnia 2000 roku w
sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kawęczyn”.
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 Z REGIONEM
2.1.1 Położenie gminy
2.1.1.1 Położenie gminy na mapie administracyjnej kraju
Reforma administracyjna państwa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku
ulokowała Gminę Kawęczyn 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 w Województwie Wielkopolskim
Gmina Kawęczyn położona jest w południowo-wschodniej części Województwa
Wielkopolskiego. Jej południowa granica stanowi jednocześnie granicę Województwa
Wielkopolskiego z Województwem Łódzkim (gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim).
Od stolicy województwa – Poznania – miejscowość Kawęczyn dzieli dystans w linii prostej
123 km. Długość trasy samochodowej pomiędzy Poznaniem a Kawęczynem, przez Turek,
Tuliszków, Konin i Wrześnię wynosi 140 km. Czas podróży w przybliżeniu wynosi ca 1h i
35'. Jest to dość odległe i w związku z tym mało korzystne położenie.
2.1.1.3 Położenie gminy w Powiecie Tureckim
Z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadzono również drugi szczebel samorządu
terytorialnego, jakim jest powiat. Gmina Kawęczyn znalazła się w granicach Powiatu
Tureckiego.
Gmina Kawęczyn położona jest w południowej części powiatu tureckiego. Jest to jedna z
dziewięciu jednostek administracyjnych Powiatu Tureckiego, w którym wyodrębniono
administracyjnie trzy Miasta: miasto Turek, miasto Dobra i miasto Tuliszków. Miasto Turek
jest samodzielną jednostką administracyjną, natomiast miasta Dobra i Tuliszków tworzą wraz
z terytorium gmin dwie w tym powiecie gminy miejsko-wiejskie. Łącznie, na terytorium
Powiatu Tureckiego funkcjonuje dziewięć jednostek samorządu terytorialnego stopnia
podstawowego. Są to:
►
►
►
►
►
►
►
►
►

gmina miejska - Miasto Turek,
gmina miejsko-wiejska – Dobra,
gmina miejsko-wiejska – Tuliszków,
gmina wiejska – Brudzew,
gmina wiejska – Kawęczyn,
gmina wiejska – Malanów,
gmina wiejska – Przykona,
gmina wiejska – Turek,
gmina wiejska – Władysławów.
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Powierzchnia gminy Kawęczyn wynosi 101km2 (10.105ha), co plasuje ją na jednym z
ostatnich miejsc w Powiecie Tureckim. Nie jest to zatem gmina znacznej wielkości, biorąc
pod uwagę powierzchnie wszystkich gmin Powiatu Tureckiego.
Gmina Kawęczyn graniczy z sześcioma jednostkami samorządu gminnego. Od strony
południowo-zachodniej i zachodniej graniczy z dwoma gminami Powiatu Kaliskiego, tj. z
gminą Lisków (na długości ca 8,7 km) oraz na niewielkim odcinku z gminą Ceków Kolonia
(ca 1km). Po północno-zachodniej stronie sąsiadem gminy Kawęczyn jest gmina Malanów
(na długości ca 18,1 km), natomiast na północy graniczy ona z gminą Turek (długość granicy
ca 7,5km). Wschodnią granicę gminy stanowi granica z gminą Dobra o długości ca 14,8km.
Wszystkie trzy wyżej wymienione gminy położone są również w Powiecie Tureckim. Od
południa Kawęczyn graniczy z gminą Goszczanów (na długości ca 11,8 km) położoną w
Powiecie Sieradzkim w Województwie Łódzkim. Jak wynika z powyższego granica
południowa gminy Kawęczyn stanowi jednocześnie północną granicę ziemskiego Powiatu
Sieradzkiego, natomiast jej południowo-zachodnia i zachodnia granica stanowi jednocześnie
wschodnią granicę ziemskiego Powiatu Kaliskiego.
Biorąc pod uwagę odległość do Turku - stolicy powiatu, Kawęczyn – stolica gminy - położony jest niezbyt daleko, w porównywalnej odległości z odległościami od miasta Turek
pozostałych miejscowości gminnych Powiatu Tureckiego. Jest to odległość w linii prostej 12
km. Długość trasy samochodowej pomiędzy Turkiem a Kawęczynem, przez Kowale Pańskie
wynosi 13 km. Czas podróży w przybliżeniu wynosi ca 15'.
Równowagę dystansu wszystkich miejscowości gminnych od stolicy powiatu zapewnia
centralne położenie Turku w granicach Powiatu Tureckiego. Odległość ta wynosi niespełna ca
12km. Jest to dobre położenie, biorąc pod uwagę bardzo korzystne powiązanie ze stolicą
powiatu poprzez drogę powiatową a następnie drogę krajową nr 83.
2.1.1.4 Położenie gminy w makroregionie
Rozpatrując położenie Gminy Kawęczyn w skali makroregionu, należy zauważyć, że
usytuowana jest ona – podobnie jak Kalisz i Turek - w trójkącie trzech dużych miast:
Poznania, Łodzi i Wrocławia. Dystanse dzielące Kawęczyn od tych dużych miast są
zróżnicowane i wynoszą w linii prostej: 137km (do Wrocławia), 123km (do Poznania) i 66km
(do Łodzi). Długość trasy samochodowej pomiędzy Wrocławiem a Kawęczynem, przez
Kalisz i Ostrów Wielkopolski wynosi 163 km. Czas podróży w przybliżeniu wynosi ca 2h i
35'. Długość trasy samochodowej pomiędzy Łodzią a Kawęczynem, przez Poddębice wynosi
80 km. Czas podróży w przybliżeniu wynosi ca 1h i 20'. Jak to już powiedziano długość trasy
samochodowej pomiędzy Poznaniem a Kawęczynem, przez Turek, Tuliszków, Konin i
Wrześnię wynosi 140 km. Czas podróży w przybliżeniu wynosi ca 1h i 35'.
Reasumując, położenie gminy Kawęczyn w makroregionie należy uznać jako korzystne pod
względem dostępu do różnych, dużych aglomeracji miejskich, jakimi są trzy duże miasta:
Poznań, Wrocław i Łódź.
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W tym miejscu należy zauważyć, iż gmina Kawęczyn położona jest centralnie w trójkącie
trzech innych dużych miasta, które obecnie utraciły status miast wojewódzkich. Są nimi
Konin, Kalisz i Sieradz. Dystanse dzielące Kawęczyn od tych dużych miast są porównywalne
i wynoszą w linii prostej 40km (do Konina), 35km (do Kalisza) i 37km (do Sieradza).
Długość trasy samochodowej pomiędzy Koninem a Kawęczynem, przez Tuliszków wynosi
47 km. Długość trasy samochodowej pomiędzy Kaliszem a Kawęczynem, przez Koźminek
wynosi 44 km. Długość trasy samochodowej pomiędzy Sieradzem a Kawęczynem, przez
Wartę wynosi 45 km. Czas podróży z Kawęczyna do tych trzech miast w przybliżeniu wynosi
ca 40-45'.
Jest to również bardzo korzystne położenie w zakresie dostępu do różnych dużych ośrodków
regionalnych, jakimi są te miasta.
2.1.1.5 Położenie gminy w odniesieniu do organizacji administracji finansowej
państwa
Reforma administracyjna kraju nie zmieniła w istotny sposób dostępu gminy do służb
finansowych. Tak jak to było przed 1 stycznia 1999 roku teren Gminy Kawęczyn podlega
pod działalność Urzędu Skarbowego w Turku, natomiast zmieniła się siedziba Izby
Skarbowej. Obecnie siedzibą Izby Skarbowej jest Poznań, natomiast w Koninie znajduje się
Oddział Zamiejscowy tej instytucji.
Nie zmieniła się siedziba Urzędu Celnego. Tak jak poprzednio teren Gminy Kawęczyn
podlega pod Urząd Celny w Poznaniu. Oddział tego Urzędu znajduje się w Koninie.
2.1.1.6 Położenie gminy w odniesieniu do organizacji wymiaru sprawiedliwości
Wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej kraju nie zmieniła się również odległość
gminy do siedziby sądu - dawniej wojewódzkiego - a dziś okręgowego. Mieści się on w
Koninie. Nie zmieniła się również siedziba Sądu Rejonowego. Tak jak poprzednio teren
Gminy Kawęczyn podlega pod działalność Sądu Rejonowego w Turku.
Podobnie ma się sprawa z prokuraturą. Tak jak poprzednio siedziba Prokuratury Okręgowej
(dawniej wojewódzkiej) mieści się w Koninie. Siedziba Prokuratury Rejonowej zaś, tak jak
przed reformą, w Turku.
2.1.1.7 Położenie gminy w
rzymskokatolickiego

odniesieniu

do

organizacji

terytorialnej

kościoła

Do 1992 roku teren gminy Kawęczyn należał w całości do Diecezji Włocławskiej. Niemal
również cała powierzchnia gminy wchodziła wówczas w skład dekanatu Tureckiego, jedynie
niewielka, wschodnia część gminy wchodziła w skład dekanatu Koźminikowskiego (część
parafii w Przespolewie z miejscowościami Będziechów, Skarżyn, Stanisława i Marcjanów).
Zatem w poprzednim podziale terytorialnym, ustanowionym jeszcze konkordatem
z 1925 roku, z pewnymi korektami wprowadzonymi na mocy bulli papieża Pawła VI z 1972
roku, teren Gminy Kawęczyn należał do:


Metropolii Gnieźnieńskiej
 Diecezji Włocławskiej
 Dekanatu Turek
 Dekanatu Koźminkowskiego.
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W dniu 25 marca 1992 roku na mocy bulli papieża Jana Pawła II ustanowiona została nowa
organizacja kościoła, dostosowana do obecnych granic państwa.
W obecnym podziale terytorialnym, teren Gminy Kawęczyn należy do dwóch metropolii:
 Metropolii Poznańskiej
 Diecezji Kaliskiej
 Dekanatu Koźminkowskiego.
 Metropolii Gnieźnieńskiej
 Diecezji Włocławskiej
 Dekanatu Dobra.
Zatem 25 marca 1992 roku zmieniła się dla części gminy Kawęczyn (niewielkiej wprawdzie)
zarówno siedziba metropolii jak i zmieniła się siedziba diecezji. Dla tej części gminy nie
zmieniła się jednak siedziba dekanatu, którym pozostał Koźminek.
Pozostała część gminy, która pozostała w Diecezji Włocławskiej zmieniła siedzibę dekanatu,
którym obecnie jest Dobra.
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) Gmina Kawęczyn położona jest w
następujących regionach fizycznogeograficznych:


MEGAREGION - Europa Środkowa (3)
 PROWINCJA - Niż Środkowoeuropejski (31)
 PODPROWINCJA – Niziny Środkowopolskie (318)
 MAKROREGION – Nizina Południowowielkopolska (318.1)
 MEZOREGION – Wysoczyzna Turecka (318.17).

Wg podziału B. Krygowskiego na jednostki fizyczno-geograficzne gmina Kawęczyn znajduje
się w części w obrębie następujących regionów:




REGION – Wał Malanowski,
REGION – Równina Turecko-Liskowska,
REGION – Obniżenie Teleszyny.

2.1.2.2 Budowa geologiczna
Gmina Kawęczyn położona jest w środkowej części synklinorium łódzkiego (Niecki
Łódzkiej), stanowiącej jeden z członów rozległego Obniżenia Szczecińsko-ŁódzkoMiechowskiego, towarzyszącego wielkiej Antyklinie Wału Pomorsko-Kujawskiego. Na
uwagę, we wskazanej jednostce geologicznej, zasługują stosunki hipsometryczne. Nie
odzwierciedlają one bowiem treści nazwy, jaką sugeruje wskazana jednostka tektoniczna.
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Synklinorium nie stanowi tu mianowicie obniżenia terenu lecz odwrotnie, jest obszarem
wyniesionym stosunkowo wysoko ponad sąsiednie tereny, szczególnie zaś w odniesieniu do
powierzchni przylegającej od zachodu.
W budowie podłoża podczwartorzędowego wyróżnić można dwie części: zachodnią i
wschodnią. Zachodnia posiada charakter stopniowo podnoszącej się ku południu powierzchni,
od 80 do ponad 100 m npm. Znacznie bardziej urozmaiconą budowę posiada wschodnia część
gminy. Występuje tu szereg kotlinowatych zagłębień schodzących poniżej 50 m npm i
deniwelacji ponad 20 m.
Zróżnicowanie morfologiczne powierzchni podczwartorzędowej posiada również
odzwierciedlenie w wykształceniu budujących ją osadów. Generalnie biorąc, zachodnią część
gminy budują górnokredowe margle, wapienie, opoki i gezy oraz piaskowce z glaukonitem.
Od zachodu skały te pokrywa wąskim pasem paleogeńska zwietrzelina wapienna. Część
wschodnią podłoża czwartorzędowego budują klasyczne skały trzeciorzędowe. Dominują
tutaj mioceńskie iły, mułki i piaski ilaste, czasem z wkładkami węgli brunatnych iły
plioceńskie.
W czwartorzędzie obszar gminy Kawęczyn znalazł się w zasięgu dwóch zlodowaceń:
krakowskiego i środkowopolskiego. W tym okresie starsze utwory zostały przykryte około
100 m warstwą utworów glacjalnych i fluwioglacjalnych.
Obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo prostą budową geologiczną. Jej większą część
zajmuje Równina Turecko-Liskowska. Zbudowana jest ona głównie z piasków
drobnoziarnistych, niekiedy z domieszką żwirów.
Wchodzący na teren gminy niedużym fragmentem Wał Malanowski stanowi ostaniec
morenowy stadiału Warty. Zbudowany jest z piasków z domieszką żwiru oraz gliny
zwałowej.
Obniżenie Teleszyny, wchodzące na teren gminy od strony południowo-wschodniej
wypełnione jest młodszymi holoceńskimi madami i piaskami rzecznymi.
2.1.2.3 Rzeźba terenu
Obszar gminy ukształtowany został przez lądolód zlodowacenia środkowopolskiego.
Ostateczny obraz rzeźby ukształtowany został przeobrażeniami denudacyjno-erozyjnymi,
głównie w warunkach klimatu peryglacjalnego.
Obszar gminy Kawęczyn położony jest w mezoregionie Wysoczyzny Tureckiej 318.17 (wg
Kondrackiego). Wg podziału B. Krygowskiego uszczegółowionym dla województwa
konińskiego przez W. Stankowskiego obszar gminy Kawęczyn leży w obrębie trzech
regionów geomorfologicznych: Równiny Turecko-Liskowskiej, Wału Malanowskiego oraz
Obniżenia Teleszyny należących do Wysoczyzny Tureckiej.
Większą część gminy zajmuje Równina Turecko-Liskowska. Jest to stosunkowo płaska
powierzchnia o połogich wzniesieniach rozdzielonych licznymi drobnymi ciekami lub
zabagnionymi obniżeniami. Ta stosunkowo urozmaicona rzeźba powierzchni terenu jest
wynikiem procesów peryglacjalnych zachodzących na tym terenie w okresie zlodowacenia
bałtyckiego.
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Na teren gminy od strony zachodniej niewielkim fragmentem wchodzi Wał Malanowski,
który powstał w okresie zlodowacenia środkowopolskiego stadium Warty. Zachował się jako
ostaniec morenowy zbudowany głównie z gliny, piasków drobno i średnioziarnistych. Swoją
stosunkowo urozmaiconą rzeźbę zawdzięcza procesom peryglacjalnym w okresie
zlodowacenia bałtyckiego. Maksymalna wysokość Wału na terytorium gminy Kawęczyn
dochodzi do 162 m npm, a wysokości względne dochodzą do 14-15m.
Od południowego wschodu na teren gminy wchodzi Obniżenie Teleszyny. Są to tereny
płaskie, w dużym stopniu zabagnione i zatorfione, zbudowane z madów i piasków rzecznych.
Powierzchnia tego obniżenia sięga wysokości około 115 m npm.
Jak widać z powyższego powierzchnia terenu jest dość zróżnicowana. Różnica wysokości
pomiędzy najniżej położonym punktem w dolinie Teleszyny (około 115m n.p.m.), a
najwyższym (około 184,0m n.p.m.) w obrębie Wału Malanowskiego wynosi około 69,5m.
Deniwelacje pomiędzy poszczególnymi formami morfologicznymi, a także w ich obrębie są
znacznie mniejsze. Największe z nich (około 15,0m), gdzie spadki terenu są również
najwyższe (powyżej 10%) występuje w obrębie wałów wydmowych, w zachodniej części
omawianego terenu oraz przy przejściu od pagórków ozowokemowych do dna doliny
Teleszyny, w południowo-wschodniej części gminy.
Teren gminy jest obszarem urozmaiconym, o ogólnym nachyleniu w kierunku północnowschodnim, ku dolinie rzeki Warty.
2.1.2.4 Klimat
Wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia (A. Woś, 1994 – Klimat Niziny Wielkopolskiej)
gmina
Kawęczyn
zaliczona
została
do
regionu
Klimatycznego
XV
–
Środkowowielkopolskiego. Jej wschodnia granica stanowi jednocześnie zachodnią granicę
regionu XVII – Środkowopolskiego, zaś jej południowa granica stanowi jednocześnie
północną granicę regionu XVI – Południowowielkopolskiego. Teren gminy znajduje się w
zasięgu trzech mas powietrza: polarnego, arktycznego i zwrotnikowego.
2.1.2.5 Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe
Gmina Kawęczyn pod względem hydrograficznym generalnie położona jest w zlewni rzeki
Warty. Przebiegający na terytorium gminy Wał Malanowski o przebiegu W-N podzielił
gminę na dwa obszary. Jej zachodnia część należy do zlewni chronionej rzeki Prosny
(sołectwa Żdżary, Nowy Świat i Młodzianów), część wschodnia (pozostałe sołectwa) do
zlewni rzeki Teleszyny. Sama rzeka Warta, jak również i Prosna nie przepływają przez obszar
gminy. Największym ciekiem wodnym, który przepływa przez terytorium gminy jest rzeka
Teleszyna. Jest to lewobrzeżny dopływ Warty. Jej przebieg pokrywa się w części ze
wschodnią granicą gminy. Do Teleszyny uchodzi płynąca przez gminę Kawęczyn Struga
Mikulicka i inne liczne, drobne, bezimienne cieki wodne.
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Przez terytorium gminy przepływają dwa inne ważne cieki, tj. Swędrnia oraz Struga
Kawęczyńska. Na mapie gminy Kawęczyn można także odnaleźć szereg innych
bezimiennych drobnych cieków wodnych, które przecinają jej terytorium.
Odwadniają one podmokłe tereny o wysokim poziomie wód gruntowych zajmujące dużą
część gminy. Większe cieki na terenie gminy stale prowadzą wodę, natomiast drobniejsze
oraz rowy melioracyjne funkcjonują tylko okresowo w czasie trwania nadwyżek wodnych.
Liczne rowy odwadniające wybudowano w dolinie Teleszyny.
Mówiąc o powiązaniach z regionem nie sposób jest nie wspomnieć o wybudowanym w latach
80. ubiegłego wieku zbiorniku „Jeziorsko”. Został on wybudowany na rzece Warcie
w sąsiednich gminach położonych na wschód i południe od gminy Kawęczyn (m.in. gmina
Dobra).
Wody podziemne
Na mapie regionów hydrogeologicznych - opracowanych w Atlasie Polski przez Bronisława
Paczyńskiego – gmina Kawęczyn znalazła się w regionie VII – Łódzkim. Wg podziału
hydrologicznego Polski gmina Kawęczyn 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.
Reasumując, na terenie gminy Kawęczyn występują 3 poziomy wodonośne: czwartorzędowy,
trzeciorzędowy, kredowy.
2.1.2.6 Lasy
Wg podziału Tadeusza Tramplera na regiony przyrodniczo-leśne gmina Kawęczyn znajduje
się w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej Dzielnicy Równin Warszawsko-Kutnowskich
mezoregionie Wysoczyzn Kłodawsko-Tureckich.
Wg podziału Jana M. Matuszkiewicza na regiony geobotaniczne gmina Kawęczyn znajduje
się w dziale Brandenbursko-Wielkopolskim, Krainie Kujawskiej Okręgu TureckoBurzenińskim.
Gmina Kawęczyn jest gminą o stosunkowo małym wskaźniku lesistości wynoszącym wg
danych za rok 2010 ca 14,3% mierzonym jako stosunek procentowy powierzchni lasów i
terenów zadrzewionych do ogólnej powierzchni gminy. Jest to wskaźnik stosunkowo niski w
porównaniu do wskaźnika dla powiatu wynoszącego 19,7%. Lesistość gminy kształtuje się
zdecydowanie poniżej wskaźnika dla kraju wynoszącego 28,9% i Województwa
Wielkopolskiego wynoszącego 25,5%.
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 Kawęczyn ustanowiono powierzchniowe formy ochrony przyrody, które
zajmują znaczną powierzchnie terenów i w ten sposób wpływają również na tereny sąsiednich
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gmin. Występują również punktowe formy ochrony przyrody takie jak pomniki przyrody i
ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego (które utraciło moc prawną na skutek
zmiany ustawy o ochronie przyrody) użytki ekologiczne, które zostały omówione w
kolejnych rozdziałach.
Powierzchniową formę ochrony przyrody stanowi utworzony na podstawie Uchwały Nr 53/86
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 roku „Uniejowski Obszar
Chronionego Krajobrazu”. Obszar ten wchodzi w skład sieci ECONETU-PL. Stanowi on
obszar doliny, węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. W sieci ECONETU-PL oznaczony
jest symbolem 19m – Obszar Doliny Środkowej Warty.
W najbliższym zaś sąsiedztwie gminy Kawęczyn zostały utworzone następujące – tej samej
rangi – obszary chronionego krajobrazu:
♦
„Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Swędrni” w okolicach Kalisza,
rozciągający się na terenie gmin Powiatu Kaliskiego: Koźminek, Ceków Kolonia,
Żelazków, Opatówek,
♦
Obszar Chronionego Krajobrazu na północ od Turku, rozciągający się na terenie gmin
Turek, Tuliszków, Brudzew, Władysławów, Krzymów, Stare Miasto, miasto Konin obszar
Złotogórski.
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 – zasoby przyrody chronione 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 Kawęczyn jest przykładem
wykarczowania lasów na rzecz upraw polowych. Stało się to z racji potrzeb gospodarczych
człowieka. Kompleksy leśne pozostały w północno-zachodniej części gminy oraz w jej części
środkowej i południowej.
Najbardziej atrakcyjnym terenem dla bytowania, rozrodu i ostoi zwierząt są obszary zalesione
i teren związany z rzeką Teleszyną. 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, łosie i dziki. Z innych ssaków można spotkać bobra,
borsuki, jenoty, tchórze, kuny, piżmaka, wydrę, norniki, lisy, norki amerykańskie, zające,
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przemieszczające się sarny. Zaobserwowano także bażanty, kuropatwy, kaczki. Ponadto z
ptaków występują jastrząb, remiz, rycyk, kos, szpak, sroka, wróbel, zięba, kwiczoł, kszyk,
bocian biały.
2.1.2.9 Hałas
Na terenie gminy Kawęczyn nie zanotowano istotnych punktowych źródeł hałasu, poza
źródłami powszechnie występującymi na terytorium każdej jednostki administracyjnej.
Wśród wielu źródeł hałasu zanieczyszczających środowisko, do najbardziej uciążliwych i
najbardziej powszechnych należy hałas komunikacyjny – drogowy i przemysłowy.
Na terenie gminy głównym źródłem hałasu jest komunikacja samochodowa, głównie przy
drodze krajowej nr 83 i wojewódzkiej.
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 średniego bądź wysokiego
napięcia. Pola elektromagnetyczne towarzyszą zazwyczaj każdej linii i stacji o dużych
wartościach.
Przez teren gminy Kawęczyn nie przebiega żadna linia elektroenergetyczna wysokiego
napięcia 110 kV. Liczne są zaś linie 15 kV średniego napięcia, które są źródłem
promieniowania elektromagnetycznego. Przyjmuje się, iż wzdłuż linii 15 KV, w pasie
technologicznym o szerokości 5m na stronę od skrajnego przewodu, obowiązuje zakaz
zabudowy dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Na terenie gminy znajduje się również stacja telefonii komórkowej. Kolejna zaś jest
projektowana. Z uwagi na rodzaj obiektów, na których montowane są stacje bazowe telefonii
komórkowej (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 turecka, w skład której wchodziły tereny gminy Kawęczyn prawie zawsze w historii
Polski miała szczęście znaleźć się, niezależnie od zmian granic kraju, na terytorium państwa
polskiego.
Granice pomiędzy poszczególnymi jednostkami politycznymi w pierwszych latach
powstawania państwa polskiego, w czasach pierwszych Piastów, jak również za panowania
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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 Kawęczyn (ziemia turecka) znajdował się w granicach państwa
polskiego.
Po śmierci Bolesława Krzywoustego (1138 rok), w wyniku rozbicia dzielnicowego, teren
gminy Kawęczyn w większości 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.
Również za czasów Władysława Łokietka (1320 rok) ziemia turecka – wchodząca wówczas
w skład ziemi sieradzkiej - była częścią państwa polskiego. Stanowiła ona część Królestwa
Polskiego. W tym okresie prawa miejska posiadały już takie miasta jak Sieradz, Szadek,
Lutomiersk, Uniejów, Łęczyca i Warta czy też położone na zachód: Kalisz, Pleszew,
Stawiszyn, Koźmin, Jarocin, Ostrzeszów, Ołobok (który utracił je również w tamtym
okresie).
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. Kawęczyn wszedł w skład
województwa sieradzkiego, które w tamtym okresie rozciągało się od Turku i Uniejowa na
północy, poprzez Sieradz, Szadek, Poddębice aż do Radomska na południu. 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, czy też Koło, Grzegorzew, Zgierz, Brzeziny, Pabianice.
Piętnasty wiek przyniósł prawa miejskie kolejnym miejscowościom. Były to Rychwał,
Tuliszków, Grzymiszew, Brudzew, Kwiatków, czy też dalej położone 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 Turku prawa miejskie otrzymały: Korab, Sobótka,
Strzyżew, Zduny koło Koła, czy też Małyń koło Szadku. Kawęczyn podobnie jak za
Kazimierza Wielkiego znajdował się w tym okresie w województwie sieradzkim 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. Kolejne miasta powstawały i rozwijały się, inne zaś – co
nieuniknione - zamierały. W tym okresie prawa miejskie otrzymał Władysławów, stracił je
natomiast Kwiatków i Małyń koło Szadku, straciły prawa miejskie również Zduny koło Koła.
Ale jest to jednocześnie schyłek pewnej epoki historyczno-politycznej rozwoju kraju.
Pierwszy rozbiór Polski (1770 i 1772 rok) dla Kawęczyna nie miał istotnego znaczenia.
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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 turecka z Kawęczynem znalazła się pod
panowaniem Prus. Trzeci rozbiór Polski całkowicie zniósł z mapy Europy nasz kraj.
Wiek XIX zapisał się w historii regionu utratą praw miejskich wielu miast. Taki los spotkał
również miejscowości położone na południe i zachód od Kawęczyna, tj. Stawiszyn, Korab,
Koźminek, Opatówek, Staw i Iwanowice. Prawa miejskie straciły również: Rychwał,
Tuliszków, Władysławów, Brudzew, Grzegorzew, Uniejów, Dobra, Poddębice i Szadek. W
wyniku powstania Księstwa Warszawskiego (1807 rok) Turek z Kawęczynem znalazły się w
jego granicach. Kalisz został stolicą departamentu.
Decyzją Kongresu Wiedeńskiego (1815 rok) ziemie polskie znalazły się we władaniu trzech
ościennych państw. Kawęczyn 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 niedaleko położonym Opatówkiem).
Po odzyskaniu niepodległości pełne ujednolicenie całej administracji nastąpiło dopiero po
1933 roku. Charakterystyczne dla tego podziału jest zachowanie dawnych granic państw
zaborczych, stąd Kawęczyn stał się częścią Powiatu Tureckiego w Województwie Łódzkim.
Ten stan rzeczy zmienił się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to Kawęczyn
administracyjnie wrócił do Wielkopolski stając się częścią Województwa Poznańskiego
(w Powiecie Tureckim). Taki stan rzeczy funkcjonował również po drugiej wojnie światowej.
Po I wojnie światowej wiele miast odzyskało prawa miejskie. W sąsiedztwie Kawęczyna
prawa miejskie odzyskały: Rychwał, Tuliszków, Władysławów, Uniejów, Stawiszyn, Dobra i
Szadek.
Do 1975 roku funkcjonował trójstopniowy podział administracyjny: województwa, powiaty,
gromady (po 1970 roku - gminy). W tym czasie Kawęczyn 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
Konińskim, jednocześnie lokując w Kawęczynie siedzibę gminy.
Rozpoczynając przebudowę struktur władzy państwowej utworzono w 1990 roku pośredni
szczebel pomiędzy gminą a województwem – rejony (rządowe). Kawęczyn znalazł się w
granicach rejonu tureckiego.
Od 1 stycznia 1999 roku, podobnie jak przed 1975 rokiem, Kawęczyn stał się częścią
Powiatu Tureckiego, 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 Kawęczyn 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.
W wieku XX nieporównywalnie zmieniła się skala ruchu, jak i środki lokomocji. Rozwój
motoryzacji wymusił zmiany parametrów technicznych dróg dostosowanych do przenoszenia
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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 wielu miejscowości, np. Stawiszyna, Koźminka czy też Opatówka (pomijając
polityczne powody tego procesu).
2.1.4 Powiązania społeczne
Stosunkowo niedaleki (biorąc pod uwagę dostępność czasową) dystans od ośrodka
regionalnego, jakim jest Turek oraz od tak dużych aglomeracji miejskich, jakimi są Konin,
Sieradz i Kalisz pozytywnie wpływa na sferę społeczną gminy. Turek, Konin, Sieradz i Kalisz
zaspokajają 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. Turek, Konin, Sieradz i Kalisz to miejsce pracy wielu
mieszkańców gminy. Ma to istotny wpływ na stan zatrudnienia i zmniejszenie stanu
bezrobocia na terenie gminy.
Poniższa tabela przedstawia liczbę ludności ogółem oraz wg płci w gminach Powiatu
Tureckiego na koniec 2010r.
Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Miasto Turek

28.531

13.482

15.049

Dobra
Tuliszków

6.296
10.526

3.123
5.211

3.173
5.315

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

5.973
5.241
6.481
4.299
8.368
7.992

2.899
2.609
3.214
2.110
4.187
4.000

3.074
2.632
3.267
2.189
4.181
3.992

Powiat Turecki

83.707

40.835

42.872

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba ludności ogółem oraz wg płci w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.
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Jak wynika z wyżej podanych danych gmina Kawęczyn nie należy do najliczniejszych gmin
tego powiatu (5.241). Niewiele ponad 5 tys. mieszkańców gminy Kawęczyn daje tej jednostce
administracyjnej przedostatnią lokatę w Powiecie Tureckim. Największą liczbę ludności
posiada miasto Turek (28.531), z gmin zaś gmina miejsko-wiejska Tuliszków (10.526). Dużą
liczbę ludności posiada również gmina Turek (8.368) oraz gmina Władysławów (7.992).
Najmniejszą liczbę ludności posiada gmina Przykona (4.299).
2.1.5 Powiązania gospodarcze
Gmina Kawęczyn jest typowo rolniczą gminą, o rozwiniętych również działach specjalnych
rolnictwa, w tym ogrodnictwa i sadownictwa. Stąd sąsiedztwo kilkudziesięciotysięcznego
miasta, jakim jest Turek oraz dalej położonego dużego 100-tysięcznego miasta, jakim jest
Kalisz, jak również nieco mniejszych od Kalisza miast regionu: Konina i Sieradza, stanowi
dla gminy korzystne położenie. Turek, Konin, Sieradz i Kalisz to bardzo dobry rynek zbytu
dla płodów wyprodukowanych na terenie gminy. Szczególne znaczenie dla zbytu płodów
rolnych ma byłe miasto wojewódzkie Kalisz, duży ośrodek przemysłu spożywczego. Dużym
udogodnieniem dla rozwoju tej współpracy jest powstała w Kaliszu w 1990 roku „Giełda
Kaliska”.
2.1.6 Powiązania komunikacyjne
Na terenie gminy Kawęczyn możemy mówić tylko o jednym rodzaju powiązań
komunikacyjnych, tj. o powiązaniach drogowych. Przez teren gminy nie przebiega bowiem
żadna linia kolejowa, nie ma również możliwości korzystania z usług lotnictwa, z uwagi na
brak na terenie gminy Kawęczyn lotniska czy też lądowiska. Nie występują tutaj także
powiązania drogą wodną, z uwagi na brak rzek, którymi mogłyby się one odbywać.
2.1.6.1 Drogownictwo
Drogi krajowe
Kawęczyn ma dobre powiązanie komunikacyjne z pozostałymi regionami Polski. Głównym
układem komunikacji drogowej służącej realizacji celów ponadgminnych jest przebiegająca
przez teren gminy – w jej części północnej - droga krajowa nr 83 relacji Turek-DobraJeziorsko-Warta-Sieradz. Wprowadza ona gminę (od strony północnej) w układ dróg o
znaczeniu krajowym. Jest to szlak, który ciągnąc się przez teren gminy oraz na jej skraju (na
terytorium gminy Dobra) z południa na północ, stanowi połączenie gminy, poprzez Turek ze
stolicą Wielkopolski – Poznaniem i stolicą kraju – Warszawą, jak również - poprzez Wartę i
Sieradz - z południowymi dzielnicami kraju. Jest to droga klasy G (Główna), o przekroju
jednojezdniowym.
Na terenie gminy Kawęczyn droga krajowa nr 83 przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie
kilku jednostek osadniczych. Jedna z nich to ważny ośrodek osadniczy gminy,
a mianowicie Kowale Pańskie Kolonia. W centralnej części tej miejscowości droga krajowa
posiada skrzyżowanie z trzema drogami powiatowymi. Pierwsza z nich prowadzi w kierunku
Kawęczyna, druga w kierunku Grąbkowa (gmina Malanów), trzecia zaś w kierunku samego
Malanowa.
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W 1995r. przejeżdżało nią ok. 3100 pojazdów na dobę (odcinek drogi Kowale Pańskie –
Turek) i ok. 900 pojazdów na dobę (odcinek drogi Kowale Pańskie – Dobra). Natomiast w
2010r. średni dobowy ruch pojazdów (SDR) na drodze krajowej nr 83 wynosił:
 odcinek Turek - Kowale Pańskie – 5.259 pojazdów na dobę,
 odcinek Kowale Pańskie - Dobra – 2.554 pojazdów na dobę.
Przebiegająca przez teren gminy Kawęczyn droga krajowa nr 83 ma duże znaczenie dla tego
regionu z uwagi na to, że omawiany korytarz komunikacyjny stanowi najkrótsze połączenie
gminy Kawęczyn z autostradą A-2 Warszawa-Poznań-Berlin.
Droga krajowa nr 83 jest również pewnym uwarunkowaniem dla sytuowania nowych
obiektów budowlanych. Obowiązujące przepisy ustawy o drogach publicznych określają
bowiem stosowne odległości dla nowoprojektowanych budynków od zewnętrznej krawędzi
jezdni tej kategorii drogi publicznej. Wynoszą one minimum:
♦
10m – na terenie zabudowy miast i wsi,
♦
25m – poza terenem zabudowanym.
W tym miejscu należy również wspomnieć o innym układzie komunikacyjnym rangi
ogólnokrajowej, który wprawdzie nie przebiega przez teren gminy Kawęczyn, ale jego trasa
przebiega w niedalekiej odległości od jej granic. Jest to droga krajowa nr 72 relacji Konin –
Tuliszków – Turek – Uniejów. Również i ona zapewnia szybkie połączenie z autostradą A-2,
przez co gwarantuje drugostronne połączenie komunikacyjne gminy z północnymi i
zachodnimi dzielnicami kraju.
Drogi wojewódzkie
Przez południowe tereny gminy Kawęczyn przebiega – w układzie równoleżnikowym - droga
wojewódzka. Jest to droga wojewódzka o nr 471 relacji Rzymsko – Lisków – Koźminek –
Opatówek. Przebiega ona po zabudowanych terenach wsi Tokary i Głuchów. Droga ta jest
drogą klasy G (Główna), o przekroju jednojezdniowym. Natężenie ruchu na tej drodze – w
granicach gminy – wynosiło ok. 600 pojazdów na dobę. Droga ta zapewnia szybki dojazd z
terenu gminy do Kalisza.
W niedalekiej odległości od granic gminy, po jej północno-zachodniej stronie, przebiega
kolejna droga wojewódzka. Jest to droga wojewódzka o nr 470 relacji Kościelec – Marulew –
Turek – Malanów – Ceków – Kalisz. Również i ona pełni ważną rolę w zewnętrznej obsłudze
komunikacyjnej mieszkańców gminy.
Droga wojewódzka jest również pewnym uwarunkowaniem dla sytuowania nowych obiektów
budowlanych. Obowiązujące przepisy ustawy o drogach publicznych określają bowiem
stosowne odległości dla nowoprojektowanych budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni tej
kategorii drogi publicznej. Wynoszą one minimum:
♦
8m – na terenie zabudowy miast i wsi,
♦
20m – poza terenem zabudowanym.
Drogi powiatowe
Następne w kolejności - co do hierarchii ustalonej ustawą o drogach publicznych - są drogi
powiatowe. Łączą one teren gminy ze wszystkimi gminami ościennymi.
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Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe:
 Nr 4491P - relacji Kowale Pańskie – Ciemień – Kawęczyn – Milejów – Głuchów Goszczanów,
 Nr 4490P - relacji Grąbków – Leśnictwo – Siedliska – Kowale Pańskie,
 Nr 4507P - relacji Czachulec – Młodzianów – Dziewiątka – Kowale Pańskie,
 Nr 4489P - relacji Malanów – Skarżyn – Marcjanów - Żdżary,
 Nr 4492P – relacji Malanów – Miłaczew – Kolonia Młodzianów,
 Nr 4494P - relacji Marcjanów – Wojciechów – Kawęczyn – Marcinów - Dobra,
 Nr 4495P - relacji Wojciechów – przez wieś,
 Nr 4496P - relacji Tokary – Milejów,
 Nr 4493P - relacji Lisków – Będziechów.
Najbardziej znaczące skrzyżowania tej kategorii dróg znajdują się na terenie zespołu
osadniczego Kowale Pańskie Kolonia.
Faktycznie, biorąc pod uwagę - nie granice danej miejscowości - a położenie zwartej
zabudowy miejscowości, niewiele wsi nie posiada bezpośredniej dostępności do dróg
powiatowych, opierając się jedynie na drogach gminnych.
Drogi rangi powiatowej, jakkolwiek nie prowadzą w większości przypadków do
najważniejszego i największego sąsiada Kawęczyna, jakim jest miasto Turek – siedziba władz
powiatu tureckiego, to służą jednak dogodnej komunikacji z gminami ościennymi, tj.: z gminą
Malanów (4 drogi), Lisków (1 droga), Goszczanów (1 droga), Dobra (1 droga). Istniejący
układ dróg powiatowych zapewnia właściwe możliwości komunikacyjne w układzie powiatu.
2.1.6.2 Kolej
Przez tereny gminy nie przebiega, żadna linia kolejowa. Najbliżej obecnie położona linia
kolejowa, zapewniająca ważne połączenia osobowe i kolejowe przebiega przez Konin. Jest to
linia kolejowa rangi międzynarodowej.
2.1.7 Powiązania w zakresie transportu
2.1.7.1 Transport osobowy
Z uwagi na duże – w latach ubiegłych - przewozy osób zamieszkałych na terenie gminy do
pracy na terenie głównie Turku, rozwinięty został wówczas transport autobusowy. Obecnie, w
dobie powszechności własnych środków lokomocji, transport autobusowy zmalał w sposób
istotny, będąc wypierany – przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi (nieopłacalność
przewozów) - przez własne środki lokomocji mieszkańców gminy.
System komunikacji zbiorowej na terenie gminy Kawęczyn funkcjonuje jednak nadal w
oparciu o usługi świadczone przez linie autobusowe. Zapewnione są one przez duże
przedsiębiorstwo komunikacyjne, które konkuruje z niewielkimi firmami transportowymi.
Oferują one swe usługi na zasadach wolnorynkowych.
Istotne znaczenie posiadają połączenia uruchamiane na czas roku szkolnego, co ma
odzwierciedlenie w ofercie przewoźników.
Sposób obecnego funkcjonowania komunikacji autobusowej należy uznać za
niewystarczający. Odczuwa się również brak komunikacji kolejowej. Liczba ludności we

- 27 -

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”

wsiach, gdzie nie zlokalizowano punktów przystankowych i gdzie dostępność do nich jest
utrudniona (powyżej 2 km) stanowi dość znaczny procent.
Lokalizacja gminy Kawęczyn w sąsiedztwie Turku z dostępnością czasową do jego centrum
wynoszącą ok. kilkunastu minut pozwala na sprawne przemieszczanie się w sposób pośredni
(przez Turek) 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 i
drodze wojewódzkiej. Zagrożenia te wzrastają i nadal będą wzrastać wraz z prognozowanym
wzrostem natężenia ruchu prowadzonego tymi drogami.
Przemieszczanie się w relacjach północ – południe (z pominięciem drogi krajowej) jest
limitowane zróżnicowanymi walorami użytkowymi dróg sklasyfikowanych jako powiatowe i
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 i drogi wojewódzkiej, 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.
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 usługowych i produkcyjnych. 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 kompleksy leśne, położone w części
północnej i zachodniej oraz południowej 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).
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2.1.9 Powiązania w zakresie infrastruktury technicznej
Energetyka

Przez teren gminy Kawęczyn nie przebiega żadna linia energetyczna o napięciu 110 kV.
Najbliżej położone linie energetyczne 110kV to napowietrzna linia energetyczna wysokiego
napięcia 110kV relacji elektrownia Adamów – Kalisz oraz linia energetyczna 110kV relacji
elektrownia Adamów – Uniejów – Łęczyca. Są one ważnym ogniwem zaopatrzenia ludności
w energię.
Z uwagi na to, iż przez teren gminy nie przebiega żadna napowietrzna linia energetyczna
przesyłowa o napięciu 110kV, o bezpośrednich powiązaniach w zakresie energetyki możemy
mówić jedynie w kontekście linii energetycznych średniego napięcia. Magistrale SN 15kV,
rozprowadzają energię elektryczną do poszczególnych miejscowości gminy, a co za tym idzie
zasilają w energię elektryczną odbiorców energii. Teren gminy Kawęczyn jest również
zasilany z Głównych Punktów Zasilania położonych poza granicami gminy, tj. z GPZ Dobra
położonego na terenie gminy Dobra oraz z GPZ Turek położonego na terenie gminy Turek.
Wyżej 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 znajduje się również stacja telefonii komórkowej. Zapewnia ona 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.
Poza terenem gminy przebiega również pas teletransmisyjny Chełmce (Gmina Opatówek) Dziadowice (gmina Malanów) - Konin.
Gazociągi

Na terenie gminy aktualnie nie ma technicznych możliwości użytkowania gazu sieciowego.
Jednym z ważniejszych, blisko położonych (w stosunku do granic gminy) gazociągów jest
gazociąg tranzytowy wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji Odolanów-Włocławek.
Ropociąg

Przez teren gminy przebiega rurociąg paliwowy relacji Płock – Ostrów Wielkopolski. Ma on
całkowitą długość 211km. Średnica rurociągu wynosi 355,6mm, a ciśnienie nominalne 6,3
Mpa. Założony przeładunek docelowy wynosi 2,0 mln Mg/rok. Szerokość strefy
bezpieczeństwa dla tego ropociągu wynosi 30m. W strefie tej nie mogą znajdować się
budynki mieszkalne, zakłady przemysłowe oraz składy materiałów palnych. Rurociąg
paliwowy przebiega przez gminę Kawęczyn ze wschodu na zachód. Przebiega on przez
następujące miejscowości: Marianów, Kawęczyn, Wojciechów, Nowy Świat, Marcjanów,
Skarżyn i Stanisławę.
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2.2 Powiązania gminy z regionem – podsumowanie
Najbardziej zauważalne związki Kawęczyna w regionie wynikają z przebiegu drogi krajowej i
drogi wojewódzkiej, które – można powiedzieć – są oknem na świat dla tej jednostki
administracyjnej. Zapewniają one najważniejsze powiązania gminy z regionem.
Za istotne należy uznać powiązania z Turkiem stolicą Powiatu Tureckiego oraz – mimo
znacznej odległości – z Koninem, Sieradzem i Kaliszem, które to miasta są głównymi
ośrodkami obsługującymi 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 gminy
Kawęczyn – nie wpłynęły w istotny sposób na rozwój tej jednostki administracyjnej, na
przestrzeni ostatnich lat.

- 30 -

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”

3. DZIAŁ TRZECI - UWARUNKOWANIA ROZWOJU 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 Kawęczyn 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 Kawęczyn to gmina o
dominującej funkcji rolniczej kolejny podrozdział poświęcono rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Na terenie gminy występują również 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 101km2 (10.105ha).
Dla porównania w poniższej tabeli podano jak kształtuje się powierzchnia wszystkich gmin
Powiatu Tureckiego.

Jednostka
administracyjna

Powierzchnia
w ha

Miasto Turek

1.617

Dobra
Tuliszków

13.180
14.966

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

11.263
10.105
10.723
11.092
10.925
9.072

Powiat Turecki

92.943

Województwo Wielkopolskie

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Powierzchnia gmin Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.
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Jak wynika z powyżej podanych danych statystycznych gmina Kawęczyn jest jedną z
mniejszych – pod względem powierzchni – gmin Powiatu Tureckiego. Największą
powierzchnię posiadają dwie gminy miejsko-wiejskie Powiatu Tureckiego, tj. Tuliszków
(14.966ha) i Dobra (13.180ha) Z gmin wiejskich zaś na pierwszej pozycji uplasowała się
gmina Brudzew (11.263ha), której powierzchnia jest porównywalna z gminą wiejską
Przykona (11.092ha). Najmniejszą powierzchnię posiada miasto Turek (1.617ha), a z gmin
najmniejszą jest gmina Władysławów (9.072ha). O około tysiąc ha więcej powierzchni niż
gmina Władysławów ma gmina Kawęczyn (10.105ha), co stawia tę gminę na drugim miejscu
od końca listy wszystkich 9 jednostek administracyjnych Powiatu Tureckiego.
Wg stanu na dzień 31.12.1998r. gminę Kawęczyn zamieszkiwało – 5.508 mieszkańców, ze
średnią gęstością zaludnienia 54,5 osób/km2. Liczba ludności gminy Kawęczyn – co jest
oczywiste - stale się zmienia. Zmiany te nie są jednak duże. Wg stanu na dzień 31.12.2008r.
wynosiła ona 5.244 osoby. W 2009 roku wzrosła ona o 24 osoby do liczby 5.268 osób.
Natomiast wg stanu na dzień 31.12.2010r. liczba ludności gminy kształtowała się na poziomie
5.241 osób.
Dla porównania w poniższej tabeli podano jak kształtowała się ludność wszystkich gmin
Powiatu Tureckiego na przełomie trzech kolejnych lat.
Poniższa tabela przedstawia zatem liczbę ludności w gminach Powiatu Tureckiego na koniec
2008, 2009 i 2010r.
Jednostka
administracyjna

2008r.

2009r.

2010r.

Miasto Turek

28.818

28.679

28.531

Dobra
Tuliszków

6.285
10.512

6.305
10.486

6.296
10.526

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

6.062
5.244
6.494
4.224
8.097
7.897

6.022
5.268
6.501
4.265
8.242
7.917

5.973
5.241
6.481
4.299
8.368
7.992

Powiat Turecki

83.633

83.691

83.707

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba ludności w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2008, 2009 i 2010r.

Jak wynika z powyżej podanych danych statystycznych gmina Kawęczyn jest jedną z
mniejszych – pod względem liczby ludności – gmin Powiatu Tureckiego. Największą liczbę
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ludności posiada co oczywiste miasto Turek (28.531), z gmin zaś na pierwszej pozycji
uplasowała się gmina miejsko-wiejska Tuliszków (10.526), na trzeciej pozycji mamy zaś
gminę wiejską Turek (8.368). Porównywalną liczbę ludności posiada również gmina
Władysławów (7.992). Najmniejszą liczbę ludności posiada gmina Przykona (4.299). O około
tysiąc osób więcej niż w gminie Przykona zamieszkuje w gminie Kawęczyn (5.241), co
stawia tę gminę na drugim miejscu od końca listy wszystkich 9 jednostek administracyjnych
Powiatu Tureckiego.
Poniższa tabela przedstawia gęstość zaludnienia w gminach Powiatu Tureckiego na koniec
2008, 2009 i 2010r.
2008r.

2009r.

2010r.

Miasto Turek

1.782

1.774

1.764

Dobra
Tuliszków

48
70

48
70

48
70

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

54
52
61
38
74
87

53
52
61
38
75
87

53
52
60
39
77
88

Powiat Turecki

90

90

90

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Jednostka
administracyjna

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Gęstość zaludnienia w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2008, 2009 i 2010r.

Jak wynika z powyżej podanych danych statystycznych gmina Kawęczyn jest jedną z mniej
zaludnionych – biorąc pod uwagę wskaźnik gęstości zaludnienia – gmin Powiatu Tureckiego,
niemniej jednak nie najmniej zaludnioną. Największą gęstość zaludnienia posiada co
oczywiste miasto Turek (1.764 osób na 1km2), z gmin zaś na pierwszej pozycji uplasowała się
gmina wiejska Władysławów (88), na trzeciej pozycji mamy zaś gminę wiejską Turek (77).
Porównywalny wskaźnik gęstości zaludnienia posiada również gmina Tuliszków (70).
Najmniejszą gęstość zaludnienia posiada gmina Przykona (39). W tym zestawieniu gmina
Kawęczyn (52), uplasowała się na trzecim miejscu od końca listy wszystkich 9 jednostek
administracyjnych Powiatu Tureckiego.
Ważnym czynnikiem rozwoju jest potencjał ludzki oraz mobilność mieszkańców gminy.
Poniżej podano dane dotyczące liczby ludności na terenie poszczególnych gmin Powiatu
Tureckiego, w zestawieniu z informacją o przyroście naturalnym, urodzeniach i zgonach oraz
saldzie migracji.
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Jednostka
administracyjna

Liczba
ludności

Przyrost
naturalny

Urodzenia
żywe

Zgony
ogółem

Saldo
migracji

Miasto Turek

28.531

46

322

276

-194

Dobra
Tuliszków

6.296
10.526

-13
49

73
132

86
83

4
-9

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

5.973
5.241
6.481
4.299
8.368
7.992

-19
-13
-7
-7
66
58

68
51
62
40
131
127

87
64
69
47
65
69

-30
-14
-13
41
54
17

Powiat Turecki

83.707

160

1.006

846

-144

Województwo Wielkopolskie

3.419,4 tys.

x

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba ludności, przyrost naturalny, urodzenia żywe, zgony i saldo migracji w 2010r.

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli różnice w liczbie ludności
poszczególnych gmin wywołane urodzeniami, zgonami oraz migracją osób, nie wpływają w
istotny sposób na ogólną liczbę ludności tych gmin.
Poniżej podano również dane obrazujące liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym, w wieku
produkcyjnym i poprodukcyjnym na terenie gmin Powiatu Tureckiego w 2010r.

Jednostka administracyjna

Ogółem

W wieku
przedprodukcyjnym

W wieku
produkcyjnym

W wieku
poprodukcyjnym

Miasto Turek

28.531

5.057

18.595

4.879

Dobra
Tuliszków

6.296
10.526

1.247
2.301

3.858
6.796

1.191
1.429

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

5.973
5.241
6.481
4.299
8.368
7.992

1.303
1.165
1.508
950
2.083
1.856

3.713
3.183
4.058
2.670
5.245
5.077

957
893
915
679
1.040
1.059

Powiat Turecki

83.707

17.470

53.195

13.042
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Województwo Wielkopolskie

3.419,4 tys.

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba ludności w rozbiciu na grupy wiekowe w 2010r. na tle Powiatu Tureckiego

Wyżej podanych wskaźników nie można oceniać bez rozeznania wskaźników o pracujących i
bezrobotnych mieszkańcach gminy i powiatu. Poniżej podano zatem liczbę pracujących i
bezrobotnych zarejestrowanych (w tym udział kobiet) na terenie gmin Powiatu Tureckiego w
2010r.

Jednostka administracyjna

Pracujący

Bezrobotni
zarejestrowani

Udział w %
kobiet w liczbie
bezrobotnych

Miasto Turek

9.564

1.437

58,0

Dobra
Tuliszków

800
851

279
687

56,6
56,8

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

793
201
2.132
1.202
1.290
779

308
190
241
230
354
477

52,9
54,7
53,1
54,3
61,9
57,0

Powiat Turecki

17.612

4.203

56,9

Województwo Wielkopolskie

839.437

135.172

56,0

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Pracujący i bezrobotni na tle Powiatu Tureckiego i Województwa w 2010r.

Z danych podanych w powyższej tabeli wyraźnie widać jak mały potencjał gospodarczy
posiada gmina Kawęczyn. Ilość pracujących z terenu gminy (201) jest ilością znacznie niższą
od ilości pracujących zarejestrowanych w gminach ościennych. Jest ona blisko czterokrotnie
niższa od liczby pracujących zarejestrowanych w dwóch najsłabszych – pod tym względem –
gminach Powiatu Tureckiego, tj. gminie Władysławów (779) i gminie Brudzew (793) i
jednocześnie ponad dziesięciokrotnie niższa od najmocniejszej gminy – Malanowa (2.132).
Liczby bezwzględne nie dają jednak właściwego obrazu stanu zatrudnienia w danej gminie i
stanu bezrobocia na jej terytorium. W kolejnej zaś tabeli podano udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem, w tym kobiety w %.
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Jednostka administracyjna

Liczba ludności
w wieku
produkcyjnym
ogółem

Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w%

W tym kobiety
w%

Miasto Turek

18.595

7,7

9,2

Dobra
Tuliszków

3.858
6.796

7,2
10,1

9,1
12,2

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

3.713
3.183
4.058
2.670
5.245
5.077

8,3
6,0
5,9
8,6
6,7
9,4

9,3
7,1
6,9
10,0
8,8
11,5

Powiat Turecki

53.195

7,9

9,5

Województwo Wielkopolskie

x

6,1

7,1

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem,
w tym udział kobiet bezrobotnych - na tle Powiatu Tureckiego i Województwa w 2010r.

Powyższe dane stawiają gminę Kawęczyn w korzystnej pozycji w stosunku do pozostałych
gmin Powiatu Tureckiego. Udział procentowy bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym ogółem nie jest wysoki i wynosi 6,0%. Jest on niższy niż
średnia dla Województwa i średnia dla Powiatu. Nieznacznie niższy udział procentowy
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem
zanotowano jedynie w gminie Malanów (5,9%).
Rozciągłość gminy z zachodu na wschód wynosi ca 12,7 km, a z południa na północ ca 14
km. Środek geometryczny gminy znajduje się w okolicach wsi Kawęczyn.
W skład gminy Kawęczyn wchodzą - administracyjnie – dwadzieścia trzy sołectwa. Obejmują
one 26 miejscowości położonych na terenie gminy. Oprócz wyodrębnionych miejscowości w
strukturze osadniczej wyróżnić można również przysiółki, stanowiące fragmenty tych
miejscowości. Podane zostały one również poniżej ze stosowną adnotacją. Siedzibą władz jest
miejscowość Kawęczyn.
Sieć osadniczą Gminy Kawęczyn tworzą zatem niżej wymienione miejscowości,
o wyodrębnionych nazwach:
1.
2.
3.
4.

Będziechów
Chocim
Ciemień
Dzierzbotki
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dziewiątka
Głuchów
Kawęczyn
Kowale Pańskie
Kowale Pańskie-Kolonia
Leśnictwo
Marcinów
Marcjanów
Marianów
Marianów-Kolonia
Milejów
Młodzianów
Nowy Czachulec
Nowy Świat
Okręglica
Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze
Tokary Drugie
Wojciechów
Żdżary.

Granice poszczególnych miejscowości jak i ich nazwy zostały oznaczone i wyróżnione na
rysunkach Studium.
Poza samymi wyodrębnionymi miejscowościami, wśród lokalnej społeczności oraz na
mapach topograficznych funkcjonują nazwy przysiółków, czy też miejsc wyróżniających się –
ze względu na swe cechy – i utrwalonych w źródłach pisanych poprzez nadanie tym
miejscom, historycznych obecnie nazw. Są one ważnym czynnikiem kulturowym,
świadczącym o tożsamości lokalnej społeczności, który warto utrwalać w oficjalnych
dokumentach urzędowych. Poniżej zatem podano listę oficjalnie wyodrębnionych
miejscowości wraz z nazwami przysiółków i nazw historycznie osadzonych miejsc,
odnalezionych na oficjalnych mapach bądź będących w lokalnym obiegu:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa miejscowości
Będziechów
Chocim
Ciemień
Dzierzbotki
Dziewiątka
Głuchów
Kawęczyn
Kowale Pańskie
Kowale Pańskie-Kolonia
Leśnictwo
Marcinów

Nazwa przysiółku
Kolonia Ubigórka, Łuby

Cegielnia Dzierzbotka
Andrzejówka, Borek Głuchowski
Tomków, Zosinów
Wola Kowalska, Orzepów
Pastwiska Kowalskie
Nowy Orzepów
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Marcjanów
Marianów
Marianów-Kolonia
Milejów
Młodzianów
Nowy Czachulec
Nowy Świat
Okręglica
Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze
Tokary Drugie
Wojciechów
Żdżary.

Marcjanów Kolonia
Milejów Kolonia, Podlesie, Kolonia Klinno

Działy
Zacisze
Poduchowne
Siewieruszki Małe, Siewieruszki Wielkie
Myszkowice, Kolonia Lipicze, Lipicze Alfonsów,
Krzyżówka, Kolonia Gozdów, Gozdów Młyn,
Gozdów

Dwudziestu trzem miejscowościom gminy Kawęczyn nadano status wsi sołeckich.
Sołectwami są następujące miejscowości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Będziechów
Chocim
Ciemień
Dzierzbotki
Dziewiątka
Głuchów
Kawęczyn
Kowale Pańskie
Kowale Pańskie-Kolonia
Leśnictwo
Marcinów
Marcjanów
Marianów
Marianów-Kolonia
Milejów
Młodzianów
(sołectwo obejmuje również miejscowość Nowy Czachulec)
Nowy Świat
Siedliska
Skarżyn
Stanisława
Tokary Pierwsze
(sołectwo obejmuje również miejscowości Okręglica, Tokary Drugie)
Wojciechów
Żdżary.

Wyodrębnione sołectwa tworzą jednostki pomocnicze gminy. Organa te działają na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych stosownymi Uchwałami Rady Gminy
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Kawęczyn z dnia 27 maja 2011 roku Statutów poszczególnych Sołectw. Uchwały Rady
Gminy Kawęczyn w tej sprawie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Nr 247 z dnia 14 września 2011 roku.
Dla porównania w poniższej tabeli podano jak kształtuje się struktura osadnictwa wszystkich
gmin Powiatu Tureckiego.
Poniższa tabela przedstawia liczbę miejscowości i liczbę sołectw w gminach Powiatu
Tureckiego w 2010r.
Jednostka administracyjna

Liczba miejscowości

Liczba sołectw

Miasto Turek

x

x

Dobra
Tuliszków

37
23

27
15

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

27
26
20
34
24
23

23
23
17
18
20
20

Powiat Turecki

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba miejscowości i sołectw w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.

Jak wynika z powyżej podanych danych statystycznych, biorąc również pod uwagę
powierzchnię i liczbę ludności gmin - gmina Kawęczyn posiada strukturę osadniczą, którą
można określić jako dość dobrze rozwiniętą. Liczba miejscowości i liczba sołectw nie należy
ani do największych, ani też do najmniejszych.
Z pośród wyżej wymienionych wsi sołeckich i przysiółków wyróżniają się zdecydowanie trzy
miejscowości stanowiące rejony oddziaływania. Są to Kawęczyn, Kowale Pańskie i TokaryGłuchów.
Kawęczyn to miejscowość będąca siedzibą władz gminy. Znajdują się tutaj najważniejsze w
gminie obiekty użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej
Curie, strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, kościół filialny, siedziba dwóch oddziałów
banków i poczty, centrala telefoniczna, stacja paliw.
Kowale Pańskie Kolonia to duża miejscowość położona przy drodze krajowej. W centralnej
części wsi łączą się drogi z czterech kierunków świata. Znajdują się tutaj ważne w gminie
obiekty użyteczności publicznej: Zespół Szkół w Kowalach Pańskich Kolonia, przedszkole,
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ośrodek zdrowia, biblioteka, posterunek policji, kościół z plebanią, cmentarz parafialny,
strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, centrala telefoniczna, stacja paliw.
Tokary-Głuchów to dwie duże miejscowości położone obok siebie, przy drodze
wojewódzkiej. W miejscowościach tych znajdują się ważne w gminie obiekty użyteczności
publicznej: Szkoła Podstawowa w Tokarach, filia biblioteki, kościoły w Tokarach
i Głuchowie, cmentarz parafialny w Głuchowie, strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej,
leśniczówki, centrala telefoniczna.
Reasumując, gmina Kawęczyn to gmina wiejska, z trzema dość dużymi ośrodkami
osadniczymi o funkcjach (poza podstawową jaką jest mieszkalnictwo) również
ogólnogminnych, zaspakajających podstawowe potrzeby mieszkańców gminy. Pozostałe
miejscowości gminy Kawęczyn 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 Kawęczyn.
3.1.2. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Gmina Kawęczyn 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 Kawęczyn obejmującej 10.105 ha, 8.518 ha przypada na
użytki rolne. Stanowi to blisko 84,3% powierzchni gminy. Dodatkowo na terenie gminy
Kawęczyn występują kompleksy leśne, których powierzchnia – wraz z terenami
zadrzewionymi - wynosi 1.068 ha.
Procentowy udział poszczególnych użytków rolnych w ogólnej powierzchni gruntów rolnych
przedstawia się następująco:

grunty orne
6807ha
- 79,91%,

łąki trwałe
1235ha
- 14,50%,

pastwiska trwałe
436ha
- 5,12%,

sady
40ha
- 0,47%.
Dane procentowe poszczególnych rodzajów użytków rolnych na terenie gminy Kawęczyn
przedstawione zostały na poniższym wykresie.
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Struktura użytków rolnych w gminie
Kawęczyn
pastwiska
trwałe
5%
łąki trwałe
14%

sady
1%

grunty orne
80%

Wykres: Struktura użytków rolnych w gminie Kawęczyn

W strukturze użytkowania gruntów rolnych w gminie Kawęczyn, znaczącą większość zajmują
grunty orne. Grunty te zajmują około 67,4% powierzchni ogólnej gminy (ca 80% wszystkich
użytków rolnych), a ich znaczną część, stanowią grunty o największej wartości dla rolnictwa
(II, III i IV klasy).
Jak widać z powyższego łąki i pastwiska stanowiące łącznie ponad 20% powierzchni
wszystkich użytków rolnych odgrywają pewną, ale nie dominującą rolę w prowadzonej
działalności rolniczej na terenie gminy. Są to w większości tereny położone wzdłuż rzeki
Teleszyny i innych cieków wodnych, 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 rolnych (ca 99%) znajduje się w strukturach
indywidualnych gospodarstw. Najważniejsze znaczenie mają średnie gospodarstwa (od 8 do
15 ha). Nieliczną grupę stanowią gospodarstwa duże (powyżej 20 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%. Kawęczyńskie gospodarstwa charakteryzują się dużą
zwartością - średnio składają się na nie 3 działki.
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3.1.3 Działalność gospodarcza
Produkcja
Gmina Kawęczyn jest ubogą gminą w zakresie rozwoju zakładów produkcyjnych.
Do znaczących podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Kawęczyn należą:
► Przedsiębiorstwo TURPLAST BIS w Kawęczynie – producent rur i kształtek,
► Spółka EKO –GAB w Kowalach Pańskich - zbiórka i wywóz odpadów i nieczystości,
► Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowe w Kawęczynie, Kowalach Pańskich, Tokarach,
► cztery stacje paliw,
► Młyn i piekarnia w Marcjanowie,
► Mechanika pojazdowa,
► Firma PHU PINUS i Stolarnia w Marcjanowie,
► Marbad Sp. z o.o. – Zakład Techniki Obróbki Powierzchni w Siedliskach,
► Restauracja i Hotel KARCZMA w Kowalach Pańskich,
► Sklepy spożywczo – przemysłowe,
► Firmy budowlano – remontowe.
Poniższa tabela przedstawia liczbę pracujących w poszczególnych sekcjach gospodarki w
gminach Powiatu Tureckiego na koniec 2010r. Dane te – jak podaje Urząd Statystyczny dotyczą osób wg faktycznego miejsca ich pracy. W podanych poniżej danych nie zawarto
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 oraz pracujących w gospodarstwach
indywidualnych w rolnictwie.

Wyszczególnienie

Pracujący
ogółem

Pracujący w
przemyśle i
budownictwie

Pracujący w

Miasto Turek

9.564

4.925

1.841

2.299

Dobra
Tuliszków

800
851

406
403

74
194

310
240

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

793
201
2132
1202
1290
779

508
40
1713
936
970
379

23
26
121
74
37
142

252
127
277
185
276
231

Powiat Turecki

17.612

10.278

2.532

4.197

Województwo Wielkopolskie

839.437

341.871

196.357

251.142

handlu, naprawie pojazdów
samochodowych, transporcie
i gospodarce magazynowej,
zakwaterowaniu i
gastronomii, informacji i
komunikacji

Pracujący w
pozostałych
usługach

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba pracujących wg poszczególnych sekcji gospodarki w gminach Powiatu Tureckiego
na dzień 31.12.2010r.
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Wyżej zgromadzone dane potwierdzają, iż na terenie gminy Kawęczyn nie został dotąd
rozwinięty sektor przemysłowy. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych gmina
Kawęczyn – jako jedyna na terenie Powiatu Tureckiego - ma znacznie mniejszą liczbę
pracujących w przemyśle i w budownictwie, niż w pozostałych sekcjach gospodarki. Jedynie
gmina Tuliszków jest gminą, która ma porównywalną liczbę pracujących w przemyśle i
budownictwie z liczbą pracujących w pozostałych sekcjach gospodarki. Pozostałe gminy
Powiatu Tureckiego mają rozwinięty przemysł i budownictwo na takim poziomie, iż ogół
zatrudnionych w tej sekcji gospodarki przewyższa ogół zatrudnionych w pozostałych
sekcjach gospodarki. Świadczy to o korzystnych procesach rozwojowych tych gmin. Zatem
gmina Kawęczyn - na tle innych gmin Powiatu Tureckiego – wypada, w tym wypadku jako
jedyna, niekorzystnie. Jak to już powiedziano powyżej, świadczy to o bardzo małej
aktywności gospodarczej na terenie tej jednostki administracji publicznej.
Jak wskazywano wyżej, największy udział w zatrudnieniu posiadają tutaj pracujący w
usługach (127). Pozycja w tym względzie Kawęczyna jest jednak niewielka wobec szybciej
rozwijającego się miasta Turek i miejscowości bezpośrednio graniczących ze stolicą powiatu.
Kawęczyńskie jednostki należą do niewielkich, zatrudniając niewielką liczbę osób.
Na terenach wiejskich na przestrzeni ostatnich lat rozlokował się jeden duży w skali gminy
zakład. Jest to przedsiębiorca zajmujący się końmi, który ulokował swe przedsięwzięcie w
miejscowości Żdżary. Powstało ono na bazie założenia dworsko-parkowego położonego w tej
miejscowości. Lokalizacja przedsiębiorstwa charakteryzuje się dobrą dostępnością drogową,
przy drodze wojewódzkiej i sąsiedztwem wyłącznie terenów rolnych. Zagospodarowywanie
terenu dla potrzeb nowej funkcji jest mocno zaawansowane.
Tereny przemysłowe zajmują niewielką powierzchnię w gminie. Ich lokalizacja została
przedstawiona na załączniku graficznym Studium.
Usługi
Charakterystyka i typologia usług może obecnie dostarczać wiele trudności. Wiąże się to po
części z niezwykle różnorodnym obecnie i wyspecjalizowanym 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 Kawęczynie przez Urząd
Gminy. Z racji swojego charakteru usługi te zamykają się w granicach gminy. 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.
Głównymi ośrodkami realizującymi potrzeby mieszkańców są Kawęczyn i Kowale Pańskie
Kolonia. Funkcje uzupełniające, w części południowej gminy pełni, zespół wsi Głuchów /
Tokary. Mniejsze znaczenie odgrywa Skarżyn (lokalny poziom obsługi w zakresie
szkolnictwa).
Z dwoma głównymi ośrodkami gminy – Kawęczynem i Kowalami Pańskimi Kolonia w
zakresie usług administracyjnych, porządku publicznego, oświaty, łączności i kultury, ściśle
powiązane są pozostałe miejscowości rozlokowanych na terytorium całej gminy.
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Handel
Największa koncentracja usług handlu występuje w miejscowościach Kawęczyn i Kowale
Pańskie. W pozostałych wsiach funkcjonują usługi handlu typu podstawowego. Są to małe
sklepy spożywcze, spożywczo - przemysłowe i punkty wymiany butli z gazem płynnym,
wolnostojące lub lokale w budynkach mieszkalnych.
Stałą sprzedaż paliw płynnych prowadzą cztery stacje paliwowe w Kawęczynie i Kowalach
Pańskich oraz w miejscowości Marianów Kolonia (dwie).
Rzemiosło
Usługi rzemieślnicze poszczególnych rodzajów występują niemal we wszystkich
miejscowościach gminy. Nie wykazują one 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 i malarskie. Kolejną pozycję (w kategorii ilości) zajmują usługi w
zakresie mechaniki pojazdowej, blacharstwa i lakiernictwa.

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)
 dość dobrze rozwinięta sieć osadnicza,
 dobre wyposażenie Kawęczyna, jak i drugiego ważnego ośrodka gminnego – Kowale
Pańskie Kolonia, w podstawowe usługi niepubliczne (komercyjne), w tym handlu i
rzemiosła,
 wysoka wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej na części terytorium gminy,
 potencjalne, korzystne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa - znaczny udział gruntów
rolnych o wysokiej przydatności dla produkcji rolniczej w areale ogółem,
 wysoka kultura rolna na większości obszaru gminy,
 występująca na części terytorium gminy korzystna, duża zwartość gospodarstw rolnych,
 wystarczające zaopatrzenie w środki niezbędne do prowadzenia produkcji rolniczej,
 położenie w sąsiedztwie aglomeracji Kalisza, miast Konina i Sieradza, jako rynku zbytu
dla producentów rolnych z terenu gminy Kawęczyn,
 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: Turek, Kalisz, Konin, Sieradz.
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uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy)















spadek zapotrzebowania na pewne typy usług,
szczupłość miejsc pracy poza rolnictwem w całym regionie,
zapaść gospodarcza i brak polityki prorodzinnej,
brak zakładów pracy o znacznym potencjale wytwórczym,
brak inicjatyw w zakresie tworzenia dużych zakładów pracy o dużym potencjale
wytwórczym,
nieopłacalność produkcji rolnej w małych gospodarstwach indywidualnych,
niedostateczne wykorzystanie terenów przemysłu, baz i magazynów,
brak – w większości - bezpośredniego dostępu terenów przemysłu, baz i magazynów do
drogi krajowej,
niski udział osób z wykształceniem wyższym pracujących w rolnictwie,
wysokie koszty przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o wysokiej wartości rolniczej,
utrudnienia natury prawnej w uzyskaniu zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne gruntów rolnych, proponowanych dla realizacji innych funkcji (np. dotyczyć to
może zakładów, które powstały na bazie upadających rolniczych jednostek
gospodarczych),
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 kompozycyjnoestetyczne.
Oceniając w tych aspektach przestrzeń gminy Kawęczyn należy wymienić następujące
główne rodzaje użytkowania terenu występujące na terenie gminy:
 Osiedla mieszkaniowe – wyodrębniona koncentracja zabudowy zwartej, na terenach
poszczególnych wsi, ale o cechach porównywalnych z terenem miejskim.
 Tereny zwartej zabudowy poszczególnych wsi gminy Kawęczyn.
 Powstające tereny działalności gospodarczej, skoncentrowane w rejonie głównych
ośrodków osadniczych gminy, jak i rozproszone w poszczególnych miejscowościach.
 Strefa upraw z pojedynczym pojawiającymi się zabudowaniami najczęściej o charakterze
zabudowy zagrodowej.
 Tereny kompleksów leśnych.
Z wyżej wymienionych grup użytkowania gruntów najbardziej pozytywnym, co do
jednorodności funkcjonalnej, są kompleksy leśne, położone w północno-zachodniej,
środkowej i południowej części gminy. Sposób ich użytkowania i zagospodarowania – na
skutek statusu prawnego tych kompleksów wynikającego z obowiązujących w Polsce
przepisów (ustawa o lasach), jak i z uwagi na jednorodny charakter władania – należy uznać
za poprawny.
Początki struktur o charakterze miejskim stworzone zostały przez realizację w latach
ubiegłych małych osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych. I w tym przypadku nie można
doszukać się istotnych, wyraźnych konfliktów przestrzennych. Należy jednak podkreślić, iż
aby utrzymać ten stan trzeba rygorystycznie przestrzegać zasad kształtowania ładu
przestrzennego na tym obszarze i w jego otoczeniu, z uwagi na pojawiające się, nieliczne
przypadki odstępstw od zasad jakie winny kształtować zabudowę na tym terenie.
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 dążenia do rozprzestrzeniania się tego typu zabudowy
w rejonie przebiegu drogi krajowej, czy też drogi wojewódzkiej. 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.
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
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Kawęczyn. 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 pojedynczych funkcji produkcyjnych czy
też usługowych w strefach zwartej zabudowy poszczególnych wsi gminy, 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,
 pozytywne dążenia do rozprzestrzeniania się zabudowy usługowej i produkcyjnej w
rejonie przebiegu drogi krajowej, czy też drogi wojewódzkiej,

uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy)
 pojawiające się przykłady odstępstw od zasad jakie winny kształtować zabudowę na
terenie i w otoczeniu osiedli mieszkaniowych,
 pojawiające się przykłady niekorzystnej pod względem architektury, estetyki i utrzymania
zabudowy usługowej bądź produkcyjnej w eksponowanych rejonach gminy Kawęczyn,
 niekorzystne zjawisko powstawania pojedynczych funkcji produkcyjnych czy też
usługowych w strefach zwartej zabudowy wsi gminy Kawęczyn, 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 z regionem, podrozdziale 2.1.2.3
Rzeźba terenu teren gminy Kawęczyn wg podziału B. Krygowskiego na jednostki fizycznogeograficzne znajduje się w części w obrębie Wału Malanowskiego, Równiny TureckoLiskowskiej i Obniżenia Teleszyny.
Wał Malanowski zajmuje fragment zachodniej części gminy i wznosi się na maksymalną
wysokość 186m npm (w rejonie Czachulca Starego – gmina Malanów). Na terenie gminy
Kawęczyn osiąga wysokość 166m npm (w rejonie Będziechowa). U podnóża wału wysokość
ta kształtuje się na poziomie 147m npm. Wał Malanowski jest obszarem źródliskowym dla
takich cieków jak Swędrnia, Struga Mikulicka i inne.
Równina Turecko-Liskowska obejmuje większą część gminy. Położona jest ona na wysokości
około 136m npm.
Obniżenie Teleszyny obejmuje południowo-wschodnią część gminy. Najniżej położone
punkty w tej części gminy położone są na wysokości około 114-116m npm. Są to dość płaskie
tereny, budowane z madów i piasków rzecznych, w większości zabagnione, z występującymi
pokładami torfu.
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 z regionem, podrozdziale 2.1.2.4
Klimat, teren gminy Kawęczyn, wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia (A. Woś, 1994 –
Klimat Niziny Wielkopolskiej) zaliczony został do regionu Klimatycznego XV –
Środkowowielkopolskiego. Jej wschodnia granica stanowi jednocześnie zachodnią granicę
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regionu XVII – Środkowopolskiego, zaś jej południowa granica stanowi jednocześnie
północną granicę regionu XVI – Południowowielkopolskiego. Znajduje się w zasięgu trzech
mas powietrza: polarnego, arktycznego i zwrotnikowego.
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. 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.
Analizę klimatu przeprowadzono na podstawie danych dotyczących stacji w Kaliszu i Kole
zamieszczonych w Atlasie klimatu województwa wielkopolskiego. 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%;
♦
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
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dla stacji Kalisz). Dla terenu gminy Kawęczyn, 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
[w m/s]:
MIESIĄC

ŚREDNIA
WARTOŚĆ

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

4,4

4,4

4,4

4,0

3,6

3,5

3,5

IX

X

3,3 3,6 3,8

XI

XII

Średnia
roczna

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 częstość występowania cisz atmosferycznych wynosiła 4 – 6 %.
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 (wg
danych stacji Kalisz) następująco:
Wysokość (m n.p.g.)

Klasa szorstkości*

Prędkość wiatru (m/s)

h=10
h=100

1
0

3,6
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.

Temperatury
Stosunki termiczne na obszarze gminy ocenić można w oparciu o wartości średnich
miesięcznych i rocznych temperatur powietrza (stacja Kalisz i Koło).
Poniższa tabela przedstawia wartości średnie temperatury powietrza w
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pomiarowej Kalisz.
Rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

1972

-4,8 0,5

4,5

7,8

12,7

16,3

1982

-4,6 -1,2 4,1

5,7

13,5

1992

-0,1 2,2

3,8

8,2

14,0

19712000

-1,5 -0,5 3,1

7,8

13,5

IX

X

19,7

16,7 11,6

6,0

4,3

-0,4

7,9

16,6

19,4

19,3 16,0

9,9

5,4

1,0

8,8

18,9

20,3

21,9 13,8

6,5

4,3

-0,8

9,4

16,4

VIII

18,1 17,8 13,1

8,4

XI

3,1

XII

0,1

ROK

8,3

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

W kolejnej tabeli przedstawiono wartości średnie temperatury powietrza za lata 1971 - 2000
w oC dla stacji pomiarowej Kalisz i Koło.
Rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ROK

Koło

-1,6

-0,8

2,9

7,7

13,4

16,4

18,0

17,7

13,0

8,2

3,0

0,0

8,2

Kalisz

-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 za lata 1971 - 2000 w oC
dla stacji pomiarowej Kalisz i Koło.

Średnia roczna temperatura powietrza będąca kompleksowym wskaźnikiem klimatu, dla stacji
Kalisz wykazuje tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich 35 lat.
Średnia temperatura z wielolecia wynosi 8,2oC w Kole i 8,3oC w Kaliszu, średnia
najzimniejszego miesiąca stycznia wynosiła -1,6oC w Kole i -1,5oC w Kaliszu, a
najcieplejszego miesiąca lipca 18,0oC w Kole i 18,1oC w Kaliszu.
Wilgotność powietrza
Średnie sumy opadów z wielolecia 1971 – 2000 kształtują się na poziomie 516 mm w Kole i
508 w Kaliszu. W poszczególnych porach roku średnie wartości opadów różnicują się
dochodząc zimą do 84 mm (XII – II) w Kole i 85 mm w Kaliszu, do 208 mm latem (VI –
VIII) w Kole i 198 mm w Kaliszu, a w okresie wegetacyjnym do 367 mm (IV – X) w Kole i
359 mm w Kaliszu.
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.
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a
b
c

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

rok

88
93
82

86
93
79

81
86
74

76
83
65

74
82
67

73
82
66

76
85
66

77
86
68

85
91
71

89
96
81

89
93
86

81
85
77

80
86
72

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

Opady
Średnie sumy opadów z wielolecia 1971 – 2000 kształtują się na poziomie 508 mm dla stacji
Kalisz i 516 mm dla stacji Koło.
W poniższej tabeli przedstawiono wartości średnie opadów atmosferycznych za lata 1971 –
2000 w mm dla stacji pomiarowej Kalisz i Koło.

Rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ROK

Koło

24

23

29

31

44

63

80

65

49

35

36

37

516

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
dla stacji pomiarowej Kalisz i Koło.

W poszczególnych porach roku średnie wartości opadów w stacji Kalisz różnicują się
dochodząc zimą do 85 mm (XII – II), do 198 mm latem (VI – VIII), a w okresie
wegetacyjnym do 359 mm (IV – X).
W stacji zaś Koło różnicują się dochodząc zimą do 84 mm (XII – II), do 208 mm latem (VI –
VIII), a w okresie wegetacyjnym do 367 mm (IV – X).
Prezentuje to poniższa tabela.

Miejscowość
Koło
Kalisz

Wiosna
III-V

Lato
VI-VIII

Jesień
IX-XI

Zima
XII-II

Okres
wegetacji

Rok

104
108

208
198

120
117

84
85

367
359

516
508

Tabela: Wartości średnie opadów atmosferycznych za lata 1971 – 2000 w mm dla pór roku
dla stacji pomiarowej Kalisz i Koło.
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W stacji pomiarowej Kalisz sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku w
latach 1951 – 1980 uzyskały niżej podane wartości (w mm).

Miejscowość

wiosna

lato

jesień

zima

rok

okres wegetacji

112

203

118

84

517

332

Kalisz

Tabela: Sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku w stacji pomiarowej Kalisz.
Wartość (w mm) za lata 1951 – 1980.

W stacji pomiarowej Kalisz sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku w
latach 1971 – 1980 uzyskały niżej podane średnie wartości (w mm).

Miejscowość

wiosna

lato

jesień

zima

rok

okres wegetacji

18

198

117

85

508

359

Kalisz

Tabela: Sumy opadów atmosferycznych w poszczególnych porach roku w stacji pomiarowej Kalisz.
Wartość średnia (w mm) za lata 1971 – 1980.

W stacji pomiarowej Kalisz wartości średnie opadów atmosferycznych w poszczególnych
miesiącach roku w latach 1971 – 2000 uzyskały niżej podane średnie wartości (w mm).

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 600 mm.
Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosiła ponad 40, średnia grubość pokrywy
śnieżnej wynosiła 5–6 cm, średnia data pojawiania się pokrywy śnieżnej 1.XII a zaniku 21.III.
Średnia dni z mrozem z 10-lecia wynosiła 30–35 dni. Średnia liczba z burzą (Kalisz) wynosiła
26 dni. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosiła 80 – 82 %. Długość okresu
wegetacyjnego wynosi powyżej 228 dni. Mgły, które wywierają znaczny wpływ na
kształtowanie warunków klimatyczno – zdrowotnych występują średnio w roku 43 dni.
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Warunki topograficzne na obszarze gminy są zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki
klimatyczne, głównie solarne i wilgotnościowe, posiadają obszary wysoczyznowe. Obszary
dolinne mają warunki niekorzystne. W dolinach panują pogorszone warunki klimatyczne. Są
to obszary podatne na tworzenie się mgieł, przeważnie radiacyjnych, szczególnie dno doliny
Teleszyny. 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 poprawę warunków klimatycznych wpływają istniejące w sąsiedztwie
lasy. 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 Zanieczyszczenie 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 lokalne uwarunkowania terenowe oraz uwarunkowania meteorologiczne.
Źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy są:
 domostwa i obiekty gospodarcze,
 drogi – zanieczyszczenia komunikacyjne,
 emisja zanieczyszczeń z ciągników i maszyn rolniczych,
 emisja niezorganizowana pyłów np. z dróg gruntowych, placów składowych, terenów
pozbawionych roślinności.
Na terenie gminy brak jest większych zakładów produkcyjnych, które emitowałyby
zanieczyszczenia do powietrza. Gmina nie jest zgazyfikowana. Głównym źródłem emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i gleby jest ciepłownictwo. Spalanie węgla jest
źródłem emisji ponad 49% dwutlenku siarki, 32% tlenków azotu oraz znacznego procentu
emisji dwutlenku węgla. Dominującym nośnikiem energii cieplnej jest w dalszym ciągu
węgiel kamienny, koks, miał, drewno, choć są przykłady przechodzenia na ogrzewanie
czystymi nośnikami energii np. w szkołach (ogrzewanie olejowe).
Na terenie gminy brak jest badań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego.
Gospodarstwa rolne prowadzące hodowlę zwierząt są źródłem emisji odorowych oraz
gazowych, głównie amoniaku. Emisje te mogą stanowić pewną uciążliwość dla mieszkańców
okolicznych posesji.
Do źródeł niezorganizowanych zaliczyć należy hałdy surowców pylistych, składy opału,
składowiska, a także transport kołowy.
Na jakość powietrza na terenie gminy wpływa głównie strumień zanieczyszczeń
dopływających z obszaru Turku, położonego po północnej stronie gminy, w którym to
obszarze znajduje się szereg źródeł emisji zanieczyszczeń energetycznych pochodzących ze
spalania paliw stałych, głównie węgla brunatnego i kamiennego oraz źródeł
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technologicznych. Do największych, i zarazem decydujących o jakości powietrza, należy
zaliczyć Elektrownię „Adamów”. Ze względu na wielkość emisji i parametry emisji
Elektrownia „Adamów” decyduje o stopniu zanieczyszczenia powietrza na obszarach gmin
przyległych do Turku. W stosunku do Elektrowni Adamów gmina Kawęczyn znajduje się na
kierunku (południe) o najmniejszej częstości wiatrów, co oznacza, że przenoszenie
zanieczyszczeń z elektrowni na obszar gminy jest najmniejsze w porównaniu z innymi
gminami sąsiadującymi z miastem Turek.
Do czynników najbardziej obciążających powietrze atmosferyczne należą zanieczyszczenia
komunikacyjne. Szczególnie negatywnie oddziaływujące są zanieczyszczenia gazowe (tlenek
węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory) powstające w trakcie spalania paliw
przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią zanieczyszczenia
pyłowe, zawierające ołów, kadm, nikiel, miedź, powstające w wyniku tarcia i zużywania się
elementów pojazdów (opony, hamulce). Na analizowanym terenie może występować emisja
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w pojazdach samochodowych, co jest
związane ze wzrastającym natężeniem ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 83 Turek –
Dobra – Sieradz i na drodze wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Koźminek – Lisków –
Rzymsko.
Natężenie ruchu na drodze nr 83 w 2010 roku, wg badań GDDKiA (Generalny Pomiar
Ruchu), na odcinku Turek - Kowale Pańskie wynosiło 5259 pojazdów/dobę, a na odcinku
Kowale Pańskie – Dobra wynosiło 2554 pojazdów/dobę. Są to wartości niskie w porównaniu
z Wielkopolską, gdzie średnie natężenie ruchu na drogach krajowych wynosiło 10.918
pojazdów/dobę.
Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 471 w 2010 roku, wg Pomiaru Ruchu
przeprowadzonego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na odcinku
Opatówek - Koźminek wynosiło 4274 pojazdów/dobę, a na odcinku Koźminek – Rzymsko
1099 pojazdów/dobę. Średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich Wielkopolski w 2010 r.
wynosił 4007 pojazdów/dobę, a więc ruch na przebiegającej przez teren gminy Kawęczyn
drodze wojewódzkiej jest zdecydowanie poniżej średniej wojewódzkiej.
Na terenie gminy brak jest punktów pomiarowych zanieczyszczenia 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 2012 na terenie Województwa Wielkopolskiego przeprowadzono
kolejną roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2011. 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, w oparciu o następujące akty prawne:
 Ustawę – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008r. Nr 47, poz. 281).
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska strefę stanowi:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
 miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
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pozostały obszar województwa.

Wyróżnia się następujące klasy:
 klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych,
 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o
margines tolerancji,
 klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy
margines tolerancji nie jest określony - 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.
W wyniku oceny pod kątem ochrony roślin, strefę Wielkopolska zaliczono - dla SO2 i NOx do klasy A natomiast dla ozonu zaliczono do klasy C.
Pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano:
 dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku
węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu i ozonu – wszystkie strefy w
klasie A (a więc i gminę Kawęczyn),
 dla poziomu dopuszczalnego pyłu PM 2,5 – strefę aglomeracja poznańska i strefę
wielkopolska (a więc i gminę Kawęczyn) w klasie B, natomiast strefę miasto Kalisz – w
klasie C,
 ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 – wszystkie strefy
w klasie C (a więc i gminę Kawęczyn),
 ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu – wszystkie strefy w
klasie C (a więc i gminę Kawęczyn),
 ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu strefę wielkopolska (a więc
i gminę Kawęczyn), zaklasyfikowano do klasy C, pozostałe strefy do klasy A,
 dla celu długoterminowego ozonu – wszystkie strefy w klasie D2 (a więc i gminę
Kawęczyn).
Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dotyczą wyłącznie stężeń 24godzinnych. Nie są przekraczane stężenia średnie dla roku. Stężenia pyłu PM10 wykazują
wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko sezonu 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.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i rozpoznaniu zainwestowania terenu można
stwierdzić, że stan powietrza atmosferycznego na terenie objętym Studium jest dobry.
Znajdujące się na obszarze gminy pola uprawne i gospodarstwa rolne mogą być źródłem
odorów związanych z prowadzeniem hodowli zwierząt oraz stosowaniem nawozów
naturalnych. Odory nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia, ale mogą wpływać ujemnie
na stan środowiska, zwłaszcza na obszarach gdzie przebywają ludzie. Odory te mogą być

- 56 -

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”

przyczyną dyskomfortu, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym podczas intensywnego
nawożenia użytków rolnych. Obecnie trwają prace legislacyjne związane z ustawą
o oddziaływaniu zapachowym. Do czasu wejścia w życie tej ustawy nie można jednoznacznie
i dokładnie określić oddziaływania odorów.
Reasumując, stan aerosanitarny obszaru analizowanego jest dobry ze względu na małą liczbę
i charakter źródeł zanieczyszczeń, a także dobre warunki przewietrzania.

3.3.4 Wody powierzchniowe
Jak to już wspomniano w rozdziale 2.1 Związki gminy z regionem, podrozdziale 2.1.2.5 Wody
powierzchniowe i podziemne Gmina Kawęczyn pod względem hydrograficznym generalnie
położona jest w zlewni rzeki Warty. Przebiegający na terytorium gminy Wał Malanowski o
przebiegu W-N (dział wodny III rzędu) podzielił gminę na dwa obszary, tj. system rzeczny
Warty i Prosny. Jej zachodnia część należy do zlewni chronionej rzeki Prosny (sołectwa
Żdżary, Nowy Świat i Młodzianów), część wschodnia (pozostałe sołectwa) do zlewni rzeki
Teleszyny. Sama rzeka Warta, jak również i Prosna nie przepływają przez obszar gminy.
Dominuje południkowy kierunek odwodnienia. Zdecydowana część omawianego obszaru
odwadniana jest przez system rzeczny Warty i jej dopływu Teleszyny. Tylko południowo –
zachodnia część gminy odwadniana jest przez górny bieg Swędrni, będącej dopływem
Prosny. Pomimo stosunkowo gęstej sieci rzecznej występują na terenie gminy drobne
zagłębienia bezodpływowe, głównie o charakterze chłonnym.
Największym ciekiem wodnym, który przepływa przez terytorium gminy jest rzeka
Teleszyna. Jest to lewobrzeżny dopływ Warty. Jej przebieg pokrywa się w części ze
wschodnią granicą gminy. Do Teleszyny uchodzi płynąca przez gminę Kawęczyn Struga
Mikulicka i inne liczne, drobne, bezimienne cieki wodne.
Przez terytorium gminy przepływają dwa inne ważne cieki, tj. Swędrnia oraz Struga
Kawęczyńska. Na mapie gminy Kawęczyn można także odnaleźć szereg innych
bezimiennych, drobnych cieków wodnych, które przecinają jej terytorium.
Odwadniają one podmokłe tereny o wysokim poziomie wód gruntowych zajmujące dużą
część gminy. Większe cieki na terenie gminy stale prowadzą wodę, natomiast drobniejsze
oraz rowy melioracyjne funkcjonują tylko okresowo w czasie trwania nadwyżek wodnych.
Liczne rowy odwadniające wybudowano w dolinie Teleszyny.
Na terenie gminy brak jest zaś większych naturalnych, czy też sztucznych powierzchniowych
akwenów wodnych.
Do charakterystycznych jednak elementów należą mniejsze zbiorniki wodne zaliczane do
obiektów małej retencji wodnej. Są to stawy, śródpolne oczka wodne oraz wyrobiska
poeksploatacyjne wypełnione wodą. Zbiorniki te mają najczęściej regularne kształty, są
płytkie i zarastające. Pełnią one nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także
cenny element urozmaicenia krajobrazu rolniczego.
Zinwentaryzowane obiekty małej retencji wodnej w gminie Kawęczyn przedstawia poniższa
tabela.
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Lp
.

Lokalizacja

Rodzaj
Urządzenia

Powierzchnia
w ha

Przeznaczenie
zbiornika

1.

Głuchów

Staw

2,7

hodowlany

2.

Leśnictwo

Staw

2,7

hodowlany

Na omawianym obszarze brak jest czynnych posterunków obserwacyjnych wód
powierzchniowych IMiGW, stąd też brak danych do określenia wielkości odpływu
jednostkowego. Obszar ten znajduje się jednak w strefie odpływów niskich. Wielkość
odpływu jednostkowego ekstrapolowana z cieków odwadniających przyległe obszary wynosi
3,0 – 3,5 dm3s1km2.. Cieki omawianego obszaru charakteryzują się śnieżno-deszczowym
reżimem zasilania i wykazują jedno maksimum (roztopowe) i jedno minimum letnio-jesienne
w ciągu roku hydrologicznego. Niekiedy zauważalne jest (np. w latach 1971, 1977 i 1997)
wezbranie letnie, najczęściej lipcowe, spowodowane wysokimi opadami. W małych ciekach
wezbrania te mogą niekiedy przybierać charakter wezbrań powodziowych. Zasięg zalewów
powodziowych na ogół nie przekracza granic dolin małych cieków.
Wg mapy hydrograficznej w trakcie badań terenowych 20.06.2003r. przepływ chwilowy
Teleszyny Górnej w Głuchowie wynosił 0,14 m3/s. Zasilanie wód powierzchniowych
następuje bezpośrednio z opadów atmosferycznych i topniejącej pokrywy śnieżnej.
Poza główną rzeką występują liczne rowy melioracyjne stale bądź okresowo wypełnione
wodą.
Na terenie gminy część gruntów rolnych została zmeliorowana. Część drenów ma jednak
wiele lat i ich efektywność jest ograniczona. Również lasy i łąki pocięte są rowami
odwadniającymi.
Regulację odpływu wód i ich retencjonowanie zapewniają jazy zlokalizowane na rzece
Teleszynie.
Gmina położona jest w obszarze bezjeziornym. Wody stojące to przede wszystkim niewielkie
zbiorniki wód powierzchniowych, stawy hodowlane, przyzagrodowe sadzawki.
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. Wezbrania opadowe występują
rzadziej trwają krócej. 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 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, przeciętnie rozpoczynają
się od połowy grudnia i trwają do połowy lutego. Rzeki omawianego rejonu charakteryzują
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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 w takim przypadku
bardzo wysoki.
Reasumując, wody powierzchniowe zajmują nieznaczną część obszaru gminy. Są to:
- rzeka Teleszyna z dopływami,
- Struga Mikulicka,
- Struga Kawęczyńska,
- Swędrnia,
- sadzawki w pobliżu siedlisk, nieliczne małe stawy i sadzawki śródpolne.
Z uwagi na przyjęty układ niniejszego tekstu – zgodny z zapisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – kwestie wód gruntowych i podziemnych omówione
zostały w podrozdziale 3.11 Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych
złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych.
3.3.5 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).
Na terenie gminy Kawęczyn 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.
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 gminy do niedawna znajdowało się kilkanaście podmiotów gospodarczych
zagrażających środowisku. Tylko niektóre z nich częściowo oczyszczają ścieki.
Na terenie gminy istnieją cztery stacje paliw, które należą także do obiektów zagrażających
środowisku.
Do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przyczyniają się także nawozy
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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.
Podstawowym zadaniem zatem dla gminy jest rozwiązanie problemów związanych z
gospodarką wodno-ściekową.
Trudno jest określić również stan jakościowy wód powierzchniowych, ponieważ na terenie
gminy nie prowadzi się monitoringu tych wód. W gminie Kawęczyn nie ma żadnych punktów
pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych.
Jakość wód Teleszyny po raz ostatni zbadana została w punkcie pomiarowo - kontrolnym w
Dobrowie, w kilometrze 2,0 biegu cieku (Powiat Turecki, gmina Brudzew) w roku 2011.
Teleszyna została określona jako potok nizinny piaszczysty (typ 17) o kategorii wód – wody
silnie zmienione. Jednocześnie wskazano następujące wyniki klasyfikacji elementów
biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych:

klasa elementów biologicznych – III ( potencjał umiarkowany),

klasa elementów fizykochemicznych – potencjał poniżej dobrego,

klasa elementów hydromorfologicznych – II.
Do rzeki Teleszyny wpływają liczne, drobne, bezimienne cieki wodne, odwadniające
podmokłe obszary gminy. Jedynie Struga Kawęczyńska odprowadza do niej oczyszczone
ścieki, z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej po północnej stronie wsi Kawęczyn.
W roku 2011 jakość wód Strugi Mikulickiej zbadana została w punkcie pomiarowokontrolnym w Mikulicach, w kilometrze 1,5 biegu cieku (Powiat Turecki, gmina Dobra).
Struga Mikulicka została określona jako potok nizinny piaszczysty (typ 17) o kategorii wód –
cieki - wody naturalne. Jednocześnie wskazano następujące wyniki klasyfikacji elementów
biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych:

klasa elementów biologicznych – II ( stan dobry),

klasa elementów fizykochemicznych – potencjał poniżej dobrego,

klasa elementów hydromorfologicznych – I.
W roku 2011 jakość wód Swędrni zbadana została w punkcie pomiarowo-kontrolnym w
Murowańcu, w kilometrze 16,5 biegu cieku (Powiat Kaliski, gmina Koźminek). Swędrnia
została określona jako potok nizinny, lessowy lub gliniasty (typ 16) o kategorii wód – cieki wody naturalne. Jednocześnie wskazano następujące wyniki klasyfikacji elementów
biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych:

klasa elementów biologicznych – II ( stan dobry),

klasa elementów fizykochemicznych – II ( stan dobry),

klasa elementów hydromorfologicznych – I.
Wody w niewielkich zbiorniczkach wodnych są bardziej podatne na zanieczyszczenia,
głównie ze względu na położenie w zagłębieniach terenu. Podlegają one wpływom
otaczającego obszaru związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki
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biogenne, a substancje zanieczyszczające mogą być trwale kumulowane w osadach dennych
zbiornika.
Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią – jak to już
podano wyżej - zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są:
 rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych oraz
środków ochrony roślin,
 hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich
niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,
 niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe i przemysłowe, zwłaszcza w
miejscowościach korzystających z wodociągów.
Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód
powierzchniowych należą przede wszystkim:
 bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowych i przemysłowych do cieków wodnych
na nieskanalizowanych obszarach,
 zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom
pozwolenia wodnoprawnego).
Monitoring jakości wód podziemnych 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 od roku 2007 stanowią właśnie przedmiot badań monitoringowych.
Obszar jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), w której jest położona gmina
Kawęczyn, ma nr 78, a południowo-zachodni skrawek gminy ma nr 77.
Na terenie Powiatu Tureckiego (w tym gm. Kawęczyn) wody podziemne o znaczeniu
gospodarczym to przede wszystkim wody z mezozoicznego systemu wodonośnego. Wody te
gromadzą się w spękaniach i w szczelinach pokładów kredowych. Cały Powiat Turecki
położony jest w granicach kredowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP nr
151 Zbiornik Konin- Turek – Koło.
Ze względu na znaczenie wód kredowych jako podstawowego źródła wody do picia objęte
są monitoringiem, którego celem jest obserwacja zmian jakości wód podziemnych, określenie
trendów i dynamiki zmian.
Do roku 2006 badania prowadzone były w trzech sieciach monitoringu: krajowej, regionalnej
i lokalnej. Ocena jakości wód wykonywana wtedy była w oparciu o Rozporządzenie 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). Rozporządzenie
to straciło moc z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Poniżej podaje się badania przeprowadzone w sieci monitoringu krajowego i regionalnego w
najbliżej położonych punktach w stosunku do obszaru opracowania.
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Ocena jakości wód podziemnych w poszczególnych punktach sieci krajowej
w latach 2004 – 2006 (wg Państwowego Instytutu Geologicznego).
Nr punktu
na mapie

Numer
JCWPd

495

78

940

78

941

78

Nazwa
otworu
TurekMuchlin (3a)
Sarbicko 3P34A
Sarbicko 4P34B

Głębokość
otworu w m
p.p.t.
40,0

Klasa wód

Cr3

III

III

IV

8,3

Q

III

III

V

3,0

Q

III

III

IV

Stratygrafia

2004

2005

2006

JCWP – 78 – numer jednolitej części wód podziemnych
Stratygrafia – Q – czwartorzęd , Cr3 - górna kreda
Klasa wód I – wody o bardzo dobrej jakości, II – wody dobrej jakości, III – wody zadowalającej jakości, IV – wody niezadowalającej
jakości, V – wody złej jakości

78
77

Władysławów
Marcjanów

K
K

100,0
124,5

Miąższość
izolacji

Lokalizacja

39,0
11,0

Zagospodarow
anie

78
100

Numer
JCWPd

Głębokość
otworu

Nr
punktu
na
mapie

Stratygrafia

Ocena jakości wód podziemnych w punktach badawczych sieci regionalnej
na terenie Województwa Wielkopolskiego
w roku 2006 w porównaniu do roku 2004 i 2005 w latach 2004 – 2006 (wg PIG)

2004

2005

2006

ZM
ZW

IV
IV

IV
IV

II
III

Klasa wód

Wskaźniki
w zakresie stężeń
odpowiadających
wodzie
niezadowalającej
i złej jakości
w roku 2006

-

JCWP – 78 – numer jednolitej części wód podziemnych
Stratygrafia – K - górna kreda
Głębokość otworu – głębokość całkowita otworu w m p.p.t.
Zagospodarowanie terenu w odległości do 100 m od otworu: ZM – zabudowa miejska, ZW – zabudowa wiejska
Klasa wód: I – wody o bardzo dobrej jakości, II – wody dobrej jakości, III – wody zadowalającej jakości, IV – wody niezadowalającej
jakości, V – wody złej jakości

Obecnie od 21 sierpnia 2008 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896).
Według Oceny jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej w ramach
monitoringu operacyjnego w roku 2011 (wg badań PIG) w punkcie pomiarowym w
miejscowości Kaczki Średnie (Powiat Turecki) dla obszaru JCWPd o nr 78 określono II klasę
jakości wody.
Na terenie Powiatu Tureckiego nie są zlokalizowane punkty monitoringu wód podziemnych
na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych.
Na jakość wód podziemnych wpływ mają:
 ścieki surowe lub niedostatecznie oczyszczone wprowadzane do gleby i wody, które
największe zagrożenie stwarzają w miejscowościach posiadających wodociąg, a nie
posiadających kanalizacji, wyposażonych jedynie zbiorniki bezodpływowe (szamba).
 przecieki z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych -„szamb” oraz ich niezgodne
z prawem opróżnianie,
 „dzikie składowiska” odpadów komunalnych,
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stacje paliw, intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, rolnicze
wykorzystywanie ścieków, które stanowią zagrożenie związkami biogennymi dla jakości
wód powierzchniowych i podziemnych.

Wody kredowe, będące podstawą zaopatrzenia gminy w wodę, występują w szczelinowych
utworach kredy zalegających często pod warstwą przepuszczalnych czwartorzędowych
osadów
piaszczysto-żwirowych.
Ewentualny
kontakt
hydrauliczny
pomiędzy
zdegradowanymi wodami powierzchniowymi i zanieczyszczonym poziomem wód
gruntowych a głównym poziomem użytkowym gminy stanowi poważne zagrożenie dla
jakości wód podziemnych.
3.3.6 Gleby
Rodzaje gleb
Na terenie gminy występuje duże zróżnicowanie rodzaju gleb. Obok mało urodzajnych gleb,
występują również dobre i bardzo dobre gleby. Występujące typy i rodzaje gleb związane są
z budową geologiczną i geomorfologiczną oraz warunkami wodnymi.
Na terenie gminy Kawęczyn przeważają słabe gleby, spory jest jednak odsetek gleb wysokich
klas bonitacyjnych III i IVa. Gleby związane z obszarem wysoczyzny utworzone zostały na
podłożu zbudowanym z piasków o różnej gliniastości podścielone glinami.
Najlepsze z nich ciągną się poprzerywanym pasem przez środkowo-wschodnią część gminy z
północy na południe od Marianowa do Chocimia oraz występują w zachodniej części gminy.
Są to gleby kompleksu 2 – pszennego dobrego oraz kompleksu 4 – żytniego bardzo dobrego
lub pszenno-żytniego. Słabe gleby kompleksów 6, 7, 8, 9 zajmują przestrzenie między
dobrymi glebami oraz ciągną się zwartym pasem przez zachodnią część gminy od Leśnictwa
do Żdżar.
Użytki zielone średnie oraz słabe i bardzo słabe związane są z doliną Teleszyny i dolinkami
Strugi Mikulickiej i pozostałymi ciekami wodnymi. W dolinie Strugi Mikulickiej występują
torfy.
Najlepsze z nich to gleby w typie czarnych ziem o składzie mechanicznym piasków
gliniastych mocnych, często pylastych. 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
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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
Kawęczyn jest zasobna w grunty rolne objęte szczególną ochroną z mocy przepisów ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych na terenie gminy Kawęczyn
przedstawia poniższa tabela.
Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych gleb
Klasa
bonitacyjna

Grunty
orne

Łąki

Sady

Użytki
zabudowane

Grunty
zadrzewione

Ogółem

0,0

0,0
0,54

0,0

0,0
0,36

35,68

18,24

8,78

16,18

39,65
21,48
3,19

27,27
29,42
24,10
0,43

8,02
51,63
31,57

24,31
30,85
24,45
3,85

rowy
w%

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIRz

0,0
0,43
6,36
13,07
18,10
5,30
25,26
26,57
4,91

0,0
0,07
3,47
27,43
52,68
16,35

0,0
5,33
11,50
29,17
3,20
27,54
23,05
0,21

Źródło: Dane Urzędu Gminy na dzień 3.11.2010r.

Na terenie gminy wśród gruntów rolnych najlepsze gleby należą do II klasy bonitacyjnej, jest
ich jednak bardzo mało (0,43%). Gleby klasy IIIa, IIIb i IVa stanowią razem prawie 38%
gruntów rolnych (IIIa – 6,36%; IIIb – 13,07%; IVa – 18,10%). Gleby klasy IVb stanowią
5,30% gruntów rolnych. Gleby V i VI klasy zajmują ponad 50% powierzchni gruntów
rolnych (V – 25,26%; VI – 26,57%, VIRz – 4,91%).
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Dane procentowe poszczególnych rodzajów klas bonitacji gruntów ornych na terenie gminy
Kawęczyn przedstawione zostały na poniższym wykresie.

Struktura klas bonitacji gruntów rolnych na
terenie gminy Kawęczyn
klasa II;
klasa VIz; 0,43%
4,91%
klasa VI;
26,57%
klasa V;
25,26%

klasa IIIa;
6,36%
klasa IIIb;
13,07%
klasa IVa;
18,10%
klasa IVb;
5,30%

Wykres: Struktura klas bonitacji gruntów ornych na terenie gminy Kawęczyn

Z powyższego wykresu wynika, iż na terenie gminy Kawęczyn nie występują grunty orne I
klasy bonitacji gleb. Występują natomiast grunty klasy II (0,43%). Ich udział nie jest duży,
niemniej jednak stanowią one cenny element rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy
Kawęczyn. Stosunkowo duży udział mają grunty klas III (19,43%) i IVa (18,1%), a więc
grunty o dużej przydatności rolniczej. Łącznie gleby o wysokich klasach bonitacyjnych (kl. II,
III i IVa) stanowią ca 38% ogólnej powierzchni gruntów ornych, które zajmują ponad 80%
powierzchni ogólnej gminy.
Łąki i pastwiska zajmują obecnie powierzchnię ok. 20% wszystkich gruntów rolnych na
terenie gminy. Użytki zielone kl. V stanowią ponad 50% ogółu wszystkich użytków
zielonych.
Kompleksy przydatności rolniczej
Najważniejsze, największe kompleksy uprawowe na terenie gminy Kawęczyn, to pszenne
dobre (2) oraz kompleksy żytnie odpowiednio: bardzo dobre (4) i dobre (5).
Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej w ogólnej powierzchni gruntów
ornych przedstawione są w poniżej tabeli:
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Kompleksy przydatności rolniczej
Kompleksy przydatności rolniczej
(% pow. gruntów ornych)
pszenny
bdb

pszenny
db

pszenny
wadliwy

żytni
bdb

żytni
db

żytni
słaby

żytni
najsłabszy
7

Zbożowy
Pastewny
Mocny
8

Zbożowy
Pastewny
Słaby
9

1

2

3

4

5

6

0

8

0

16

13

21

27

4

11

Dane: Agrochemiczne badanie gleb Wielkopolski w latach 2000 - 2004

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: 7 (żytni najsłabszy - 27%), 6 (żytni słaby - 21%) i 4
(żytni bardzo dobry - 16%).
3.3.7 Szata roślinna
Wg podziału Tadeusza Tramplera na regiony przyrodniczo-leśne gmina Kawęczyn znajduje
się w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej Dzielnicy Równin Warszawsko-Kutnowskich
mezoregionie Wysoczyzn Kłodawsko-Tureckich.
Wg podziału Jana M. Matuszkiewicza na regiony geobotaniczne gmina Kawęczyn znajduje
się w dziale Brandenbursko-Wielkopolskim, Krainie Kujawskiej Okręgu TureckoBurzenińskim.
Wielowiekowa działalność człowieka doprowadziła do przekształcenia naturalnych
zbiorowisk roślinnych w tym również lasów. Gmina Kawęczyn jest przykładem
wykarczowania lasów na rzecz upraw polowych. Stało się to na skutek działalności
człowieka, w celu prowadzenia gospodarki rolnej.
Gmina Kawęczyn jest dość zróżnicowana pod względem przyrodniczym, o stosunkowo małej
lesistości. Lesistość gminy wynosiła w 2009r. tylko 13,3% jej powierzchni. W 2010r.
zwiększyła się ona do 14,3%. Na terenie gminy występują duże płaty wilgotnych łąk oraz
nieeksploatowanych torfowisk niskich. Obszary podmokłe, z których najbardziej
charakterystycznym jest wyraźne obniżenie terenu obejmujące część doliny Teleszyny, jest
głównym elementem przyrodniczo-krajobrazowym gminy. Jest to główny lokalny korytarz
ekologiczny gminy. Dolina Teleszyny jest szeroka, pokryta użytkami zielonymi i porośnięta
zadrzewieniami. Występują tu duże zespoły torfowisk. Rzeka jest obwałowana, a teren
zmeliorowany.
Drugim istotnym elementem są zadrzewienia olchowe i wierzbowe w różnych stadiach
rozwojowych na siedliskach łęgów i olsów ciągnących się wzdłuż cieków wodnych i
lokalnych obniżeń terenu. Pozostały obszar zajmowany jest przez tereny rolnicze. Tereny z
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wodami otwartymi to prawie wyłącznie drobne bezimienne strumienie liczące kilka –
kilkanaście kilometrów.
W miejscach ze stale stagnującą wodą występują leśne zbiorowiska olsowe lub wstępne stadia
sukcesyjne łęgów wierzbowych, a na terenach otwartych łąki turzycowe z dominującymi
turzycami wysokimi lub sitowe. Tereny z okresowo stagnującą wodą charakteryzujące się
ekstensywną gospodarką łąkowo-pastwiskową zajmowane są przez półnaturalne zbiorowiska
łąk wilgotnych z siedliskami trzęślicy, manny mielec, wyczyńca i rajgrasów.
Kompleksy leśne pozostały w północno-wschodniej, środkowej i południowej 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 w ogrodach przydomowych,
 roślinność śródpolna,
 roślinność przydrożna i izolacyjna.

Lasy
Tereny leśne zajmują północno-wschodnią, środkową i południową część gminy. Lasy i
grunty leśne zajmują 1068 ha, tj. ca 10,6% powierzchni ogólnej gminy.
Lasy występują przede wszystkim na siedlisku boru mieszanego, łęgu jesionowo-olszowego,
rzadziej – dąbrowy świetlistej i gradu ubogiego. Lasy odgrywają ogromną rolę w gminie,
która charakteryzuje się małą lesistością.
Duże walory rekreacyjne posiadają lasy na południu i wschodzie (w pobliżu miejscowości
Okręglica).
Dla porównania, w poniższej tabeli przedstawiono lesistość gminy Kawęczyn w roku 2010r.
oraz powierzchnię ogólną gminy i powierzchnię lasów państwowych na terenie gminy - na tle
gmin Powiatu Tureckiego. Wielkości te również nie zmieniają się zasadniczo na przestrzeni
ostatnich lat.
Gmina

Powierzchnia gminy
[w ha]

Powierzchnia lasów
publicznych
[w ha]

Lesistość
[w %]

Miasto Turek

1.617

-

0,6

Dobra
Tuliszków

13.180
14.966

1485
2645

22,2
29,5

Brudzew
Kawęczyn
Malanów

11.263
10.105
10.723

1791
541
1443

20,5
14,3
32,8
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Przykona
Turek
Władysławów

11.092
10.925
9.072

2320
2075
1241

26,7
26,1
28,8

Powiat Turecki

92.943

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Tabela Lesistość gminy Kawęczyn w roku 2010r.
na tle gmin Powiatu Tureckiego

Jak wynika z powyżej podanych danych statystycznych gmina Kawęczyn jest najuboższą –
pod względem lesistości – gminą Powiatu Tureckiego. Każda z gmin Powiatu Tureckiego
posiada lesistość powyżej 20%. Największą powierzchnię lasów posiadają gminy Malanów
(32,8%), Tuliszków (29,5%) i Władysławów (28,8%). Najmniejszą powierzchnię lasów, nie
licząc miasta Turek, posiada gmina Kawęczyn (14,3%). Stawia to tę gminę na ostatnim
miejscu spośród wszystkich 9 jednostek administracyjnych Powiatu Tureckiego.
Struktura przyrodnicza obszaru, w tym różnorodność biologiczna
Gmina Kawęczyn jest dość zróżnicowana pod względem struktury przyrodniczej, a więc
także bioróżnorodności. Najwyższą wartość posiada wschodnia część gminy w obrębie doliny
Teleszyny oraz powiązanych z nią funkcjonalnie obszarów podmokłych. Stanowi ona lokalny
korytarz ekologiczny łączący dolinę środkowej Warty, ostoję przyrody o znaczeniu
międzynarodowym, uznaną przez wszystkie wielkoprzestrzenne waloryzacje przyrody i
krajobrazu, realizowane w Polsce w ostatnich 30 latach (ESOCH, Econet – Polska, Corine
Biotopes, Natura 2000). Znaczne różnice w poziomie uwilgotnienia oraz zakresu i rozmiaru
występowania podtopień determinuje duże bogactwo siedlisk odpowiednich dla
występowania szerokiego spektrum gatunków, zbiorowisk i zespołów roślin i zwierząt.
Dzięki temu można tu spotkać zarówno murawy kserotermiczne, pojawiające się na
najsuchszych i najsilniej nasłonecznionych miejscach, jak i tzw. zespół lilii wodnych,
występujący wyłącznie w dużych wyrobiskach potorfowych. Poza bogactwem gatunkowym
dodatkowym elementem podnoszącym rangę i znaczenie tego obszaru jest stosunkowo małe
antropogeniczne przekształcenie. Ogranicza się ono jedynie do rolniczego zagospodarowania
doliny jako łąk i pastwisk oraz wybudowania urządzeń melioracji wodnej, których negatywne
oddziaływanie częściowo niwelowane jest poprzez zaległości w konserwacji rowów, co
utrudnia i spowalnia odpływ wody. Taki sposób zagospodarowania umożliwia zachowanie
dużej różnorodności gatunkowej oraz różnorodności form krajobrazowych i siedliskowych,
co jest bezpośrednio związane z występowaniem ważnych nawet w skali międzynarodowej
ostoi gatunków rodzimych i wędrownych, w tym zwłaszcza rzadkich i zagrożonych
wyginięciem.
Drugim pod względem zróżnicowania biologicznego obszarem jest zachodnia część gminy,
charakteryzująca się stosunkowo znaczną deniwelacją terenu i stosunkowo dużym udziałem
terenów zalesionych, których rozproszone kompleksy ciągną się z północnego zachodu na
południe gminy i nawiązują do istniejących na terenach okolicznych gmin zwartych i dobrze
wykształconych lasów. Ta część gminy Kawęczyn cechuje ponadto największy wskaźnik

- 68 -

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”

lesistości będący następstwem systematycznego zalesiania najmniej przydatnych rolniczo
terenów, co skutkuje występowaniem mozaiki pól i lasów najczęściej w formie niewielkich
jednogatunkowych i jednowiekowych monokultur sosnowych. Także sieć hydrograficzna jest
tutaj dobrze wykształcona i pełni funkcje lokalnych korytarzy ekologicznych rozumianych
jako przestrzenne struktury, które umożliwiają rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy
obszarami o takiej samej lub zbliżonej charakterystyce przyrodniczej.
Najmniej zróżnicowaną pod względem bogactwa przyrodniczego jest centralna część gminy.
Dominują tutaj przede wszystkim dość jednorodne agrocenozy, na które składają się przede
wszystkim pola orne. Rolę enklaw i refugiów dla rodzimej flory i fauny pełnią niekiedy
jeszcze stosunkowo dobrze zachowane zadrzewienia, głównie przydrożne i w znacznie
mniejszej skali także śródpolne. Obie formy najczęściej występują w postaci pojedynczych
pasów składających się z gatunków drzewiastych (przede wszystkim topola szara).
Walory krajobrazowe i kulturowe
Gmina Kawęczyn należy do dość atrakcyjnych krajobrazowo o dość dużym stopniu
naturalności, co ma niewątpliwie związek z rzeźbą terenu. Dużych rozmiarów obniżenie
Teleszyny, sąsiadujące z płaską Równiną Turecko-Liskowską zajmującą środkową część oraz
zlokalizowany u zachodnich rubieży gminy Wał Malanowski - tworzą atrakcyjną
krajobrazowo formę przestrzenną. Osadnictwo na tych terenach początkowo ograniczało się
do obszarów wyżej położonych lecz sąsiadujących bezpośrednio z otwartymi i podmokłymi
rejonami. Współczesna działalność człowieka ograniczała się do zmiany charakteru
krajobrazu kulturowego w obrębie osad i nie miała większego wpływu na ogólny charakter
okolicy.
Gmina wyróżnia się dość wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Wpływa na to
szczególnie dolina rzeczna Teleszyny. Stanowi ona naturalny element powiązany z położoną
w niedalekiej odległości doliną Warty. Pewne znaczenie odgrywają także lasy zlokalizowane
głównie w zachodniej części gminy i porastające częściowo ostaniec morenowy, co nadaje
temu obszarowi swoistego uroku.
Na terenie gminy znajdują się strefy eksploracji archeologicznej. Wszelka działalność
inwestycyjna zatem, związana z pracami ziemnymi (a także zalesienia i odlesienia), musi być
uzgodniona ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Rada Gminy Kawęczyn na mocy Uchwały Nr XXI/103/08 z dnia 30 października 2008r.
przyjęła „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2008-2011”.
Program ten zawiera wykaz obiektów zabytkowych (nieruchomych) wpisanych do rejestru
zabytków i znajdujących się w ewidencji zabytków oraz zabytki archeologiczne.
Obszar Chronionego Krajobrazu
Wschodnia część gminy Kawęczyn znajduje się w Uniejowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu o powierzchni 180 km2. Obszar ten został utworzony w 1986 r. uchwałą nr 53
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z 29 stycznia 1986 r.
Ma na celu ochronę walorów krajobrazowo – przyrodniczych terenów, w tym - na obszarze
gminy Kawęczyn - doliny Teleszyny. Dla tego obszaru chronionego krajobrazu nie zapisano
żadnych nakazów i zakazów dotyczących gospodarowania.
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Jedną z nielicznych form ochrony przyrody jaka występowała do niedawna na terenie gminy
Kawęczyn były – ustalone, w oparciu o przepisu ustawy z dnia 16 października 1991 roku o
ochronie przyrody, Rozporządzeniem nr 26 Wojewody Konińskiego z dnia 30 października
1997 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne oraz kolejnym z 1998 roku - użytki
ekologiczne (Rozporządzenie to utraciło moc prawną na skutek zmiany ustawy o ochronie
przyrody). Miejsca te można odnaleźć w miejscowościach Tokary, Chocim i Żdżary. Są nimi:
♦
bagno o pow. 0,64 ha w oddz. 235i (nr rejestru 14),
♦
bagno o pow. 0,49 ha w oddz. 226d (nr rejestru 15),
♦
bagno o pow. 0,47 ha w oddz. 227k (nr rejestru 16),
♦
bagno o pow. 0,50 ha, położone w miejscowości Chocim, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 235g (nr rejestru 140),
♦
bagno o pow. 0,15 ha, położone w miejscowości Chocim, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 235k (nr rejestru 141),
♦
bagno o pow. 0,05 ha, położone w miejscowości Chocim, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 232b (nr rejestru 142),
♦
polana o pow. 0,25 ha, położona w miejscowości Chocim, Nadleśnictwo Turek,
Leśnictwo Tokary, w oddz. 238hg (nr rejestru 143),
♦
bagno o pow. 0,10 ha, położone w miejscowości Żdżary, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 227i (nr rejestru 144),
♦
bagno o pow. 0,20 ha, położone w miejscowości Żdżary, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 227j (nr rejestru 145),
♦
oczko wodne o pow. 0,45 ha w oddz. 250Ah (nr rejestru 177),
♦
śródleśna łąka o pow. 0,45 ha w oddz. 235Ak (nr rejestru 178),
♦
wydma o pow. 1,00 ha w oddz. 250Aa (nr rejestru 179).
Na terenie gminy Kawęczyn na listę pomników przyrody wpisano kilka okazów drzew
występujących na terenie miejscowości Kawęczyn, Żdżary i Chocim.
Są to następujące twory przyrody:
Lp.

Pozycja
w
rejestrze

Przedmiot
ochrony

1.
2.

129
130

3.
4.

147
131

5.

204

Aleja grabowo-lipowa
dąb szypułkowy –
Quercus robur
Głaz narzutowy
Wiąz polny
Ulmu minor Mill
Bluszcz pospolity
Hedera helix

Cechy
charakterystyczne

Lokalizacja

30 grabów i 50 lip
1 drzewo

Kawęczyn
Chocim

Granit szary, gruboziarnisty
1 drzewo

Chocim
Żdżary

0,1 ha

Lesnictwo Tokary oddz.
232b

Podlegają one rygorom ustawy o ochronie przyrody.
Zieleń urządzona i zadrzewienia śródpolne
Ze względu na niewielką lesistość, ważną rolę w systemie ekologicznym gminy spełnia
roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna, parkowa oraz zieleń cmentarna.
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Zieleń parkowa i parkopodobna
Gmina Kawęczyn nie jest zasobna w parki. Zabytkowe parki krajobrazowe (podworskie),
ujęte zostały w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podlegają one ochronie z
mocy przepisów szczególnych.
Szczególną zatem rolę w krajobrazie gminy pełnią następujące parki podworskie:
 zespół dworsko-parkowy w Kawęczynie
 zespół dworsko-parkowy w Chocimiu
 zespół dworsko-parkowy w Żdżarach-Gozdów
Zieleń przydrożna, śródpolna i izolacyjna
Poza ww. zielenią parkową, cmentarną oraz sadów, szczególne miejsce zajmuje zieleń
przydrożna, śródpolna i izolacyjna.
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.
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 Teleszyny.
Ważnym elementem krajobrazu są także zadrzewienia przydrożne, które mają swój udział w
wychwytywaniu zanieczyszczeń.
Zadrzewienia śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym, spełniają na obszarach
użytkowanych rolniczo funkcje zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi. Na terenie
gminy Kawęczyn najważniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są na
terenie Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wzdłuż większości dróg, w
rejonie oczek wodnych, cieków i rowów. W zadrzewieniach przeważają takie gatunki drzew
jak grusza, topole, wierzby, kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne.
Zieleń cmentarna
Drzewa i krzewy porastają położone na terenie gminy cmentarze wyznaniowe.
Uzupełnieniem roślinności na terenie gminy jest zatem zieleń cmentarna występująca na
istniejących cmentarzach.
Cmentarze znajdują się w następujących miejscowościach:
 Kowale Pańskie,
 Milejów,
 Głuchów.
Stan zachowania cmentarzy wyznaniowych jest dobry.
Wszystkie cmentarze podlegają ochronie z mocy przepisów szczególnych.
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Zieleń - sady i zieleń w ogrodach przydomowych
Sady zajmują powierzchnię mniej niż 1% powierzchni gminy. Wielkość zasobów stale
zmienia się. Uzupełnieniem roślinności zorganizowanej jest zieleń (również drzewa
owocowe) w ogrodach przydomowych, najczęściej niewielkich lecz intensywnie
zagospodarowanych.
3.3.8 Świat zwierzęcy
Fauna
Fauna reprezentowana jest przede wszystkim przez pospolite gatunki przystosowane do
występowania w silnie przekształconym antropogenicznie środowisku, z których najliczniej
występują stosunkowo jednorodne agrocenozy, choć są wśród nich także gatunki chronione
oraz uznane za zagrożone wyginięciem w skali Europy.
Ważną rolę ekologiczną pełni dolina Teleszyny w odniesieniu do gatunków związanych z
obszarami zalewowymi, do których zaliczają się m. in. ptaki z rzędu siewkowych – uznane za
grupę zagrożoną wyginięciem w skali całego kontynentu. Ważną rolę odgrywa również
fragment Wału Malanowskiego w stosunku do gatunków związanych z większymi i
zróżnicowanymi wiekowo kompleksami leśnymi, wśród których znajdują się m.in.
pszczołojad, myszołów, jelenie, łosie (dolina Teleszyny), dziki i borsuki.
Rolniczy charakter gminy o znacznym stopniu rozdrobnienia stwarza dogodne warunki
bytowania dla gatunków roślin i zwierząt przystosowanych do bytowania w agrocenozach, a
stanowiących w skali kontynentu element zanikający – np. zbiorowiska chwastów polnych,
populacje wróblaków polnych: potrzeszcza, skowronka, świergotka polnego itp.
Rejony bardziej przesuszone, z co najwyżej krótkookresowym stanem podwyższonego
uwilgocenia, zajmowane są przez zbiorowiska typowe dla krajobrazu rolniczego o niskiej
intensywności. Konsekwencją bogactwa siedliskowego jest duża różnorodność faunistyczna
najsilniej wyrażająca się w bogactwie ptaków, które reprezentowane są przez liczne gatunki,
w tym rzadkie i ginące (m.in.: bąk, bączek, perkozy: dwuczuby, zausznik, perkozek
rdzawoszyi, kokoszka, kropiatka i zielonka). Zarośla i szuwary są miejscem występowania
ptaków wróblowych (trzciniak, wąsatka, trzcinniczek, brzęczka, rokitniczka, świerszczak i
łozówka). Pobrzeża zadrzewień i starszych zakrzewień są miejscem występowania żurawia,
remiza i ortolana. Natomiast tereny otwarte, w szczególności turzycowiska i łąki wilgotne, są
siedliskami dla wodniczki oraz derkacza, kszyka, rycyka, brodźca krwawodziobego i kulika
wielkiego – gatunków ptaków zaliczanych do najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali
Europy. Płazy reprezentowane są przez wszystkie gatunki występujące na Niżu Polski z
ropuchą paskówką i traszką grzebieniastą włącznie.
Najliczniejszym przedstawicielem gadów jest zaskroniec oraz jaszczurka zwyczajna. Ssaki
tego obszaru także stanowią pełną reprezentację fauny niżowej części Polski. Na uwagę
zasługuje fakt pojawiania się tutaj łosi, dla których jednakże obszar ten nie stanowi stałej
ostoi.
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3.3.9 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
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 Teleszyny gleb organicznych podlegających
ochronie, ze względu na swe wartości przyrodnicze,
 blisko położony, dostępny dla celów rekreacyjnych zbiornik Jeziorsko,
 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 cmentarnej
– jako elementów wspomagających system środowiska przyrodniczego gminy,
 występowanie na terenie gminy form ochrony przyrody, tj.: użytków ekologicznych i
pomników przyrody,
 występowanie potencjalnych możliwości wprowadzenia nowych form ochrony przyrody,
 przebieg przez teren gminy doliny rzecznej pełniącej rolę korytarza ekologicznego o
znaczeniu ponadgminnym (rzeka Teleszyna) i lokalnym (mniejsze cieki wodne),
umożliwiającej migracje różnych gatunków zwierząt oraz pełniącej rolę ciągu
wentylacyjnego,
 powiązanie poprzez dolinę rzeki Teleszyny z systemem ekologicznym 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” oraz poprzez nową organizację odbioru odpadów od
mieszkańców gminy ustaloną przez obecnie obowiązujące przepisy ustawy o odpadach,
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
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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,
 niska lesistość gminy,
 tendencje do zabudowywania terenów położonych w dolinie rzeki Teleszyny,
 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 Kawęczyn – 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. Relikty archeologiczne odnaleziono w kilku miejscowościach gminy
Kawęczyn.
Przez tereny gminy Kawęczyn przepływa ciek wodny – rzeczka Teleszyna. Prowadzi ona swe
wody w układzie południkowym, 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.
Osadnictwo ludzkie w pradziejach koncentrowało się między innymi w rejonie miejscowości
Głuchów, Milejów, Tokary. Zarejestrowano tu ślady osadnictwa sięgające epoki kamienia, a
następnie z epoki brązu i żelaza, przede wszystkim kultury łużyckiej i kultury przeworskiej.
Duży rozwój osadnictwa na tym obszarze nastąpił w okresie średniowiecza i czasach
nowożytnych. Na szczególną uwagę zasługują tutaj trzy dwory na kopcach o chronologii
XVI-XVIII wiecznej w Milejowie, Tokarach i Głuchowie.
Skupiska stanowisk archeologicznych odkryto również w okolicach miejscowości Skarżyn,
Żdżary, Marianów, Marcjanów, Leśnictwo, Kowale Pańskie, Dzierzbotki, Nowy Świat. Są to
ślady osadnictwa z epoki kamienia, epoki brązu, okresu wpływów rzymskich oraz wczesnego
średniowiecza i z okresu nowożytnego. Do szczególnie interesujących stanowisk należą tutaj:
cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej oraz osada z tego samego okresu w
Marcjanowie. Natomiast w Siedliskach-Leśnictwie podczas badań powierzchniowych w
ramach AZP zewidencjonowano dwór o chronologii nowożytnej. Istniał on
najprawdopodobniej – wg przekazów ustnych - jeszcze przed II wojną światową.
Ogólnie można stwierdzić, że ślady osadnictwa ludzkiego na terenie gminy Kawęczyn sięgają
do epoki kamienia. Rozwój osadnictwa widoczny jest w okresie kultury łużyckiej i kultury
przeworskiej. Największy rozkwit zasiedlenia widoczny jest jednak w okresie średniowiecza i
w okresie nowożytnym. W okresie średniowiecza powstaje na obszarze dzisiejszej gminy
Kawęczyn wiele osiedli ludzkich, takich jak: Kowale Pańskie, Tokary, Kawęczyn, Milejów,
Głuchów, Chocim.
Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące zamieszkania ludności na terenie obecnej gminy
Kawęczyn pochodzą z XII wieku. Rozwojowi osadnictwa sprzyjały pierwsze drogi. Jedna z
nich łączyła Konin-Turek-Kowale Pańskie z Sieradzem i dalej z Krakowem.
Do miejscowości z najstarszą metryką należą:
♦
Kowale Pańskie - stara osada służebna wzmiankowana po raz pierwszy w 1286r. Później
była własnością arcybiskupa gnieźnieńskiego. Pierwsza wzmianka o tutejszym kościele
pochodzi z XV wieku.
♦
Tokary - pierwsza data dotycząca Tokar to rok 1321. Kościół istniał tutaj już w II poł.
XV wieku.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Kawęczyn - najstarsza data dotycząca Kawęczyna to rok 1390. Wieś należała do klucza
uniejowskiego dóbr arcybiskupa gnieźnieńskiego.
Głuchów - erekcja parafii miała miejsce na przełomie XIV-XV wieku.
Milejów – miejscowość wspominana w Lib. Ben. Łaskiego, t. II, 68.
Chocim.
Ciemień.
Siedliska - wieś znana była już w wieku XVI.
Skarżyn (XVI w.).

Po drugim rozbiorze Polski teren ten znalazł się w zaborze pruskim, natomiast po 1815r. w
wyniku kongresu wiedeńskiego ziemie Kawęczyna włączono do zaboru rosyjskiego.
3.4.2 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2008 – 2011
Gmina Kawęczyn dokonała szczegółowej inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego
występującego na jej terenie. Uchwałą Nr XXI/103/08 Rady Gminy Kawęczy z dnia 30
października 2008 roku został przyjęty „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy
Kawęczyn na lata 2008 – 2011”.
W dokumencie tym zapisano, iż „nadrzędnym celem Programu opieki nad zabytkami gminy
Kawęczyn na lata 2008-2011 jest ukierunkowanie działań samorządu gminnego na poprawę
stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego gminy”.
W programie zapisano również szczegółowe cele programu, stosownie do treści przepisów
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a mianowicie:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i
dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej,
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami,
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków,
- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami.
3.4.3 Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków
Do najcenniejszych zabytków na terenie gminy należy zaliczyć zespoły dworskie i dworsko –
parkowe jak również zespoły kościelne. Są nimi następujące obiekty, które zostały wpisane
przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków do rejestru zabytków:
1. Na terenie miejscowości Kowale Pańskie
Zespół kościoła parafialnego p.w. Siedmiu Boleści NMP. Kościół wzniesiony w latach
1847-1853 w stylu późnoklasycystycznym z fundacji Antoniego Czarneckiego z
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Brzostkowa. Plebania z poł. XIX w. Kościół został wpisany do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.12.1953r. pod nr A-45/425, natomiast
plebania decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.11.1969r. pod nr A150/779.
2. Na terenie miejscowości Tokary
Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja, wzniesiony w latach 1858 – 1862 z fundacji
Kazimiery z Miłkowskich Sulimierskiej z Gozdowa. Styl eklektyczny. Kościół został
wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
14.05.1984r. pod nr A-312/54.
3. Na terenie miejscowości Chocim
Zespół dworski. Założony na pocz. XIX w. Pierwotny dwór z gliny, kamienia i drewna
rozebrany został w 1910r., na jego miejscu pobudowano w zachodniej części rozległego,
ponad 7-hektarowego parku krajobrazowego, dwór murowany z cegły. Dwór i park zostały
wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
14.05.1984r. pod nr A-313/55.
4. Na terenie miejscowości Kawęczyn
Zespół dworsko-parkowy. Założony ok. poł. XIX w. Na miejscu drewnianego dworu
wybudowano nowy, murowany dwór ok. 1920r. w zachodniej części niewielkiego dziś
założenia parkowego (1,65ha). Dwór został wpisany do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.05.1984r. pod nr A-314/56, natomiast
park pod nr Nr A-315/57.
5. Na terenie miejscowości Marcjanów
Wiatrak koźlak z poł. XIX w. Wiatrak został wpisany do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.12.1984r. pod nr A-367/109.
6. Na terenie miejscowości Gozdów - Żdżary
Zespół dworsko-parkowy. Założony w 2 poł. XIX w. Dwór zbudowany w zachodniej
części rozległego, blisko 6-hektarowego parku krajobrazowego. Dwór i park zostały
wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
27.09.1988r. pod nr A-409/151.
3.4.4 Obiekty ruchome wpisane do rejestru zabytków
Do rejestru zabytków wpisano również zabytki ruchome przechowywane na terenie gminy
Kawęczyn. Jest to głównie wyposażenie dwóch kościołów zlokalizowanych na terenie gminy,
tj. kościoła w Kowalach Pańskich i kościoła w Tokarach.
Do rejestru zabytków ruchomych wpisano zatem 32 obiekty stanowiące wyposażenie i
wystrój kościoła parafialnego p.w. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich. Wpis ten
dokonano na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 grudnia
1985 r. Zabytki te zarejestrowano pod nr B-49/10. Są nimi m.in. murowany ołtarz główny i
ołtarze boczne z poł. XIX w., ambona, obrazy, neobarokowa chrzcielnica. Bogaty wystrój
kościoła tworzy polichromia z k. XIX w. Na ścianach znajdują się Stacje Męki Pańskiej.
Strop dekorowany jest scenami: „Ostatnia Wieczerza”, „Matka Boska Szkaplerzna”, nad
chórem muzycznym „Św. Cecylia”, przedstawionymi w iluzjonistycznych ramach. Fasety z
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medalionami kartuszowymi obwiedzionymi akantem z popiersiami apostołów. Pilastry
jońskie pokrywa dekoracja sztukatorska w układzie kandelabrowym z motywami amfor,
winnej latorośli i akantu. Nad wejściem głównym znajduje się stiukowa supraporta (rozeta z
symetrycznym motywem palmety w obramieniu gzymsu wspartego na konsolkach).
Do rejestru zabytków ruchomych wpisano również 20 obiektów stanowiących wyposażenie i
wystrój kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Tokarach. Wpis ten dokonano na
podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 października 1997 r.
Zabytki te zarejestrowano pod nr B-112/58. Są nimi m.in. neoklasycystyczny ołtarz główny i
dwa ołtarze boczne, feretrony i konfesjonały. Wpisany do rejestru zabytków zespół obiektów
ruchomych pochodzi w większości z 2 poł. XIX w., tj. z okresu budowy kościoła. Wystrój
kościoła stanowi polichromia z 1927 r. wykonana w technice klejowej autorstwa
krakowskiego artysty Ziętarskiego. Składają się na nią sceny figuralne w dekoracyjnych
obramieniach i motywy ornamentalne pokrywające większą część sklepienia, prezbiterium i
nawy. Sklepienie w prezbiterium dekorowane jest sceną „Ostatniej Wieczerzy”, na stropie w
nawie umieszczono „Przemienienie Pańskie”, „Świętą Rodzinę” i „Św. Izydora”, na ścianach
w nawie wizerunki „Św. Floriana”, „Św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus”, „Św. Rocha” i
„Św. Jana Nepomucena”.
3.4.5 Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków
Na terenie gminy Kawęczyn ostatecznymi decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków do rejestru zabytków wpisanych jest osiem zabytków nieruchomych, jak również
pięćdziesiąt dwa zabytki ruchome, co przedstawiono w sposób syntetyczny, chronologicznie
w poniższej tabeli.

L.p.

Miejscowość

Obiekt

Nr decyzji

Data

Zabytki nieruchome
1.

Kowale
Pańskie

Zespół kościoła par. p.w. Siedmiu
Boleści NMP - kościół

A-45/425

23.12.1953r.

2.

Kowale
Pańskie

Zespół kościoła par. p.w. Siedmiu
Boleści NMP - plebania

A-150/779

29.11.1969r.

3.

Tokary

Kościół par. p.w. św. Andrzeja

A-312/54.

14.05.1984r

4.

Chocim

Dwór i park

A-313/55

14.05.1984r.

5.

Kawęczyn

Dwór

A-314/56

14.05.1984r.

6.

Kawęczyn

Park

A-315/57

14.05.1984r.

7.

Marcjanów

Wiatrak koźlak z poł. XIX w.

A-367/109

10.12.1984r.

8.

GozdówŻdżary

Dwór i park

A-409/151

27.09.1988r.

B-49/10

10.12.1985r.

Zabytki ruchome
9.

Kowale
Pańskie

32 obiekty stanowiące wyposażenie
i wystrój kościoła parafialnego p.w.
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Siedmiu Boleści NMP w Kowalach
Pańskich
10.

Tokary

20
obiektów
stanowiących
wyposażenie i wystrój kościoła
parafialnego p.w. św. Andrzeja w
Tokarach

B-112/58

22.10.1997r.

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 Kawęczyn stanowiska archeologiczne.
3.4.6 Obiekty wpisane do ewidencji zabytkowych obiektów architektury
i budownictwa
Wyżej wymieniona lista obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie zamyka wszystkich
zabytkowych obiektów występujących na terenie gminy Kawęczyn. 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 jak również władze samorządowe – zewidencjonowane. W ewidencji tej znajdują
się takie obiekty jak: budynki użyteczności publicznej, obiekty produkcyjne, kaplice, budynki
mieszkalne, zabudowania gospodarcze, itp.
Podlegają one zarówno przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak
również przepisom prawa budowlanego. 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.
W poszczególnych jednostkach osadniczych na terenie gminy Kawęczyn zewidencjonowano
następujące obiekty zabytkowe:
Opis zabytku

Uwagi

BĘDZIECHÓW
1. KAPLICZKA, mur., 1947 r.
2. SZKOŁA, mur. 1905 r.
3. ZAGRODA NR 58
· dom, drewn., 1930 r.
· obora, mur., ok. 1930 r.
· stodoła, drewn., ok. 1930 r.
4. ZAGRODA NR 72
· dom, drewn., XIX/XX w.
· obora, glin., XIX/XX w.
· stodoła, drewn., XIX/XX w.
· Suraw, drewn., XIX/XX w.
5. DOM NR 29, drewn., 1 ćw. XX w.
6. DOM NR 59, drewn., pocz. XX w.
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7. DOM NR 62, mur., pocz. XX w.
CHOCIM
1. KAPLICZKA w zespole dworskim, mur., 2 poł. XIX w.
2. MAGAZYN GORZELNI, ob. dom w zespole dworskim,
mur.-kam., poł. XIX w.
CIEMIEŃ
1. KAPLICZKA, mur., ok. poł. XX w.
DZIERZBOTKI
1. KAPLICZKA, mur., ok. 1950 r.
2. ZAGRODA NR 17
· dom, mur., 1 ćw. XX w.
· obora, glin., 1 ćw. XX w.
3. DOM NR 10, glin., ok. 1930 r.
4. DOM NR 18, drewn., 1890 r.
DZIEWIĄTKA
1. DOM NR 7, glin.-drewn., 1 ćw. XX w.
2. DOM NR 15, drewn., 1 ćw. XX w.
GŁUCHÓW
1. KAPLICZKA, kam.-mur., 1946 r.
2. POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO
· spichlerz, ob. kościół, mur., 2 poł. XIX w.
· oficyna, ob. dom parafialny, mur., XIX/XX w.
· obora, mur., 2 poł. XIX w.
3. KAPLICA CMENTARNA P.W. ŚW. SALOMEI, mur.,
2 poł. XIX w.
4. CMENTARZ KATOLICKI, XIX w.
5. DOM NR 3, mur., XIX/XX w.
GOZDÓW - ŻDŻARY
1. SPICHLERZ w zespole dworskim, mur.-kam., ok. 1860 r.
2. BRAMA GŁÓWNA w zespole dworskim, mur.,
ok. 1860 r.
KAWĘCZYN
1. KAPLICZKA, mur., ok. poł. XX w.
2. KUŹNIA, ob. sklep, mur., ok. poł. XX w.
3. ZAGRODA NR 23
· dom, drewn., 1925 r.
· obora, glin., 1 ćw. XX w.
4. DOM NR 30, drewn., ok. 1920 r.
KOWALE PAŃSKIE
1. OGRODZENIE Z BRAMAMI w zespole kościoła par.,
mur.-Sel., 2 poł. XIX w.
2. CMENTARZ KATOLICKI, pocz. XIX w.
3. URZĄD GMINY ob. Posterunek Policji, mur.,
pocz. XX w.
4. DOM NR 32, drewn., 1 ćw. XX w.
LEŚNICTWO
1. DOM NR 11, drewn., ok. 1930 r.
2. DOM NR 47, mur., 1918 r.
3. OBORA w zagrodzie nr 9, mur., ok. 1930 r.
MARCJANÓW
1. KAPLICZKA, mur., ok. poł. XX w.
2. DOM NR 18, drewn., 1 ćw. XX w.
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MARIANÓW
1. KAPLICZKA, mur., ok. poł. XIX w.
2. DOM NR 9, drewn., ok. 1935 r.
3. DOM NR 14, drewn., 1 poł. XIX w.
4. DOM NR 15, mur., 1 ćw. XX w.
5. DOM NR 18, mur., 1929 r.
6. DOM NR 26, mur., 1935 r.
7. STODOŁA w zagrodzie nr 5, drewn., 1927 r.
MILEJÓW
1. KAPLICZKA, mur., 1946 r.
2. ZAGRODA NR 7
· dom, mur., ok. 1920 r.
· chlew, mur.-kam., ok. 1920 r.
· stodoła, drewn., ok. 1920 r.
3. ZAGRODA NR 36
· dom, drewn., ok. 1920 r.
· stodoła, drewn., ok. 1920 r.
4. ZAGRODA NR 63
· dom, glin., 1933 r.
· obora, glin., 1933 r.
· stodoła, drewn., 1933 r.
5. ZAGRODA NR 90
· dom, drewn., 1 ćw. XX w.
· obora, mur., 1 ćw. XX w.
· stodoła, drewn., 1 ćw. XX w.
6. DOM NR 15, drewn., ok. 1910 r.
7. DOM NR 35, drewn., pocz. XX w.
8. DOM NR 83, mur., ok. 1920 r.
9. STODOŁA w zagrodzie nr 33, drewn., k. XIX w.
NOWY ŚWIAT
1. KAPLICZKA, mur., 1 ćw. XX w.
2. DOM NR 6, glin., ok. 1920 r.
OKRĘGLICA
1. DOM NR 7, drewn., 1910 r.
2. DOM NR 9, mur., ok. 1920 r.
3. DOM NR 13, drewn.-glin., XIX/XX w.
SKARŻYN
1. ZAGRODA NR 18
· dom, drewn., 1 ćw. XX w.
· stodoła, drewn., 1 ćw. XX w.
2. DOM NR 5, drewn., k. XIX w.
STANISŁAWA
1. ZESPÓŁ MŁYNARSKI
· wiatrak koźlak, drewn., 1906 r.
· dom młynarza, drewn., pocz. XX w.
TOKARY
1. PLEBANIA w zespole kościoła par., mur., 1866 r.
2. ZESPÓŁ CMENTARZA KATOLICKIEGO
· cmentarz grzebalny, 2 poł. XIX w.
· ogrodzenie z bramą, mur.-Sel., k. XIX w.
3. ZESPÓŁ DWORSKI
· dwór, ob. szkoła, mur., 2 poł. XIX w.
· oficyna, ob. biblioteka i ośr. zdrowia, mur., 2 poł. XIX w.
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4. DOM NR 33, mur., k. XIX w.
TOKARY DRUGIE
1. KAPLICZKA, mur., ok. poł. XX w.
2. DOM NR 1, drewn., ok. 1930 r.
3. DOM NR 7, drewn., 1925 r.
4. DOM NR 17, drewn., ok. 1930 r.
WOJCIECHÓW
1. DOM NR 28, drewn., ok. 1920 r.
2. DOM NR 29, drewn., 1926 r.
3. DOM NR 38, drewn., ok. 1910 r.
4. DOM NR 42, drewn., 1924 r.
ŻDŻARY
1. KAPLICZKA, mur., 1908 r.
2. DOM NR 13, drewn., 1 ćw. XX w.

3.4.7 Zabytki archeologiczne
Na terenie gminy Kawęczyn nie występują układy urbanistyczne, ruralistyczne, parki
kulturowe oraz parki krajobrazowe wpisane do rejestru zabytków. Nie ma również stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.
Na wyróżnienie jednak zasługują trzy stanowiska o ciekawej formie krajobrazowej. Są to
dość dobrze zachowane dwory. Z uwagi na ich funkcję (dwory obronno-mieszkalne) stanowią
one cenne przykłady budownictwa obronno-mieszkalnego w XV-XVIII w. Omawia się je w
tym miejscu, z uwagi na ich położenie na kopcach, stanowiących cenne zabytki
archeologiczne.
Pierwszym z nich jest dwór na kopcu w Milejowie (st. 1, ob. AZP 64-43/73). Jest to dobrze
zachowany dwór obronny (koniec XVI-XVII w.). Położony jest w północno-wschodniej
części wsi, na terenie podmokłym, częściowo porośnięty krzewami i drzewami. Kopiec o
kształcie owalnym, otoczony był fosą.
Drugi to dwór na kopcu w Głuchowie (st. 1, ob. AZP 64-43/47). Jest to dwór o chronologii
nowożytnej (być może XVII-wieczny). Położony jest na podmokłych łąkach, otoczony wodą i
porośnięty drzewami i krzewami.
Trzeci przykład tego typu budownictwa stanowi dwór na kopcu w Tokarach (ob. AZP 6443/63). Dwór nowożytny, otoczony rowem. Z zachowanej lustracji z lat 1741 i 1761 wynika,
że dwór w tym czasie jeszcze istniał, jakkolwiek w bardzo złym stanie. Na planie wsi Tokary
z 1806 r. nie ma śladów zabudowy na kopcu. Pozostałości dworu zostały więc
najprawdopodobniej rozebrane na przełomie XVIII/XIX w.
Zarejestrowano również pozostałości dworu nowożytnego w Leśnictwie (st. 1, ob. AZP 6243/30). Został on rozebrany bądź spalony - według przekazów ustnych – w ubiegłym wieku.
Obszar gminy Kawęczyn został rozpoznany archeologiczne w ramach Archeologicznego
Zdjęcia Polski (AZP) w latach 1993-2001. AZP to program badawczy obejmujący swym
zasięgiem terytorium całej Polski. Pozwala na dokładne rozpoznanie zasobów
archeologicznych. W swych założeniach obejmuje bowiem kilka etapów badawczych:
1. kwerendę archiwalną w muzeach, instytucjach publicznych i publikacjach,
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2. badania powierzchniowe,
3. badania sondażowe, wykopaliskowe.
Należy jednak pamiętać, że baza danych AZP jest bazą otwartą. Dołączane są do niej ciągle
nowe informacje pochodzące z kolejnych badań czy też weryfikacji badań wcześniejszych.
W związku z powyższym dokumentacja stanowisk archeologicznych utworzona metodą AZP
jest źródłem najbardziej aktualnej wiedzy o terenie. Jak wynika z powyższego źródła na
terenie gminy Kawęczyn występują następujące formy zabytkowe stanowiące zasoby
dziedzictwa archeologicznego:
♦

♦
♦
♦
♦
♦

stanowiska o własnej formie krajobrazowej
w tym:
 dwory
 grodziska
 fortyfikacje ziemne
cmentarzyska płaskie
cmentarzyska kurhanowe
osady
punkty osadnicze
ślady osadnicze

-

- 4,

-

- 4,
- 0,
- 0,
- 1,
- 0,
- 315,
- 16,
- 133.

Razem zarejestrowano 469 obiektów.
3.4.8 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 w miejscowości Kowale Pańskie, Kawęczyn, Tokary,
Chocim, Marcjanów, Gozdów-Żdżary),
 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,
 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,
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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 historycznej zabudowy produkcyjnej
(wiatrak),
 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 poszczególnych miejscowościach gminy Kawęczyn.
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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 nienotowane, niskie rozmiary.
W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkań na 1000 ludności oraz przeciętną
powierzchnię użytkową mieszkania w 2010 roku na terenie gminy Kawęczyn oraz na terenie
gmin Powiatu Tureckiego.
Gminy

Liczba mieszkań
na 1000 ludności

Przeciętna powierzchnia
użytkowa w m2
1 mieszkania

Miasto Turek

361

63,1

Dobra
Tuliszków

302
273

78,6
88,9

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

295
259
267
275
268
256

87
86,9
93,8
96,8
97,7
98,1

Powiat Turecki

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba mieszkań na 1000 ludności
i przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w gminach Powiatu Tureckiego w 2010r.

Jak wynika z wyżej zamieszczonych danych gmina Kawęczyn – wraz z gminą Władysławów
– są najuboższymi gminami pod względem zasobów mieszkaniowych. W 2010r. na terenie
gminy Kawęczyn na 1000 mieszkańców przypadało 259 mieszkań. Gorszy nieznacznie
wskaźnik ma jedynie gmina Władysławów, gdzie odnotowano 256 mieszkań na 1000
mieszkańców. Pod tym względem przoduje na terenie Powiatu Tureckiego – co oczywiste –
miasto Turek z ilością 361 mieszkań na 1000 mieszkańców. Z gmin, wiodącą jest miejskowiejska gmina Dobra z ilością 302 mieszkań na 1000 mieszkańców.
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Kawęczyn ma również jedną z najmniejszych – spośród wszystkich gmin Powiatu Tureckiego
– nie licząc miasta Turek – przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania, która wynosi 86,9
m2. Mniejszą przeciętna powierzchnię użytkową mieszkania zanotowano jedynie w gminie
miejsko-wiejskiej Dobra (78,6). W tym zestawieniu przoduje gmina Władysławów z
przeciętną powierzchnią mieszkania - 98,1 m2.
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 zaopatrzenia w lekarstwa.
Rozmieszczenie terenów usług publicznych i usług, które do niedawna posiadały wyłącznie
taką kwalifikację, koncentruje się w trzech ośrodkach (czterech jednostkach): Kawęczyn,
Kowale Pańskie Kolonia, Tokary-Głuchów.
Administracja samorządowa
Siedzibą administracji lokalnej – samorządowej najniższego szczebla, czyli gminnej - jest
Kawęczyn. Administracja lokalna wykonuje usługi, które zachowały status powszechnego i
nieodpłatnego dostępu (nie licząc obowiązku podatkowego). W Kawęczynie – nieopodal
centrum wsi - w dogodnie usytuowanym budynku położonym przy zbiegu dwóch dróg
publicznych, funkcjonuje Urząd Gminy.
Administracja samorządowa reprezentowana jest przez organa gminy, którymi są Rada
Gminy Kawęczyn oraz Wójt Gminy Kawęczyn.
Organa te działają na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętego Uchwałą
Nr VIII/27/11 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 maja 2011 roku Statutu Gminy Kawęczyn.
Uchwała w sprawie Statutu Gminy Kawęczyn została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 262 z dnia 4 października 2011 roku pod
pozycją 4135.
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 12 km od Kawęczyna – Turku i sprawowana jest przez Radę Powiatu
Tureckiego oraz Starostę Tureckiego. Aparatem wykonawczym jest Urząd Starostwa
Powiatowego mieszczący się również w Turku.
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 Turku, obejmującego swoją działalnością teren gminy
Kawęczyn. Tym samym działalność ta prowadzona jest poza granicami gminy.
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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
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 - poza przypisanymi temu
organowi zadaniami rządowymi – również między innymi sprawy 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.
Nadzór w zakresie utrzymania porządku publicznego na terenie gminy pełni Komisariat
Policji w Dobrej. Na terenie gminy Kawęczyn funkcjonuje zaś Zespół Prewencji
w Kawęczynie. Wyżej wymienione służby podlegają Powiatowemu Komendantowi Policji w
Turku.
Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest przez Ochotnicze Straże Pożarne, mające swoje
siedziby w dziewięciu wsiach gminy. Ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa
pożarowego ciąży na Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Turku.
Pozostałe służby administracji specjalnej nie mają swoich siedzib na terenie gminy. Głównie
mieszczą się one w Turku i Koninie. Do nich należy zaliczyć przede wszystkich służby
sanitarne reprezentowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Istotną dla
funkcjonowania gminy jest również sprawa ochrony środowiska. Zadania w zakresie kontroli
stanu środowiska wykonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, którego Inspektorat
mieści się również w mieście Koninie. W Turku mieści się również siedziba Urzędu
Skarbowego. Terytorium gminy podlega Prokuraturze Rejonowej w Turku.
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
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zdrowia miała w założeniu służyć lepszej obsłudze pacjenta.
W odczuciu znaczącej części społeczeństwa taka poprawa nie nastąpiła, a w odczuciu
większości 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 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 kilka 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 Kawęczyn pełnią głównie dwa zakłady opieki zdrowotnej, tj.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Tokarach Pierwszych oraz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” w Kowalach Pańskich. Ponadto opiekę
pielęgniarską prowadzi Spółka Cywilna - Niepubliczny Pielęgniarski Zakład Opieki
Zdrowotnej „PREMED” w Kowalach Pańskich. W miejscowości tej swoje usługi realizuje
Niepubliczny Zakład Rehabilitacyjny w Kowalach Pańskich. Usługi stomatologiczne realizuje
gabinet stomatologiczny w Kawęczynie.
W skład prowadzonych na terenie gminy 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.
Liczba ludności przypadająca na 1 zakład opieki zdrowotnej na terenie gminy Kawęczyn jest
stabilna i wynosiła w roku 2008 – 2.622 osoby, w 2009 roku – 2.634 osoby, a w 2010 roku –
2.621 osób. Niewielkie zmiany spowodowane są zmiana liczby ludności gminy w kolejnych
latach.
W poniższej tabeli zestawiono liczbę zakładów opieki zdrowotnej ogółem oraz liczbę
ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej w 2010 roku na terenie gminy Kawęczyn oraz na
terenie gmin Powiatu Tureckiego.
Liczba ludności na 1 zakład
opieki zdrowotnej

Gminy

Liczba zakładów opieki
zdrowotnej ogółem

Miasto Turek

21

1.359

Dobra
Tuliszków

1
3

6.296
3.509

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

2
2
3
1
x
3

2.987
2.621
2.160
4.299
x
2.664
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Powiat Turecki

36

2.325

Województwo Wielkopolskie

1.493

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba zakładów opieki zdrowotnej
oraz liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej w gminach Powiatu Tureckiego w 2010r.

Jak wynika z wyżej zamieszczonych danych gmina Kawęczyn lokuje się na dobrej drugiej
pozycji – za gminą Malanów, a na równi z gminą Władysławów – pod względem komfortu
obsługi przez zakłady opieki zdrowotnej. W 2010r. na terenie gminy Kawęczyn na 1 zakład
opieki zdrowotnej przypadało 2.621 mieszkańców. Lepszy nieznacznie wskaźnik ma jedynie
gmina Malanów, gdzie odnotowano 2.160 osób na 1 zakład opieki zdrowotnej. Pod tym
względem w najgorszej sytuacji jest - na terenie Powiatu Tureckiego – miejsko-wiejska
gmina Dobra z ilością 6.296 osób na 1 zakład opieki zdrowotnej.
Należy również podać, że na terenie gminy Kawęczyn działa Środowiskowy Dom Pomocy
Społecznej w Młodzianowie. Od lutego 2013 roku znalazło tu opiekę 25 osób.
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 Kawęczyn możemy mówić o dwóch rodzajach szkół, tj. szkołach
podstawowych i gimnazjach. Zlokalizowane są one w czterech miejscowościach (Kawęczynie
- Zespół Szkół w Kawęczynie, Kowalach Pańskich Kolonia – Zespół Szkół w Kowalach
Pańskich Kolonia, Skarżynie i Tokarach).
Szkoły podstawowe
Plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn został ustalony:
► Uchwałą Nr IX/35/99 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kawęczynie (z późniejszymi zmianami).
Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 września 1999 roku.
► Uchwałą Nr IX/36/99 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich (z późniejszymi zmianami).
Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 września 1999 roku.
► Uchwałą Nr IX/37/99 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Skarżynie (z późniejszymi zmianami). Uchwała
ta weszła w życie z dniem 1 września 1999 roku,
► Uchwałą Nr IX/38/99 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tokarach (z późniejszymi zmianami). Uchwała ta
weszła w życie z dniem 1 września 1999 roku.
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Na mocy tego przepisu gminnego plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Kawęczyn stanowiły:
► Szkoła Podstawowa w Kawęczynie, o strukturze organizacyjnej klas I-VI,
► Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich, o strukturze organizacyjnej klas I-VI,
► Szkoła Podstawowa w Tokarach, o strukturze organizacyjnej klas I-VI,
► Szkoła Podstawowa w Skarżynie, o strukturze organizacyjnej klas I-VI.
Powyższy plan sieci szkół jak również ustalona w 1999 roku struktura organizacyjna klas w
szkołach w Tokarach i w Skarżynie zostały następnie zmienione kolejnymi uchwałami Rady
Gminy Kawęczyn.
W 2003 roku Uchwałą Nr VII/30/2003 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 14 marca 2003 roku
połączono Szkołę Podstawową w Kawęczynie i Gimnazjum w Kawęczynie w Zespół Szkół.
Podobnie uczyniono z placówkami w Kowalach Pańskich. Uchwałą Nr VII/31/2003 Rady
Gminy Kawęczyn z dnia 14 marca 2003 roku połączono Szkołę Podstawową w Kowalach
Pańskich i Gimnazjum w Kowalach Pańskich w Zespół Szkół. Uchwały te weszły w życie z
dniem 1 września 2003 roku.
Gimnazja
Plan gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kawęczyn został ustalony uchwałą Nr XI/44/99
Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 30 kwietnia 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w
Kawęczynie. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 września 1999 roku.
Ww. uchwała została następnie zmieniona uchwałą Nr VII/28/2003 Rady Gminy Kawęczyn z
dnia 14 marca 2003 roku. W 2003 roku podjęto również decyzję o utworzeniu drugiego
gimnazjum na terenie gminy. Nastąpiło to Uchwałą Nr VII/29/2003 Rady Gminy Kawęczyn z
dnia 14 marca 2003 roku w sprawie założenia gimnazjum w Kowalach Pańskich. Uchwały te
weszły w życie z dniem 1 września 2003 roku.
Na mocy tych przepisów gminnych plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Kawęczyn stanowią:
► Gimnazjum w Kawęczynie, o strukturze organizacyjnej klas I-III,
► Gimnazjum w Kowalach Pańskich, o strukturze organizacyjnej klas I-III.
Poniższa tabela przedstawia liczbę szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym
2010/2011 w gminach Powiatu Tureckiego.
Wyszczególnienie

Liczba szkół
podstawowych

Liczba
gimnazjów

Miasto Turek

4

3

Dobra
Tuliszków

2
6

1
2

Brudzew
Kawęczyn

5
4

1
2
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Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

4
3
6
6

1
1
1
2

Powiat Turecki

40

14

Województwo Wielkopolskie

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Szkoły podstawowe i gimnazja w roku szkolnym 2010/2011

W oparciu o powyższe można stwierdzić, iż system oświaty na terenie gminy Kawęczyn, w
ramach nowych zasad funkcjonowania, oparty został – w ramach kształcenia podstawowego na czterech szkołach podstawowych umiejscowionych w Kawęczynie, Kowalach Pańskich,
Tokarach i Skarżynie. Gimnazja, które po raz pierwszy rozpoczęły działalność w roku
szkolnym 1999/2000 ulokowane zostały również w Kawęczynie i Kowalach Pańskich.
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 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych
gminach Powiatu Tureckiego.
Wyszczególnienie

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Miasto Turek

1.770

1.707

1.607

Dobra
Tuliszków

365
698

346
709

340
662

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

527
366
526
294
525
633

488
335
509
307
508
586

465
330
497
307
513
592

Powiat Turecki

x

x

5.313

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011
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Z powyższego zestawienia wynika, iż liczba uczniów szkół podstawowych w gminie
Kawęczyn kształtuje się na poziomie niskim (330 uczniów w roku szkolnym 2010/2011).
Zdecydowanie najwięcej uczniów w Powiecie Tureckim uczęszcza do szkół podstawowych w
gminie Tuliszków (662 uczniów), natomiast najmniej w gminie Przykona (307 uczniów).
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono liczbę uczniów szkół gimnazjalnych w roku
szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych
gminach Powiatu Tureckiego.
Wyszczególnienie

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Miasto Turek

1.171

1.090

989

Dobra
Tuliszków

217
467

190
416

171
384

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

273
216
295
238
262
371

287
224
296
262
246
355

288
192
288
243
253
335

Powiat Turecki

x

x

3.143

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Uczniowie szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011

Z powyższego zestawienia wynika, iż liczba uczniów szkół gimnazjalnych (podobnie jak to
miało miejsce w przypadku uczniów szkół podstawowych) w gminie Kawęczyn kształtuje się
na poziomie niskim (192 uczniów). Zdecydowanie najwięcej uczniów w Powiecie Tureckim
uczęszcza do szkół gimnazjalnych w gminie Tuliszków (384 uczniów), natomiast najmniej w
gminie Dobra (171 uczniów).
Usługi oświaty – przedszkola
Liczba placówek przedszkolnych uległa w ubiegłych latach redukcji, a ilość miejsc
przeznaczonych dla wychowanków cechowała się dużą elastycznością. Na omawianym
obszarze funkcjonuje placówka przedszkolna zlokalizowana w Kowalach Pańskich
(Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich). W każdej zaś ze szkół podstawowych,
zlokalizowanych w kolejnych trzech miejscowościach, funkcjonuje nauczanie dzieci w wieku
6 lat.
Poniższa tabela przedstawia liczbę placówek wychowania przedszkolnego oraz
przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 w gminach Powiatu Tureckiego.
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Wyszczególnienie

Liczba placówek
wychowania przedszkolnego

w tym liczba
przedszkoli

Miasto Turek

6

6

Dobra
Tuliszków

4
7

2
2

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

6
4
4
3
6
6

1
1
1
1
1
1

Powiat Turecki

46

16

Województwo Wielkopolskie

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Placówki wychowania przedszkolnego, w tym przedszkola w roku szkolnym 2010/2011

W oparciu o powyższe można stwierdzić, iż system wychowania przedszkolnego na terenie
gminy Kawęczyn, oparty został na trzech szkołach podstawowych umiejscowionych w
Kawęczynie, Tokarach i Skarżynie. Placówki te zostały zorganizowane na bazie istniejących
już szkół podstawowych. Samodzielne przedszkole ulokowane jest w Kowalach Pańskich.
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono liczbę miejsc w przedszkolach w roku
szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych
gminach Powiatu Tureckiego.
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Wyszczególnienie

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Miasto Turek

785

810

810

Dobra
Tuliszków

70
151

70
151

91
151

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

75
50
104
114
80
120

75
50
116
65
80
120

75
50
141
65
100
125

Powiat Turecki

x

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba miejsc w przedszkolach w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011

Z powyższego zestawienia wynika, iż gmina Kawęczyn ma najmniejszą liczbę miejsc w
przedszkolach na terenie Powiatu Tureckiego (50). Zdecydowanie najwięcej dzieci w
Powiecie Tureckim może liczyć na miejsce w przedszkolu w gminie Tuliszków (151 dzieci),
nieco tylko mniej miejsc w przedszkolu ma gmina Malanów (141 dzieci).
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono liczbę dzieci przebywających i uczących się w
placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i
2010/2011 w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych gminach Powiatu Tureckiego.
2008/2009
Wyszczególnienie

2009/2010

2010/2011

placówki
wychowania
przedszkolnego

w tym
przedszkola

placówki
wychowania
przedszkolnego

w tym
przedszkola

placówki
wychowania
przedszkolnego

w tym
przedszkola

Miasto Turek

814

814

836

836

817

817

Dobra
Tuliszków

146
207

135
168

143
207

90
173

167
256

116
162

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

175
84
177
139
140
200

70
48
120
113
82
110

209
98
193
143
174
244

73
49
142
99
82
143

186
110
201
153
214
252

71
48
154
107
102
140
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Powiat Turecki

x

x

x

x

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba dzieci przebywających i uczących się w placówkach wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011

Z powyższego zestawienia wynika, iż gmina Kawęczyn ma najmniejszą liczbę dzieci (110)
przebywających i uczących się w placówkach wychowania przedszkolnego w porównaniu do
wszystkich gmin położonych na terenie Powiatu Tureckiego. Najmniej też dzieci przebywa w
przedszkolu (48). Zdecydowanie najwięcej dzieci w Powiecie Tureckim korzysta z usług
przedszkola w gminie Tuliszków (162 dzieci), nieco tylko mniej dzieci w przedszkolu
zanotowano w gminie Malanów (154 dzieci).
Usługi z zakresu kultury
Od najdawniejszych czasów ogniskami krzewienia kultury na obszarze gminy Kawęczyn były
kościoły obrządku rzymsko - katolickiego. Pełniły one doniosłą rolę w kształtowaniu ludzkich
świadomości i postaw integrując społeczności lokalne niekiedy znacznie bardziej niż granice
administracyjne. Te tradycje również przetrwały na terenie gminy Kawęczyn. Mają tutaj
bowiem siedzibę trzy parafie (Głuchów, Kowale Pańskie, Tokary).
Usługi kultury w gminie Kawęczyn są reprezentowane również przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich i jej Filię w Tokarach.
Biblioteka Publiczna w Kowalach Pańskich oferuje następujące usługi:
Wypożyczalnia książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
Zbiory:
 Literatura Piękna polska i obca dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
 Literatura popularnonaukowa i naukowa,
 Lektury szkolne dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich.
Usługi biblioteczne:
 Wypożyczanie książek dla wszystkich grup wiekowych,
 Pomoc w poszukiwaniu książek,
 Doradztwo w zakresie doboru literatury, pomoc katalogowa.
Czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
Zbiory
 Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, literatura popularnonaukowa i
naukowa,
 Czasopisma społeczno-kulturalne, poradnikowe, dla dzieci i młodzieży.
Usługi biblioteczne:
 Udostępnianie na miejscu książek i czasopism,
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Udzielanie informacji rzeczowych, bibliotecznych, bibliograficznych,
Organizowanie konkursów czytelniczych i plastycznych,
Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej.

Filia w Tokarach obsługuje mieszkańców Tokar i okolicznych miejscowości. Oferuje
następujące usługi:
Zbiory:
 Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, literatura popularnonaukowa i
naukowa,
 Czasopisma społeczno-kulturalne, poradnikowe, dla dzieci i młodzieży.
Usługi biblioteczne
 Wypożyczanie książek do domu i udostępnianie zbiorów na miejscu,
 Udzielanie informacji bibliotecznych i rzeczowych,
 Organizowanie konkursów czytelniczych i plastycznych,
 Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkoły podstawowej.
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono liczbę bibliotek i ich filii, liczbę czytelników w
bibliotekach publicznych oraz wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach na
dzień 31.12.2010r. w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych gminach Powiatu Tureckiego.
Wyszczególnienie

Liczba bibliotek
i ich filii łącznie

Liczba
czytelników w
bibliotekach
publicznych

Wypożyczenia
księgozbioru na 1
czytelnika w
woluminach

Miasto Turek

4

3.128

21

Dobra
Tuliszków

1
3

417
885

24
18

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

2
2
2
2
1
3

708
332
945
646
472
1.308

35
9
24
11
19
12

Powiat Turecki

x

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba bibliotek i ich filii, liczba czytelników w bibliotekach publicznych
oraz wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach na dzień 31.12.2010r.

Z powyższego zestawienia wynika, iż gmina Kawęczyn ma najmniejszą liczbę czytelników,
spośród wszystkich gmin położonych na terenie Powiatu Tureckiego (332), jak również
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najmniejszą liczbę wypożyczonych woluminów (9). Zdecydowanie najwięcej czytelników w
Powiecie Tureckim korzysta z bibliotek w gminie Władysławów (1.308 czytelników). Liczba
wypożyczeń woluminów na 1 czytelnika nie jest już tak duża (12 woluminów). Pod tym
względem przoduje gmina Brudzew (35 woluminów).
Jak wynika ze Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn, Gmina Kawęczyn należy do gmin, w
których jednym z kluczowych zasobów są aktywni mieszkańcy. W miejscowościach, w
których zlokalizowane są obiekty szkolne, funkcje centrum życia społecznego pełnią właśnie
te szkoły.
Na terenie gminy działają organizacje pozarządowe:
►
►
►
►
►
►

Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju”,
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Tokarach,
Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców”,
Stowarzyszenie Skarżyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Szkolnych,
Stowarzyszenie „Przyszłość i Rozwój Wsi Ciemień",
Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ORZEŁ” w Kawęczynie.

Jak w każdej gminie wiejskiej aktywność mieszkańców skupia się wokół:
► Ochotniczych Straży Pożarnych, których jest 9 jednostek (w tym najstarsza w gminie,
powstała w 1915 roku jednostka w Tokarach Pierwszych, w ramach której działa orkiestra
dęta),
► Kół gospodyń wiejskich.
Przekłada się to na wiele imprez kulturalnych i sportowych, organizowanych na terenie
gminy, do których należy zaliczyć m.in.:
► Festyny
„Wielkopolskie Dni Rodziny” organizowane przez Stowarzyszenie
„Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” w Kawęczynie, przy współpracy z Urzędem
Gminy w Kawęczynie i Szkołami Podstawowymi w Tokarach, Skarżynie i Zespołem
Szkół w Kawęczynie,
► Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody w Kawęczynie,
► Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
► Gminno- Parafialne Dożynki,
► Święto Kartofla w Skarżynie,
► Zawody Strażackie i Dzień Strażaka,
► Festyny rodzinne, wiejskie, organizowane przez stowarzyszenia, szkoły i mieszkańców
gminy,
► „Andrzejki”, „Mikołajki”, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Wigilia.
Gmina Kawęczyn wydaje również lokalną gazetę pod nazwą „Kawęczyniak”. Jest to
miesięcznik, który zawiera informacje o sprawach i wydarzenia dotyczących mieszkańców
gminy oraz istotnych z punktu widzenia rozwoju gminy.
Gmina Kawęczyn, w tym przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych
wspólnie z gminami: Brudzew, Goszczanów, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek i
Władysławów utworzyli Lokalną Grupę Działania – Turecka Unia Rozwoju TUR i
opracowali Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2007-2013.
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Oceniając bazę lokalową należy stwierdzić, iż Gmina Kawęczyn nie jest gminą zasobną w
obiekty, w których można upowszechniać kulturę. Miejscem służącym obsłudze większych
imprez kulturalnych są sale miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnej. Są nimi również
pomieszczenia szkolne, przedszkola i biblioteki.
Usługi łączności
W gminie funkcjonuje jeden urząd pocztowy. Urząd Pocztowy w Kawęczynie obsługuje
wszystkie miejscowości gminy.
Wszystkie wsie są ztelekomunikowane.
Ponad wszelkie wątpliwości wzrosła i nadal dynamicznie wzrasta liczba korzystających z
telefonii przewodowej i komórkowej.
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 Kawęczynie i Kowalach Pańskich
Kolonia.
W związku z szerszym wykorzystaniem gazu (butlowego) w gospodarstwach domowych na
terenie gminy dobrze rozwinęła się sieć dystrybucji tego produktu.
Odrębną kategorię stanowi handel obwoźny. 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,
instalatorstwo elektryczne, sanitarne, centralne ogrzewanie, malarskie oraz po części
stolarskie. Kilkanaście podmiotów, jak to wynika z wykazu Urzędu Gminy 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. 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 Kawęczyn 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,
 mały rynek pracy.
Szczególnie ten ostatni czynnik, tj. mała ilość pracy jest istotnym czynnikiem dla bytowania
ludności. Warto zatem przytoczyć dane dotyczące ilości osób pracujących jak również stanu
bezrobocia na terenie gminy.
Poniższa tabela przedstawia liczbę pracujących w gminach Powiatu Tureckiego na koniec
2010r. Dane te – jak podaje Urząd Statystyczny - dotyczą osób wg faktycznego miejsca ich
pracy. W podanych poniżej danych nie zawarto podmiotów gospodarczych o liczbie
pracujących do 9 oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
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Wyszczególnienie

Pracujący
ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Miasto Turek

9.564

4.935

4.629

Dobra
Tuliszków

800
851

335
432

465
419

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

793
201
2.132
1.202
1.290
779

505
67
1.015
910
811
457

288
134
1.117
292
479
322

Powiat Turecki

17.612

9.467

8.145

Województwo Wielkopolskie

839.437

444.114

395.323

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba pracujących ogółem oraz wg płci w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.

Jak wynika z powyżej podanych danych statystycznych gmina Kawęczyn na tle innych gmin
tego powiatu wypada niekorzystnie. Największą liczbę pracujących posiada co oczywiste
miasto Turek (9.564), z gmin zaś na pierwszej pozycji uplasowała się gmina wiejska
Malanów (2.132). Porównywalną liczbę pracujących posiadają również gmina Przykona
(1.202) oraz gmina Turek (1.290). Najmniejszą liczbę pracujących posiada gmina Kawęczyn
(201). Jest to bardzo mała liczba, która wielokrotnie jest mniejsza od liczby osób pracujących
w pozostałych gminach Powiatu Tureckiego.
Warto również przeanalizować ile pracujących zatrudnionych jest w sektorze publicznym ile
zaś w sektorze prywatnym.
Poniższa tabela przedstawia liczbę pracujących w sektorze prywatnym i w sektorze
publicznym w gminach Powiatu Tureckiego na koniec 2010r. Dane te – jak podaje Urząd
Statystyczny - dotyczą osób wg faktycznego miejsca ich pracy. W podanych poniżej danych
nie zawarto podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 oraz pracujących w
gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
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Wyszczególnienie

Pracujący
ogółem

Sektor
publiczny

Sektor
prywatny

Miasto Turek

9.564

2.896

6.668

Dobra
Tuliszków

800
851

348
292

452
559

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

793
201
2132
1202
1290
779

629
133
203
858
700
454

164
68
1929
344
590
325

Powiat Turecki

17.612

6.513

11.099

Województwo Wielkopolskie

839.437

261.766

577.671

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba pracujących wg sektorów w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.

Miernikiem rozwoju gminy w tym wypadku byłby duży udział pracujących w sektorze
prywatnym, w stosunku do ogólnej liczby pracujących. Jak wynika z powyżej
przedstawionych danych gmina Kawęczyn ma dwukrotnie większy udział pracujących w
sektorze publicznym niż w sektorze prywatnym. Jest to niekorzystne zjawisko. Na tle innych
gmin tego powiatu gmina Kawęczyn wypada również niekorzystnie, choć w tym wypadku nie
jest osamotniona. Największą liczbę pracujących w sektorze prywatnym posiada, co wydaje
się być oczywiste, miasto Turek (6.668) i jednocześnie ponad dwukrotnie mniej osób pracuje
na terenie miasta Turek w sektorze publicznym (2.896). Z gmin zaś na pierwszej pozycji
uplasowała się gmina wiejska Malanów z liczbą 1.929 osób pracujących w sektorze
prywatnym, która to wartość jest niemal pięciokrotnie większa od liczby osób pracujących w
sektorze publicznym na terenie tej gminy (203). Sytuacja ta jest sytuacją bardzo korzystną.
Najmniejszą liczbę osób pracujących w sektorze prywatnym posiada gmina Kawęczyn (68).
Jest to bardzo mała liczba, która świadczy o bardzo małej aktywności gospodarczej na terenie
tej jednostki administracji publicznej.
Dostępne są również dane o pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki, które
omówiono w Rozdziale 3.3. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia,
zagospodarowania i uzbrojenia terenu.
Istotna dla oszacowania potencjału gospodarczego danej gminy jest również informacja o
dochodach i wydatkach budżetu danej gminy.
Poniższa tabela przedstawia dochody budżetów gmin według rodzajów tych dochodów
w tysiącach złotych na terenie Powiatu Tureckiego na koniec 2010r.
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Wyszczególnienie

Dochód
ogółem

Dochody
własne

Dotacje
(razem)

Dotacje
celowe

Subwencja
ogólna

Miasto Turek

84.325,7

53.019,4

17.091,1

9.574,9

14.215,2

Dobra
Tuliszków

16.651,3
26.124,5

4.432,4
4.905,7

5.513,2
7.302,3

4.132,6
4.994,5

6.705,6
13.916,6

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

27.449,8
12.432,5
21.029,8
26.629,3
18.526,7
20.284,6

14.716,1
2.487,4
6.878,1
19.885,3
7.673,6
8.099,4

5.990,9
2.686,8
5.630,1
2.597,0
3.355,7
3.524,7

3.526,2
2.653,4
3.786,7
2.517,3
3.301,1
3.507,4

6.742,7
7.258,3
8.521,6
4.147,0
7.497,4
8.660,5

Powiat Turecki

72.139,5

22.654,6

16.100,7

15.287,5

33.384.2

Województwo Wielkopolskie

6.891.703,1

3.419.354,8

1.293.075,6

1.160.096,0

2.179.272,7

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Dochody budżetów gmin według rodzajów tych dochodów w tysiącach złotych
w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.

Dla rozwoju każdej jednostki administracyjnej ważne jest jakim potencjałem finansowym
może dysponować na wydatki, które obciążają coroczny budżet każdej gminy. Jak wynika z
powyżej przedstawionych danych gmina Kawęczyn ma najniższe dochody z pośród
wszystkich gmin Powiatu Tureckiego (12.432,5 tys. zł). Jest to pochodną między innymi
małej ilości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na jej terenie. Największe
dochody osiąga, co jest oczywiste, miasto Turek (84.325,7 tys. zł). Z gmin zaś na pierwszej
pozycji uplasowała się gmina wiejska Brudzew (27.449,8 tys. zł).
Poniższa tabela przedstawia wydatki budżetów gmin według rodzajów tych wydatków
w tysiącach złotych na terenie Powiatu Tureckiego na koniec 2010r.
Wydatki bieżące

Wyszczególnienie

Ogółem Razem

w tym
wynagrodzenia

Miasto Turek

dotacje

świadcze- zakupy
nia na
materiarzecz osób łów i usług
fizycznych

Wydatki
majątkowe
Razem

w tym
inwestycyj
ne

91.175,8 68.730,4 25.543,6 5.816,7 10.097,8 19.317,5 22.445,4 22.284,2

Dobra
Tuliszków

20.030,3 13.644,1 5.506,6
30.485,5 22.802,7 9.650,9

Brudzew
Kawęczyn
Malanów

28.893,7 21.012,7 7.914,9 1.164,9 3.628,7 6.034,8 7.881,0 7.881,0
14.385,6 11.445,8 4.973,2 272,9 2.523,1 1.907,5 2.939,8 2.939,8
22.992,0 16.202,8 6.615,6 764,4 3.426,2 3.153,1 6.789,1 6.789,1
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498,1
838,6

3.099,3 2.691,6 6.386,2 6.386,2
5.176,6 4.164,9 7.682,8 7.682,8
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Przykona
Turek
Władysławów

29.642,6 22.640,3 7.135,5 775,2 2.430,6 6.924,7 7.002,4 7.002,4
20.166,3 15.092,4 6.765,4 115,9 3.462,3 2.495,4 5.073,8 5.073,8
23.654,3 18.888,2 8.209,7 1.357,5 3.834,9 3.051,2 4.766,1 4.766,1

Powiat Turecki

78.920,6 66.590,1 33.729,2 3.962,2 2.402,3 15.634,3 12.330,5 12.330,5

Województwo Wielkopolskie

7.613.344,3 5.863.357,0 2.207.442,4

417.248,1

1.096.625,3 1.349.947,6 1.749.987,4 1.695.727,1

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Wydatki budżetów gmin według rodzajów tych wydatków w tysiącach złotych
w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.

Dane dotyczące wydatków budżetów gmin są odzwierciedleniem danych dotyczących
dochodów tych gmin. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych gmina Kawęczyn ma
najniższe wydatki z pośród wszystkich gmin Powiatu Tureckiego (14.385,6 tys. zł).
Największe zaś dochody osiąga, co jest oczywiste, miasto Turek (91.175,8 tys. zł). Z gmin
zaś na pierwszej pozycji uplasowała się gmina miejsko-wiejska Tuliszków (30.485,5 tys. zł).
Dostępne są również dane o wydatkach gmin wg poszczególnych działów gospodarki.
Poniższa tabela przedstawia zatem wydatki budżetów gmin według działów gospodarki
w tysiącach złotych na terenie Powiatu Tureckiego na koniec 2010r.
w tym
Wyszczególnienie

Ogółem

gospodark administr oświata i ochrona
pomoc
a
acja
wychowan zdrowia społeczna
mieszkani publiczna
ie
i pozostałe
owa
zadania w
zakresie
polityki
społecznej

gospodark
a
komunlan
ai
ochrona
środowisk
a

kultura i kultura
ochrona fizyczna i
dziedzictw
sport
a
narodowe
go

91.175,8 8.229,1 7.080,9 26.578,0

646,6

13.168,5 10.448,1 5.901,3 4.066,6

20.030,3
30.485,5

1.531,6 5.458,4
2.954,8 13.934,2

81,0
111,5

4.527,2 654,1
5.168,9 1.545,0

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

28.893,7 1.304,3 2.485,9 9.223,4
14.385,6 108,6 1.769,5 6.011,7
22.992,0 322,1 2.032,7 6.669,8
29.642,6 424,3 2.619,3 8.632,2
20.166,3 339,1 1.863,7 7.899,6
23.654,3 120,7 2.419,4 13.699,6

55,9
70,3
124,9
52,1
71,9
89,5

3.458,0 950,7
523,1
589,7
2.483,2 400,0
156,3
777,2
4.113,7 722,5
396,3 1.018,2
2.276,0 2.636,0 1.254,4 1.179,8
3.205,3 729,7
642,6 1.741,2
3.568,7 651,8
701,2
112,4

Powiat Turecki

78.920,6

443,1

Województwo
Wielkopolskie

7.613.344,3

189.393,4

Miasto Turek
Dobra
Tuliszków

129,2
751,5

7.571,5 26.226,0 2.736,1 14.242,7
696.490,4

2.685.195,1

45.085,0

1.226.037,3

387,7
671,2

175,4

376,0

1.654,2

492.052,7

299.674,0

293.918,7

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Wydatki budżetów gmin według działów gospodarki w tysiącach złotych
w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.
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Z wyżej wymienionych danych wyraźnie widać, iż największe środki wszystkie gminy
przeznaczają na oświatę i wychowanie. W przypadku gminy Kawęczyn kwota ta wynosi
6.011,7 tys. złotych i stanowi ona niemal połowę wszystkich wydatków budżetu gminy.
Porównując ten wydatek w stosunku do innych gmin Powiatu Tureckiego można stwierdzić,
iż udział wydatków na oświatę i wychowanie w ogólnej kwocie wydatków budżetu gmin jest
najwyższy w gminie Kawęczyn.
Niżej zamieszczona tabela podaje informację jak kształtują się dochody i wydatki budżetów
gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w złotych) na terenie Powiatu Tureckiego na koniec
2010r.
Dochody
Ogółem
w tym
własne

Ogółem

Miasto Turek

2.944,74

1.851,50

Dobra
Tuliszków

2.642,64
2.487,10

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

Wyszczególnienie

Wydatki
w tym
bieżące

inwestycyjne

3.183,96

2.400,14

778,19

703,44
467,03

3.178,91
2.902,28

2.165,38
2.170,86

1.013,52
731,42

4.582,60
2.364,49
3.247,35
6.224,72
2.234,02
2.546,40

2.456,79
473,07
1.062,09
4.648,27
925,31
1.016,74

4.823,66
2.735,94
3.550,33
6.929,09
2.431,72
2.969,41

3.507,97
2.176,83
2.501,98
5.292,26
1.819,90
2.371,10

1.315,69
559,10
1.048,35
1.636,83
611,82
598,31

Powiat Turecki

861,86

270,66

942,88

795,56

147,31

Województwo Wielkopolskie

2.639,60

1.309,65

2.916,00

2.245,74

649,48

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Dochody i wydatki budżetów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w złotych
w gminach Powiatu Tureckiego na dzień 31.12.2010r.
Wg ww. klasyfikacji budżetowej gmina Kawęczyn znalazła się w grupie sześciu gmin
Powiatu Tureckiego o porównywalnych dochodach i wydatkach w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. W tym zestawieniu najlepiej wypada gmina Przykona, która osiągnęła dochód
6.224,72 zł na jednego mieszkańca, przez co wyraźnie odstaje od reszty gmin powiatu.
Aby zobrazować jak wygląda rozkład podmiotów gospodarki narodowej na terytorium
Powiatu Tureckiego poniżej podano te informacje w odniesieniu do poszczególnych gmin
wchodzących w skład tej struktury terytorialnej, wg wybranych sekcji oraz wg form
prawnych.
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Pozostała działalność
usługowa

Działalność
profesjonalna, naukowa
i techniczna

Obsługa rynku
nieruchomości

Transport i gospodarka
magazynowa

Handel, naprawa
pojazdów
samochodowych

budownictwo

W tym przetwórstwo
przemysłowe

Ogółem

Jednostka administracyjna

Przemysł razem

W tym rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
według wybranych sekcji w 2010r.

Miasto Turek

2.702

66

224

216

260

843

155

142

196

198

Dobra
Tuliszków

354

31

47

44

35

107

14

8

11

26

484

37

54

51

108

138

21

4

13

26

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

257

27

34

33

38

56

8

10

9

22

229

33

26

20

31

59

5

1

7

12

335

30

40

39

55

100

16

3

11

23

182

25

21

17

31

46

9

-

6

5

498

48

61

59

84

141

27

6

25

18

441

42

46

41

89

113

29

2

12

32

Powiat Turecki

5.482

339

553

520

731

1.603

284

176

290

362

Województwo Wielkopolskie

375.482 13.350 39.753 37.772 48.855 104.343 23.439 13.195 32.809 22.828

Wg ww. klasyfikacji zdecydowanie dominuje na terenie Powiatu, ale i na terenie
Województwa handel i naprawa pojazdów samochodowych, a więc usługi zaspokajające - w
dzisiejszym czasie - codzienne potrzeby człowieka. Silną pozycję mają w tej klasyfikacji
miasta, które tworzą trzon obszarów zurbanizowanych Powiatu. Są to: miasto Turek (843
podmioty), miasto Tuliszków (138), miasto Dobra (107). Wybijają się w tej klasyfikacji
również trzy gminy: okalająca miasto Turek gmina Turek (141 podmiotów), gmina
Władysławów (113) i gmina Malanów (100). Pozostałe trzy gminy, do której to grupy należy
również Kawęczyn, mają niższą liczbę tego typu podmiotów, która kształtuje się w okolicach
50 podmiotów.
Podmioty gospodarki narodowej
w rozbiciu na sektor publiczny i sektor prywatny w rejestrze REGON w 2010r.
Osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą

2.527

118

32

130

11

73

2.149

Dobra

354

16

338

13

-

16

2

21

275
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Spółdzielnie

W tym z udziałem
kapitału zagranicznego

Sektor prywatny

Spółki cywilne

175

Spółki handlowe razem

2.702

Sektor publiczny

Miasto Turek

Ogółem

Fundacje,
stowarzyszenia i
organizacje społeczne

Jednostka administracyjna
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Tuliszków

484

15

469

12

3

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

257

16

241

5

229

14

215

4

335

13

322

182

12

498

Powiat Turecki
Województwo Wielkopolskie

24

4

24

399

-

7

3

16

198

-

10

3

18

177

3

3

8

3

20

287

170

6

1

8

1

13

140

16

482

16

4

12

-

17

431

441

13

428

5

-

11

2

20

381

5.482

290

5192

182

43

226

29

222

4.437

5.838

24.406

1.752

375.482 9.846 365.636 27.818

9.713 291.948

Największą grupę podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Województwa i Powiatu stanowią osoby fizyczne. Jest to zrozumiałe z uwagi na
przepisy prawne, które regulują różnie (w zależności od rodzaju podmiotu – w sposób
bardziej i mniej uproszczony) kwestie powstawania poszczególnych rodzajów podmiotów
gospodarczych. Udział procentowy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
na terenie gminy Kawęczyn, w porównaniu do udziału procentowego tego typu osób dla
Powiatu Tureckiego – biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na określonym
terytorium – jest zadowalający.
Dla przykładu również podając, według stanu na dzień 31.12.2005r. w rejestrze REGON
zarejestrowanych było 211 podmiotów gospodarczych (w tym prywatnych 197, publicznych
14). Jak wynika z powyższego przez okres 5 lat na terenie gminy Kawęczyn przybyło
zaledwie 18 podmiotów. Na terenie Gminy Kawęczyn dominują podmioty gospodarcze
związane z: handlem i usługami dla ludności i gospodarstw rolnych. W branży handlowej
działało na dzień 31.12.2005r. - 70 podmiotów, a w branży usługowej - 58. Dynamika w
zakresie zmian ilości podmiotów gospodarczych jest niewielka. Dla przykładu podając, w
roku 2007 zarejestrowano 9 podmiotów gospodarczych, a wyrejestrowano 3 podmioty.
Poniżej prezentowana tabela przedstawia czym zajmują się osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na terytorium poszczególnych gmin Powiatu Tureckiego.

Miasto Turek

2.149

60

165

Dobra
Tuliszków

275

29

33

399

31

42

Brudzew

198

25

29

36
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239

Pozostała działalność
usługowa

Działalność
profesjonalna, naukowa
i techniczna

Transport i gospodarka
magazynowa

Handel, naprawa
pojazdów
samochodowych

budownictwo

W tym przetwórstwo
przemysłowe

Ogółem

Jednostka administracyjna

W tym rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
według wybranych sekcji w 2010r.

741

137

182

119

34

95

13

11

18

105

123

21

11

17

53

7

7

16
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Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

177

30

18

31

50

5

6

3

287

28

37

54

96

16

10

15

140

24

13
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431

47

48
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133

24
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11

381

40

39

89

106

26

11

22

Powiat Turecki

4.437

314

424

698

1.436

256

268

223

Województwo Wielkopolskie

291.948

11.548

29.059

43.369

85.359

21.347

27.399

12.983

Również i w tym zestawieniu zdecydowanie dominuje na terenie Powiatu, ale i na terenie
Województwa, handel i naprawa pojazdów samochodowych, a więc usługi (jak to już podano
wyżej) zaspokajające - w dzisiejszym czasie - codzienne potrzeby mieszkańców. Silną
pozycję ma w tej klasyfikacji, co oczywiste miasto Turek (741 osób) i otaczająca go gmina
Turek (133), które razem tworzą centrum obsługi mieszkańców całego Powiatu. Na terenie
gminy Kawęczyn zarejestrowano w 2010r. 50 osób prowadzących tego typu działalność, przy
ogólnej liczbie 177 osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze całej gminy.
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)









wystarczająca, jak na potrzeby mieszkańców gminy, baza oświatowa,
wysoka inicjatywa mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej,
sąsiedztwo dobrze rozwiniętej opieki szpitalnej w Kaliszu, Sieradzu i Koninie,
możliwość wykorzystania potencjału siły roboczej,
stabilne saldo migracji na wsi,
obserwowane w ostatnich latach zmniejszenie bezrobocia,
wzrost poszanowania pracy,
uruchamianie oddolnych inicjatyw.
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 opieki zdrowotnej,
 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.
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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 Kawęczyn przepływa rzeka Teleszyna, 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 ta 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 miejscowości położonych w dolinie Teleszyny. Konieczne jest zatem przygotowanie
kolejnych i utrzymanie już istniejących 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 gminy Kawęczyn
związana jest z sezonową działalnością grzewczą mieszkań, z komunikacją jak również z
działalnością gospodarczą.
Ciepłownictwo jest głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i
gleby na terenie gminy Kawęczyn. 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. Możliwa do
zrealizowania gazyfikacja największych miejscowości gminy Kawęczyn mogłaby stworzyć
okazję do zmiany 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 i drogi wojewódzkiej.
Przypuszcza się także, że przy przeważających wiatrach z sektora zachodniego i południowozachodniego istnieje wpływ zanieczyszczeń transgranicznych z południowych i południowozachodnich 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 z późn. zm.).
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. Natężenie ruchu na tej drodze nie
należało do najwyższych i było raczej przeciętne. Ponadto przez gminę przebiegają: droga
wojewódzka, 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 bardzo szczegółową charakterystykę sytuacji akustycznej w poszczególnych
wsiach. Niezależnie od powyższego należy uznać, iż 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 energetycznych. Pola elektromagnetyczne
towarzyszą zazwyczaj każdej linii i stacji elektromagnetycznej o dużych wartościach. Przez
teren gminy nie przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV. Liczne są
natomiast linie 15 kV średniego napięcia, które są źródłem promieniowania
elektromagnetycznego. Wzdłuż linii 15 KV obowiązuje zakaz zabudowy dla obiektów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasie technologicznym o szerokości 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 znajduje się również stacja bazowa telefonii komórkowej. Zainstalowana
jest ona na kilkudziesięciometrowej wieży kratowej, stąd negatywne oddziaływanie tej 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 i drogi wojewódzkiej, stanowiącej źródło
hałasu i zanieczyszczeń,
 brak stałych punktów monitorujących stan powietrza atmosferycznego,
 potencjalne zagrożenie podmakania gruntów lub zalania wodami rzeki Teleszyny.
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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 Kawęczyn. 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, w porównaniu z innymi gminami - nieliczne, nie
zapewniają 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 i drogi wojewódzkiej. Na bazie
tego układu komunikacyjnego należałoby upatrywać dalsze możliwości rozwojowe gminy w
sferze gospodarczej. Predysponowane do tego rodzaju działalności są tereny w rejonie
miejscowości Kowale Pańskie Kolonia i Kowale Pańskie. Umieszczenie tutaj tego typu
zabudowy będzie miało jeszcze jeden korzystny czynnik jakim jest podniesienie rangi i
rozwój – tej ważniejszej 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 w miejscowościach Kowale Pańskie Kolonia i Kawęczyn, należy zatem
wykorzystać i kontynuować ten trend.
Upatrywać rozwoju gminy należy również poprzez wykorzystanie istniejących potencjałów
przyrodniczych gminy. Występujące kompleksy leśne, 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
możliwości wytyczania nowych działek budowlanych. Procesy te winny zatem być
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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 miejscowości Kowale Pańskie Kolonia bardzo ważną rzeczą
byłoby wybudowanie północnej obwodnicy tej miejscowości. Inwestycja ta jest istotna, nie
tyle z punktu widzenia możliwości powstawania nowej zabudowy, ale przede wszystkim z
punktu widzenia poprawy warunków obsługi komunikacyjnej drogi krajowej.
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 dla rozlokowania terenów dla
potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej,
 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 miejscowości Kowale Pańskie i Kowale Pańskie Kolonia,
warunkuje jakość zamieszkania i funkcjonowania na terenie tej miejscowości oraz
poprawę warunków ruchu w ciągu drogi krajowej.
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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 Kawęczyn, ale
również na terenie większości obszaru kraju.
Na terenie gminy Kawęczyn, 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 występujące na terenie gminy kompleksy leśne zarządzane przez Lasy
Państwowe, znaczny procent gruntów gminy Kawęczyn jest we władaniu Skarbu Państwa.
Skarb Państwa posiada również ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa tereny
zajęte pod wody płynące oraz drogi krajowe. Pozostałe grunty Skarbu Państwa stanowią
niewielki procent w skali całej gminy.
Również samorządy: gminny, powiatowy i wojewódzki, posiadają znaczne obszary gruntów.
W przypadku samorządu gminnego są to głównie zasoby komunalne (mieszkaniowe i inne)
oraz wszystkie drogi publiczne gminne. W przypadku zaś samorządu powiatowego i
wojewódzkiego są to drogi publiczne: powiatowe i wojewódzka. Stanowią one własność
odpowiednio Powiatu Tureckiego i Województwa Wielkopolskiego.
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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, itp.),
 uporządkowana struktura własności gruntów zajętych pod układy komunikacyjny o
znaczeniu gminnym (drogi gminne) i ponadgminnym (drogi powiatowe, droga
wojewódzka),
 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 na części terytorium gminy, 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 Kawęczyn 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 obszar
chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne (ustanowione Rozporządzeniem
Wojewody Konińskiego - które utraciło moc prawną na skutek zmiany ustawy o ochronie
przyrody) 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 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 Kawęczyn 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 Kawęczyn położona jest w środkowej części synklinorium łódzkiego (Niecki
Łódzkiej), stanowiącej jeden z członów rozległego Obniżenia Szczecińsko-ŁódzkoMiechowskiego, towarzyszącego wielkiej Antyklinie Wału Pomorsko-Kujawskiego. Na
uwagę, we wskazanej jednostce geologicznej, zasługują stosunki hipsometryczne. Nie
odzwierciedlają one bowiem treści nazwy, jaką sugeruje wskazana jednostka tektoniczna.
Synklinorium nie stanowi tu mianowicie obniżenia terenu lecz odwrotnie, jest obszarem
wyniesionym stosunkowo wysoko ponad sąsiednie tereny, szczególnie zaś w odniesieniu do
powierzchni przylegającej od zachodu.
W budowie podłoża podczwartorzędowego wyróżnić można dwie części: zachodnią i
wschodnią. Zachodnia posiada charakter stopniowo podnoszącej się ku południu powierzchni,
od 80 do ponad 100 m npm. Znacznie bardziej urozmaiconą budowę posiada wschodnia część
gminy. Występuje tu szereg kotlinowatych zagłębień schodzących poniżej 50 m npm i
deniwelacji ponad 20 m.
Zróżnicowanie morfologiczne powierzchni podczwartorzędowej posiada również
odzwierciedlenie w wykształceniu budujących ją osadów. Generalnie biorąc, zachodnią część
gminy budują górnokredowe margle, wapienie, opoki i gezy oraz piaskowce z glaukonitem.
Od zachodu skały te pokrywa wąskim pasem paleogeńska zwietrzelina wapienna. Część
wschodnią podłoża czwartorzędowego budują klasyczne skały trzeciorzędowe. Dominują
tutaj mioceńskie iły, mułki i piaski ilaste, czasem z wkładkami węgli brunatnych iły
plioceńskie.
W czwartorzędzie obszar gminy Kawęczyn znalazł się w zasięgu dwóch zlodowaceń:
krakowskiego i środkowopolskiego. W tym okresie starsze utwory zostały przykryte około
100 m warstwą utworów glacjalnych i fluwioglacjalnych.
Obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo prostą budową geologiczną. Jej większą część
zajmuje Równina Turecko-Liskowska. Zbudowana jest ona głównie z piasków
drobnoziarnistych, niekiedy z domieszką żwirów.
Wchodzący na teren gminy niedużym fragmentem Wał Malanowski stanowi ostaniec
morenowy stadiału Warty. Zbudowany jest z piasków z domieszką żwiru oraz gliny
zwałowej.
Obniżenie Teleszyny, wchodzące na teren gminy od strony południowo-wschodniej
wypełnione jest młodszymi holoceńskimi madami i piaskami rzecznymi.
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Surowce mineralne
Gmina Kawęczyn należy do ubogich w surowce mineralne. Na terenie gminy Kawęczyn
udokumentowano złoża torfów.
Są to złoża:
♦
„Leśnictwo”,
♦
„Mikulice-Wilczków”
♦
„Lipcze”.
Są to torfy turzycowe, turzycowo-trzcinowe, turzycowo-mszaste i olchowe. Ich miąższość jest
bardzo mała, małe są również zasoby. Złoża te nie są eksploatowane. Są to złoża
pozabilansowe. Nie figurują w Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg
stanu na 31.XII.2009 r.
Należy również wspomnieć, iż w rejonie miejscowości Głuchów zlokalizowany jest kolejny,
prognostyczny obszar torfów.
Na terenie gminy wydobywane jest kruszywo naturalne (piasek, żwir). Takie możliwości
występują w kilku miejscowościach, tj. w Leśnictwie, Młodzianowie, jak również w
miejscowości Głuchów i Marcjanów. Do niedawna także w miejscowości Czachulec, w której
to miejscowości znajdowało się złoże Czachulec, dla którego wygaszono koncesję na
wydobywanie kruszywa naturalnego oraz wykreślono obszar górniczy o nazwie Czachulec z
rejestru obszarów górniczych.
Na wydobycie piasków i żwirów ze złoża „Leśnictwo ” została wydana koncesja RLŚ. 751113/09 przez Starostę Tureckiego z dnia 4.01.2010r. Koncesja ta upoważnia do eksploatacji
złoża w granicach tworzonego obszaru górniczego „Leśnictwo” położonego na części działki
nr 14 w miejscowości Leśnictwo, udokumentowanego dokumentacją geologiczną w kat. C1,
przyjętą zawiadomieniem Starosty Tureckiego znak: RLŚ.7513-10/09 z dnia 06.10.2009r., z
ustalonymi zasobami wg stanu na dzień 31.12.2008r., które wynoszą 120 761 ton zasobów
bilansowych w kat. C1.
Na wydobycie piasków i żwirów ze złoża „Leśnictwo I” została wydana koncesja GLP.75115/10 przez Starostę Tureckiego z dnia 16.08.2010r. Koncesja ta upoważnia do eksploatacji
złoża w granicach tworzonego obszaru górniczego „Leśnictwo I”, położonego na części
działek nr 12, 30/1 i 31/3 w miejscowości Leśnictwo. Złoże udokumentowane zostało
dokumentacją geologiczną w kat. C1, przyjętą zawiadomieniem Starosty Tureckiego znak:
GLP.7513-2/10 z dnia 18.06.2010r., z ustalonymi zasobami wg stanu na dzień 31.12.2009r.
Zasoby te wynoszą 348 093 tony zasobów bilansowych w kat. C1. Ze względu na konieczność
wyłączenia części działek 30/1 i 31/3 z produkcji leśnej, obszar górniczy został ograniczony,
stąd zasoby bilansowe dla tworzonego obszaru górniczego wynoszą 156 141 ton.
Decyzja ta została następnie zmieniona przez Starostę Tureckiego decyzją z dnia 8.08.2012r.,
w której udzielono koncesji do eksploatacji złoża Leśnictwo I w granicach tworzonego
obszaru górniczego „Leśnictwo I - A”, położonego na części działek nr 12, 29/1, 30/1 i 31/3
w miejscowości Leśnictwo. Złoże udokumentowane zostało dokumentacją geologiczną w kat.
C1, przyjętą decyzją Starosty Tureckiego znak: GP.6528.10.2012, z ustalonymi zasobami wg
stanu na dzień 31.12.2011r. Zasoby te wynoszą 473 348 ton zasobów bilansowych w kat. C1.
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Obszar górniczy ustanowiony został również przez Starostę Tureckiego koncesją RLŚ. 75112/08 z dnia 10.06.2008r. dla złoża Młodzianów, położonego w miejscowości Młodzianów na
terenie działki o nr 31/2. Obszar ten wpisano do rejestru obszarów górniczych w dniu 14
sierpnia 2008 r. pod numerem 10-15/6/434.
Ponadto wdano decyzje na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny pospolitej
(kruszywa naturalnego) na działce o numerze ewidencyjnym 60/4 w miejscowości
Marcjanów oraz na działce o numerze ewidencyjnym 537 w miejscowości Głuchów.
Zatwierdzono również „Projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża
kruszywa naturalnego Leśnictwo II w kategorii C1” na terenie działek o nr ewidencyjnych 12
13/1 w miejscowości Leśnictwo.
Na terenie gminy Kawęczyn kruszywo naturalne (piaski) jest eksploatowane również w
sposób nieformalny (w kilku „dzikich” wyrobiskach) przez okoliczną ludność systemem
gospodarczym. Obecnie eksploatacja ta jest prowadzona w rejonie miejscowości Ciemień,
Kolonia Tokary czy Borek Głuchowski. Eksploatacja ta powinna być zaniechana lub poddana
kontroli. Może być ona prowadzona po właściwym udokumentowaniu złoża i tylko wówczas,
gdy użytkownik uzyska koncesję na eksploatację, zgodnie z obowiązującym prawem
geologicznym i górniczym.
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 Kawęczyn 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 Kawęczyn występują 3 poziomy wodonośne. Zbiorniki wód podziemnych o
znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i
kredowych.
Poziom czwartorzędowy jest najwyżej zalegającym poziomem wodonośnym.
Charakteryzuje się on największymi wahaniami, które uzależnione są od ilości opadów
atmosferycznych. Jest on najbardziej narażony na zanieczyszczenia ściekami i odpadami z
gospodarstw domowych i rolnych, inwentarskimi i przemysłowymi. Ponadto wody te są
narażone na zanieczyszczenia pochodzące z nawożenia pól. Z czwartorzędowego poziomu
wodonośnego korzysta głównie ludność posiadająca własne, płytkie studnie.
Poziom trzeciorzędowy – o nieciągłym rozprzestrzenieniu rozpoznany został w mniejszym
zakresie i ma podrzędne znaczenie. 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. Poziom kredowy jest poziomem głębokim i
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zasobnym. Występująca w nim woda jest najmniej narażona na oddziaływanie czynników
zewnętrznych. Odznacza się dużą wydajnością.
Na terenie gminy znajduje się (wg A. Kleczkowskiego 1990) główny zbiornik wód
podziemnych oznaczony numerem 151. Jest to zbiornik kredowy o nazwie: Zbiornik (K)
Turek – Konin – Koło. Obejmuje on łącznie obszar 1760 km2. Jest zbiornikiem (pod
względem typu) szczelinowo-porowym. Jego średnia głębokość wynosi 90m. Szacunkowe
zaś zasoby dyspozycyjne wnoszą 240,0 tys. m3/d.
Utworami wodonośnymi zbiornika są poszczelinione margle, wapienie, gezy i piaskowce,
lokalnie również piaski w utworach kredowych. Wodonośność zależna jest przede wszystkim
od stopnia poszczelnienia. Najkorzystniejsze parametry hydrogeologiczne utwory kredowe
posiadają w obrębie współczesnych i kopalnych dolin rzecznych. Najistotniejszą rolę spełnia
tutaj pradolina Warszawsko-Berlińska na odcinku od Goliny, poprzez Konin, Koło, Dąbie. Za
obszary najwyższej ochrony uznano obszary zasobowe dużych ujęć, m.in. dla miasta Konina.
Z dostępnych danych wynika, że nakład występujący nad użytkowym kredowym poziomem
wodonośnym omawianego zbiornika wód podziemnych stanowi glina zwałowa o miąższości
około 20 m. Wyżej wymieniona warstwa gliny stosunkowo dobrze chroni użytkową warstwę
wodonośną. Niezależnie jednak od powyższego – zgodnie z przepisami ustawy Prawo
ochrony środowiska – omawiane środowisko gruntowo-wodne powinno być chronione przed
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. Zatem realizacja wszelkiego rodzaju inwestycji
zaplanowanych – ustaleniami niniejszego Studium – winna uwzględniać potrzebę zachowania
wysokiego standardu sanitarnego powierzchni terenu celem uniemożliwienia przenikania
ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. Przy projektowaniu
inwestycji należy stosować rozwiązania techniczne gwarantujące eliminację możliwości
zanieczyszczenia środowiska gruntowego, a za jego pośrednictwem użytkowej warstwy
wodonośnej.
Cała gmina Kawęczyn położona jest w obszarze występowania wód termalnych w utworach
jury dolnej.
Gmina Kawęczyn zaopatruje się w wodę z własnych ujęć kredowych i czwartorzędowych. Z
poziomu wodonośnego czwartorzędowego korzysta ludność posiadająca własne studnie.
Z poziomu kredowego zasilane są wodociągi gminne. Woda z tego poziomu pobierana jest w
ujęciach wodociągowych znajdujących się w Kowalach Pańskich Kolonia, Tokarach
Pierwszych i Marcjanowie z głębokości od 37,0m do 124,5m ppt.
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój sieci wodociągowych. Gmina Kawęczyn jest
zwodociągowana. Przyjmuje się, że 99% domostw jest zwodociągowane. Na koniec 2010 r.
liczba przyłączy wynosiła 1276 sztuk. Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosiła
147,59km. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca
wynosiło w 2010r. 35,2 m3 (dane z Rocznika statystycznego województwa wielkopolskiego
2010r.). System dostarczania wody obsługuje: Zakład Usług Wodnych w Koninie OT Turek.
Ujęcia wód głębinowych (studnie wiercone) znajdowały się na terenie następujących wsi:
ujęcie z pokładów kredowych w:
 Kowale Pańskie Kolonia,
 Marcjanów,
 Tokary Pierwsze.
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Dane dotyczące eksploatowanych obecnie studni podano w poniższej tabeli.
Lp.

1.
2.
3.
4.

Miejscowość

Kowale Pańskie
Kolonia – 1 studnia
Marcjanów – studnia
nr 1
Marcjanów – studnia
nr 2
Tokary Pierwsze
– 2 studnie, w tym 1
awaryjna

Głębokość
wm

Wydajność
średnia
dobowa
w m3 /h

Zasoby
zatwierdzone
Q w m3 /h

Kreda

60

72

72

Kreda

114

66

b.d.

Kreda

124,5

66

b.d.

Kreda

80

40
40

b.d.

Epoka

Dane: Urząd Gminy w Kawęczynie

Stacja wodociągowa w miejscowości Kowale Pańskie obsługuje także miejscowości
zlokalizowane w gminie Dobra (Mikulice i Stefanów), w gminie Przykona (Gąbin), w gminie
Turek (Wietchinin). Stacja w Marcjanowie obsługuje miejscowość zlokalizowaną w gminie
Ceków Kolonia (Przespolew Kościelny). Miejscowość Skarżyn Kolonia (gmina Malanów)
zasilana jest także ze stacji Marcjanów. Stacja Marcjanów obsługuje również tereny gminy
Dobra (Czajków i Potworów).
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)
 mała ilość potencjalnych terenów eksploatacji powierzchniowej zapobiega degradacji
powierzchni terenu na terenie gminy,
 występowanie poziomów wodonośnych o zasobach wystarczających dla zaopatrzenia
ludności w wodę,
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 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
Tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych, tj. na podstawie ustawy
prawo geologiczne i górnicze, a więc tereny na których eksploatowane są surowce
mineralne (kruszywa) zostały omówione w rozdziale 3.11 Uwarunkowania wynikające z
występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych.
3.13 Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
energetycznej oraz gospodarki odpadami
Dla rozwiązania problemu funkcjonowania i budowy sieci wodociągowych oraz
kanalizacyjnych w regionie konińskim został powołany do życia „Związek Międzygminny
Wodociągów i Kanalizacji w Koninie”. Został on wpisany do rejestru związków
międzygminnych pod numerem 75 z datą 26 luty 1992 rok. Nowy statut tego Związku został
ogłoszony Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2001 roku, które
opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 29 z dnia
28 marca 2001 roku pod poz. 444. Dokument ten reguluje zasady i tryb działania związku
międzygminnego. Jednym spośród 15. Obecnie - Członków tego Związku jest Gmina
Kawęczyn. Oprócz Kawęczyna, Członkami Związku z terenu Powiatu Tureckiego, są
następujące gminy: Dobra, Przykona i Turek.
Celem tego Związku – jak wynika ze Statutu Związku - jest wspólne wykonywanie zadań
publicznych, poprzez zaspokajanie na terenie działania Związku zbiorowych potrzeb
społeczeństwa w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz zrzutu i odprowadzania ścieków.
Członkami związku są oraz mogą być gminy zainteresowane wspólną eksploatacją urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych oraz prowadzenie
działalności w zakresie określonym Statutem Związku oraz przepisami ustawy komunalnej.
Działalność gospodarcza Związku prowadzona jest poprzez jednoosobową Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością Związku, utworzoną na zasadach i w trybie określonym w
ustawie o gospodarce komunalnej. Jest to Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie.
Uchwałą Nr II/111/2002 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji w Koninie z dnia 19 września 2002 roku został przyjęty Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Wodnych Spółkę z o.o. w Koninie.
Regulamin ten obowiązuje na terenie objętym działaniem Zakładu Usług Wodnych Spółki z
o.o. w Koninie. Regulamin ten został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego Nr 129 z dnia 22 października 2002 roku pod poz. 3571.
3.13.1 Wodociągi
Zaopatrzenie w wodę pitną
Tereny wszystkich wsi gminy Kawęczyn są zwodociągowane. Zbudowana w ostatnich latach
komunalna sieć wodociągowa stanowi układ rozgałęziony i zamknięty. Jest wyposażona w
hydranty przeciwpożarowe na terenach wszystkich wsi.
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Komunalna sieć wodociągowa zasilana jest z lokalnych studni wierconych o
udokumentowanej wydajności, znajdujących się w: Kowalach Pańskich, Marcjanowie,
Tokarach Pierwszych i Potworowie (gmina Dobra).
Rozmieszczenie wszystkich ujęć wody (studni wierconych) na terenie gminy Kawęczyn
zostało omówione szczegółowo w podrozdziale 3.11.2 Wody gruntowe i podziemne. Dlatego
w tym podrozdziale pominięto to zagadnienie.
Kwestie dostarczania wody mieszkańcom gminy Kawęczyn reguluje uchwała Nr V/28/2003
Rady Gminy Kawęczyn 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.
Na terenie gminy funkcjonują cztery wodociągi grupowe. Są one zasilane z czterech ujęć
wody. Trzy z nich położone są na terenie gminy Kawęczyn, jedno zaś na terenie gminy
Dobra.
Z ujęcia wody w Kowalach Pańskich Kolonia obsługiwane są następujące miejscowości:
♦
Kowale Pańskie
♦
Kowale Pańskie Kolonia
♦
Marianów Kolonia
♦
Kawęczyn
♦
Ciemień
♦
Marcinów
♦
Siedlisko
♦
Leśnictwo
♦
Dziewiątka
♦
Wojciechów
♦
Nowy Świat
♦
Marianów.
Z ujęcia wody w Marcjanowie obsługiwane są następujące miejscowości:
♦
Marcjanów
♦
Skarżyn
♦
Stanisława
♦
Żdżary
♦
Nowy Świat (część miejscowości)
♦
Będziechów.
Z ujęcia wody w Tokarach obsługiwane są następujące miejscowości:
♦
Tokary
♦
Tokary Drugie
♦
Okręglica
♦
Chocim
♦
Głuchów
♦
Milejów.
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Przyjmuje się, że ca 99% domostw jest zwodociągowana. Na koniec 2006r. liczba przyłączy
wynosiła 941 (w 2010r – 1276). Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosiła 88,3
km (w 2010r. – 147,59km). System dostarczania wody obsługuje obecnie Zakład Usług
Wodnych w Koninie.
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono procentowy wskaźnik ludności korzystającej z
wodociągów w roku 2008, 2009 i 2010 w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych gminach
Powiatu Tureckiego.
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

Miasto Turek

99

99

99

Dobra
Tuliszków

77
90

77
90

79
90

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

91
87
87
94
91
96

91
87
87
94
91
96

91
87
87
94
91
96

Powiat Turecki

x

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Procentowy wskaźnik ludności korzystającej z wodociągów w roku 2008, 2009 i 2010

Z powyższego zestawienia wynika, iż w gminie Kawęczyn zdecydowana większość
mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej. Kształtuje się to na poziomie ca 87%.
Zdecydowanie najwięcej mieszkańców w Powiecie Tureckim korzysta z wodociągu w gminie
Władysławów (96%), natomiast najmniej w gminie Dobra (79%).

3.13.2 Kanalizacja
Gospodarka ściekami
Zwodociągowana gmina nie gospodaruje ściekami w sposób zorganizowany, oparty na
systemie oczyszczalni na terytorium całej gminy.
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono procentowy wskaźnik ludności korzystającej z
kanalizacji w roku 2008, 2009 i 2010 w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych gminach
Powiatu Tureckiego.
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Wyszczególnienie

2008

2009

2010

Miasto Turek

95

95

95

Dobra
Tuliszków

20
23

20
24

20
24

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

17
21
21
57
24

18
21
21
58
24

18
21
21
58
24

Powiat Turecki

x

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Ludność korzystająca z kanalizacji w roku 2008, 2009 i 2010

Z powyższego zestawienia wynika, iż w gminie Kawęczyn zaledwie ca 21% mieszkańców
korzysta z sieci kanalizacyjnej. Zdecydowanie najwięcej mieszkańców w Powiecie Tureckim
korzysta z kanalizacji w gminie Przykona (58%), natomiast najmniej w gminie Brudzew
(18%). Należy zauważyć, iż gmina Turek w ogóle nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej.
Możliwości korzystania z kanalizacji ma jednak nieco więcej mieszkańców poszczególnych
gmin. Obrazuje to poniższa tabela.
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono ilość oczyszczalni ścieków na terenie danej
gminy, procentowy wskaźnik ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków oraz ilość
ścieków wymagających oczyszczenia odprowadzanych do wód i do ziemi w dam3 w roku
2010 w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych gminach Powiatu Tureckiego.
Wyszczególnienie

Liczba
oczyszczalni
ścieków

Ludność
obsługiwana
przez
oczyszczalnie
ścieków w %

Ilość ścieków
wymagających
oczyszczenia
odprowadzanych
do wód i do ziemi
w dam3

Miasto Turek

3

99,4

4.101,0

Dobra
Tuliszków

2
1

19,4
22,8

58,0
153,0
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Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

4
1
1
2
2

15,8
28,2
25,5
72,2
28,8

28.723,0
54,0
70,0
6.030,0
11.953,0

Powiat Turecki

x

x

x

Województwo Wielkopolskie

x

x

x

Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: Liczba oczyszczalni ścieków, procentowy wskaźnik ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków
oraz ilość ścieków wymagających oczyszczenia odprowadzanych do wód i do ziemi w dam 3 w roku 2010

Z powyższego zestawienia wynika, iż w gminie Kawęczyn może korzystać z oczyszczalni
ścieków ca 28,2 % mieszkańców tej gminy. Korzysta zaś – jak to podano powyżej z sieci
kanalizacyjnej ca 21% mieszkańców. Zdecydowanie najwięcej mieszkańców w Powiecie
Tureckim ma możliwość korzystania z oczyszczalni w gminie Przykona (72,2%), natomiast
najmniej w gminie Brudzew (15,8%). Należy zauważyć, iż gmina Turek w ogóle nie posiada
oczyszczalni ścieków.
3.13.3 Odpady stałe
Na terenie gminy Kawęczyn 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 oczyszczalni ścieków i ta grupa
odpadów wytwarzana jest na terenie gminy Kawęczyn.
Ostatnią grupę, którą należy wymienić w ramach omawiania tego zagadnienia na terenie
gminy Kawęczyn, 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.
Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z
późn. zm.) nakładała na gminy obowiązek opracowania Planu gospodarki odpadami. Gmina
posiada taki plan.
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Kolejnym etapem działalności było przystąpienie do Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina”, który posiada Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw” w gminie Ceków Kolonia.
Dla rozwiązania problemu odpadów komunalnych został powołany do życia „Związek
Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Został on wpisany do rejestru związków
międzygminnych. Statut tego Związku został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kaliskiego Nr 3 z 1998 roku pod poz. 17 (z późniejszymi zmianami).
Dokument ten reguluje zasady i tryb działania związku międzygminnego. Jednym spośród 20.
Członków tego Związku jest Gmina Kawęczyn. Oprócz Kawęczyna, Członkami Związku z
terenu Powiatu Tureckiego, są: Miasto Turek oraz gminy: Dobra, Tuliszków i Malanów.
Wraz z otwarciem przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w gminie Ceków Kolonia
dotychczasowe składowiska zostały zamknięte.
…………………………
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.
Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono ilość zebranych zmieszanych odpadów
komunalnych w roku 2010 w gminie Kawęczyn oraz w pozostałych gminach Powiatu
Tureckiego.
Wyszczególnienie

Ilość zebranych zmieszanych odpadów
komunalnych w roku 2010
w tonach

Miasto Turek

8.035,3

Dobra
Tuliszków

303,0
593,0

Brudzew
Kawęczyn
Malanów
Przykona
Turek
Władysławów

507,1
136,8
452,8
203,0
621,9
703,3

Powiat Turecki

x

Województwo Wielkopolskie

x
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Dane: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Tabela: ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w roku 2010

Z powyższego zestawienia wynika, iż w gminie Kawęczyn zebrano najmniej zmieszanych
odpadów komunalnych spośród wszystkich gmin powiatu. Kształtuje się to na poziomie ca
136,8ton. Zdecydowanie najwięcej zebrano w gminie Władysławów (703,3 tony).
3.13.4 Zaopatrzenie w ciepło
Mieszkańcy gminy Kawęczyn zaopatrują się w ciepło z lokalnych źródeł ciepła. Jedynie
budownictwo wielorodzinne posiada kotłownię zbiorową dostarczającą ciepło do
poszczególnych mieszkań. Z uwagi na brak gazu na terenie gminy opalana jest ona przede
wszystkim miałem i węglem.
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.
Szansą na rzecz doprowadzenia gazu sieciowego do gminy jest przebiegający na terenie
ościennych gmin gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 Odolanów – Włocławek.
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
rozmieszczeniem w pobliżu gminy napowietrznych linii energetycznych przesyłowych 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.
Bieżące naprawy i remonty szeregu odcinków sieci energetycznej 15 kV sprawiają, że część z
nich znajduje się w dobrym stanie technicznym. 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 wielu miejscowościach gminy. Jest ich
kilkadziesiąt sztuk. Z tych stacji wychodzą linie energetyczne niskiego napięcia, które
docierają do wszystkich posesji, na których znajdują się funkcjonujące zabudowania, zarówno
mieszkalne jak i wykorzystywane na cele działalności gospodarczej. Są to linie zarówno
napowietrzne jak i kablowe.
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Właścicielem zarówno, przebiegających poza granicami gminy, linii energetycznych
wysokiego napięcia (110 kV), jak i 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. Tym samym ENERGA S.A. jest największym dystrybutorem
energii na terenie gminy Kawęczyn.
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
Kawęczyn mają zapewnioną łączność telefoniczną, czy to w postaci przewodowej, czy też
bezprzewodowej. Wszystkie miejscowości gminy Kawęczyn są ztelekomunikowane. Obecna
długość przewodów telefonicznych zapewnia obsługę mieszkańców poszczególnych
miejscowości. W telefonii przewodowej funkcjonują centrale telefoniczne, cyfrowe,
zlokalizowane w miejscowości Kawęczyn, Kowale Pańskie kolonia i w miejscowości Tokary
Pierwsze. Sieć analogowa jest przystosowana do rozbudowy w miarę zwiększającego się
zapotrzebowania na ten rodzaj telefonii.
W telefonii bezprzewodowej pracuje obecnie jedna stacja bazowa, zbudowana na
wolnostojącym maszcie kratowym.
Obecny stan zainwestowania i zaobserwowane tendencje dalszego rozwoju telefonii
analogowej i komórkowej zapowiadają szybkie osiągnięcie pełnego zaspokojenia potrzeb w
zakresie łączności.
3.13.8 Drogownictwo
Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą drogi gminne, powiatowe, droga wojewódzka i
droga krajowa. Droga krajowa nr 83 łączy miejscowości: Turek – Dobra – Jeziorsko – Warta
- Sieradz. Droga wojewódzka nr 471 łączy miejscowości: Rzymsko – Lisków – Koźminek –
Opatówek. 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 gminy Kawęczyn
jest uchwała Nr XI/51/86 Gminnej Rady Narodowej w Kawęczynie z dnia 2 lipca 1986 roku
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
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Zawiera ona Wykaz dróg gminnych gminy Kawęczyn. Wykaz ten ujmuje wszystkie drogi
publiczne gminne położone na terenie gminy Kawęczyn. Przedstawia się on następująco:
WYKAZ DRÓG GMINNYCH - GMINA KAWĘCZYN

Nr drogi
Lp.

Nazwa drogi

Długość
drogi
w km

Uwagi

1

1601401

Kowale Pańskie Kolonia – Kowale Pańskie Wieś

3+375

1 most
3 przepusty

2

1601402

Leśnictwo – Dziewiątka - Marianów

3+125

2 przepusty

3

1601403

Dziewiątka – Młodzianów – Czachulec

4+875

-

4

1601404

Potworów – Ciemień - Marcjanów

8+200

-

5

1601405

Kawęczyn – Nowy Świat - Marcjanów

2+875

2 przepusty

6

1601406

Skarżyn – Stanisława

1+500

-

7

1601407

Skarżyn - Będziechów

3+125

2 przepusty

8

1601408

Dzierzbotki - Kawęczyn

2+000

1 most

9

1601409

Kawęczyn – Marianów - Wojciechów

7+000

4 przepusty

10

1601410

Marianów Wieś – Milejów

1+625

1 przepust

11

1601411

Milejów - Żdżary

4+915

1 przepust

12

1601412

Milejów – Tokary - Żdżary

5+625

1 przepust

13

1601413

Tokary – Okręglica - Chocim

3+000

1 przepust

14

1601414

Głuchów - Wilczków

1+850

-

15

1601415

Głuchów – Chocim - Okręglica

2+875

1 przepust

16

1601416

Żdżary – Chocim - Ziemięcin

6+125

4 przepusty

17

1601417

Skarżyn - Miłaczewek

2+573

1 przepust

18

1601418

Będziechów – Małgów

2+500

2 przepusty

19

1601419

Marianów Kolonia – Kowale Księże

2+400

-

20

1601420

Marianów Kolonia – Marianów Kolonia

2+000

2 przepusty

21

1601401

Marcinów – Kowale Pańskie Wieś - Potworów

2+750

1 przepust

22

1601401

Żdżary - Będziechów

2+000

1 przepust

23

1601401

Głuchów - Tokary

2+500

1 przepust

Razem

78+813

2 mosty
34 przepusty

Łączna długość ww. dróg wynosi 78 km 813 metrów.
Pozostałe drogi na terenie gminy Kawęczyn to ogólnodostępne drogi dojazdowe, nie
zaliczone do dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne, zarządzane przez właściciela terenu, na
którym są położone.
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Należy generalnie stwierdzić, iż układ dróg gminy Kawęczyn jest dość dobrze rozbudowany.
Niestety wiele dróg zarówno powiatowych jak i gminnych wymaga modernizacji bądź wręcz
budowy.
Dla rozwiązania problemu funkcjonowania oświetlenia drogowego została powołana do życia
Spółka z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. Została ona wpisana do
rejestru spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2003 roku - Uchwałą Nr XIV/60/2003
Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 września 2003 roku, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 179 z dnia 19 listopada 2003 roku pod
pozycją 3332 - Gmina Kawęczyn objęła udziały w tej Spółce poprzez podwyższenie jej
kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci urządzeń elektroenergetycznych
służących oświetleniu ulicznemu i drogowemu. Od tego momentu eksploatacją oświetlenia
ulicznego zajmuje się ta Spółka.
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,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które powiązane są ze sobą układem
wewnętrznym,
 szerokie możliwości wykorzystania dla celów gospodarczych dobrego przebiegu po
terenie gminy drogi krajowej oraz drogi wojewódzkiej,
 niezależne połączenia komunikacyjne z każdą z sąsiednich gmin,
 duża gęstość sieci istniejących dróg powiatowych i gminnych,
 funkcjonująca 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 Kawęczyn 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 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 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” oraz poprzez nową organizację odbioru odpadów od
mieszkańców gminy ustaloną przez obecnie obowiązujące przepisy ustawy o odpadach,
 dobre wyposażenie gminy w przewodowe sieci telefoniczne, w większości już kablowe,
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 możliwość wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych,
 dogodne ukształtowanie terenu gminy oraz brak znaczących przeszkód naturalnych na
znacznej części jej terytorium dla wspierania ekologicznych źródeł energii, poprzez
realizację np. programu budowy siłowni wiatrowych na terenie gminy,
 możliwość doprowadzenia gazu ze stacji redukcyjnych gazu położonych na terenie gmin
ościennych.
uwarunkowania niekorzystne (słabe strony gminy)
w zakresie komunikacji
 uciążliwości wynikające z ruchu prowadzonego w ciągu drogi krajowej i drogi
wojewódzkiej,
 brak nawierzchni utwardzonej na niektórych odcinkach dróg powiatowych,
 brak nawierzchni utwardzonej na części dróg gminnych, obsługujących istniejącą
zabudowę,
 występujący – na niektórych odcinkach dróg - 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,
 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 Kawęczyn do najważniejszych tego typu zadań
należy zaliczyć:

utrzymanie oraz modernizacja drogi krajowej,

utrzymanie oraz modernizacja drogi wojewódzkiej,

utrzymanie oraz modernizacja przebiegających przez teren gminy dróg powiatowych,

utrzymanie oraz modernizacja przebiegających przez teren gminy sieci infrastruktury
technicznej, w tym sieci energetycznych 15KV,

utrzymanie oraz modernizacja istniejącego cieku wodnego, tj. rzeki Teleszyny 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.
3.15 Uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej
Z uwagi na przyjęty układ niniejszego tekstu – zgodny z zapisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – kwestia ochrony przeciwpowodziowej omówiona
została w podrozdziale 3.6 Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności
i jej mienia.
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4. DZIAŁ CZWARTY – UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY
PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę potencjał przyrodniczy i społeczno-gospodarczy gminy Kawęczyn, a także
zurbanizowanie i wszelkie uwarunkowania zewnętrzne tej jednostki samorządowej,
wpływające na jej życie wewnętrzne, określono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
rozwoju gminy Kawęczyn.

4.1 Uwarunkowania zewnętrzne
SZANSE
 korzystne położenie gminy - w skali kraju - w trójkącie trzech dużych miast: Poznania,
Łodzi i Wrocławia oraz trzech ośrodków regionalnych Kalisza, Konina i Sieradza,
 przebieg przez teren gminy drogi krajowej, w północnej jej części,
 przebieg przez teren gminy drogi wojewódzkiej, w układzie równoleżnikowym,
 szybki dostęp do sieci autostrad poprzez przebiegającą przez teren gminy drogę krajową,
 położenie gminy w jednym z prężniejszych województw kraju,
 dość dobry dostęp do usług wyższego rzędu, zlokalizowanych głównie w siedzibie władz
powiatowych – Turku, Koninie, Kaliszu i Sieradzu,
 istnienie lokalnej sieci ekologicznej (doliny rzeczne – korytarz ekologiczny doliny
Teleszyny oraz ekosystemy leśne) 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 drogi krajowej, 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 Teleszyny gleb organicznych podlegających
ochronie, ze względu na swe wartości przyrodnicze,
 blisko położony, dostępny dla celów rekreacyjnych zbiornik Jeziorsko,
 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 cmentarnej
– jako elementów wspomagających system środowiska przyrodniczego gminy,
 występowanie na terenie gminy form ochrony przyrody, tj.: użytków ekologicznych i
pomników przyrody,
 występowanie potencjalnych możliwości wprowadzenia nowych form ochrony przyrody,
 przebieg przez teren gminy doliny rzecznej pełniącej rolę korytarza ekologicznego o
znaczeniu ponadgminnym (rzeka Teleszyna) i lokalnym (mniejsze cieki wodne),
umożliwiającej migracje różnych gatunków zwierząt oraz pełniącej rolę ciągu
wentylacyjnego,
 powiązanie poprzez dolinę rzeki Teleszyny z systemem ekologicznym 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” oraz poprzez nową organizację odbioru odpadów od
mieszkańców gminy ustaloną przez obecnie obowiązujące przepisy ustawy o odpadach,

w zakresie środowiska kulturowego
 występowanie obiektów zabytkowych o znaczącej randze artystycznej i historycznej,
kształtujących obraz gminy (zabytki w miejscowości Kowale Pańskie, Kawęczyn, Tokary,
Chocim, Marcjanów, Gozdów-Żdżary),
 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,
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 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,
 pozytywne dążenia do rozprzestrzeniania się zabudowy usługowej i produkcyjnej w
rejonie przebiegu drogi krajowej, czy też drogi wojewódzkiej,
w zakresie warunków i jakości życia mieszkańców
 wystarczająca, jak na potrzeby mieszkańców gminy, baza oświatowa,
 wysoka inicjatywa mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej,
 sąsiedztwo dobrze rozwiniętej opieki szpitalnej w Kaliszu, Sieradzu i Koninie,
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,
 korzystny przebieg przez teren gminy drogi krajowej dla rozlokowania terenów dla
potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej,
 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, itp.),
 uporządkowana struktura własności gruntów zajętych pod układy komunikacyjne o
znaczeniu gminnym (drogi gminne) i ponadgminnym (drogi powiatowe, droga
wojewódzka),
 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
 mała ilość 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,
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w zakresie sfery społecznej
 dość dobrze rozwinięta sieć osadnicza,
 dobre wyposażenie Kawęczyna, jak i drugiego ważnego ośrodka gminnego – Kowale
Pańskie, w podstawowe usługi niepubliczne (komercyjne), w tym handlu i rzemiosła,
 możliwość wykorzystania potencjału siły roboczej,
 stabilne saldo migracji na wsi,
 obserwowane w ostatnich latach zmniejszenie bezrobocia,
 wzrost poszanowania pracy,
 uruchamianie oddolnych inicjatyw.

w zakresie sfery gospodarczej
 wysoka wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej na części terytorium gminy,
 potencjalne, korzystne uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa - znaczny udział gruntów
rolnych o wysokiej przydatności dla produkcji rolniczej w areale ogółem,
 wysoka kultura rolna na większości obszaru gminy,
 występująca na części terytorium gminy korzystna, duża zwartość gospodarstw rolnych,
 wystarczające zaopatrzenie w środki niezbędne do prowadzenia produkcji rolniczej,
 położenie w sąsiedztwie aglomeracji Kalisza, miast Konina i Sieradza, jako rynku zbytu
dla producentów rolnych z terenu gminy Kawęczyn,
 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: Turek, Kalisz, Konin, Sieradz.
w zakresie komunikacji
 dobry układ dróg przebiegających po terenie gminy - wszystkich kategorii, tj. krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które powiązane są ze sobą układem
wewnętrznym,
 szerokie możliwości wykorzystania dla celów gospodarczych dobrego przebiegu po
terenie gminy drogi krajowej oraz drogi wojewódzkiej,
 niezależne połączenia komunikacyjne z każdą z sąsiednich gmin,
 duża gęstość sieci istniejących dróg powiatowych i gminnych,
 funkcjonująca 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 Kawęczyn 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 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 część terytorium gminy,
 dobre wyposażenie gminy w sieci energetyczne średniego napięcia,

- 137 -

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”

 rozwiązanie problemu odpadów poprzez udział gminy w Związku Komunalnym Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz poprzez nową organizację odbioru odpadów od
mieszkańców gminy ustaloną przez obecnie obowiązujące przepisy ustawy o odpadach,
 dobre wyposażenie gminy w przewodowe sieci telefoniczne, w większości już kablowe,
 możliwość wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych,
 dogodne ukształtowanie terenu gminy oraz brak znaczących przeszkód naturalnych na
znacznej części jej terytorium dla wspierania ekologicznych źródeł energii, poprzez
realizację np. programu budowy siłowni wiatrowych na terenie gminy,
 możliwość doprowadzenia gazu ze stacji redukcyjnych gazu położonych na terenie gmin
ościennych.

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,
 niska lesistość gminy,
 tendencje do zabudowywania terenów położonych w dolinie rzeki Teleszyny,
 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 historycznej zabudowy produkcyjnej
(wiatrak),
 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,
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 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 poszczególnych miejscowościach gminy Kawęczyn.
w zakresie ładu przestrzennego
 pojawiające się przykłady odstępstw od zasad jakie winny kształtować zabudowę na
terenie i w otoczeniu osiedli mieszkaniowych,
 pojawiające się przykłady niekorzystnej pod względem architektury, estetyki i utrzymania
zabudowy usługowej bądź produkcyjnej w eksponowanych rejonach gminy Kawęczyn,
 niekorzystne zjawisko powstawania pojedynczych funkcji produkcyjnych czy też
usługowych w strefach zwartej zabudowy wsi gminy Kawęczyn, 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 opieki zdrowotnej,
 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,
 przebieg przez teren gminy drogi krajowej i drogi wojewódzkiej, stanowiącej źródło
hałasu i zanieczyszczeń,
 brak stałych punktów monitorujących stan powietrza atmosferycznego,
 potencjalne zagrożenie podmakania gruntów lub zalania wodami rzeki Teleszyny.
w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju gminy
 istniejące zasoby w sferze gospodarczej nie zapewniają wystarczającego zaplecza dla
powstawania nowych podmiotów gospodarczych,
 brak północnej obwodnicy miejscowości Kowale Pańskie i Kowale Pańskie Kolonia,
warunkuje jakość zamieszkania i funkcjonowania na terenie tej miejscowości oraz
poprawę warunków ruchu w ciągu drogi krajowej.
w zakresie stanu prawnego gruntów
 możliwość faktycznego zagospodarowania terenów na określone cele uwarunkowana
wolą właściciela gruntu,
 rozdrobniona struktura gruntów na części terytorium gminy, 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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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.
w zakresie sfery społecznej
 występowanie nadal – mimo zauważalnego spadku - 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,
 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,
 spadek przyrostu naturalnego i problemy z zapewnieniem dalszego podtrzymania rozwoju
ludnościowego,
 malejący przyrost naturalny na terenach wiejskich,
 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.
zakresie sfery gospodarczej
 brak zakładów pracy o znacznym potencjale wytwórczym,
 brak inicjatyw w zakresie tworzenia dużych zakładów pracy o dużym potencjale
wytwórczym,
 nieopłacalność produkcji rolnej w małych gospodarstwach indywidualnych,
 zapaść gospodarcza,
 niedostateczne wykorzystanie terenów przemysłu, baz i magazynów,
 brak – w większości - bezpośredniego dostępu terenów przemysłu, baz i magazynów do
drogi krajowej,
 niski udział osób z wykształceniem wyższym pracujących w rolnictwie,
 wysokie koszty przeznaczania na cele nierolnicze gruntów o wysokiej wartości rolniczej,
 utrudnienia natury prawnej w uzyskaniu zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i
nieleśne gruntów rolnych, proponowanych dla realizacji innych funkcji (np. dotyczyć to
może zakładów, które powstały na bazie upadających rolniczych jednostek
gospodarczych),
 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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w zakresie komunikacji
 uciążliwości wynikające z ruchu prowadzonego w ciągu drogi krajowej i drogi
wojewódzkiej,
 brak nawierzchni utwardzonej na niektórych odcinkach dróg powiatowych,
 brak nawierzchni utwardzonej na części dróg gminnych, obsługujących istniejącą
zabudowę,
 występujący – na niektórych odcinkach dróg - 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,
 duże koszty wywozu ścieków,
 duże koszty wywozu odpadów.
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5. DZIAŁ PIĄTY – KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY
5.1 Cele rozwoju gminy
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.
Pojawiające się w niniejszym dokumencie pojęcie uciążliwości rozumiane jest jako zjawisko
wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, które utrudnia lub pogarsza – ponad
przeciętną miarę - komfort życia ludzi, np. hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza itp.
5.2 Polityka przestrzenna
Polityka przestrzenna gminy wynika przede wszystkim z jej zasobów i oceny tych zasobów
pod kątem możliwości rozwojowych. W opracowanych na przestrzeni lat dokumentach
planistycznych wyższej rangi, zwrócono uwagę przede wszystkim na rolniczy charakter
gminy Kawęczyn. Tak też zostało to zapisane w jednym z pierwszych tego typu
dokumentach, tj. Planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Konińskiego, w
którym gmina Kawęczyn została zaliczona jako ośrodek podstawowy o funkcji rolniczej. Ta
ocena – z punktu widzenia wiodącej funkcji gospodarczej gminy – wydaje się być nadal
aktualna, z pewnymi tendencjami do zmian, wynikającymi zarówno ze zmian ustrojowych
państwa, jak i ze zmian gospodarczych zachodzących w kraju.
5.2.1. Kierunki ochrony walorów środowiska przyrodniczego
Z diagnozy stanu i uwarunkowań rozwoju gminy Kawęczyn 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 oraz pasmem łąk wchodzących
w skład obszaru chronionego krajobrazu) walorów przyrodniczych,
- występują szczególnie korzystne warunki agroekologiczne,
- 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 – lasy i łąkowe - łąki),
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- korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym – dolina Teleszyny,
- pozostałe dolinki mniejszych cieków i dolinki boczne oraz obniżenia terenu z wodą
gruntową.
System ten zapewnia powiązania dolin z obszarami węzłowymi, są to głównie lasy
występujące w północno-zachodniej, środkowej i południowej części gminy łączące się z
cennymi przyrodniczo terenami w gminach sąsiednich.
Na obszarach ciągów ekologicznych należy dążyć do wprowadzenia zakazu zabudowy.
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, w przypadku występowania na terenie
przeznaczonym w niniejszym Studium pod zabudowę, pod eksploatację kruszyw, pod
siłownie wiatrowe oraz drogi itp., chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
konieczne jest uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (w zależności od zakazu) na
odstępstwa od zakazów wymienionych w tych przepisach.
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. Obszar chronionego krajobrazu.
2. Tereny uznane do niedawna za użytki ekologiczne.
3. Pomniki przyrody.
4. Ekosystemy leśne.
5. Zadrzewienia i zakrzewienia.
6. Parki podworskie.
7. Gleby chronione.
8. Wody powierzchniowe.
9. Wody podziemne.
10. Powietrze atmosferyczne.
11. Surowce mineralne.
Metody i zasady ochrony
Użytki ekologiczne
Jedną z nielicznych form ochrony przyrody jaka do niedawna występowała na terenie gminy
Kawęczyn były – ustalone, w oparciu o przepisu ustawy z dnia 16 października 1991 roku o
ochronie przyrody, Rozporządzeniem nr 26 Wojewody Konińskiego z dnia 30 października
1997 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne oraz kolejnym z 1998 roku - użytki
ekologiczne (Rozporządzenie to utraciło moc prawną na skutek zmiany ustawy o ochronie
przyrody). Miejsca te można odnaleźć w miejscowościach Tokary, Chocim i Żdżary. Są nimi:
♦
bagno o pow. 0,64 ha w oddz. 235i (nr rejestru 14),
♦
bagno o pow. 0,49 ha w oddz. 226d (nr rejestru 15),
♦
bagno o pow. 0,47 ha w oddz. 227k (nr rejestru 16),
♦
bagno o pow. 0,50 ha, położone w miejscowości Chocim, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 235g (nr rejestru 140),
♦
bagno o pow. 0,15 ha, położone w miejscowości Chocim, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 235k (nr rejestru 141),
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

bagno o pow. 0,05 ha, położone w miejscowości Chocim, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 232b (nr rejestru 142),
polana o pow. 0,25 ha, położona w miejscowości Chocim, Nadleśnictwo Turek,
Leśnictwo Tokary, w oddz. 238hg (nr rejestru 143),
bagno o pow. 0,10 ha, położone w miejscowości Żdżary, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 227i (nr rejestru 144),
bagno o pow. 0,20 ha, położone w miejscowości Żdżary, Nadleśnictwo Turek, Leśnictwo
Tokary, w oddz. 227j (nr rejestru 145),
oczko wodne o pow. 0,45 ha w oddz. 250Ah (nr rejestru 177),
śródleśna łąka o pow. 0,45 ha w oddz. 235Ak (nr rejestru 178),
wydma o pow. 1,00 ha w oddz. 250Aa (nr rejestru 179).

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego, 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 Kawęczyn na listę pomników przyrody wpisano następujące twory przyrody:

Lp.

Pozycja
w
rejestrze

Przedmiot
ochrony

1.
2.

129
130

3.
4.

147
131

5.

204

Aleja grabowo-lipowa
dąb szypułkowy –
Quercus robur
Głaz narzutowy
Wiąz polny
Ulmu minor Mill
Bluszcz pospolity
Hedera helix

Cechy
charakterystyczne

Lokalizacja

30 grabów i 50 lip
1 drzewo

Kawęczyn
Chocim

Granit szary, gruboziarnisty
1 drzewo

Chocim
Żdżary

0,1 ha

Lesnictwo Tokary oddz.
232b

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.
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Ekosystemy leśne.
Uznaje się za niezbędne rygorystyczne przestrzeganie zakazu przeznaczenia (poza terenami
już zainwestowanymi w sposób trwały oraz z wyłączeniem lokalizacji publicznych sieci i
urządzeń infrastruktury technicznej, w tym z zakresu łączności publicznej) 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.

Zadrzewienia i zakrzewienia.
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.
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.
Gleby chronione.
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
Uznaje się za celowe prowadzenie monitoringu w zakresie czystości wód.
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Wody podziemne
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.
Niniejsze Studium dopuszcza możliwość realizacji na terenach o rozproszonej zabudowie,
jako sposobu oczyszczania ścieków powstałych w gospodarstwach domowych,
przydomowych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych, w
tym przede wszystkim wymogów wynikających z ustawy prawo wodne i przepisów
wykonawczych do tej ustawy.
Powietrze atmosferyczne
Jednym z najważniejszych komponentów środowiska przyrodniczego jest powietrze
atmosferyczne. Na terenie gminy Kawęczyn 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 terenów,
 zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 dążenie do ograniczania niekorzystnego oddziaływania powodowanego emisją
szkodliwych substancji do powietrza wywołanego ruchem komunikacyjnym drogi
krajowej poprzez zastosowanie skutecznych środków organizacyjnych, technicznych lub
technologicznych takich jak np. pasy zieleni izolacyjnej o zróżnicowanej wysokości i
zróżnicowanym składzie gatunkowym.
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Surowce mineralne
Surowce mineralne występujące na terenie gminy Kawęczyn (kruszywo naturalne) powinny
być eksploatowane tylko i wyłącznie, zarówno z przyczyn środowiskowych jak i
ekonomicznych, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.
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,
 gospodarowanie nadmiarem mas ziemnych powstałym w fazie realizacji obiektów
budowlanych w sposób racjonalny, tj. ich wywóz w miejsce wskazane przez Wójta
Gminy Kawęczyn, celem dalszego ich wykorzystania.

Lokalizacja i przebieg:
 Lasów w tym dolesień (ZL),
 Tereny zieleni urządzonej – założenia dworsko-parkowe wpisane do rejestru zabytków
(ZP),
 Granic obszaru chronionego krajobrazu,
 Terenów wód powierzchniowych (WS),
 Cieków wodnych,
 Złóż torfów,
 Użytków ekologicznych,
 Pomników przyrody,
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:
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♦
♦

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 (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 analizy
akustycznej).
5.2.2. Kierunki ochrony walorów środowiska kulturowego
Przedmiotem ochrony są przede wszystkim:
 Obiekty wpisane do rejestru zabytków.
 Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
 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 osiem zabytków nieruchomych oraz kilkadziesiąt zabytków
ruchomych występujących na terenie gminy Kawęczyn.
Poniższa tabela zawiera wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków:
L.p.

Miejscowość

Obiekt

Nr decyzji

Data

1.

CHOCIM

Dwór, park

A-313/55

14.05.1984r.

2.

GOZDÓW – ŻDŻARY

Dwór, park

A-409/151

27.09.1988r.

3.

KAWĘCZYN

Dwór

A-314/56

14.05.1984r.

4.

KAWĘCZYN

Park

A-315/56

14.05.1984r.
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5.

KOWALE PAŃSKIE

kościół p.w. Siedmiu Boleści NMP

A-45/425

23.12.1953r.

6.

KOWALE PAŃSKIE

plebania

A-150/779

29.11.1969r.

7.

MARCJANÓW

wiatrak koźlak z poł. XIX w.

A-367/109

10.12.1984r.

8.

TOKARY

kościół par. p.w. św. Andrzeja

A-312/54

14.05.1984r.

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 Kawęczyn stanowiska archeologiczne.
Poza ww. obiektami zabytkowymi na terenie gminy Kawęczyn występuje kilkadziesiąt
zabytków nieruchomych zapisanych w gminnej ewidencji zabytków.
Poniższa tabela zawiera wykaz zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków:
L.p.

Miejscowość

1.
2.
3.

BĘDZIECHÓW
BĘDZIECHÓW
BĘDZIECHÓW

4.

BĘDZIECHÓW

5.
6.
7.
8.
9.

BĘDZIECHÓW
BĘDZIECHÓW
BĘDZIECHÓW
CHOCIM
CHOCIM

10.
11.
12.

CIEMIEŃ
DZIERZBOTKI
DZIERZBOTKI

13.
14.
15.
16.
17.
18.

DZIERZBOTKI
DZIERZBOTKI
DZIEWIĄTKA
DZIEWIĄTKA
GŁUCHÓW
GŁUCHÓW

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

GŁUCHÓW
GŁUCHÓW
GŁUCHÓW
GOZDÓW -ŻDŻARY
GOZDÓW -ŻDŻARY
KAWĘCZYN
KAWĘCZYN
KAWĘCZYN

27.
28.

KAWĘCZYN
KOWALE PAŃSKIE

Obiekt
KAPLICZKA, mur., 1947 r.
SZKOŁA, mur. 1905 r.
ZAGRODA NR 58
dom, drewn., 1930r., obora, mur., ok. 1930r., stodoła, drewn., ok. 1930r.
ZAGRODA NR 72
dom, drewn., XIX/XX w., obora, glin., XIX/XX w., stodoła, drewn.,
XIX/XX w., żuraw, drewn., XIX/XX w.
DOM NR 29, drewn., 1 ćw. XX w.
DOM NR 59, drewn., pocz. XX w.
DOM NR 62, mur., pocz. XX w.
KAPLICZKA w zespole dworskim, mur., 2 poł. XIX w.
MAGAZYN GORZELNI, ob. dom w zespole dworskim, mur.-kam.,
poł. XIX w.
KAPLICZKA, mur., ok. poł. XX w.
KAPLICZKA, mur., ok. 1950r.
ZAGRODA NR 17
dom, mur., 1 ćw. XX w., obora, glin., 1 ćw. XX w.
DOM NR 10, glin., ok. 1930r.
DOM NR 18, drewn., 1890r.
DOM NR 7, glin.-drewn., 1 ćw. XX w.
DOM NR 15, drewn., 1 ćw. XX w.
KAPLICZKA, kam.-mur., 1946r.
POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO
spichlerz, ob. kościół, mur., 2 poł. XIX w.
oficyna, ob. dom parafialny, mur., XIX/XX w.
obora, mur., 2 poł. XIX w.
KAPLICA CMENTARNA P.W. ŚW. SALOMEI, mur., 2 poł. XIX w.
CMENTARZ KATOLICKI, XIX w.
DOM NR 3, mur., XIX/XX w.
SPICHLERZ w zespole dworskim, mur.-kam., ok. 1860r.
BRAMA GŁÓWNA w zespole dworskim, mur., ok. 1860r.
KAPLICZKA, mur., ok. poł. XX w.
KUŹNIA, ob. sklep, mur., ok. poł. XX w.
ZAGRODA NR 23
dom, drewn., 1925r., obora, glin., 1 ćw. XX w.
DOM NR 30, drewn., ok. 1920 r.
OGRODZENIE Z BRAMAMI w zespole kościoła par., mur.-żel., 2 poł.
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29.
30.
31.
32.
32.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

KOWALE PAŃSKIE
KOWALE PAŃSKIE
KOWALE PAŃSKIE
LEŚNICTWO
LEŚNICTWO
LEŚNICTWO
MARCJANÓW
MARCJANÓW
MARIANÓW
MARIANÓW
MARIANÓW
MARIANÓW
MARIANÓW
MARIANÓW
MARIANÓW
MILEJÓW
MILEJÓW

44.

MILEJÓW

45.

MILEJÓW

46.

MILEJÓW

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

MILEJÓW
MILEJÓW
MILEJÓW
MILEJÓW
NOWY ŚWIAT
NOWY ŚWIAT
OKRĘGLICA
OKRĘGLICA
OKRĘGLICA
SKARŻYN

57.
58.

SKARŻYN
STANISŁAWA

59.
60.

TOKARY
TOKARY

61.

TOKARY

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

TOKARY
TOKARY DRUGIE
TOKARY DRUGIE
TOKARY DRUGIE
TOKARY DRUGIE
WOJCIECHÓW
WOJCIECHÓW
WOJCIECHÓW
WOJCIECHÓW

XIX w.
CMENTARZ KATOLICKI, pocz. XIX w.
URZĄD GMINY ob. Posterunek Policji, mur., pocz. XX w.
DOM NR 32, drewn., 1 ćw. XX w.
DOM NR 11, drewn., ok. 1930r.
DOM NR 47, mur., 1918r.
OBORA w zagrodzie nr 9, mur., ok. 1930r.
KAPLICZKA, mur., ok. poł. XX w.
DOM NR 18, drewn., 1 ćw. XX w.
KAPLICZKA, mur., ok. poł. XIX w.
DOM NR 9, drewn., ok. 1935r.
DOM NR 14, drewn., 1 poł. XIX w.
DOM NR 15, mur., 1 ćw. XX w.
DOM NR 18, mur., 1929r.
DOM NR 26, mur., 1935r.
STODOŁA w zagrodzie nr 5, drewn., 1927r.
KAPLICZKA, mur., 1946r.
ZAGRODA NR 7
dom, mur., ok. 1920r., chlew, mur.-kam., ok. 1920r.
stodoła, drewn., ok. 1920r.
ZAGRODA NR 36
dom, drewn., ok. 1920r., stodoła, drewn., ok. 1920r.
ZAGRODA NR 63
dom, glin., 1933r., obora, glin., 1933 r., stodoła, drewn., 1933r.
ZAGRODA NR 90
dom, drewn., 1 ćw. XX w., obora, mur., 1 ćw. XX w., stodoła, drewn., 1
ćw. XX w.
DOM NR 15, drewn., ok. 1910r.
DOM NR 35, drewn., pocz. XX w.
DOM NR 83, mur., ok. 1920r.
STODOŁA w zagrodzie nr 33, drewn., k. XIX w.
KAPLICZKA, mur., 1 ćw. XX w.
DOM NR 6, glin., ok. 1920r.
DOM NR 7, drewn., 1910r.
DOM NR 9, mur., ok. 1920r.
DOM NR 13, drewn.-glin., XIX/XX w.
ZAGRODA NR 18
dom, drewn., 1 ćw. XX w.,·stodoła, drewn., 1 ćw. XX w.
DOM NR 5, drewn., k. XIX w.
ZESPÓŁ MŁYNARSKI
wiatrak koźlak, drewn., 1906r., dom młynarza, drewn., pocz. XXw.
PLEBANIA w zespole kościoła par., mur., 1866 r.
ZESPÓŁ CMENTARZA KATOLICKIEGO
cmentarz grzebalny, 2 poł. XIX w.
ogrodzenie z bramą, mur.-Sel., k. XIX w.
ZESPÓŁ DWORSKI
· dwór, ob. szkoła, mur., 2 poł. XIX w.
· oficyna, ob. biblioteka i ośr. zdrowia, mur., 2 poł. XIX w.
DOM NR 33, mur., k. XIX w.
KAPLICZKA, mur., ok. poł. XX w.
DOM NR 1, drewn., ok. 1930r.
DOM NR 7, drewn., 1925r.
DOM NR 17, drewn., ok. 1930r.
DOM NR 28, drewn., ok. 1920r.
DOM NR 29, drewn., 1926r.
DOM NR 38, drewn., ok. 1910r.
DOM NR 42, drewn., 1924r.
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71.
72.

ŻDŻARY
ŻDŻARY

KAPLICZKA, mur., 1908r.
DOM NR 13, drewn., 1 ćw. XX w.

Wszelka działalność budowlana na tych terenach oraz przy obiektach wymaga zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Lokalizacja i przebieg:
 Zespołów stanowisk archeologicznych,
 Stanowisk archeologicznych,
 Kościołów wpisanych do rejestru zabytków,
 Obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 Cmentarzy (ZC),
zostały pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
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 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,
 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.
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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
uznano za celowe wyznaczenie potencjalnych terenów dla lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej we wszystkich miejscowościach gminy.
Przy wyborze terenów dla rozwoju funkcji mieszkaniowych na terenie gminy Kawęczyn,
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 napowietrznych średniego napięcia.
Przejawia się to w następujących formach:
 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN) – realizowana na terenach
przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne oraz realizowana
samodzielnie 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 zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (MN/RM) – 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 zawsze znacząco oddziaływać na środowisko),
 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej - usług (MN/U):
- położona głównie w miejscowościach Kawęczyn, Tokary Pierwsze, Kowale Pańskie
Kolonia i Kowale Pańskie (wyodrębniona spośród pozostałych terenów omawianego
rodzaju zabudowy, przede wszystkim z uwagi na jej cechy), ze sporadycznie
występującymi enklawami zabudowy usługowej, w części adaptowana ustaleniami
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niniejszego Studium,
- realizowana przez indywidualnych inwestorów, w wyznaczonych obszarach, jako
zabudowa nastawiona na połączenie funkcji mieszkaniowej z funkcją usługową, przy
czym funkcja usługowa nie może być nadmiernie uciążliwa dla otoczenia, a jej
uciążliwości nie mogą wykraczać poza teren prowadzonej działalności usługowej oraz nie
jest to działalność zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko,
 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW) – istniejąca, w miejscowości Kawęczyn
i Kowale Pańskie Kolonia, adaptowana ustaleniami niniejszego Studium.
Rozmieszczenie:
 Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
 Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z
dopuszczeniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (MN/RM),
 Terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej - usług (MN/U),
 Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW),
zostało pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
Poza ww. programem mieszkaniowym wyznaczono na rysunku Studium tereny zabudowy
zagrodowej (RM).
Zakłada się, że zabudowa ta będzie 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 zawsze znacząco oddziaływać na środowisko). Budynki inwentarskie i składowe
podlegają rygorom zapisanym w przepisach szczególnych. Zakłada się również, iż tereny
zabudowy zagrodowej wykorzystywane będą dla potrzeb rozwoju agroturystyki, na bazie
istniejącej (bądź projektowanej) infrastruktury zagrodowej, celem promowania miejscowych
tradycji i miejscowej kultury rolniczej.
Niniejsze Studium dopuszcza również możliwość dalszego funkcjonowania, jak i rozbudowy
istniejących samotniczych zagród, zlokalizowanych poza wyznaczonymi na rysunku Studium
– przywołanymi powyżej – strefami zabudowy.
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 Kawęczyna i na terenie Kowali Pańskich, 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,
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 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 500m2,
- 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 – min. 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 0,5,
- wysokość budynku mieszkalnego wielorodzinnego – do 4 kondygnacji nadziemnych,
- dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego – dach dwu- lub wielospadowy
o nachyleniu połaci dachowych do 45o,
- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego w zespołach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej – min. 30%.
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 Kawęczyn,
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,
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 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 i zabudowy usługowej (P/U),
 Terenów górniczych (PG),
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,
 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 45o,
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.
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Przy wyborze terenów dla rozwoju funkcji usługowych na terenie gminy Kawęczyn,
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),
 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.
Rozmieszczenie:
 Terenów zabudowy usługowej (U),
 Terenów zabudowy usługowej - 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 konna, piesza i
rowerowa) dogodnie położonych, lasów,
 Rozbudowę układu komunikacji pieszo-rowerowej dla potrzeb rozwoju turystyki pieszorowerowej,
 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
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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 14 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 45o,
z dopuszczeniem stosowania indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych o innych
kształtach, dostosowanych do otoczenia,
- minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 15%.
5.2.3.4 Kierunki rozwoju rolnictwa - rolnicza przestrzeń produkcyjna
Tereny gminy Kawęczyn są zróżnicowane, przyjmując kryterium przydatności gleb dla
potrzeb rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
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 rolniczych (R),
 Terenów rolniczych – gleby wysokich klas bonitacyjnych – III klasy (R),
 Terenów łąk (ZŁ),
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,
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 Ochronę ekosystemów trawiastych, przede wszystkim w dolinach rzecznych, jako
integralnej części rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Wyznaczone w poszczególnych wsiach gminy Kawęczyn 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.).
5.2.3.5 Kierunki rozwoju infrastruktury społecznej
Wyposażenie gminy w infrastrukturę społeczną jest zróżnicowane. Obserwuje się
koncentrację usług społecznych w ośrodku centralnym – Kawęczynie oraz w kompleksie wsi
Kowale Pańskie Kolonia, Tokary - Głuchów. W pozostałych wsiach wyposażenie to należy
uznać za niewystarczające.
W Studium uznaje się za konieczne:
 Stwarzanie szans dla lokalizacji usług ponadgminnych w miejscowości Kawęczyn, 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,
 Wykorzystanie dla potrzeb społeczeństwa 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
miejscowości Kowale Pańskie – Kowale Pańskie Kolonia pożądana jest realizacja północnowschodniej obwodnicy tej miejscowości.
Przebieg:
 Drogi krajowej (KDK),
 Drogi wojewódzkiej (KDW)
 Dróg powiatowych (KDP),
 Dróg gminnych (KDG),
 Gminnych szlaków dydaktycznych,
 Szlaków turystyki konnej,
 Dróg projektowanych, w tym projektowanej północno-wschodniej obwodnicy
miejscowości Kowale Pańskie i Kowale Pańskie Kolonia,
został pokazany na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
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W Studium uznaje się za celowe:
 Dla drogi krajowej zachowanie parametrów drogi głównej, 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,
 Zachowanie właściwej odległości nowopowstającej zabudowy od istniejących i
projektowanych dróg,
 Dążenie do lokalizowania projektowanych siłowni wiatrowych w odległości od
istniejących i projektowanych dróg publicznych zapewniającej warunki bezpieczeństwa
ruchu drogowego, tj. lokalizowanie siłowni w min. odległości od zewnętrznej krawędzi
jezdni równej całkowitej wysokości tej siłowni,
 Podjęcie działań na rzecz budowy północno-wschodniej obwodnicy miejscowości Kowale
Pańskie Kolonia i Kowale Pańskie,
 Prowadzenie transportu drogami publicznymi, na zasadach ustalonych przez zarządców
tych dróg, adekwatnie do aktualnego stanu technicznego dróg publicznych - zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
 Prowadzenie transportu drogami publicznymi obiektów wielkogabarytowych, na zasadach
ustalonych przez zarządców tych dróg, adekwatnie do aktualnego stanu technicznego dróg
publicznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 Podjęcie działań na rzecz budowy ścieżek rowerowych.

5.2.5. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej
Gmina Kawęczyn 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.
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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.
w zakresie unieszkodliwiania odpadów
 Spełnienie obowiązku unieszkodliwiania odpadów warunkującego utrzymanie
właściwego stanu środowiska przyrodniczego,
 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 przepisami odrębnymi, w tym
Regulaminem Czystości i Porządku w Gminie, a sposób magazynowania odpadów
powinien zabezpieczać środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,
 Rekultywację istniejącego składowiska odpadów (zamkniętego), przyjmując możliwie
przyjazny środowisku kierunek tej rekultywacji, np. leśny (zadrzewienie, bądź
zakrzewienie).
w zakresie zaopatrzenia w energię
 Ograniczanie zainwestowania (w tym zwłaszcza obiektami przeznaczonymi na pobyt
ludzi) w strefie negatywnego oddziaływania elektromagnetycznego istniejącej sieci
energetycznej 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 ochronnymi) – oznaczonych i nazwanych na rysunku Studium terenami
rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100KW - dla realizacji programu budowy siłowni wiatrowych na terenie
gminy, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie konkretnych lokalizacji oraz stref ochronnych
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winno nastąpić na etapie poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę dla tych
obiektów, kiedy to przeprowadzona zostanie stosowna procedura formalno-prawna, jak i
dokonane zostaną wymagane prawem uzgodnienia właściwych organów administracji
publicznej,
Przestrzeganie ograniczeń związanych z budową siłowni wiatrowych dla zabudowy
mieszkaniowej (realizowanej również w ramach zabudowy zagrodowej), tj. zakazu jej
realizacji na - wyznaczonych na rysunku Studium - terenach rozmieszczenia urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100KW,
które to tereny zawierają w sobie strefę ochronną.
Zapewnienie możliwości doboru - przez przyszłych inwestorów - konkretnych lokalizacji
wiatraków – bez kolizji z istniejącymi tworami przyrody, co zostało zapewnione poprzez
wyznaczenie na rysunku Studium potencjalnych stref dla lokalizacji wiatraków, a nie
konkretnych lokalizacji tych obiektów. Tym samym przy podejmowaniu decyzji o
konkretnej lokalizacji wiatraka będzie możliwość zastosowania tymczasowych
wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze
(wersja II, grudzień 2009), czy też wytycznych dotyczących oceny oddziaływania
elektrowni wiatrowych na ptaki (Szczecin 2008). Zapewni to również możliwość
odsunięcia elektrowni wiatrowych na znaczne odległości od objętych ochroną parków
podworskich i obszaru chronionego krajobrazu (na rysunku studium wprowadzono tereny
lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefami ochronnymi).
Szczegółowe zbadanie proponowanych lokalizacji siłowni wiatrowych w sąsiedztwie
kompleksów leśnych w kontekście możliwości występowania negatywnego wpływu na
strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego - na
etapie wyboru lokalizacji konkretnej elektrowni wiatrowych na tym obszarze.
Wspieranie ekologicznych źródeł energii poprzez możliwość realizacji na terenie gminy
elektrowni słonecznych (w oparciu o baterie fotowoltaiczne), z zastrzeżeniem, iż
wyznaczenie konkretnych lokalizacji oraz ich stref ochronnych (w szczególności tych
lokalizacji, które położone będą poza, wyznaczonymi na rysunku „Studium …”,
obszarami rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW) winno nastąpić na etapie poprzedzającym
wydanie pozwolenia na budowę dla tych obiektów, kiedy to przeprowadzona zostanie
stosowna procedura formalno-prawna, 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 gospodarowania odpadami (O),
 Terenu gospodarowania odpadami - zamknięty (OZ),
 Gminnych ujęć wody,
 Sieci energetycznych średniego napięcia,
 Ropociągu,
zostały pokazane na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
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 usługowej i mieszkaniowo-usługowej w miejscowości
Marianów Kolonia - I,
♦
Teren zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Kowale Pańskie
Kolonia - II,
♦
Teren zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Kowale Pańskie
Kolonia - III,
♦
Teren zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Kowale Pańskie
Kolonia - IV,
♦
Teren zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Kawęczyn - V,
♦
Teren zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Kawęczyn - VI,
♦
Teren zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowości Kawęczyn - VII,
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♦
♦
♦

Teren zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Tokary Pierwsze
- VIII,
Teren zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Nowy Świat IX,
Teren projektowanej obwodnicy północno-wschodniej Kowali Pańskich Kolonia – X.

Granice terenów, dla których wyznaczono obowiązek opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla funkcji mieszkaniowej i usługowej, zostały oznaczone
na rysunku Studium – Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Studium wyznacza
również obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
projektowanej obwodnicy północno-wschodniej miejscowości Kowale Pańskie Kolonia. Jest
obiekt liniowy stąd trasowanie tej drogi pokazano – w sposób liniowy – na przywołanym
powyżej rysunku Studium.
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 przestrzeni publicznej - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
♦ 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
gminy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kawęczyn”, 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 2000r.),
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
Kawęczyn, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju całej jednostki administracyjnej.
Mają one za zadanie zapewnić właściwy rozwój 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 gminy Kawęczyn, z dominującymi dwoma uzupełniającymi się
ośrodkami (Kawęczyn i Kowale Pańskie Kolonia) 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
gminy Kawęczyn, 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 m.in. wzdłuż drogi krajowej. 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 Kawęczyn. Jednocześnie
miejscowość gminna Kawęczyn, predysponowana jest do dalszego rozwoju zabudowy
mieszkaniowej, stąd w tej miejscowości wyznaczono nowe tereny dla rozwoju tej funkcji.
Istotną zmianą jest wyznaczenie potencjalnych terenów (wraz ze strefami ochronnymi) 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 znaczna część terenu gminy
nie jest objęta szczególnymi formami ochrony przyrody, jak np. obszar chronionego
krajobrazu oraz z uwagi na fakt, iż na terenie gminy występują rozległe obszary upraw
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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 dziesięć tematów, dla których opracowanie planów jest obowiązkowe.
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